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Προσοχή: αν δεν σας αρέσουν
οι πειρατικές ιστορίες, τότε
κρατάτε στα χέρια σας λάθος
βιβλίο. Κλείστε το αμέσως.
Βάλτε το σε ένα σεντούκι,
κρύψτε το σε μέρος μυστικό
κι αφήστε να το ανακαλύψει
κάποιος άλλος αναγνώστης!
Αν πάλι σας αρέσουν οι
περιπέτειες με άγριους
πειρατές, με χάρτες,
θησαυρούς, με σκελετούς,
σπαθιά, ρεσάλτα και ανταρσίες,
τότε να σας συστηθώ: με λένε
Τζιμ Χόκινς και θα σας
αφηγηθώ την ιστορία την
πιο πειρατική απ’ όλες.
Και θα σας την αφηγηθώ από
πρώτο χέρι… γιατί την έζησα.
Σαν χθες θυμάμαι τη στιγμή
που ο πρώτος πειρατής αυτής
της ιστορίας πέρασε την
πόρτα του πανδοχείου μας
σέρνοντας το σεντούκι του.

Κάθισε και με φώναξε να παραγγείλει.
– Νεαρέ, θέλω ρούμι κι αυγά με μπέικον. Και κάτι
ακόμη… θα μείνω για καιρό στο πανδοχείο και θέλω
να έχεις τον νου σου: αν δεις να ’ρχεται κατά δω
ένας ναυτικός με ένα πόδι, θα τρέξεις να μου το πεις,
σύμφωνοι;
Δεν μας είπε το όνομά του. Είπε να τον φωνάζουμε
«Καπετάνιο» και για τους επόμενους μήνες το μόνο
που έκανε ήταν να παρατηρεί τον ορίζοντα με το
τηλεσκόπιο μήπως πλησίαζε κανένα καράβι και τα
βράδια να πίνει και να τραγουδά με την αγριοφωνάρα
του το ίδιο πειρατικό τραγούδι:
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– Σταμάτα να πίνεις, σου κάνει κακό,
τον συμβούλευε ο γιατρός Λίβσι όταν
περνούσε από το πανδοχείο, αλλά
ο Καπετάνιος δεν άκουγε κανέναν.

Πέρασαν μήνες κι αυτό τον ναυτικό με το ένα πόδι
δεν τον είδα ποτέ παρά μόνο στον ύπνο μου.
Μα ένα κρύο πρωινό του Γενάρη που ο Καπετάνιος
ήταν έξω και κοιτούσε για διερχόμενα πλοία, ένας
δεύτερος πειρατής εμφανίστηκε στο πανδοχείο.

– Εδώ μένει
ο Κοκάλας
Μπίλι;

– Δεν ξέρω κανέναν Κοκάλα Μπίλι,
εδώ μένει ο Καπετά… πήγα να απαντήσω,
αλλά εκείνη τη στιγμή ο Καπετάνιος
άνοιξε την πόρτα και βλέποντας
τον άλλο πειρατή αναφώνησε…

– Ώστε με βρήκες, Θαλασσόσκυλε!
Για λίγο οι δυο πειρατές συζήτησαν
χαμηλόφωνα και δεν μπορούσα να ακούσω.
Όμως σύντομα άρχισαν να λογομαχούν κι
έπειτα έβγαλαν τα σπαθιά, κι ο Καπετάνιος
–ή Μπίλι, όπως τον έλεγαν– πήρε στο κυνήγι
τον πειρατή που τον ’λεγαν Θαλασσόσκυλο
και τον έδιωξε από το πανδοχείο…

Δεν άργησε να έρθει και τρίτος
πειρατής. Ο Πιου. Ήταν τυφλός,
μα ήταν σαν να βλέπει τα πάντα…
Bρήκε τον Μπίλι, του ’βαλε
στο χέρι ένα παράξενο
κομμάτι χαρτί κι ύστερα
έφυγε.

– Τζιμ, μου είπε ο Κοκάλας Μπίλι, με ανακάλυψαν.
Το βλέπεις αυτό; Είναι η μαύρη βούλα!
Το τελεσίγραφο των πειρατών!
Μου δίνουν μερικές ώρες διορία,
κι αν δεν παραδοθώ αλίμονό μου.

Το σεντούκι μου, αυτό θέλουν. Τρέξε να ζητήσεις
βοήθεια… γιατί σε λίγο θα καταφθάσει ολόκληρο
το πλήρωμα του τρομερού Φλιντ.
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