
Gdy Babcia idzie do Czerwonego Kapturka... 

Wtedy z du�ym prawdopodobie�stwem mo�na stwierdzi�, �e znana wszystkim bajka dzieje si� we 

współczesnych realiach polskich. 

Wnusia chora? Babcia ju� biegnie ze smakołykami, zakupionymi z resztek biedniutkiej (nauczycielskiej na 

przykład) emerytury czy renty, cho� i sił niewiele, i zdrowie własne wymaga nieco wi�kszego zainteresowania. 

Wszak dzieckiem trzeba si� zaj��! 

Wnusia potrzebuje zmieni� stary kapturek na nowy, bardziej modny ? Babcia wysupła ostatnie zaskórniaki, 

chowane na (nie daj Bo�e) nieuspołecznionego lekarza, bo uspołeczniony nie bardzo ma cierpliwo�� do staruszek. 

Przecie� dziecko nie mo�e czu� si� gorzej od swojej dobrze ubranej kole�anki. 

Gdy babcia przychodzi z rutynow� wizyt� do Czerwonego Kapturka, zawsze co� dobrego z sob� przynosi, bo 

nie wypada odwiedza� ukochanej wnusi z pustymi r�kami. 

Któ� bardziej ni� Babcia zrozumie Czerwonego Kapturka, który miał pechowe spotkanie z Wilkiem w lesie? 

Babcia wytłumaczy, co trzeba rodzicom, usprawiedliwi dziecko w szkole, a i do lekarza pójdzie z wnusi�. Trzeba 

zasłu�y� sobie na wdzi�czno�� potomka! 

Trzeba si� młodym podlizywa�, schlebia� im, przekupywa� ich, �eby si� czu� u�ytecznym, warto�ciowym w 

naszej skomercjalizowanej kulturze, chwal�cej młodo��. 

Stary człowiek, który jest ju� nieprzydatny zawodowo, staje si� obci��eniem dla społecze�stwa. Na dodatek 

mato atrakcyjny fizycznie, nieestetyczny wr�cz, bezradny jak małe dziecko, ale bez jego uroku, nie dorównuje 

młodym sprawno�ci� zmysłowo-ruchowo-my�low�. Bez okre�lonych materialnych atrybutów staro�� nie jest w 

cenie w społecze�stwie nastawionym na produkcj�. Prawdopodobnie wi�cej wie o �wiecie i ludziach, lepiej ich 

rozumie, ale współczesny Czerwony Kapturek nie ma czasu i ochoty na słuchanie Babci. O ile� ciekawsi s� Wilk, 

Le�niczy, czy cho�by mroczny las! 

Codzienny hołd składany wszystkim młodziutkim Czerwonym Kapturkom mo�e zaowocowa� 

przyzwyczajeniem wszystkich do takiego stanu rzeczy. Da to w efekcie zmian� znanego wst�pu do bajki na: "Idzie 

babcia przez las, a tu nagle zza krzaka wypada wilk i pyta: -A dok�d to idziesz Babuniu? Bo je�li do Czerwonego 

Kapturka, to masz za mały koszyczek, za mało w koszyczku i w ogóle lepiej wró� do domu, bo u Czerwonego Kap-

turka jest Le�niczy". 
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