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...«Τί γίνεται με το πηγάδι;» ρώτησε κάνα δυο ναύτες, με τους
οποίους είχε λίγο περισσότερο θάρρος, μα η απάντηση που έπαιρνε
ήταν καρμπόν και δυνάμωναν οι φόβοι μέσα του.

«Ποιό πηγάδι; Μην ακούς μωρέ, τι λέει ο ένας και ο άλλος! Το
βαπόρι είναι μια χαρά».

Ο αντικαταστάτης του δεν άργησε να έρθει κι έτσι μέσα σε τρεις
μέρες είχε το ελεύθερο να ξεμπαρκάρει. Την τελευταία του βραδιά
μέσα, έπαιξαν την καλύτερη παρτίδα τους. Ο Μάο είχε τα μαύρα και
προσπάθησε να εφαρμόσει την θυσία των αξιωματικών-του άρεσαν
οι θεαματικές κινήσεις-μα δεν μέτρησε σωστά κι ηττήθηκε, δύσκολα
μεν, αλλά ηττήθηκε. Η αλήθεια βέβαια είναι ότι μόλις έβαλε σε
εφαρμογή το σχέδιο του ήταν μπροστά έναν ίππο κι υπολόγιζε πως
το πολύ-πολύ, αν δεν του έβγαινε η επίθεση, να έρχονταν στα ίσα.
Το λάθος μέτρημα όμως, τον οδήγησε να χάσει τα αυγά και τα
πασχάλια!

Πικράθηκε ο Μάο, όχι τόσο ή κυρίως για την ήττα, όσο για το
ό,τι από την επόμενη ημέρα, θα έχανε έναν καλό φίλο. Έναν φίλο
που δύσκολα θα μπορούσε να αναπληρώσει, τουλάχιστον όσο



ακόμα συνέχιζε να εργαζόταν σε «μαύρες» δουλειές σαν και τούτη.
Αυτή… την τελευταία νύχτα, του ξεφούρνισε πως κάθε μήνα
πληρώνει σε ένα ναυτιλιακό πράκτορα, χαράτσι, φόρο, ενοίκιο...
πώς το λένε.. σαν αντάλλαγμα για την παραμονή του στην δουλειά.

Ο «κύριος» αυτός λέγονταν Ξυπολιτόπουλος, κατάγονταν από
την Καλαμάτα κι ως εκ τούτου, γνώριζε από καλό «λάδι». Είκοσι τα
εκατό κρατούσε από τον ήδη πετσοκομμένο μισθό του Μάο. Ήταν
τα απαραίτητα-έτσι ισχυριζόταν-για να μπορεί να δωροδοκεί τις
αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να μην ενοχλούν την πλοιοκτήτρια
εταιρεία που νοίκιαζε μετανάστες από τα διάφορα δουλεμπορικά
γραφεία.

«Πότε είπες πως καταργήθηκε η δουλεία»;
«Δεν άκουσα! Μπορείς να επαναλάβεις»;
«Μπερδεύτηκες; Δεν είναι τίποτα! Φτιάξε ένα καφέ, κάνε ένα

τσιγάρο και συνεχίζουμε».
Αναπάντητα ερωτήματα ανάβανε φωτιές στα σωθικά του.
Έμειναν κι οι δυο αμίλητοι με έναν κόμπο στον λαιμό να τους

πνίγει και μια οργή χείμαρρο, έτσι που αν έκανε κανείς τους το
λάθος να εκφραστεί ελεύθερα, θα έβλεπε την επόμενη μέρα την
φωτογραφία του στις εφημερίδες με κάτι μεγάλους τίτλους...
«ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΕ ΕΥΗΠΟΛΗΠΤΟ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΑ».

Κι από κάτω με πιο μικρά γράμματα...«Συνελήφθη ο
σεσημασμένος ξένος κακοποιός κι ο νεαρός Έλληνας συνεργός του.
Κίνητρο της δολοφονίας η ληστεία»!

«Μα δεν βγαίνει τίποτα έτσι», έσπασε την σιωπή ο Αντώνης.
«Ι know… i know…» συμπλήρωσε ο Μάο.
Ξανάβαλε την σκακιέρα όπως ήταν πριν να πραγματοποιήσει την

θυσία του «τρελού», μέτρησε αργά τούτη την φορά, μα και πάλι όλα
έδειχναν πως δεν έβγαινε με τίποτα η βαριάντα. Μόνο αν περίμενε
κάποια πιο ευνοϊκή στιγμή προετοιμάζοντας ακόμη πιο μεθοδικά το



έδαφος, θα μπορούσε να την ολοκληρώσει με επιτυχία
εξασφαλίζοντας μια πραγματικά θεαματική νίκη. Αυτό το σενάριο
στο συγκεκριμένο σημείο της παρτίδας είχε ως προϋπόθεση την
θυσία της βασίλισσας. Οι θέσεις που είχαν καταλάβει τα κομμάτια
δεν αφήναν κανένα, μα κανένα περιθώριο αμφιβολίας...
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