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Estis iam vila¸a knabineto, la plej çarma esta√o, kiun 
oni iam vidis. ∑ia patrino tre fieris pri ßi kaj ßia 

avino eç pli. La bona virino kudris por ßi malgrandan 
ru¸an çapon. ¯i tiel bone taΩgis por la knabino, ke çiuj 
eknomis ßin Ru¸a Çapeto.
   Iun tagon ßia patrino, kiu estis bakinta, diris al ßi:
   ”Iru al avinjo kaj rigardu, kiel ßi fartas, çar oni diris 
al mi, ke ßi estas malsana; portu al ßi kukon kaj kuve-
ton da butero.”
   Ru¸a Çapeto tuj ekiris al sia avino, kiu lo¸is en alia 
vila¸o.
   Dum ßi promenis tra la arbaro, ßi renkontis lupon, 
kiu emis man¸i ßin, sed ne kura¸is, çar kelkaj arba-
ristoj laboris en la proksimeco. ¯i demandis ßin, kien 
ßi iras. La kompatinda infano, kiu ne sciis, ke estas 
dan¸ere halti kaj aΩskulti lupon, respondis:
   ”Mi iras viziti mian avinon kaj portas al ßi kukon kaj 
kuveton da butero, kiujn sendas al ßi mia patrino.”
   ”Çu ßi lo¸as longe for?” demandis la lupo.
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   ”Ho jes,” diris Ru¸a Çapeto, ”estas post la muelejo, 
kiun vi vidas tie sube, en la unua domo en la vila¸o.”
   ”Nu bone,” diris la lupo, ”mi iros kaj ankaΩ vizitos ßin. 
Mi iros çi tiun vojon kaj vi tiun alian, kaj ni vidu, kiu 
estos tie pli rapide.”
   La lupo ekkuris laΩ sia pleja kapablo kaj laΩ la plej ra-
pida vojo, dum la knabineto prenis la pli longan vojon 
kaj amuzi¸is kolektante nuksojn, postkurante papiliojn 
kaj farante bukedojn el la floroj, kiujn ßi trovis laΩvoje.
   Post nelonge la lupo alvenis al la domo de la maljun-
ulino. ¯i frapis al la pordo: tok tok.
   ”Kiu estas tie?”
   ”Estas via nepino Ru¸a Çapeto,” diris la lupo, kiu ali-
igis sian voçon, ”kiu kunportas kukon kaj kuveton da 
butero, kiujn mia patrino sendas.”
   La bona avino, kiu kußis en la lito, çar ßi iom malsa-
nis, ekkriis:
   ”Premu la klinkon kaj la pordo malfermi¸os.”
   La lupo premis la klinkon kaj la pordo malfermi¸is. 
¯i tuj √etis sin sur la bonan virinon kaj englutis ßin en 
unu gluto, çar ¸i jam de tri tagoj ne estis man¸inta. 
Poste ¸i fermis la pordon kaj kußi¸is en la lito de la 
avino, atendante Ru¸an Çapeton, kiu post ioma tempo 
alvenis kaj frapis al la pordo: tok tok.
   ”Kiu estas tie?”
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   Ru¸a Çapeto, aΩdante la krudan voçon de la lupo, 
unue timi¸is, sed ßi kredis, ke la avino malvarmumi¸is 
kaj tial estis raΩka; ßi respondis:
   ”Estas via nepino Ru¸a Çapeto, kiu alportas al vi 
kukon kaj kuveton da butero, kiujn patrino sendas al 
vi.”
   La lupo ekkriiis, moligante iom sian voçon:
   ”Premu la klinkon kaj la pordo malfermi¸os.”
   Ru¸a Çapeto premis la klinkon kaj la pordo malfer-
mi¸is. La lupo, vidante ßin eniri, kaßis sin en la lito sub 
la litkovrilo kaj diris al ßi:
   ”Metu la kukon kaj la kuveton kun butero sur la ka-
menon kaj venu kußi çe mi.”
   Ru¸a Çapeto forprenis la vesta√ojn kaj enliti¸is. ∑i 
estis tre surprizita, kiel la avino aspektas sen vestoj, kaj 
ßi diris:
   ”Avinjo, kiel grandajn brakojn vi havas!”
   ”Tio estas, por ke mi pli bone çirkaΩbraku vin, kna-
binjo mia.”
   ”Avinjo, kiel grandajn krurojn vi havas!”
   ”Tio estas, por ke mi pli bone kuru, infano mia.”
   ”Avinjo, kiel grandajn orelojn vi havas!”
   ”Tio estas, por ke mi pli bone aΩdu vin, infano mia.”
   ”Avinjo, kiel grandajn okulojn vi havas!”
   ”Tio estas, por ke mi pli bone vidu vin, infano mia.”
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   ”Avinjo, kiel grandajn dentojn vi havas!”
   ”Tio estas, por ke mi pli bone man¸u vin.”
   Dirinte tiujn vortojn la malica lupo √etis sin sur Ru-
¸an Çapeton kaj man¸is ßin.

Moralo: Oni vidas çi tie, ke infanoj, speciale belaspek-
taj junulinoj, malbonfaras parolante kun fremduloj, 
kaj ke ne estas strange, se ili estas man¸itaj de la 
lupo. Mi diras ”lupo”, sed ne çiuj lupoj estas de la sama 
speco. Kelkaj estas çarmaj, kvietaj, ¸entilaj, senpreten-
daj, memfidaj kaj dolçaj; ili postsekvas junajn virinojn 
en la hejmojn, kaj plien. BedaΩrinde, tiuj ¸entilaj lupoj 
estas la plej dan¸eraj el çiuj.
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