


 

–      Tę historię opowiedziała mi moja babka, żyjąca na Wyspie
Niedźwiedziej. Dawno temu, gdy niedźwiedzie polarne zamieszkiwały tereny
rozciągające się od lewego krańca Suchych Traw, aż po prawy, spadający
wprost do największego morza, jakie możecie sobie tylko wyobrazić, żyła
Biała Niedźwiedzica. Wszystkie niedźwiedzie polarne mają kolor śniegu, lecz
ona przewyższała każdego z nich swoim ubarwieniem, niespotykaną
jasnością futra, które mieniło się srebrzyście w świetle dnia. Gdy
przechodziła, inne misie polarne patrzyły w zachwycie, pozdrawiając ją
z radością i widząc, że jest między nimi szlachetne i piękne zwierzę. Biała
Niedźwiedzica lubiła błąkać się po krainie Suchych Traw, cieszyły ją nowe
miejsca. Dusza odkrywcy prowadziła ją na coraz to bardziej odległe ścieżki.
Pewnego dnia, doszła do skupiska wysokich zielonych drzew, które zwie się
lasem. W lesie napotkała różne stworzenia, ale każde z nich kłaniało się
pokornie i schodziło jej z drogi. Ona też nie czyniła im krzywdy. W lesie było
pod dostatkiem jagód i korzonków, nie cierpiała więc głodu. Od tej chwili las
stał się jej drugim domem. Lubiła przebywać między pachnącymi drzewami,
próbować smaków dzikich owoców, wsłuchiwać się w szepty i szelesty roślin
i zwierząt. Powoli zieleninę zdominowała biel, tak jak dziś, nastała mroźna
zima. W brzuchu Niedźwiedzicy pojawiło się się nowe życie, małe
niedźwiadki. Było jej ciężko, ale nie zrezygnowała ze swoich wycieczek.
Przechadzając się między drzewami usłyszała jakieś dźwięki. Gdy podeszła
bliżej, zauważyła dziwną istotę, niespotkaną dotąd w lesie. Naga, bezbronna,
na wpół przemarznięta istota wydawała z siebie te ciche, żałosne tony. Biała
Niedźwiedzica podeszła do istoty i otuliła ją swym puszystym futrem. Ciepłe
serce Niedźwiedzicy ogrzało istotę i uratowało ją. Stworzenie uśmiechnęło
się z wdzięcznością i wydobyło kilka gulgoczących słów. Było małe,
poruszało się niezdarnie, Niedźwiedzica doszła do wniosku, że musi to być
szczenię. Postanowiła odszukać jego matkę. Z istotą na grzbiecie wniknęła
w nieznaną głębię lasu. Wkrótce dotarła do siedzib istot podobnych tej, którą
znalazła w lesie. Ukryta wśród drzew, obserwowała z daleka, jak dwunożne
istoty uwijają się wokół swoich domów, pobudowanych z drzew i skór. W ich
otoczeniu zauważyła mnóstwo rogatych reniferów i wilkowatych stworzeń.
Podeszła na tyle blisko, na ile starczyło jej odwagi, strząsnęła delikatnie
szczenię ze swych barków i trąciła je nosem, dając do zrozumienia, że ma iść



w stronę domostw.

–      No dalej, smyku. Wracaj do swoich – powiedziała łagodnie. Szczenię
ostatni raz przytuliło się do jej ciepłego futra i niezdarnie, raz po raz
zanurzając się w śniegu, ruszyło w kierunku osady.

Po chwili, jedna z istot spostrzegła malca i zawołała inne. Współplemieńcy
zbiegli się, a wraz z nimi szczęśliwa, ocierająca łzy matka szczenięcia.
Chwyciła dziecko w objęcia i zaniosła do domu. Teraz Biała Niedźwiedzica
miała dodatkowy powód, by przychodzić do lasu. Zainteresowało ją życie
istot z osady. Któregoś dnia znów ujrzała malca, bawiącego się nieopodal.
Podeszła doń bliżej, a szczenię, spostrzegłszy ją, radośnie podbiegło i wtuliło
się w jej przyjemną biel. W tym momencie, z chaty wyszła matka szczenięcia.
Przestraszyła się, widząc olbrzymią postać Niedźwiedzicy, lecz gdy ta
łagodnie spojrzała jej w oczy, uspokoiła się i zrozumiała, że to Niedźwiedzica
uratowała jej dziecko. Od tego dnia, Biała Niedźwiedzica i matka szczenięcia
zaprzyjaźniły się. Matka przynosiła Niedźwiedzicy na powitanie zawsze coś
do jedzenia, a Niedźwiedzica bawiła się z malcem. Niedługo później, na świat
przyszły małe niedźwiadki, gdy podrosły, stały się towarzyszami zabaw
szczenięcia z osady.

Niestety, po jakimś czasie, inne istoty dowiedziały się o Białej Niedźwiedzicy.
Istoty te chciały wyrządzić jej krzywdę, pochwycić ją i jej dzieci, zabić dla
mięsa i pięknego futra. Wiedziały, że Niedźwiedzica jest od nich potężniejsza,
wiec wzięły ze sobą wielkie, ostre kolce, zbiły się w gromadę i, w spokojnym
dotąd lesie, rozpoczęło się wielkie polowanie.

Dwunożni zapędzili się aż na obrzeża lasu. Nie znaleźli jednak śladu
Niedźwiedzicy. Zmierzając dalej na północ, przekonali się jednak, że
w krainie Suchych Traw żyje więcej białych niedźwiedzi. Przygotowywali
więc różne zasadzki i zabijali je, a po każdym udanym polowaniu w osadzie
odbywało się święto. Istoty śpiewały i tańczyły, ciesząc się ze zwycięstwa nad
" śnieżną bestią" . Od tej pory, niedźwiedzie polarne nie mogły czuć się
bezpiecznie w krainie Suchych Traw. Każdego roku było ich coraz mniej. W
końcu, zdecydowały się wyemigrować. Wsiadły na kry i przepłynęły morze,
osiadając na odległej wyspie, którą odtąd nazywano Niedźwiedzią. Ale Biała
Niedźwiedzica nie odpłynęła wraz z nimi. Nikt nie wie co się z nią stało.
Powiadano, że została z dziećmi na lądzie, nieuchwytna dla myśliwych, dzięki



przyjaźni z matką uratowanego dziecka, która skutecznie zmylała jej trop.
Powiadano również, że wciąż żyją na tej ziemi potomkowie Białej
Niedźwiedzicy, myśleniem i zachowaniem bardziej podobni dwunożnym
istotom, z którymi przyjaźnili się, sąsiadowali, czerpiąc od nich wiedzę,
nieznaną innym zwierzętom. Taką historię opowiadała moja babka,
a wcześniej jej babka i prababka, której to opowiedziała pewna
niedźwiedzica, której praprababka pamiętała czasy wielkiego pogromu
niedźwiedzi polarnych i widziała na własne oczy Białą Niedźwiedzicę.
 


