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Λιζέτ
η πολική αρκούδα
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«Λιζέτ μου, γιατί δεν έφαγες το κολατσιό σου;» ρώτησε η μαμά
Ούμκα, όταν είδε το καλαθάκι της κόρης της πάλι γεμάτο.
«Μόλις το άνοιξα, μύρισε ψαρίλα όλη η τάξη. Όλοι άρχισαν να
δυσανασχετούν. Θέλω να ξέρεις ότι ντράπηκα πολύ», απάντη
σε με θυμό η Λιζέτ.
Η μαμά τότε συνέχισε:
«Και για πες μου, καλό μου, τι έχουν μέσα τα άλλα καλαθάκια;»
«Πάντως, δεν έχουν πέστροφα παστή, τυλιγμένη με φύκια και
σάλτσα γαρίδας», απάντησε όλο παράπονο η Λιζέτ. «Τα άλλα
καλαθάκια έχουν κρέπες παραγεμισμένες με βατόμουρα ή
τραγανές βάφλες με μέλι», φώναξε ακόμα πιο θυμωμένα.
«Μη στεναχωριέσαι, καμάρι μου, αύριο το πρωί θα σου φτιάξω
τραγανά βάτα με αγριόχορτο», ακούστηκε από το βάθος του σαλονιού η φωνή του μπαμπά, που διάβαζε εφημερίδα.
«Βάφλα, όχι βάτα», είπε η Λιζέτ σηκώνοντας σωστή θύελλα με
τη φωνή της. «Δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου αυτό το
παλιοσχολείο. Είναι απαίσιο, απαισιότατο», συνέχισε η λευκή
αρκουδίτσα, χτυπώντας με δύναμη τα πόδια της στο πάτωμα.
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Η μαμά Ούμκα και ο μπαμπάς της, ο Μεγάλος Λευκός, την
παρατηρούσαν σκεπτικοί. Η Λιζέτ τριγυρνά τώρα πια μέσα
στο σπίτι σαν σωστός τυφώνας.
«Η δασκάλα είναι απαίσια, η τάξη μου είναι δισ-απαίσια και οι
καφέ αρκούδες απαισιότατες. Δεν θέλω να μείνουμε άλλο εδώ,
σ’ αυτό το φρικτό μέρος, σ’ αυτό το καταραμένο δάσος. Θέλω
να γυρίσουμε πάλι πίσω στο σπίτι μας, στις παλιές μου φίλες,
τις λευκές αρκούδες. Α, και να τρώμε αληθινά φαγητά και όχι
άλλον καπνιστό σολομό και μαριναρισμένη πεσκανδρίτσα».
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Τότε ήταν που ακούστηκε η παρηγορητική φωνή της μαμάς:
«Μα ξέρεις, καλό μου, ότι αυτό δεν γίνεται πια, οι πάγοι έλιωσαν,
η φωλιά μας εξαφανίστηκε, εδώ είναι το νέο μας σπίτι…»
Δεν έλαβε όμως απάντηση καμιά. Προς στιγμήν φάνηκε ότι η
μπόρα που είχε ξεσπάσει μέσα στο σπίτι των λευκών αρκούδων,
επιτέλους είχε κοπάσει. Όμως, λίγα λεπτά αργότερα, ακού
στηκε ένα κλάμα. Ήταν η Λιζέτ, κουκουλωμένη κάτω από τη
χοντρή κουβέρτα. Ο θυμός της, βλέπετε, είχε μεταμορφωθεί σε
απέραντη θλίψη.
«Όχι, δεν είναι αυτό το σπίτι μας! Στο σπίτι μας ήμουν ευτυ
χισμένη, ενώ εδώ... ενώ εδώ... Εδώ όλοι με κοροϊδεύουν...»,
κατάφερε να πει ξεσπώντας πλέον ασυγκράτητη σε κλάματα.
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«Μα γιατί σε κοροϊδεύουν, παιδί μου;» ρώτησε ανήσυχος ο
μπαμπάς Μεγάλος Λευκός.
«Για όλα», απάντησε με δάκρυα στα μάτια. «Γιατί μου λένε
ότι το όνομά μου δεν υπάρχει, αφού, αν υπήρχε, θα το είχαν
ξανακούσει. Γιατί τρώω περίεργα πράγματα και επειδή είναι
περίεργα, σίγουρα θα είναι και απαίσια. Γιατί έχω λευκό τρί
χωμα και όχι καφέ, γκρι ή μαύρο, όπως οι άλλες αρκούδες».
Η θλίψη της είχε μεταμορφωθεί σε παράπονο.
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«Μα, είναι υπέροχη η λευκή χιονένια γούνα σου…
Σίγουρα θα τη θαυμάζουν οι καφέ αρκούδες!»
συμπλήρωσε η μαμά Ούμκα.
Τότε η Λιζέτ απάντησε με αναφιλητά:
«Αντίθετα, με κοροϊδεύουν και με αποκαλούν
“Γέτι, Γέτι, το λευκό μαλλιαρό τέρας των Ιμαλαΐων”»...
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Η περιπέτεια
της μικρής λευκής αρκούδας,
της Λιζέτ, άρχισε αρκετό καιρό πριν…
Όταν ακόμα ζούσε στη χαμένη,
τώρα πια, Πολιτεία των Λευκών Αρκούδων,
που βρισκόταν για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια
στη θάλασσα Μποφόρ, κάπου κοντά
στην Αλάσκα και στον Καναδά.
Σιγά-σιγά, εδώ και λίγα χρόνια, έλιωσε
και εξαφανίστηκε εντελώς από τον χάρτη
του πλανήτη που ονομάζεται Γη.
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Η Λιζέτ, όταν ακόμα ζούσε στην Πολιτεία των Λευκών Αρκού
δων, ένιωθε ευτυχισμένη! Κάθε μέρα πήγαινε στο σχολείο με τις
λευκές αρκούδες και παρέα έκαναν
τσουλήθρα στις απότομες πλαγιές
των ψηλών παγόβουνων.

Η ευτυχία της δε, γινόταν απέρα
ντη όταν τα βράδια χουχούλιαζε
στη ζεστή αγκαλιά του μπαμπά
της και άκουγε ιστορίες από τη
μαμά της για μακρινές πολιτείες.
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Όμως εκεί, στη χαμένη πλέον Πολιτεία των Λευκών Αρκούδων,
η Λιζέτ, δεν θυμάμαι να σας πω ακριβώς πότε, ένιωσε για πρώτη
φορά φόβο, αφού, κάθε φορά που περπατούσε πάνω στον
λεπτό και εύθραυστο πια πάγο, μπροστά της άνοιγαν
ξαφνικά τρύπες, έτοιμες να τη βυθίσουν
στα παγωμένα νερά της θάλασσας.
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Σταδιακά, τον φόβο της άρχισε να τον συνοδεύει και ένα
άλλο πρωτόγνωρο συναίσθημα, η θλίψη, καθώς έβλεπε,
μέρα με τη μέρα, τις καυτές ακτίνες του ήλιου να λιώνουν
τους πάγους, τις φωλιές τους, τους λευκούς δρόμους,
τις απότομες πλαγιές και όλα όσα γνώριζε και θυμόταν.
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Καθώς χανόταν ο κόσμος γύρω της, χανόταν μαζί του και η
τροφή. Για εβδομάδες ολόκληρες τριγυρνούσε πεινασμένη
σε ξερούς, καφετί βράχους, μαζί με τις υπόλοιπες αρκούδες.
Όλες τους, τρομερά αδυνατισμένες, σχεδόν σκελετωμένες θα
έλεγε κανείς, έψαχναν να βρουν λίγη τροφή. Μάταια όμως…
Μια μέρα, μάλιστα, άκουσε τον αρχηγό των πολικών αρκούδων
να τις συμβουλεύει, με τη βαριά φωνή του, να φύγουν όσο το
δυνατόν πιο γρήγορα από τον τόπο τους, να ψάξουν να βρουν,
λέει, μια νέα πατρίδα, γιατί σύντομα θα ερχόταν η καταστροφή της
Πολιτείας τους.
Τότε άρχισε να την κατακλύζει ένα καινούργιο συναίσθημα,
η απελπισία.
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Και ήρθε η μέρα που ένιωσε για πρώτη φορά πόνο,
διαφορετικό από αυτόν που νιώθεις όταν πέφτεις
κάτω και χτυπάς… έναν πόνο πιο βαθύ…
πιο δυνατό... σαν ένα πολύ μεγάλο σφίξιμο
κάπου κοντά στο στήθος της, κάτω
από την παχιά, απαλή της γούνα,
εκεί που λένε ότι βρίσκεται
η καρδιά όλων των
πλασμάτων…
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...καθώς άφηνε την Πολιτεία των Λευκών Αρκούδων,
ξεκινώντας μαζί με τις υπόλοιπες αρκούδες για το μεγάλο
ταξίδι στο Αρκτικό Αρχιπέλαγος. Κάθε τόσο γυρνούσε
το κεφάλι της και έβλεπε την Πολιτεία να μικραίνει,
και όλο να μικραίνει, να γίνεται σαν μια μικρή,
τόση δα κουκιδίτσα στον ορίζοντα, ώσπου
χάθηκε για πάντα από τα μάτια της.
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Κολυμπούσε ασταμάτητα για δέκα σχεδόν μέρες, μέσα στα
παγωμένα νερά του ωκεανού, όταν κατάλαβε τι σημαίνει η λέξη
αγωνία. Ένα συναίσθημα που, έως τότε, μόνο στα παραμύθια
με τον κακό καρχαρία και τη Λευκοσκουφίτσα είχε νιώσει.
Θα συναντούσε κάποιο μεγάλο κομμάτι πάγου να επιπλέει,
για να ξαποστάσει; Θα έφτανε ασφαλής στον προορισμό της;
Θα…
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Ένα βράδυ ξέσπασε άγρια καταιγίδα. Η θάλασσα είχε εξαγριω
θεί τόσο πολύ, που της φάνηκε σαν θηρίο έτοιμο να την κατα
σπαράξει μέσα στα κατάμαυρα, βαθιά νερά της. Το σκοτάδι
γύρω της ήταν τόσο πηχτό που την τρόμαζε. Ενώ πάσχιζε να
κρατηθεί στην επιφάνεια, άρχισε να φωνάζει απεγνωσμένα,
μέχρι που κατάλαβε ότι δεν την άκουγε κανείς. Τότε, ένα κύμα
απέραντης μοναξιάς την κατέκλυσε, ενώ σιγά-σιγά άρχισε να
παγώνει και να τρέμει, παρά τη χοντρή, λευκή της γούνα.
Πρώτα σταμάτησε να νιώθει τα πόδια της και μετά από λίγο
ολόκληρο το σώμα της… μέχρι που πάγωσαν και τα δυο της
βλέφαρα και έκλεισαν βαριά, βυθίζοντάς την στο απέραντο
σκοτάδι.
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«Λιζέτ, Λιζέτ, άνοιξε τα μάτια σου, αγάπη μου, σε παρακαλώ»,
άκουσε τη φωνή της μαμάς Ούμκα.
«Λιζέτ, είσαι πολύ γενναίο και δυνατό κορίτσι. Πάλεψες μόνη
σου για ώρες μέσα στα κύματα και τα κατάφερες! Είμαστε
περήφανοι για σένα», είπαν με μια φωνή και οι δυο της γονείς.
Καθώς χανόταν στην αγκαλιά τους, ένιωθε για πρώτη φορά μετά
από πολύ καιρό ευτυχισμένη, με την ελπίδα να φουντώνει ξανά
μέσα της. Ο εφιάλτης είχε επιτέλους τελειώσει, είχαν φτάσει
στα φιόρδ!
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Τι είναι τα φιόρδ;
Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια, στη Γη όλα ήταν καλυμμένα από χιόνι
και μεγάλα βουνά από πάγο, τα περίφημα παγόβουνα. Σε κάποια
κομμάτια στεριάς, κυρίως στα πολύ βόρεια, σχηματίστηκαν
ορισμένα από αυτά τα γιγαντιαία… παγάκια, τα οποία
ήταν τόσο βαριά που, καθώς ταξίδευαν αργά-αργά
στον πλανήτη (αλήθεια, γιατί θα μπορούσε να
βιάζεται κάτι τόσο μεγαλειώδες όσο ένα
παγόβουνο;) έσκαψαν βαθιά το έδαφος,
σχηματίζοντας κοιλάδες.
Όταν τα χρόνια πέρασαν και τα παγόβουνα αυτά
έφτασαν στη θάλασσα, οι κοιλάδες που άφησαν
πίσω τους γέμισαν με νερό. Αυτές
οι στενόμακρες λωρίδες νερού
που εισχωρούν βαθιά
στο εσωτερικό της στεριάς
και μπορεί να έχουν
ακόμα και εκατοντάδες
μέτρα βάθος, λέγονται φιόρδ.
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Λίγους μήνες αργότερα, η Λιζέτ μαζί με τη μαμά Ούμκα και
τον μπαμπά Μεγάλο Λευκό, αφού περιπλανήθηκαν αρκετά
μέσα σε λόφους και βουνά, έφτασαν στο Δάσος των Καφέ
Αρκούδων. Εκεί έστησαν το νέο τους σπίτι, με την ελπίδα να
ξεκινήσουν μια καινούργια ζωή, ενώ η χαμένη πια Πολιτεία
των Λευκών Αρκούδων έμενε στη μνήμη τους σαν μια γλυκιά
και συνάμα πικρή ανάμνηση.
Και να, τώρα, που η ελπίδα της Λιζέτ και η επιθυμία της για μια
καινούργια, ευτυχισμένη ζωή στη νέα της πατρίδα, άρχισαν να
παραχωρούν σιγά-σιγά τη θέση τους στην απογοήτευση και
τη θλίψη.
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Ένα πρωί όμως, εκεί, στο νέο της σχολείο, συνέβη κάτι απρόσμενο.
Οι καφέ αρκούδες την πλησίασαν για πρώτη φορά στο διάλειμμα.
«Λιζέτ, θέλεις να παίξεις μαζί μας;» τη ρώτησε ευγενικά η πιο
ψηλή καφετιά αρκούδα, που είχε ένα πολύχρωμο μαντίλι δεμένο
στον λαιμό. Η Λιζέτ αναρρίγησε από χαρά· κούνησε καταφατικά
το κεφάλι της, μην μπορώντας να αρθρώσει κουβέντα από την
έκπληξη. Τον λόγο πήρε πάλι η καφέ αρκούδα:
«Λοιπόν, ξέρεις το παιχνίδι που λέγεται “Η Μικρή Ελένη”; Το
παίζατε εκεί στους πάγους;» Ήταν τόση η ταραχή της Λιζέτ, που
δεν κατάφερε να απαντήσει. Η καφέ αρκούδα συνέχισε:
«Σήμερα θα είσαι εσύ στη θέση της μικρής Ελένης. Θα μπεις
στον κύκλο, θα σου δέσουμε τα μάτια με το πολύχρωμο αυτό μαντίλι… και…»
Η Λιζέτ δεν μπορούσε να ακούσει τι της έλεγε η καφέ αρκούδα.
Θυμήθηκε το παλιό της σχολείο, με τις φίλες της, τις λευκές αρ
κούδες, που σε κάθε διάλειμμα έπαιζαν το ίδιο παιχνίδι.Ήταν το
αγαπημένο της! Όταν ήταν εκείνη η «Μικρή Ελένη», πάντα κέρδι
ζε. Ήταν πολύ καλή στο να βρίσκει ποια φίλη είχε απέναντί της,
παρόλο που δεν έβλεπε. Την αναγνώριζε αμέσως από τη μυρωδιά
και από τη μαλακή της γούνα, καθώς έψαχνε ψηλαφιστά.
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«Λιζέτ, ακούς;» τη διέκοψε από την ονειροπόληση η ψηλή αρκού
δα. «Πού ταξιδεύεις; Στον Βόρειο Πόλο;» είπε, και οι υπόλοιπες
αρκούδες γέλασαν δυνατά.
Μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς καλά-καλά να το καταλάβει, είχε σχη
ματιστεί γύρω της ένας κύκλος από καφετιές και μαύρες αρκού
δες, πιασμένες χέρι-χέρι. Η ψηλή αρκούδα έδεσε τα μάτια της
Λιζέτ με το πολύχρωμο μαντίλι. Τα πάντα σκοτείνιασαν και πριν το
πολυσκεφτεί, οι αρκούδες ξεκίνησαν να γυρίζουν ρυθμικά γύρω
της, τραγουδώντας:
«Η μικρή Λιζέτ κάθεται και κλαίει,
γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της...
Σήκω επάνω, κλείσε τα μάτια σου
και πιάσε όποιον θες...»
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Η Λιζέτ σηκώθηκε όρθια
και άρχισε να ψαχουλεύει τριγύρω της.
Προχωρούσε με αργά και σταθερά βήματα
και μύριζε ψάχνοντας τον αέρα.
Ήθελε πολύ να βρει μια αρκούδα,
ήθελε τόσο πολύ να κερδίσει.
Όμως, τίποτα... Όσο και αν έψαχνε,
όσο και αν τριγυρνούσε με κλειστά τα μάτια,
δεν ψηλάφισε καμία γούνα.
Ανοιγόκλεισε ξανά και ξανά τα ρουθούνια της,
όμως δεν αναγνώρισε ούτε τη μυρωδιά κάποιας αρκούδας.
Σαν να είχαν όλες εξαφανιστεί…
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Έκανε απελπισμένη λίγα βήματα ακόμα μπροστά
και τότε ήταν που ένιωσε τρόμο και αγωνία.
Για μια στιγμή νόμισε ότι βρισκόταν πάλι χαμένη
στη μέση του ωκεανού.
Όπως τότε, που κολυμπούσε ολομόναχη
μέσα στα παγωμένα νερά
της φουρτουνιασμένης θάλασσας.
Άρχισε να τρέμει και σιγά-σιγά
ένιωσε ολόκληρο το κορμί της να μουδιάζει.
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Ξαφνικά, άκουσε το πρώτο χαχανητό και μετά από λίγο τα
χαχανητά έγιναν περισσότερα. Έλυσε γρήγορα το μαντίλι από
τα μάτια της και είδε ότι στεκόταν ολομόναχη στη μέση του
κύκλου. Οι καφέ αρκούδες ήταν κρυμμένες πίσω από τα δέντρα
και γελούσαν τρανταχτά.
«Γέτι, Γέτι, μαλλιαρό Τέρας των Ιμαλαΐων, γιατί δεν παίζεις
άλλο μαζί μας;»
Λίγο πιο πέρα, μια ομάδα από αρκούδες, που φορούσαν πο
δοσφαιρικά μπλουζάκια, είχαν σταματήσει το παιχνίδι τους και
κοίταζαν σαστισμένες. Άλλες δυο καφέ αρκούδες, που έτρω
γαν παγωτό, παρατηρούσαν κι αυτές, ξαφνιασμένες και ακίνη
τες. Αλλά και η δασκάλα τους, η μεγαλόσωμη καφέ αρκούδα με
τα γυαλιά και το καπέλο, παρακολουθούσε τη σκηνή.
Όλα, ακόμα και ο χρόνος, έμοιαζαν να έχουν παγώσει. Κανένας
δεν κινούνταν, σαν να κοίταζες μια φωτογραφία. Η Λιζέτ άκουγε
την καρδιά της να χτυπάει σαν τρελή… για μια στιγμή, μάλιστα,
νόμιζε ότι θα ραγίσει…
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Τότε… άκουσε να αντηχεί στα αφτιά της η φωνή των γονιών της,
όπως τότε που είχε βρεθεί στα φιόρδ μετά την καταιγίδα.
«Λιζέτ, είσαι πολύ γενναίο και δυνατό κορίτσι...»
Επανέλαβε τα λόγια αυτά από μέσα της κάμποσες φορές σιγανά
και ύστερα πιο δυνατά. Μάζεψε όλο της το θάρρος και πλησίασε τις
καφέ αρκούδες, που κρύβονταν πίσω από τα δέντρα. Κατευθύνθη
κε στην πιο ψηλή αρκούδα και με γλυκό και ήρεμο τόνο, την πα
ρότρυνε:
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«Καλή μου αρκούδα, δεν παίζεται έτσι το παιχνίδι. Φαίνεται ότι το
έχεις ξεχάσει. Έλα, ακολούθησέ με...»
Η ψηλή αρκούδα, σαστισμένη, την ακολούθησε. Έπειτα, η Λιζέτ
πλησίασε και τις υπόλοιπες καφέ αρκούδες και τις οδήγησε ήρεμα
προς τον κύκλο. Στη συνέχεια μπήκε η ίδια στο κέντρο, έδεσε τα
μάτια της και ξεκίνησε να τραγουδάει:
«Η μικρή Λιζέτ κάθεται και κλαίει,
γιατί δεν την παίζουν οι φιλενάδες της.
Σήκω επάνω, κλείσε τα μάτια σου
και πιάσε όποιον θες...»
Δειλά-δειλά άρχισαν να τραγουδάνε και οι υπόλοιπες καφέ αρκούδες
μαζί της. Για πρώτη φορά, μετά από τόσους μήνες που βρισκόταν
στο Δάσος των Καφέ Αρκούδων, η Λιζέτ ένιωσε και πάλι ευτυχισμένη!
Ήταν σίγουρη ότι οι καφέ αρκούδες αυτή τη φορά δεν θα έφευγαν
από τον κύκλο· θα έμεναν μαζί της μέχρι να τελειώσει το παιχνίδι.
Αν ποτέ τύχει να ξαναβρεθεί ολομόναχη στη μέση μιας «φουρ
τουνιασμένης θάλασσας», τώρα ξέρει τι πρέπει να κάνει: να πει,
στην αρχή σιγανά και ύστερα πιο δυνατά,
«Λιζέτ, είσαι πολύ γενναίο και δυνατό κορίτσι…
θα τα καταφέρεις!»
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