


Scufiţa Roşie

A fost odată o fetiţă zglobie căreia i se spunea Scufiţa Roşie. Bunica ei 
o îndrăgea foarte mult şi de fiecare dată când venea să o vadă îi aducea câte 
o hăinuţă făcută de mâna ei: o rochiţă, o cămaşă, o fustiţă. Ultima dată i-a 
adus o scufie din mătase roşie. Fetiţei i-a plăcut atât de mult încât nu o mai 
dădea jos de pe cap. De atunci toată lumea i-a spus Scufiţa Roşie.

Însă de câteva zile bunica nu mai trecuse să o vadă aşa că mama fetiţei 
o chemă şi-i spuse:

— Scufiţa Roşie, am auzit că bunica nu se simte prea bine. Ţi-am 
pregătit un coş cu bunătăţi pe care să i-l duci ca să mai prindă puteri. Ai grijă 
să mergi pe poteca principală şi să nu intri în vorbă cu străinii. Şi vezi să nu 
te prindă seara la întoarcere!



— Nu-ţi fă griji, am să fiu atentă şi voi fi acasă până la asfinţit, zise 
Scufiţa Roşie şi plecă nerăbdătoare.

Casa bunicii era în mijlocul pădurii, aşa că fetiţa o luă pe drumul ştiut, 
ca să nu se rătăcească. Nu merse mult şi îi ieşi în cale cumătrul lup.

— Bună ziua, Scufiţa Roşie, unde mergi? o întrebă mieros lupul.
— La bunica în poieniţă, să-i duc de-ale gurii! răspunse politicos 

fetiţa.



— Nu-i duci şi un buchet de flori? Sigur se va bucura.
Scufiţa Roşie îi mulţumi lupului pentru sfat şi începu să culeagă flori 

de nu-mă-uita şi albăstrele, uitând de poveţele mamei.



În acest timp lupul s-a făcut nevăzut şi căuta casa bunicuţei. Ajuns în 
poieniţă, bătu la uşă şi spuse subţiindu-şi glasul:

— Bunicuţo, sunt Scufiţa Roşie şi ţi-am adus bunătăţi!
— Intră, fetiţa mea! spuse bătrânica.
Lupul se repezi spre bunicuţa neajutorată şi o înghiţi pe nemestecate. 

Apoi se îmbrăcă cu haine găsite într-un dulap şi se culcă sătul şi mulţumit 
în patul cald.



Când Scufiţa Roşie ajunse la casa bunicii şi intră, rămase uimită ce 
transformată era aceasta din cauza bolii.

— Bunico, dar de ce ai urechile aşa mari? întrebă ea.
— Ca să te aud mai bine, fata mea!
— Dar ochii de ce sunt aşa mari?
— Ca să te văd mai bine!
— Bunico, dar de ce ai gura aşa mare?
— Ca să te pot înghiţi pe tine, răspunse lupul şi o 

înfulecă dintr-o înghiţitură, apoi se culcă la loc.


