
Jak gepard dostał swe cętki 
afrykańska legenda

Dawno, dawno temu, gdy na sawannie pojawił się pierwszy gepard, wyglądał jak płowy kot. 
Jego sierści nie zdobiły cętki, a co gorsza - nigdzie nie widział podobnego zwierzęcia. Poczuł 
się bardzo samotny, zaczął więc przemierzać sawannę, by znaleźć swe stado. 

Na wysokiej skale zobaczył stado lwów. Jeden z nich, większy od pozostałych, zaryczał:
- Kim jesteś i czego tu chcesz?
- Jestem samotny i szukam przyjaciół mego gatunku. - Odparł gepard.
- Tu ich nie znajdziesz. - prychnął lew. - Jesteś za chudy i masz za długie łapy. Nie jesteś 
kotem jak my. Jesteś psem, idź szukać psów! 

Gepard zwiesił głowę i wyruszył przez sawannę, aż spotkał likaony. Przywódczyni stada 
zawołała:
- Kim jesteś i czego tu chcesz?
Gepard opowiedział o spotkaniu z lwami.
- Ależ ty nie jesteś psem! - likaony zaczęły się wyśmiewać - Masz okrągłą głowę i za długi 
ogon! Jesteś kotem!

Zrozpaczony gepard obrócił się i zaczął biec przed siebie. W końcu znużony położył się w 
trawie. Był taki samotny i taki nieszczęśliwy, że zaczął płakać. Łzy powoli spływały po jego 
twarzy, znacząc czarne ślady na policzkach.

Nagle pochyliła się nad nim żyrafa.
- Czemu płaczesz? - zapytała.
Gepard opowiedział jej o spotkaniu z lwami i likaonami.
- Jestem taki samotny, nie mam żadnych przyjaciół!
A wtedy żyrafa zapłakała z żalu, a każda jej łza, która spadła na futro geparda, tworzyła 
ciemną plamę. 

Wtem na gałęzi pobliskiej akacji przysiadł ptak. Zobaczył zrozpaczonego geparda i 
zaśpiewał:
- Ach gepardzie, nie płacz! Przemierzyłem całą sawannę wzdłuż i wszerz. Widziałem 
wszystkie zwierzęta wędrujące po niej w dzień i w nocy. Ale to ty jesteś z nich 
najpiękniejszym!

Od tego czasu gepard ma cętki. Choć wciąż żyje samotnie, to czasem spotyka inne gepardy i 
jest dumny ze swej wyjątkowości. Jako jedyny z wielkich kotów nie ryczy, lecz ćwierka. 
Naprawdę! Niektórzy mówią, że w ten sposób dziękuje ptakom, że doceniły jego piękno...

---

Więcej inspirujących opowieści znajdziesz w mojej książce: Namibia. Przez pustynię i busz - 
do kupienia z autografem w sklepie www.namib.pl

Kupując w naszym sklepie wspierasz prowadzenie bloga AfrykAnka.pl oraz TravelNamibia.pl


