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ΠΡΟΣΩΠΑ  
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 68 ΧΡΟΝΩΝ 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Η άδεια αίθουσα ενός αεροδροµίου µε µακριές σειρές καθισµάτων. Πίσω από τα 
καθίσµατα, µεγάλα παράθυρα φιλτράρουν το φως µιας ηλιόλουστης µέρας. Έξω, ένα 
γεράκι µε κράνος πετάει µε τα φτερά του εντυπωσιακά απλωµένα. Ένας ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
στέκεται παρακολουθώντας το µε την πλάτη στο κοινό. Δίπλα του µια βαλίτσα 
τροχήλατη. Πάνω στη βαλίτσα ένα καφέ παλτό, διπλωµένο τακτικά. Σύντοµα 
εµφανίζεται ένας ΦΥΛΑΚΑΣ. Ξαφνιάζεται που βλέπει τον ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ.  
Κοιτάζοντας προς την κατεύθυνσή του ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ, ο ΦΥΛΑΚΑΣ εξετάζει µε 
περιέργεια τη φιγούρα του ΤΑΞΙΔΙΩΤΗ. Ο ΦΥΛΑΚΑΣ φορά ένα γάντι ιερακοθηρίας 
στο αριστερό του χέρι. Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ συνεχίζει να παρακολουθεί το γεράκι 
σιωπηλός µέχρι που αυτό χάνεται από τον ορίζοντα.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τι κάνετε εδώ;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Εγώ; Περιµένω.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Περιµένετε; Τι περιµένετε;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Το αεροπλάνο µου.  

Σιωπή.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Λυπάµαι αλλά δεν µπορώ να σας αφήσω να µείνετε στο αεροδρόµιο. Δεν επιτρέπεται.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Δεν θέλω να µείνω στο αεροδρόµιο.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Θα µε απολύσουν.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Σας λέω δεν θέλω να κοιµηθώ στο αεροδρόµιο. Θέλω να πάω στην Μπανγκόκ.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Μπανγκόγκ;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Στην Μπανγκόκ. Ταϊλάνδη. Προγραµµατισµένη αναχώρηση 2 το µεσηµέρι. Με την εταιρεία 
Σανραιζφλάι.  
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ΦΥΛΑΚΑΣ 
Σανραιζφλάι;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Γιατί δεν είναι αναµµένες οι οθόνες; Γιατί δεν είναι κανείς εδώ;  

Σιωπή.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Μπορώ να δω την κάρτα επιβίβασης;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Εννοείται.  

Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ ψάχνει σε µια τσέπη του παλτού του, βγάζει ένα απόκοµµα και του το 
δίνει. 
Ο ΦΥΛΑΚΑΣ το διαβάζει προσεκτικά.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Πού το βρήκατε αυτό;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Απ’ το Ίντερνετ. Τι τρέχει; Υπάρχει κάποιο πρόβληµα; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Πόσα πληρώσατε για το εισιτήριο; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Χίλια πεντακόσια ευρώ µ’ επιστροφή. Και το ξενοδοχείο µέσα. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τι ευκαιρία!  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Και πρωινό µέσα. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Σωστά. Αυγά οµελέτα, µπέικον και κρουασάν σοκολάτας. Ακούστε µε...  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Γιατί φοράτε αυτό το γάντι; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Για τα γεράκια. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Τα γεράκια; Τι γεράκια;  
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ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τα γεράκια που έχουµε στο αεροδρόµιο. (Παύση) Οι περισσότεροι δεν το ξέρουν αλλά τα γεράκια 
είναι απαραίτητα για τον καλό έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Ακούς τις νερόκοτες; Εντελώς 
ενοχλητικά πουλιά µε ασπρόµαυρο λαιµό. Οι νερόκοτες µπορούν να µπουν στη µηχανή του 
αεροπλάνου και να προκαλέσουν ατύχηµα. Έτσι πετάνε. (Τεντώνει τα χέρια µιµούµενος την κίνησή 
τους) Ζζζζζζζζζζζζζζζζςςςςςςςςςςςςςςςςςς...  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Και τα γεράκια τα διώχνουν;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ακριβώς. Κοστίζουν µια περιουσία αλλά το αξίζουν.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Δηλαδή τι; Τα εκπαιδεύετε;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ακριβώς. Τα εκπαιδεύω και τα φροντίζω.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Από πότε το προσωπικό ασφαλείας των αεροδροµίων έχει εκπαιδευµένα γεράκια;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Από πότε;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Ναι, από πότε;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Δεν ξέρω. Ίσως από τότε που όλα έγιναν σκατά. Από πότε; Δε θα ’ξερα να σας πω ακριβή 
χρονολογία. Το 1588; Το 1898; Ή ίσως το 1939. Κάπου εκεί.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Κατάλαβα. Περικοπές δαπανών. Οικονοµική κρίση.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Περικοπές δαπανών, η οικονοµική κρίση και ένα Σαββατοκύριακο σεµινάριο στις βασικές αρχές 
της ιερακοθηρίας. Προσαρµόζεσαι ή πεθαίνεις. Επίσης είµαι υπεύθυνος για τα κουνάβια. Αλλά 
αυτά δεν είναι τόσο ενδιαφέροντα. Πρώτα ήµαστε δέκα άτοµα για τη φύλαξη του αεροδροµίου. 
Τώρα έχουµε µείνει µόνο ο Γουέι κι εγώ αλλά ο Γουέι βρίσκει τα ζώα αηδιαστικά κι έτσι τα 
ανέλαβα εγώ. Φαίνεται ότι έτσι είναι οι Κινέζοι. Τουλάχιστον οι Κινέζοι από την περιοχή του Γουέι 
τελοσπάντων. Η Κίνα είναι πολύ µεγάλη. Μπορεί στο Πεκίνο να αγαπάνε τα κουνάβια, ξέρω κι 
εγώ.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Και τι κάνουν τα κουνάβια;  
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ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τα κουνάβια είναι άλλο ένα κλειδί για τον καλό έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας. Όλα τα ζώα 
στην περιοχή γύρω από το αεροδρόµιο είναι σηµαντικά φυσικά. Και τα κουνάβια είναι γιατί 
αναλαµβάνουν και ξεφορτώνονται τα κουνέλια. Με τις σήραγγες που φτιάχνουν µπορούν να 
καταστρέψουν τον αεροδιάδροµο. Όλη την καλωδίωση στο έδαφος. Είναι καταστροφή σκέτη.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Άλλο ένα Σαββατοκύριακο σεµινάριο στις βασικές αρχές των κουναβιών; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Άµα µας αρέσει, άµα δεν µας αρέσει...  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Κι είναι κι άλλοι πενήντα χιλιάδες σαν κι εσένα που περιµένουν.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Και πρέπει να πεις κι ευχαριστώ από πάνω.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Αυτό το αεροδρόµιο είναι σκέτος ζωολογικός κήπος.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όχι. Είναι µεγάλη ιστορία. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Να σας πω, πού είναι οι άλλοι επιβάτες;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τι άλλοι επιβάτες;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Είναι σχεδόν ώρα επιβίβασης και δεν είναι κανείς στην πύλη. Και αν και δε θα το πιστέψεις, δεν 
ήταν κανείς και στον έλεγχο επίσης. Κανένας. Πέρασα χωρίς κανένα πρόβληµα. Θα µπορούσα 
όµως να έχω βόµβα µαζί µου. Ή όπλο. Κανένας δεν έλεγξε τις αποσκευές µου. Το ξέρω ότι 
υπάρχουν µειώσεις προσωπικού κι όλα αυτά αλλά δεν θα µπορούσαν να µειώσουν τα γεράκια και 
τα κουνάβια και να προσλάβουν κάποιον να κάνει τον έλεγχο;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Καλή ερώτηση.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Δε ζητάω και κάτι εξωπραγµατικό.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όχι βέβαια.  
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Θέλετε να ελέγξετε τις αποσκευές µου;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Δεν έχω τέτοια αρµοδιότητα.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Θέλετε να µου κάνειτε σωµατική έρευνα;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ούτε γι’ αυτό έχω αρµοδιότητα. Συγγνώµη.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Εντάξει λοιπόν. Μια χαρά. Απλώς µην παραπονιέστε µετά όλοι αν το αεροπλάνο ανατιναχτεί στα 
δύο χιλιάδες πόδια.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Στη θέση σας δεν θ’ ανησυχούσα γι’αυτό. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Ελπίζω να έχει πιο πολύ προσωπικό στο αεροδρόµιο της Μπανγκόκ, ειλικρινά.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Κι αεροπλάνα. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Κι αεροπλάνα. Τι εννοείτε δηλαδή; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ρίξτε µια µατιά έξω. Πόσα αεροπλάνα βλέπετε πρώτα πρώτα; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Τι εννοείτε αεροπλάνα;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Εννοώ αυτές τις συσκευές της σύγχρονης εποχής µε κυλινδρικό σχήµα και δύο επίπεδες επιφάνειες 
που διπλώνουν στο πλάι, και που τον περισσότερο καιρό πετάνε µε ταχύτητα υπερηχητική στο 
διάστηµα. Πόσα τέτοια βλέπετε;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Λοιπόν... µε µια γρήγορη µατιά µπορώ να δω... κανένα... Δεν βλέπω κανένα αεροπλάνο εδώ γύρω. 
Πρέπει να ’ναι στο υπόστεγο.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Στο υπόστεγο... από πού στην ευχή ήρθατε; Πάρτε τα πράγµατά σας και φύγετε από δω τώρα. 
Ορίστε.  
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Πώς είπατε; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Πηγαίνετε σπίτι σας. Δεν υπάρχουν αεροπλάνα εδωπέρα. Το αεροδρόµιο δεν χρησιµοποιείται.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Και τι θα γίνει µε την πτήση µου;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Την πτήση σας; Ποια πτήση σας; Η πτήση σας δεν υπάρχει. Πέσατε θύµα απάτης κύριε. 
Πληρώσατε χίλια πεντακόσια ευρώ για µια πτήση που δεν υπάρχει και φεύγει από ένα αεροδρόµιο 
που δεν έχει αεροπλάνα.  

Σιωπή.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Και τι να κάνω τώρα; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Πολύ απλό. Πρέπει να φύγετε από το κτήριο.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Δεν µπορώ. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ναι µπορείτε. Ελάτε µαζί µου παρακαλώ.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Ένα λεπτό, ένα λεπτό... αυτό δεν συµβαίνει στ’ αλήθεια, σωστά; Έχω εισιτήριο. Ένα νόµιµο 
εισιτήριο. Έχω το δικαίωµα να ταξιδέψω. Και τι λέγαµε για τα γεράκια; Και τα κουνάβια; Για ποιο 
λόγο εκπαιδεύεις τα γεράκια αν δεν υπάρχουν αεροπλάνα σ’ αυτό το αεροδρόµιο; Τι... τι τρέχει εδώ 
πέρα; Θέλω να µιλήσω στον επικεφαλής της Σανράιζφλάι και ν’ αποζηµιωθώ µε κάποιο τρόπο. Ή 
να µου αλλάξουν πτήση. Κάτι τέλος πάντων.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ακούστε. Το µόνο πράγµα που µπορείτε να κάνετε σε αυτό το αεροδρόµιο είναι να πάτε στην 
τουαλέτα. Θέλετε να πάτε τουαλέτα; Θα σας συνοδεύσω.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Όχι. Θέλω να πάω στην Μπανγκόκ.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ακούστε, δεν µπορείτε να πάτε στην Μπανγκόκ! Θα πρέπει να πάτε πετώντας, σαν γεράκι! Και δεν 
είστε γεράκι! Είστε ένας ταλαίπωρος που τον κορόιδεψαν µε τον πιο χαζό τρόπο! Ένας ανόητος, 
αυτός είσαι! (Σιωπή) Με συγχωρείτε. Ζητώ συγγνώµη. Σοβαρά. Δεν εννοούσα αυτό που είπα. Δεν 
φταίτε εσείς.  
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Φταίω. Είµαι ένας ανόητος. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
‘Οχι. Δεν είστε. Θα µπορούσε να συµβεί στον καθένα. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Αλήθεια;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όχι. Εννοώ ναι. Εκµεταλλεύονται τον κόσµο. Αυτό είναι όλο. Αυτοί οι τσόγλανοι δεν βλέπουν 
ανθρώπους µόνο ευρώ βλέπουν. Είναι άρρωστοι. Ζούµε σ’ ένα εντελώς εµπορευµατοποιηµένο 
κόσµο ξέρετε. Δεν υπάρχουν άνθρωποι πλέον, µόνο συνεταιρισµοί που γεννάνε έξοδα και 
επιβάλλονται σε αυτούς που µπορούν να επιβάλλουν φόρους µόνο και µόνο που αναπνέουµε. Είναι 
τροµερό. Αλλά µην ανησυχείτε γι’ αυτό.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Όχι; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όχι. Σύντοµα όλα θα αλλάξουν εντελώς. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Θα πάρω τα λεφτά µου πίσω; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Δεν µιλάω γι’ αυτό. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Τότε για ποιο πράγµα µιλάτε; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Σύντοµα θα υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην τάξη πραγµάτων. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Δηλαδή τότε θα πάρω τα λεφτά µου πίσω;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όχι.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Τότε σε τι µε συµφέρει εµένα αν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στην παγκόσµια τάξη πραγµάτων;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τίποτα προς το παρόν αλλά σκεφτείτε µακροπρόθεσµα. 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Δεν έχω χρόνο! Θέλω τα λεφτά µου τώρα!  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Δεν λέω για τα λεφτά σας. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Α, όχι;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όχι. Μιλάω για το πώς η κυριαρχία της εµπορευµατοποίησης της κοινωνίας µας θα υποχωρήσει για 
να ξηµερώσει µια νέα µέρα που θα βασίζεται στην συναίσθηση και την ισότητα για όλους.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Κι αυτό έχει καθόλου σχέση µε µένα;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Έχει σχέση µε όλους µας.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Πού είναι ο προϊστάµενός σας; Θα ’θελα να του µιλήσω.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Δεν υπάρχει κανείς εδώ.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Πού είναι το γραφείο της Σανράιζφλάι; Θέλω να µιλήσω µε τον αρµόδιο. Μου πούλησαν αυτό το 
εισιτήριο.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ποτέ δεν έχω ξανακούσει το όνοµα αυτής της εταιρείας. Εδώ τουλάχιστον δεν έχουν γραφείο. Και 
ξέρετε γιατί είµαι τόσο σίγουρος; Γιατί δεν υπάρχει κανένα γραφείο καµιάς αεροπορικής εταιρείας 
εδώ. Ούτε υπήρξε ποτέ.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Δεν υπάρχει δικαιοσύνη. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όχι αυτή τη στιγµή. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Αλήτες. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Είναι να βγαίνεις απ’ τα ρούχα σου.  
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Είναι να τους πλακώνεις στο ξύλο µέχρι τέλους.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Να τους γδάρεις ζωντανούς.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Να τους βγάλεις τα δόντια µε τανάλιες.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Να τους στείλεις στο διάολο.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Να τους βγάλεις τ’ άντερα και τους πνίξεις.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Εντάξει, νοµίζω αρκετά είναι αυτά.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Να τους κόψεις φέτες τον πούτσο και να τους τον χώσεις στον κώλο αφού πρώτα τους ευνουχίσεις 
µε µαχαίρι που δεν κόβει.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Αρκετά δεν eίναι αυτά;  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Να πάρεις ένα µπλακ εντ ντέκερ και να τους τρυπήσεις το σώµα, µετά να χύσεις βιτριόλι στις 
τρύπες, να αφήσεις να λιώσουν σιγά-σιγά σαν ελβετικό τυρί και να τους πετάξεις στην τουαλέτα.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ακούστε… 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Αυτό αξίζουν. Τα τσογλάνια. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ακούστε! 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Τι; Μην µου φωνάζεις εµένα εντάξει; Μια χαρά ακούω. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Συγγνώµη. (Παύση) Γιατί θέλετε να πάτε στην Μπανγκόκ; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Νοµίζω ότι είναι καλό µέρος για να εξαφανιστεί κανείς. 
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ΦΥΛΑΚΑΣ 
Μέσα στον κόσµο εννοείτε; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Όχι εννοώ σωµατικά.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Λοιπόν ακούστε... ούτε να το σκεφτείτε να κάνετε καµιά βλακεία στην Μπανγκόκ.. εντάξει; Εκεί οι 
αρχές παίρνουν πολύ σοβαρά τον αυτοτραυµατισµό. Ούτε σ’ αυτό το αεροδρόµιο να το σκέφτεστε 
σας παρακαλώ. Δεν έχουµε ούτε κουτί πρώτων βοηθειών. Τις προάλλες ο Γουέι έπεσε από το 
σκούτερ κι άνοιξε το φρύδι του και δεν είχαµε ούτε χανζαπλάστ να βάλουµε στο σκίσιµο.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Πού είναι ο Γουέι; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Στην άλλη πλευρά του αεροδροµίου. Το πιο πιθανό είναι να κοιµάται. Μόλις έκανε δίδυµα.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Εσείς; Έχετε παιδιά; 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ένα, τεσσάρων. Εσείς; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Κι εγώ ένα (παύση) Έχει καιρό που έφυγε απ’ τη φωλιά. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τι δουλειά κάνει; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Μηχανικός. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Έχει οικογένεια; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Όχι. Ήταν παντρεµένος αλλά χώρισε. Δεν ξέρω µε ποιαν τα έχει τώρα. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Μιλάτε συχνά; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Ναι. Είναι δύσκολο. Κι οι δυο µας ταξιδεύουµε πολύ. Αλλά κρατάµε επαφή.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Όταν µεγαλώνουν όλα αλλάζουν.  
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Το παράξενο είναι που τώρα µου λείπει περισσότερο από όταν ήταν µικρός. Όταν ήταν µικρός, 
ήµουν πολύ απασχοληµένος µε τη δουλειά. Τώρα µου ’ρχεται πραγµατικά η διάθεση να του 
µιλήσω. Να του πω διάφορα. Ιδίως τη νύχτα.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Σίγουρα θα θέλει να σας πει κι αυτός διάφορα.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Ναι είµαι σίγουρος. Θέλει κι αυτός. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Μπορεί να είναι στην Μπανγκόκ τώρα, ε; Ποιος ξέρει; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Ποιος ξέρει;  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Πλάκα θα έχει να είστε στην Μπανγκόκ και να συναντήσετε τον ίδιο σας το γιο στο δρόµο.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Ναι, πλάκα θα ’χει.  

Σιωπή.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Τι συµβαίνει; Δε θα ’ναι καλά; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Καλά θα είναι. Θα περνούσαµε µια χαρά µαζί.  

Σιωπή.  

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Είπα χαζοµάρα; 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Όχι, όχι, καθόλου. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Ξέρετε, µερικές φορές φέρνω το γιο µου στο αεροδρόµιο να του δείξω τα γεράκια. Τα λατρεύει.  

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Οι δυο σας εδώ, ωραία θα περνάτε σίγουρα. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Έχει πλάκα. 
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ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Φαίνεστε καλός πατέρας. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Κάνω ό,τι µπορώ. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Φυσικά έτσι είναι. (παύση) Δεn νοµίζω ότι έκανα ότι µπορούσα τότε. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Δεν είναι εύκολο. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Εσείς το κάνετε όµως. 

ΦΥΛΑΚΑΣ 
Δουλεύω σ’ ένα άδειο αεροδρόµιο. 

ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ 
Σας αρέσει που δουλεύετε εδώ;
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