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K itą kartą kaime gyveno maža mergaitė, 
tokia graži, kad gražesnės pasaulyje ne
rasi. Mama ją mylėjo be galo, be krašto, 

o senelė dar labiau.
Geroji senelė pasiūdino jai raudoną kepuraitę, kuri 

taip jai pritiko, jog visi žmonės ėmė ją vadinti Rau
donkepuraite.

Kartą iškepė mama pyrago ir tarė jai:
– Nueik senelės aplankyti, pažiūrėk, kaip ji gyve

na. Girdėjau, ji serga. Nunešk jai pyrago ir šitą puody
nėlę sviesto.

Raudonkepuraitė tuoj susiruošė ir išėjo pas savo se
nelę į kitą kaimą.

Eidama per mišką, sutiko Vilką pilką. Jis labai 
norėjo suėsti Raudonkepuraitę, bet neišdrįso, nes 
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netoliese dirbo medkirčiai. Tada 

paklausė mergaitės, kur ji einanti.

Mergaitė nežinojo, kaip pavojin

ga sustoti miške ir klausytis, ką vilkas 

kalba, todėl atsakė:

– Einu senelės aplankyti, nešu jai pyrago bandutę 

ir sviesto puodynėlę, kur mama davė.

– O ar toli gyvena tavo senelė? – paklausė Vilkas.

– Taip,  – atsakė Raudonkepuraitė.  – Ji gyvena 

štai už ano malūno, kurį matote, ten jos troba.

– Puiku,  – tarė Vilkas,  – ir aš noriu aplankyti 

tavo senelę. Aš eisiu šituo keliu, o tu eik anuo. Pažiū

rėsime, katras greičiau nueisime.

Vilkas galvotrūkčiais nudūmė pačiu tiesiausiu 

keliu, o mergaitė ėjo pačiu toliausiu, riešutaudama, 

gaudydama drugelius ir skindama gėlytes, kurių ra

do pakelėje.

Po valandėlės Vilkas jau buvo prie senelės trobos 

ir pasibeldė: tuk, tuk!
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– Kas ten?

– Čia aš, jūsų dukraitė Raudonkepuraitė, – atsi

liepė Vilkas, pakeitęs balsą. – Atnešiau jums pyrago 

bandutę ir sviesto puodynėlę, kur mama davė.

Geroji senelė kiek negalavo ir gulėjo lovoje. Ji šūk

telėjo:

– Patrauk virvelę, ir skląstis atšoks.

Vilkas patraukė virvelę, ir durys atsidarė. Jis puo

lė prie senelės ir prarijo ją vienu kąsniu, nes jau dau

giau nei tris dienas buvo nieko neėdęs.

Paskui uždarė duris, atsigulė į senelės lovą ir ėmė 

laukti Raudonkepuraitės.

Netrukus ji atėjo ir pasibeldė į duris: tuk, tuk!

– Kas ten?

Raudonkepuraitė, išgirdusi 

storą Vilko balsą, bu vo beiš

sigąsianti, bet pamanė, kad 

senelei gerklė užkimusi, 

ir atsakė:
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– Čia aš, jūsų dukraitė Raudonkepuraitė. Atne

šiau jums pyrago bandutę ir sviesto puodynėlę, kur 

mama davė.

Vilkas, nutaisęs plonesnį balsą, sušuko:

– Patrauk virvelę, ir skląstis atšoks.

Raudonkepuraitė patraukė virvelę, ir durys atsi

darė.

Vilkas, pamatęs ją įeinant, užsitraukė antklodę ir 

sako:

– Padėk ant skrynelės pyragą, pastatyk puodynė

lę ir eikš pas mane.

Raudonkepuraitė nusirengė ir atsigulė. Ji labai 

stebėjosi, kad senelė tokia keista, kai neapsivilkusi.

– Senele, kokios didelės jūsų rankos!

– Kad galėčiau geriau tave apkabinti, dukraite!

– Senele, kokios didelės jūsų kojos!

– Kad būčiau greitesnė, vaikuti!

– Senele, kokios didelės jūsų ausys!

– Kad geriau girdėčiau, vaikuti!
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– Senele, kokios didelės jūsų akys!
– Kad geriau tave matyčiau, vaikuti!
– Senele, kokie dideli jūsų dantys!
– Kad greičiau tave suėsčiau!
Taip sakydamas puolė tasai nedorėlis Vilkas Rau

donkepuraitę ir suėdė.
Laimei, kad kaip tik tuo laiku pro šalį ėjo miš

ko kirtėjai. Išgirdę triukšmą, jie įbėgo į trobelę ir 
užmušė Vilką. Paskui perskrodė jam pilvą, ir iš jo 
išlindo Raudonkepuraitė ir jos senelė – abidvi gy
vos ir sveikos. NYKŠTUKAS
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Skaitykite likusius  

160 iš 176 puslapių,  

įsigiję šią knygą




