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Οι λόρδοι της Μανιτόμπα

Ο Πολ και η Λάρα ήταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι πολικών αρκούδων,
που περνούσαν τις µέρες τους κυνηγώντας φώκιες και άλλα ψάρια
στις παγωµένες ακτές του Χάντσον Μπέι, δηλαδή του κόλπου Χάντσον.
Ζούσαν αµέριµνα κι ευτυχισµένα την περίοδο του χειµώνα, όπου
ο παγετός ήταν µόνιµος και µπορούσαν να γλιστρούν ανάµεσα από
τα παγόβουνα για να κυνηγούν την τροφή τους. Ο Πολ έφερνε στη Λάρα
τα θηράµατά του πιασµένα µε τα κοφτερά του δόντια. Τα άπλωνε
µπροστά της και τα µοιράζονταν οι δυο τους µε λαχτάρα, γλείφοντας
µε ευχαρίστηση τις µουσουδίτσες τους.

Έπρεπε να χορταίνουν το µεγάλο στοµάχι τους, που ήταν φτιαγµένο
να αλέθει µεγάλες ποσότητες λίπους και σάρκας ψαριών. Τα ογκώδη
σώµατά τους, καλυµµένα µε πλούσια λευκή γούνα, χρειάζονταν
µονίµως τροφή.

Τις νύχτες, που στην πραγµατικότητα έλαµπαν σαν µέρες, καθώς
το Βόρειο Σέλας αστραποβολούσε στον ουρανό του Βόρειου Πόλου
τις περισσότερες ώρες του εικοσιτετραώρου, ο Πολ και η Λάρα ξάπλωναν
ο ένας στην αγκαλιά του άλλου κάνοντας όνειρα για την οικογένειά τους.
Χάιδευαν τις µουρίτσες τους γλυκά, χουζούρευαν αραχτοί στους πάγους
και µετά κολυµπούσαν κάτω από την επιφάνειά τους για να εντοπίσουν
τα µεγάλα κοπάδια της φώκιας και των άλλων ψαριών, που έβρισκαν
καταφύγιο στις ίδιες περιοχές.

Ο Πολ και η Λάρα ζούσαν στις παρυφές του Τσόρτσιλ, µιας πόλης που
βρίσκεται στο βορειότερο σηµείο της επαρχίας Μανιτόµπα του Καναδά.
Απολάµβαναν τα νερά του ποταµού Τσόρτσιλ, που κυλούσαν µέχρι
τον κόλπο Χάντσον κάνοντας το τοπίο γραφικό.



Ο Πολ και η Λάρα

Είµαστε ο Πολ κι η Λάρα
και περνάµε ειρηνικά

τρώγοντας φώκιες και ψάρια
στου Χάντσον Μπέι τα νερά.

Είµαστε λευκοί σαν χιόνι
κι έτσι ζούµε αρµονικά

περπατώντας και πηδώντας
σε παγόβουνα λευκά.

Βρέχουµε τα πρόσωπά µας
στα νερά του ωκεανού
αναπνέουµε και ζούµε

στο Βόρειο Σέλας τ’ ουρανού.

∆ίπλα µας οι Εσκιµώοι
κυνηγάνε τους κακούς

µα εµάς δε µας αγγίζουν
µην πληγώσουν τους µικρούς.

Γιατί είµαστε µια χούφτα µόνο
εµείς οι αρκούδοι οι λευκοί
και δεν πρέπει να χαθούµε

από τον πλανήτη Γη.

Τα καλοκαίρια, όταν οι πάγοι έλιωναν στην ακτή και οι φώκιες
αναχωρούσαν για άλλα µέρη προκειµένου να γεννήσουν, ο Πολ και
η Λάρα, αγκαλιασµένοι, τριγυρνούσαν στην παγωµένη τούντρα µήπως
ξέπεφτε κανένα ψοφίµι στα καλοακονισµένα δόντια τους. Αν δεν
έβρισκαν κάτι άλλο, κατέφευγαν στα χορταριασµένα έλη, τρώγοντας
πρασινάδα. Τότε η πέψη γινόταν µε πιο αργούς ρυθµούς για να
µην πεινούν διαρκώς.

Η οικογένεια των πολικών αρκούδων κάθε χρόνο βυθιζόταν όλο
και περισσότερο στην απογοήτευση, καθώς το χιόνι αργούσε να πέσει
στις αρχές του φθινοπώρου. Όλο και καθυστερούσε να έρθει το κρύο
στα µέρη τους, κι έτσι έµεναν χωρίς τροφή µέχρι τα µέσα του Οκτώβρη,
πράγµα ανήκουστο για τις προηγούµενες γενιές.

Ολάκερο το καλοκαίρι ο Πολ και η Λάρα, µαζί µε τους γονείς,
τα αδέλφια και τα ξαδέλφια τους, κατέβαιναν καθηµερινά στην πόλη,
ψάχνοντας µέσα στα απορρίµµατα των Εσκιµώων για ν’ αρπάξουν
ό,τι είχε ξεµείνει από το δικό τους φαγητό. Οι πολικοί αρκούδοι
ένιωθαν ξαφνικά επαίτες, αυτοί που ήταν οι βασιλιάδες του Τσόρτσιλ
µέχρι πρότινος.



Ο Πολ κι η Λάρα παρακολουθούσαν
καθηµερινά τηλεόραση, άκουγαν
µε µανία ραδιόφωνο, γιατί ήθελαν
να πληροφορηθούν πώς είχε συµβεί
και τα µεγάλα παγόβουνα της ακτής
του κόλπου Χάντσον όλο και
λιγόστευαν λιώνοντας χρόνο µε
το χρόνο. Είχαν σχεδόν πειστεί πως
επρόκειτο για ένα είδος σαµποτάζ
στο είδος τους.

∆υστυχώς τα νέα που έφταναν
καθηµερινά ήταν απελπιστικά.
Ένα µεγάλο σύννεφο καπνού

Το Τραγούδι της Γης

Είµ’ η Γη και καίγονται τα σωθικά µου
δεν παίρνω ανάσα πια από πουθενά

οι χηµικές ουσίες µε πειράζουν
διαλύουν την ατµόσφαιρα γοργά.

Είµ’ η Γη και χάνω τα παγόβουνά µου,
τους ποταµούς, τις λίµνες, τα νερά,

οι άνθρωποι, αντί να µε φροντίζουν,
µου βάζουν το µαχαίρι πιο βαθιά.

Είµ’ η Γη και σας ζητάω βοήθεια
πάψτε το θερµοκήπιο το κακό
να ζήσουν οι αρκούδες µου στους Πόλους
να τρώνε ψάρια στον ωκεανό.

Είµ’ η Γη και σας παρακαλάω
µη µου φέρετε αιώνια ζεστασιά,

τα ζώα µες στα δάση θα πεθαίνουν
θα ερηµώνουν πόλεις και χωριά.

Νησιά θα γίνουν Ατλαντίδες
κόσµοι θα βυθιστούν στο πουθενά
σώστε µε για να σώσω τη ζωή σας
να ζούµε όλοι αρµονικά.

από δηλητηριώδη αέρια κατέτρωγε
την ατµόσφαιρα^ ήταν σαν να
την τρυπούσε. Κι έτσι οι ακτίνες
του ήλιου έφταναν στη βόρεια
πατρίδα τους κι αργά αργά έλιωναν
τα παγόβουνά τους, αυτά που
αποτελούσαν τον τόπο της κατοικίας
και του κυνηγιού τους. Η µόλυνση
της ατµόσφαιρας από τα δηλητηριώδη
αέρια ονοµαζόταν φαινόµενο
του θερµοκηπίου, έγραφαν
οι εφηµερίδες του τόπου τους.

Κι επίσης έγραφαν πως οι άνθρωποι



Το Πρωτόκολλο του Κιότο

Ακούγονται όλα θλιβερά
απ’ των ανθρώπων τη µεριά
του Κιότο το Πρωτόκολλο

δεν τηρήθη πουθενά.

Κι όµως είναι δεδοµένο
της Ευρώπης οι υπουργοί
θέλουνε να βάλουν φρένο

στης Γης τη συντριβή.

Είµαστε µόνο µια χούφτα
οι αρκούδοι οι λευκοί και

δεν πρέπει να χαθούµε
απ’ τον πλανήτη Γη.

Είναι οργισµένοι
οι πολίτες της Γης

τα συµφέροντα τους πνίγουν
κι όµως δεν υπάρχει ελπίς.

Πώς θα είναι, αγάπη µου,
το αιώνιο καλοκαίρι,
όταν φτάσει η ζέστη

η φυλή µας να υποφέρει.

Είµαστε µόνο µια χούφτα
οι αρκούδοι οι λευκοί

δεν πρέπει να χαθούµε
από τον πλανήτη Γη.

Είναι οργισµένοι
οι πολίτες της Γης

τα συµφέροντα τους πνίγουν
κι όµως δεν υπάρχει ελπίς.

κατέστρεφαν τον πλανήτη τους γιατί ήταν άπληστοι. Ήθελαν να κερδίσουν
περισσότερα λεφτά από την επεξεργασία του πετρελαίου και των άλλων
ορυκτών της Γης. ∆εν τους ενδιέφερε αν η ροή των χηµικών αποβλήτων
στους ποταµούς, στις λίµνες και τις θάλασσες ή αν η αλόγιστη εκποµπή
δηλητηριωδών αερίων θα έφερνε την αιώνια ζέστη στη Γη τους.




