


Някога отдавна,
в стари времена, 
живеело момиче
с червена шапчица.





Веднъж съвсем самó 
през гъстата гора
тръгнало да носи 
на баба си храна.

Кошница голяма
напълнило добре –
питка топла, вино,
свежи плодове.

Рано  билó,
птичките пеели,
цветята в гората
закачливо се смеели.





Момичето влязло
в гъстата  гора:
„Букетче за баба 
 сега ще набера.

Цвете, ах, цвете
и там, и насам...
Но, пътят къде е -
олелеее... не знам!”

В този миг зад себе си 
чула страшен глас 
и скочила уплашена
в един треперещ храст.
„Къде отиваш, Шапчице – 
Вълчо изръмжал ─ 
ауу  –  топла питка, масълце
отдавна не съм ял.”

„При баба, тя е болна,
и живее сама.
Кошница  с плодове
ще ѝ занеса.”





Чул това  вълкът 
 и хукнал през гората
къщичката стигнал, 
похлопал на вратата.

В стаята се втурнал,
бабата изял,
в леглото се намъкнал, 
блажено се прозял.

А Червената шапчица
с птичките пеела,
с цветята танцувала,
върбите люлеела.

Къщичката стигнала,
на пръсти се повдигнала,
три пъти похлопала,
с крачета потропала.





- Бабче мила, отвори,
внучката си посрещни!

- Вратичката бутни сама -
креснал Вълчо, скрит ...
зад бабините очила.

Червената шапчица влязла, 
навела се над леглото 
и  забелязала, че баба ѝ е 
със уши големи, 
с крака космати и ръце дебели .
В очите нейни пламъци блестели, 
а зъбите ѝ като ножове звънели.

Вълкът скочил
внучката изял,
в кревата легнал
и дълбоко заспал.





Но край къщата минал 
ловец със пушка и куче
и да види той се спрял
бабата и нейното внуче.

Влязъл през вратата,
гледа Вълчо с очилата!
Към ножа си посегнал 
и търбуха вълчи резнал.

- Колко е хубаво!
Колко е светло –
изскочили отвътре
бабата  и  детето.

Сложили в търбуха
камък голям
и Вълчо паднал
в  кладенеца сам.





Накрая всички,
много щастливи,
яли, пели
и се веселили.

И вече да се знае,
че всяко ново зло
ще бъде от ловеца
победено с  добро.
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