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„Czerwony kapturek w wersji oryginalnej”

Le Chaperon Rouge mieszka z Mutter w small house pod lasem. Un jour, the Mother spricht:

Mama:  My córeczko, die Grossmutter jest malade. Idź chez elle i bring jej the cake i
lekarstwa. Ale remember – don’t stop i z nikim ne parle pas.

The girl bierze le pannier i geht do Grossmutter, która habite po drugiej stronie du forest.

Il fait beau. Rotkappchen goes leśną ścieżką. Looks around i seht dużo fleurs. Nagle, zza tree
wyłania się der Wolf.

Wilk:                            Yo, baby! Gdzie idziesz?
Czerwony Kapturek: My babcia house. Porqoui pytasz?

Le Leup wpada na chytry idea und says:

Wilk:     Ne te depeche pas. Chill out! Take troche kwiatków dla Oma.
Cz. K :   Ok. Warum nie.

Wilk ucieka do lasu.
The Little Red Ridding Hood słucha rady der Wolf und zbiera fleurs. Tymczasem le Leup runs vite
do Grossmutter maison. Looks przez fenetre i seht staruszkę relaxing na le fouteil.

Wilk:      Yuhuu! Babciu, c’est moi, Czerwony Kapturek. I have koszyk pełen sweets for toi.
Babcia:   Oh, cool, meine kleine baby. Come on in!

La grand-mere otwiera the door wilkowi, a ten wchodzi do Haus i pożera die Oma.

Babcia:    Oh, nie! Nie eat mnie! Ty brutal! Aaaaaaaaaaaaaa

Der Wolf met jej ubranie, kładzie się do das Bett i thinks:

Wolf: Do diaska! Oh zut!. Wo jest ta mała? Znów jestem hungry.

Za un moment, Czerwony Kapturek opens the door i sprecht:

Cz. K: Guten morgen, Granny!
Ojoj, jakie to bizzare. Oma, coś ty taka dziwna?
Why masz takie grands yeux?

Wolf: A co się tak dziwisz? Old już jestem i nothing już nie sehe, wiec muss cały czas eyes
wybałuszać.

Cz. K : aha, a porqoui masz takie ogromne włochate Ohren? What się stało?



Wolf:   Ah jo, w moim age już tak everywhere rośnie.
Cz.K.:  No tak, ale warum masz takie big teeth? U dentiste nie byłaś?
Wolf:   Ah, my precious, emerytury mi zabrakło for dentist. By the way, ja have takie  ogromne
kły by cię eat!!!

Nagle der Wolf jump z łozka i jednym kęsem mange Red Kapturka.

CZ.K.: Ah nie! No! Non! Nein! No! Hilfe!
Ała, moja noga, ała moja druga leg, ała moja hand. Ałaaaaaaaaaaa

Najedzony Wolf zapada w głęboki dream.
Koło la maison de babci przechodzi się Hunter i entend głośne chrapanie.

Mysliwy: What the hell! Oh, do diaska! What can it be? Qu’est-ce qui se passe? O co biega?

Mysliwy opens the door i sehe Wolf asleep w lit.

Mysliwy:   Ah to ty Wolf!
Wilk:         Ależ to ja! Die Grossmutter!
Mysliwy:   Shut up! Wiem, że to ty der Wolf! Zaraz ... I’ll kill you!

Jednym cięciem otwiera mu ventu, z którego wyskakują la grand-mere i her Enkelin, szczęśliwe, iż
znów są safe.

Cz. K.: Oh panie Hunter. Merci, że nasz uratowałeś.
Myśliwy:  No problem ladies. Spoko.
B: No to teraz, let’s trinken du the, ok.?
Myśliwy:  Great! A może coś plus fort?
B: Oh, ty. Nie przy the kinder.

I bad Wolf n’existe plus. Granny, le chasseur i Rotkappchen siedzą przy table w le jardin, jędzą the
cake i popijają le the. Wszyscy są very heureux.

Myśliwy:  Everything gut co się good fini.
Cz. K. :     Odtąd always będę słuchać ma mere.
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