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Nie dam rady, znowu przegram, moje nogi są do niczego, ja jestem do niczego. Po co w ogóle się ścigam, po co tu jestem? myśli kłębiły
się w głowie małego geparda Stasia, zwanego Supełkiem. Głupi jestem, wszystkich zawodzę. Mamo zabierz mnie stąd! krzyczało jego serce,
krzyczał całym sobą, choć z jego ust wydobywał się tylko szept przyspieszonego oddechu.
Staś obudził się. Był cały spocony i dyszał jak lokomotywa. To znowu ten straszny sen pomyślał. Mały gepard nigdy nie czuł się dobrze
podczas wyścigów. Zawsze przegrywał. W każdym razie nie dorównywał swojemu rodzeństwu. Szczególnie nie dorównywał Wojciechowi,
najstarszemu z nich. Pomimo tego, że podczas zawodów, rodzice razem z Wojciechem zawsze mu kibicowali, Supełek przed startem słyszał
tylko prześmiewcze głosy swoich kolegów i części rodzeństwa, którzy uszczypliwie zwracali uwagę na jego duże uszy i długie, plączące się nogi
– „Wielkouchy”, „Długonogi”, „Poplątany”, „poplącz nogi Supełku… hi, hi, hi, ha, ha, ha” – tylko tyle słyszał Staś biegnąc do mety. Na nic były
mądre słowa jego przyjaciółki Omegi, najmądrzejszej słonicy w rezerwacie Serengeti. Na nic był doping ukochanych rodziców oraz Wojtka.
Supełek był Supełkiem, nie Stanisławem. Był tylko zwyczajnym, przegranym Supełkiem. Tak właśnie myślał o sobie Staś. Mimo, że bieganie
było jego marzeniem, nie potrafił myśleć inaczej.
Pewnego dnia Supełek siedział na jednej ze skał swojego domu, pod ulubionym drzewem akacjowym i rozmyślał o ostatnim starcie. O
kolejnym nieudanym starcie. Jego rodzeństwo było właśnie na treningu z Wojciechem, daleko poza miejscem zamieszkania. Zapewne, jak
zawsze, wokół nich było mnóstwo gapiów. Przecież Wojciech był bohaterem Tanzanii. Wygrał dotychczas wszystkie wyścigi we wszystkich
afrykańskich rezerwatach. Nikt nie mógł się z nim równać. Był niedościgniony. Wszyscy wokół podziwiali Wojtka, a ze Stasia żartowali.
Dlatego Supełek wolał być sam. Nie chciał by inne zwierzęta wyśmiewały się z jego niepowodzeń.

- O czym tak znowu myślisz Stasiu? – młody Gepard usłyszał za sobą głos swojej przyjaciółki Omegi. – Czyżby znowu wyścig przyćmił Twój
wspaniały, mądry umysł? Stasiu…za dużo o tym wszystkim myślisz. Za bardzo się denerwujesz. Daj sobie czas. W końcu uda Ci się być w
gronie najlepszych. Dla mnie już jesteś. Jesteś inteligentny, przejmujesz się innymi. To prawdziwy dar, niewielu go ma. A szybkość? To można
wytrenować, a ja wiem, że trening czyni mistrza. Biegnij do Wojciecha i trenuj z nimi. Nie poddawaj się. Wierzę w to, że twoje nogi kryją w
sobie prawdziwą moc, a uszy to taki bonus od natury, coś o tym wiem– słonica uśmiechając się, musnęła trąbą duże uszy Stacha.
– Ech, – wymamrotał gepard – Naprawdę nie wiesz jak to jest. Wszyscy się ze mnie naśmiewają i uważają za dziwactwo.
- Stasiu bieganie to nie wszystko. Jest mnóstwo innych rzeczy, które robisz wyśmienicie.
- Tak? Jakich? – zapytał zniecierpliwiony.
- Świetnie grasz w szachy, bardzo dobrze rozwiązujesz zadania matematyczne i kiedy mam gorszy dzień potrafisz mnie pocieszyć – powiedziała
Omega przytulając swojego przyjaciela.
Na pyszczku Stasia pojawił się nieśmiały uśmiech zadowolenia. Może ona ma rację. Może nie jestem taki najgorszy pomyślał.
W tym momencie koło przyjaciół przebiegł młody lew i krzyknął:
- Zakochana para! Ha, ha, ha! Co Supełku poplątałeś nogi i nie zdążyłeś na trening?- lew pobiegł dalej nie czekając na odpowiedź.
Słonica zdążyła jedynie posłać mu groźne spojrzenie. Staś znowu posmutniał. Omega zrozumiała, że dziś już nie uda się jej pocieszyć
przyjaciela. Przytuliła go mocniej, pogłaskała trąbą po łapie i poszła w stronę wodopoju. Mały gepard pogrążył się w rozmyślaniach o tym, co
usłyszał przed chwilą od przyjaciółki. Słońce świeciło coraz mocniej. Wydawało się, że zaraz wypali dziurę w ziemi. Na szczęcie akacja, pod
którą siedział, to wspaniałe drzewo z dużą ilością soczystych zielonych listków, które dawało dużo chłodu i cienia. Jak bym był takim drzewem to
wszyscy by mnie lubili. Czułbym się potrzebny, a tak, hmmm… Rozmyślania przerwał mu dziwny dźwięk.

- RRRaaatttuunnn….”
Supełek nadstawił uszu.
- RATUNKU!
- Ojej ktoś wzywa pomocy – powiedział. Rozejrzał się, ale w najbliższej okolicy nikogo nie było. Powietrze przeszyło kolejne „RATUNKU!”.
Oczy Stasia rozszerzyły się ze strachu.
– O nie, to Wojtek woła o pomoc! – krzyknął. Zaczął biec na oślep przed siebie. Nawet nie zauważył, że jego nogi wcale się nie plączą, a duże
uszy pozwalają dobrze nasłuchiwać skąd dochodzi głos. Po drodze mijał mnóstwo innych zwierząt, które zdawały się nic nie słyszeć.
- Omego coś się stało! Wojtek potrzebuje pomocy! – krzyknął Staś przebiegając obok wodopoju.
- Co ty mówisz, skąd wiesz?- zapytała zdziwiona słonica. Gepard przystanął na chwilę.
- Jak to, ty nic nie słyszysz? – Staś był zaskoczony- Siedziałem pod moją ukochaną akacją i usłyszałem, jak Wojciech wzywa pomocy. Omego,
nie ma czasu do stracenia, krzyk jest coraz głośniejszy - Supełek, nie czekając na przyjaciółkę, pobiegł dalej ile sił w nogach.
W krótkim czasie udało mu się dotrzeć do wąwozu gdzie zazwyczaj odbywały się wszystkie treningi.
- Pomocy! Ratunku! – krzyczało rodzeństwo Stasia, a kiedy go zauważyli przekrzykiwali się jeden przez drugiego – Supełku, ratuj Wojtka!!
Spadł. Nie wiemy jak to się stało! Biegaliśmy… Pomóż mu! Chyba ma złamaną łapę. Supełku, zrób coś!
Gdy Staś próbował na chłodno ocenić sytuację, pojawiła się Omega.

- Bardzo proszę, pomóż Wojtkowi! Jeżeli użyjesz swojej długiej trąby i ogromnej siły na pewno uda Ci się go wyciągnąć. Proszę, moja kochana
przyjaciółko – błagał Staś.
Słonica zgięła przednie kolana i nachyliła się nad wąwozem. Opuściła trąbę niczym linę i owinęła nią obolałego Wojtka. Gepard mocno chwycił
się trąby. Po chwili Omega wyciągnęła poturbowanego zwierzaka i delikatnie ułożyła go na kamieniu.
- Na szczęście, twoja łapa nie jest złamana- słonica z troską obejrzała Wojtka- będziesz jednak musiał odpocząć od biegania – rzekła.
- Dziękuję – powiedział Wojtek. – Stasiu skąd się tu w ogóle wziąłeś? – pytał zaskoczony.
- No przecież wołałeś pomocy – odpowiedział Supełek.
- I usłyszałeś mnie z domu ? – starszy brat nie krył zdziwienia.
Dopiero teraz Staś uświadomił sobie, że tylko on usłyszał unoszące się nad rezerwatem wołanie o pomoc. Zdał sobie sprawę, że odległość
dzieląca dom od wąwozu jest znaczna. Jak to możliwe, że ich usłyszałem? zastanawiał się mały gepard.
- Supełku, to na pewno dzięki twoim dużym uszom – Omega wskazała na głowę geparda.
Rodzeństwo zgromadzone wokół wąwozu zaczęło wiwatować na cześć Stasia. Zachwycało się jego uszami, które wychwyciły, niemalże
niesłyszalne z oddali, nawoływania. Nikt nie krył swojego podziwu dla małego geparda.
- Kto tak śmignął koło nas? Nawet nie zauważyliśmy kto to był?
Nad wąwóz zaczęły się schodzić zwierzęta, które Staś mijał pędząc na pomoc Wojtkowi.
– Był szybszy niż wiatr – mówiły między sobą – nawet szybszy niż błyskawica.

- Jak to kto? To nasz brat, Supełek! – odpowiedziało chórem rodzeństwo Stasia.
Mały gepard nigdy jeszcze nie widział tylu spojrzeń wpatrujących się w niego z dumą i uznaniem. Dotąd nie słyszał tylu głosów
wymawiających jego imię z szacunkiem i aprobatą.
- Widzisz, Stasiu, wiedziałam, że Ci się uda i zawsze w Ciebie wierzyłam – Omega podeszła i uścisnęła go z całej siły.
Supełek stał się bohaterem Serengeti.Wszyscy bardzo chętnie zapraszali go na różne spotkania. Gdy Wojciech doszedł do siebie,
Stanisław rozpoczął z nim i rodzeństwem intensywne treningi. Z początku nie biegał tak prędko jak pozostali, ale z każdym dniem stawał się
coraz szybszy. Jego łapy przestały się plątać i coraz częściej dotrzymywał tempa reszcie rodzeństwa.
Jednak jestem wyjątkowy i prawdą jest co mówią moi rodzice i Omega. Trening czyni mistrza pomyślał Supełek. Jeszcze przyjdzie czas, że stanę
na podium. Mały gepard był w końcu z siebie dumny. Polubił swoje długie nogi i duże uszy. Nawet gdy znalazł się ktoś, kto się z niego
naśmiewał, nie odnajdował już w sobie powodów do zamartwiania. Spoglądał w swoje odbicie w tafli wody i szeptał:
– Dasz radę, ze wszystkim sobie poradzisz… Stachu.

Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w dokumencie są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy
„Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r. Kopiowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie tych materiałów w całości
lub w części bez zgody autora jest zabronione.

