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Ακούγεται ο Ύµνος της Ευρώπης (Μουσικό Θέµα Eurovision). 
 
Το κείµενο λέγεται και από τα τρία κορίτσια (συνεκφώνηση). 'Διανθίζεται' από 
κινήσεις (παράδοξες;) 
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στον πρώην εργάτη τσιµέντου και µεταφορών στο Βερολίνο, 
Φραντς Μπίµπερκοπφ. Ο Μπίµπερκοπφ απολύθηκε απ'τη φυλακή, όπου βρέθηκε εξαιτίας 
κάποιας παλιάς ιστορίας, (κοιτούν προς τη µεριά που έρχεται η Ίντε) και τώρα τον 
βλέπουµε πάλι στο Βερολίνο, στην προσπάθειά του να παραµείνει τίµιος.  
Και το πετυχαίνει αρχικά. Μπλέκεται όµως ύστερα, αν και οικονοµικά τα φέρνει βόλτα, 
σ'έναν πραγµατικό αγώνα µε κάτι που έρχεται απ'έξω, που είναι ανεξέλεγκτο κι έχει τη 
µορφή πεπρωµένου. 
Τρεις φορές του επιτίθεται ανατρέποντας τη ζωή του. Χυµάει πάνω του ύπουλα. Ωστόσο ο 
άνθρωπος καταφέρνει να σηκωθεί πάλι' για την ώρα στέκεται γερά στα πόδια του. 
Τον σπρώχνει και τον χτυπάει άγρια. Τώρα είναι σχεδόν αδύνατο να σταθεί πάλι όρθιος, 
είναι έτοιµος να σωριαστεί. 
Στο τέλος τον βοµβαρδίζει µε βαναυσότητα απίστευτη. Έτσι ο καλός µας άνθρωπος, που 
άντεξε µέχρι την τελευταία στιγµή, πέφτει. Παραδέχεται ότι έχασε την παρτίδα, ότι δεν ξέρει 
πως να συνεχίσει' µοιάζει χαµένος οριστικά. 
Πριν όµως εγκαταλείψει για πάντα τη ζωή, του ανοίγουν τα µάτια µ'έναν τρόπο που δεν 
θέλω να περιγράψω εδώ. Βλέπει καθαρά που οφείλονται όλα αυτά: σ' αυτόν τον ίδιο, το 
δείχνει κι η ζωή του, µια ζωή παράξενη, όχι απλή κι αυτονόητη, αλλά ξιπασµένη κι ανίδεη, 
αυθάδης και ταυτόχρονα δειλή κι ευάλωτη, που όµως τώρα άλλαξε ξαφνικά τελείως 
µορφή. 
Αυτό το φοβερό πράµα που ήταν η ζωή του, τώρα αποκτά κάποιο νόηµα. Η θεραπεία 
στην περίπτωση του Φραντς Μπίµπερκοπφ ήταν τροµερή. Στο τέλος τον συναντάµε πάλι 
εκεί, στην Αλεξάντερπλατς, πολύ αλλαγµένο και καταβεβληµένο, λυγισµένο όµως στη 
στάση που του πρέπει. 
Να τα δουν τούτα και να τ'ακούσουν αξίζει τον κόπο για πολλούς ανθρώπους σαν τον 
Μπίµπερκοπφ, που τους συµβαίνει ό,τι συµβαίνει και στον Φραντς: που ζητούν δηλαδή 
από τη ζωή κάτι περισσότερο από ένα κοµµάτι ψωµί. 
 
Το παρακάτω κείµενο λέγεται σε γρήγορο ρυθµό. 
ΡΕΒΙ 
πρώτο βιβλίο: 
Στην αρχή του βιβλίου ο Φραντς Μπίµπερκοπφ αφήνει τη φυλακή Τέγκελ όπου τον είχε 
οδηγήσει µια προηγούµενη απερίσκεπτη ζωή. Δύσκολη η καινούρια του εγκατάσταση στο 
Βερολίνο, όµως τελικά τα καταφέρνει και χαίρεται γι'αυτό, ενώ παίρνει όρκο να µείνει τίµιος. 
 
ΑΝΘΗ 
δεύτερο βιβλίο: 
Φέραµε τον άνθρωπό µας σώο κι αβλαβή στο Βερολίνο. Τον όρκο του τον έχει πάρει και το 
ερώτηµα είναι µήπως θα έπρεπε να σταµατούσαµε σ'αυτό το σηµείο. Το τέλος µοιάζει 
πρόσχαρο, ήδη διαφαίνεται κάποια λύση, κι αυτό παρουσιάζει ένα µεγάλο πλεονέκτηµα: τη 
συντοµία. 
Ετούτος όµως ο Φράντς Μπίµπερκοπφ δεν είναι τυχαίος άνθρωπος. Δεν τον κάλεσα εδώ 
για να µας ψυχαγωγήσει, αλλά για να συµµετάσχουµε στην τραχιά, αληθινή και 
αποκαλυπτική ζωή του. 
Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ, που πολλά υπέφερε και που τώρα τον βλέπουµε στην περιοχή 
του Βερολίνου κεφάτο και γεµάτο αυτοπεποίθηση, όταν λέει πως θέλει να µείνει τίµιος, θα 
µείνει, δεν υπάρχει λόγος να µην τον πιστέψουµε. Θα τον δείτε να µένει τίµιος βδοµάδες 
ολόκληρες. Αλλά είναι σαν να του έδωσαν χάρη για λίγο µόνο καιρό. 
 



ΜΑΓΚΑ 
τρίτο βιβλίο: 
Σ'αυτό το καφάλαιο ο καθωσπρέπει, ο καλόβολος Φραντς Μπίµπερκοπφ δέχεται το πρώτο 
χτύπηµα. Τον εξαπατούν. Τον χτυπούν εκεί που πονάει. 
Ο Μπίµπερκοπφ ορκίστηκε να µείνει τίµιος και είδατε πως πράγµατι έµεινε ολόκληρες 
βδοµάδες, όµως, αυτό δεν ήταν παρά ένα είδος χαριστικής αναβολής. Η ζωή δε δέχεται 
τέτοιες πολυτέλειες για καιρό και ύπουλα του βάζει τρικλοποδιά. Όµως ο Φραντς 
Μπίµπερκοπφ δεν εκτιµάει τη στάση ετούτη της ζωής ιδιαίτερα, κι αρκετό καιρό δεν αντέχει 
πια αυτή την ελεεινή, τρισάθλια, κόντρα σε κάθε καλή πρόθεση, ύπαρξη. 
Γιατί η ζωή φερεται έτσι, δεν καταλαβαίνει. Πρέπει να κάνει δρόµο πολύ µέχρι να το δει. 
 
ΡΕΒΙ 
τέταρτο βιβλίο: 
Τον Φραντς Μπίµπερκοπφ δεν τον χτύπησε βέβαια καµιά συµφορά. Θ'απορεί ο κοινός 
αναγνώστης και θ'αναρωτιέται: τότε λοιπόν; Αλλά ο Φραντς Μπίµπερκοπφ δεν είναι κοινός 
αναγνώστης. Καταλαβαίνει ότι η βασική του αρχή, όσο απλή και να'ναι κάπου χωλαίνει. 
Δεν ξέρει που, αλλά και µόνο το γεγονός ότι κάπου χωλαίνει, τον βυθίζει στην πιο βαθιά 
λύπη. 
Θα δείτε εδώ τον άνθρωπό µας να µεθάει και να θαρρεί πως πάει, τέλειωσε. Κι όµως αυτό 
δεν είναι τίποτε, ο Φραντς Μπίµπερκοπφ προορίζεται για πολύ χειρότερες ακόµα στιγµές. 
 
ΑΝΘΗ 
πέµπτο βιβλίο: 
Σύντοµη ανάρρωση, ο άντρας αυτός βρίσκεται ακριβώς στο ίδιο σηµείο που βρισκόταν και 
πριν, δεν έµαθε τίποτε καινούριο, δε συνειδητοποίησε τίποτε. Τώρα πέφτει πάνω του η 
πρώτη µεγάλη συµφορά. Παρασύρεται σ'ένα έγκληµα, δε θέλει, αντιστέκεται, πρέπει όµως 
αναγκαστικά. 
Αντιστέκεται παληκαρήσια, σαν θεριό ανήµερο, µε χέρια και µε πόδια, µάταια όµως, είναι 
πάνω απ'τις δυνάµεις του, πρέπει αναγκαστικά. 
 
ΜΑΓΚΑ 
έκτο βιβλίο: 
Τώρα δε θα δείτε το Φραντς Μπίµπερκοπφ να µεθάει και να κρύβεται. Τώρα θα τον δείτε 
να γελάει: πρέπει να τεντώνεις τα πόδια σου όσο φτάνει το πάπλωµα. Έχει θυµώσει 
τροµερά που τσάκισαν τη θέλησή του, δε θα το ξανακάνει αυτό κανένας πια, ούτε κι ο πιο 
δυνατός. Κόντρα στη δύναµη τη σκοτεινή σηκώνει τη γροθιά. Νιώθει την παρουσία κάποιου 
εχθρού, αδύνατο όµως να τον αναγνωρίσει, δε γίνεται αλλιώς, πρέπει να υποστεί το 
φοβερό χτύπηµα 
 
ΡΕΒΙ 
έβδοµο βιβλίο: 
Βουίζει εδώ το σφυρί, το σφυρί που θα πέσει πάνω στον Φραντς Μπίµπερκοπφ 
 
ΑΝΘΗ 
όγδοο βιβλίο: 
Δεν ωφέλησε. Και πάλι δεν ωφέλησε. Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ δέχτηκε τη σφυριά, ξέρει 
πως είναι χαµένος, αλλά δεν ξέρει ακόµα γιατί. 
 
ΜΑΓΚΑ 
ένατο βιβλίο: 
Τέλειωσε πια η επίγεια πορεία του Φραντς Μπίµπερκοπφ. Ήρθε η ώρα να σπάσει. Πέφτει 
στα χέρια της σκοτεινής δύναµης που λέγεται θάνατος και που του φαίνεται ότι είναι ο 



τόπος διαµονής που του ταιριάζει. Ωστόσο ο Φραντς µαθαίνει τη γνώµη του γι'αυτόν µ'έναν 
απρόσµενο τρόπο, µ'έναν τρόπο που ξεπερνάει όλα όσα τον βρήκαν ίσαµε τώρα. 
Δεν του κρύβει τίποτε, του µιλάει για τα πάντα. Του εξηγεί τα λάθη, την ξιπασιά, την άγνοιά 
του. Κι ο παλιός Φραντς Μπίµπερκοπφ καταρρέει, η ιστορία της ζωής του τέλειωσε. 
Ο άντρας αυτός χάθηκε. Αργότερα θα δούµε έναν άλλο Μπίµπερκοπφ που µπροστά στον 
παλιό δεν είναι τίποτε, ο οποίος όµως αναµένεται ότι θα τα καταφέρει καλύτερα. 
 
Τραγούδι 1 “Της επανάστασης” 
 
Ο δρόµος οδηγεί στη λευτεριά, στη λευτεριά, ο παλιός κόσµος πρέπει να συντριβεί, 
εµπρός αγέρι του πρωινού. 
Εµπρός µαρς, δεξί αριστερο, δεξί αριστερό,  
προχωράµε προχωράµε, στον πόλεµο τραβάµε,  
µαζί µας πάνε µουσικοί εκατό, τύµπανα παίζουν κι αυλούς,  
βιντεµπούµ, βιντεµπούµ, του ενός του πάνε καλά, του άλλου όλα στραβά,  
ο ένας στέκει ορθός, ο άλλος πέφτει,  
ο ένας τρέχει εµπρός, ο άλλος κείτεται βουβός, βιντεµπούµ, βιντεµπούµ. 
Προελαύνουµε, προελαύνουµε. Στον πόλεµο τραβάµε µε βήµα σταθερό,  
και να, µαζί µας πάνε µουσικοί εκατό 
κόκκινο της χαραυγής, κόκκινο του δειλινού 
µας φέγγεις το δρόµο του πρόωρου χαµού 
στα τύµπανα µουσικοί εκατό βιντεµπούµ, βιντεµπούµ, 
σαν δε µας παν καλά, µας παν τότε στραβά 
βιντεµπούµ, βιντεµπούµ 
 
Η ΜΑΓΚΑ αποχωρεί. 
ΒΙΒΛΙΟ 1: 
 
ΡΕΒΙ 
Περιορισµένη η κίνηση στο χρηµατιστήριο, κάθετη πτώση των τιµών, στο 
Αµβούργο επικρατεί έντονη απαισιοδοξία, στο Λονδίνο κάπως λιγότερη. Η τιµωρία 
αρχίζει. 
 
αγκαλιάζει µε τα χέρια τους ώµους της 
Ωχ ωχ!.  
ΑΝΘΗ 
Τι έχετε; δεν αισθάνεστε καλά; 
ΡΕΒΙ 
Βογκάω. 
ΑΝΘΗ 
Βογγάτε. Τι σας συµβαίνει; 
ΡΕΒΙ 
Μου κάνει καλό να βογκάω.  
ΑΝΘΗ 
Ελάτε, δεν θα'ναι δα και τόσο τροµερό. Δεν χάθηκε ο κόσµος, το Βερολίνο είναι µεγάλο. 
Εκεί που ζουν χιλιάδες, µπορεί να ζήσει ακόµα ένας. 
ΡΕΒΙ 
Τραγουδάει µε βροντερή φωνή. 
Ο δρόµος οδηγεί στη λευτεριά..... 
ΑΝΘΗ 
Τραγουδάτε όµορφα. Θα µπορούσατε να βγάλετε χρυσάφι µε τέτοια φωνή. 
 



Παλεύουν παράδοξα. Η ΡΕΒΙ θέλει να φύγει 
 
ΑΝΘΗ 
Βρίστε, βρίστε να ξεσπάσετε! 
 
Η ΡΕΒΙ πέφτει στο πάτωµα, µε το κεφάλι κάτω και τα πόδια ψηλά. Κλαψουρίζει, 
κλαίει. Αµηχανία ΑΝΘΗΣ. Κάθεται κι αυτή. 
 
ΑΝΘΗ 
Δεν πρέπει να είµαστε εγωιστές. Καλό είναι ν'ακούµε και τους άλλους. Ποιος σας είπε πως 
έχετε πολλά προβλήµατα;. Ο θεός δεν αφήνει κανένα να χαθεί κι έπειτα υπάρχουν κι άλλοι 
γύρω µας. Δεν έχετε διαβάσει τι έκανε ο Νώε µε την κιβωτό, το πλοίο του, όταν ήρθε ο 
µεγάλος κατακλυσµός; Έβαλε µέσα ένα ζευγαράκι απ'το καθένα. Ο Θεός δεν ξέχασε 
τίποτα. Ούτε καν τις ψείρες δεν ξέχασε. Όλα τα θεωρούσε καλά και άξια. 
Απευθύνεται στο κοινό και στη ΡΕΒΙ που την 'επιβεβαιώνει' νε νεύµατα. 
Οι κρατούµενοι ζουν στην αποµόνωση, σε κανονικά κελιά και σε οµαδικά κελιά. Ο 
κρατούµενος στην αποµόνωση ολόκληρο το εικοσιτετράωρο δεν επικοινωνεί καθόλου µε 
τους συγκρατούµενούς του. Όσοι κρατούνται σε κανονικά κελιά, έρχονται σ' επαφή µε τους 
υπόλοιπους  κατά τη διάρκεια του περιπάτου, των µαθηµάτων και της Θείας Λειτουργίας. 
Η εργασία αρχίζει αµέσως µόλις ακουστεί το χαρακτηριστικό κουδούνισµα. Διακοπή 
επιτρέπεται µόνο κατά τη διάρκεια του φαγητού, του περιπάτου και των µαθηµάτων. Στον 
περίπατο οι κρατούµενοι είναι υποχρεωµένοι να έχουν τα χέρια τεντωµένα και να τα κινούν 
µπρος πίσω. Απαγορεύονται τα άσµατα, τα σφυρίγµατα και γενικά κάθε είδους θόρυβος. 
Οι κρατούµενοι είναι υποχρεωµένοι να σηκώνονται αµέσως µόλις χτυπήσει εγερτήριο, να 
στρώνουν το κρεβάτι τους, να πλένονται, να χτενίζονται, να καθαρίζουν τα ρούχα τους και 
να ντύνονται. Το σαπούνι πρέπει να τους παρέχεται σε ποσότητες επαρκείς.  
ΡΕΒΙ 
Δειλά. Δεν ήταν ακριβώς φόνος αλλά θανατηφόρο πλήγµα, σωµατικαί κακώσεις µε 
µοιραίαν έκβασιν, δεν είναι δα και τόσο σοβαρό. 
 
Τι αξίζει µια γυναίκα ανάµεσα σε φίλους; Νίκη σ'όλα τα µέτωπα! Ο Φραντς 
Μπίµπερκοπφ αγοράζει ένα µοσχαρίσιο φιλέτο 
 
ΜΑΓΚΑ 
Έρχεται από µακριά. Ακούµε τον ήχο των τακουνιών της. 
Ποιος φταίει για όλα; (δείχνει τον εαυτό της). Η Ίντα βέβαια. Ποιος άλλος. Μου τσάκισε τα 
πλευρά, γι'αυτό έκανε µέσα. Τα'θελα και τα'παθα, πέθανα, κι εκείνος τώρα δεν ξέρει τι να 
κάνει. Και κλαίει από µέσα του και περπατάει βιαστικά στους δρόµους µες στην παγωνιά. 
Για που; Για κει που έµενα µαζί µε την αδελφή µου. 
Κλινγκλινκ. “Ποιος είναι;” “Εγώ” “Ποιος;” “Άνοιξε λοιπόν” “Θεέ µου, εσύ Φραντς” “Άνοιξε” 
(Κάποιο χνούδι έχω στο στόµα, στάσου να το φτύσω.) Στέκεται στο διάδροµο, κλείνει 
εκείνη την πόρτα πίσω του “Τι θες εδώ; Κι αν σε είδε κανείς στη σκάλα;” “Και τι πειράζει; 
Ας µε είδαν. Καληµέρα” (Αυτή η βρωµοκλωστή στη γλώσσα δε φεύγει.-Προσπαθεί να τη 
βγάλει µε το δάχτυλο.  Δεν είναι τίποτε µόνο αυτή η αναθεµατισµένη αίσθηση στην άκρη της 
γλώσσας.) “Τι θες εδώ Φραντς; Είσαι µε τα καλά σου;” “Θα κάτσω” “Αν δε φύγεις, θα 
φωνάξω βοήθεια, θα πω πως µου ρίχτηκες. Σ' άφησαν κιόλας;” “Επειδή µ'αφησαν γι'αυτό 
είµαι εδώ. Μ'άφησαν να βγω, ναι, αλλά πως;” Και τρέµει και δεν µπορεί να κλάψει και το 
βλέµµα του ψάχνει να βρει το χέρι της. 
Υπάρχουν βουνά που ορθώνονται χιλιάδες χρόνια τώρα, που ορθώνονται πάντα, και τα 
πέρασαν στρατιές µε κανόνια, υπάρχουν νησιά κατοικηµένα, γεµάτα ανθρώπους, όλοι 
είναι δυνατοί, έχουν σίγουρες δουλειές, τράπεζες, επιχειρήσεις, χοροί, οικονοµικά µπουµ, 
εισαγωγές, εξαγωγές, κοινωνικά προβλήµατα, και µια µέρα αρχίζει: τρρρρρρ, τρρρρρρ, όχι 



απ'το πολεµικό πλοίο, όλα τραντάζονται από µόνα τους, από κάτω. Η γη κάνει ένα σάλτο, 
αηδόνι, αηδόνι πόσο όµορφα κελαηδούσες, τα πλοία πετούν στον ουρανό, τα πουλιά 
πέφτουν στη γη. “Φραντς θα βάλω τις φωνές, άφησέ µε. Ο Καρλ έρχεται όπου να'ναι, ο 
Καρλ φτάνει από στιγµή σε στιγµή. Έτσι άρχισες και µε την Ίντα” (δείχνει πάλι τον εαυτό 
της). 
Ω, υπάρχουν βουνά που ήταν ήσυχα χιλιάδες χρόνια και ξαφνικά τα διέσχισαν στρατιές µε 
κανόνια κι ελέφαντες, τι να κάνει κανείς, όταν αρχίζουν ξάφνου να χοροπηδούν, να 
τραντάζονται συθέµελα: τρρρρρρρακ. Ας µην πούµε τίποτα άλλο γι'αυτό, παράτα το. Η 
Μίνα, η αδελφή µου, δεν µπορεί να πάρει το χέρι της, την κοιτάει κατάµατα, το πρόσωπό 
του δίπλα στο δικό της. “Φραντς, Θεέ µου, λυπήσου µε, Φραντς.”...Ο Φραντς 
Μπίµπερκοπφ ξαναγύρισε! Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ είναι ελεύθερος! (Παύση). Ανέβασε 
το παντελόνι του στηρίζοντας το σώµα του πότε στο ένα και πότε στο άλλο πόδι. Η Μίνα 
κάθισε σε µια καρέκλα, έτοιµη να βάλει τα κλάµατα”Θα το πω στον άντρα µου, θα το πω 
στον Καρλ, θα'πρεπε να σ'αφήσουν µέσα γι'άλλα τέσσερα χρόνια” “Πες του το Μίνα, πες 
του το” “Και βέβαια θα το κάνω, θα φωνάξω και την αστυνοµία” “Μίνα, Μίνακεν, έλα, είµαι 
τόσο χαρούµενος, ξανάγινα άνθρωπος” “Με κάνεις δυστυχισµένη”. Αγκάλιασε το λαιµό 
της, τον άφησε. Μετά από λίγο, καθώς δεν την άφηνε, αλλά ούτε και την τραβούσε, 
κατάλαβε ότι τη χάϊδευε. “Πρέπει να φύγεις Φραντς” “Μα γιατί, θέλω µονάχα να καθίσω 
δίπλα σου, στο δωµάτιο.” Κάθισαν για λίγο ήρεµα ο ένας πλάι στον άλλο στον καναπέ και 
κουβέντιασαν. Κι ύστερα έφυγε µόνος του. Τον συνόδεψε στην πόρτα. “Μην ξανάρθεις 
Φραντς” έκλαψε βάζοντας το κεφάλι της στον ώµο του “Καλά λοιπόν, δεν ξανάρχοµαι” 
Κρατούσε σφιχτά το χέρι του: “Όχι, µην ξανάρθεις Φραντς”. Ο Φραντς άνοιξε την πόρτα, 
κρατούσε πάντα σφιχτά το χέρι του, το'σφιγγε µε δύναµη. Το κρατούσε κι όταν ήταν πια 
έξω. Μετά ξαφνικά τ' άφησε κι έκλεισε την πόρτα µαλακά. Φεύγοντας της έστειλε δυο 
µεγάλες φέτες µοσχαρίσιο φιλέτο. 
 
Κι ο Φραντς ορκίζεται στον κόσµο ολόκληρο και στον εαυτό του να µείνει τίµιος στο 
Βερολίνο, έχει δεν έχει λεφτά. 
ΑΝΘΗ 
Να σας πω µια ιστορία; Είχε ένας κάποτε ένα τόπι, ξέρετε, από κείνα των παιδιών, αλλά 
όχι λατιχένιο, από σελιλόιντ, διάφανο, γεµάτο µικρά, µολυβένια σκάγια: ό,τι πρέπει για να 
παίζουν τα παιδιά και για να το ρίχνουν µακριά. Πήρε, που λέτε, εκείνος το τόπι, το πέταξε 
και σκέφτηκε: έχει σκάγια µέσα, άρα αν το πετάξω µακριά, το τόπι δε θα ξεφύγει, θα µείνει 
ακριβώς στη θέση που θέλω. Όταν όµως πέταξε το τόπι, δεν πήγε εκεί που υπολόγιζε, 
έκανε ακόµη ένα πήδηµα, κι ύστερα κύλησε και λιγάκι, να, µια δυο πιθαµές παραδίπλα. 
Να'στε ήρεµοι. Να'στε υποµονετικοί στον κόσµο ετούτο. Ποιος ξέρει πως είστε κατά βάθος 
και τι µελετά ο Θεός για σας. Δείτε, το τόπι δεν πάει εκεί που το πετάτε, εκεί που θέλετε, 
πάει περίπου εκεί, φεύγει λίγο πιο µακριά, κι ίσως πολύ πιο πέρα και λιγάκι παραδίπλα. 
 
Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ αρχίζει να ψάχνει, πρέπει να κερδίσει λεφτά, χωρίς λεφτά 
δεν µπορεί κανένας να ζήσει.  
 
Βιβλίο 2 
 
Τραγούδι 2 ¨Καµπαρέ” 
 
Τέοντορ, στ' αλήθεια τι εννοούσες 
όταν χθες βράδυ κοροϊδευτικά γελούσες; 
Τέοντορ γούσταρες ύποπτα σεργιάνια, 
σαν µε καλούσες για ψητό και για σαµπάνια; 
 
Ξέρεις τι σηµαίνει, νοσταλγία,  



την καρδιά µαραίνει η νοσταλγία. 
Όλα γύρω σου ρηµάδια 
πόσο παγερά και άδεια 
 
Έτσι χαρούµενα θ'αρχίσουµε κι εµείς 
θα τραγουδήσουµε και θα χορέψουµε: 
κλαπ, κλαπ, κλαπ µε τα χεράκια 
τραπ, τραπ, τραπ τα ποδαράκια 
µια από κει και µια από δω 
γύρω γύρω είναι απλό 
 
ΡΕΒΙ 
Από την πλατεία ξεκινάει η φαρδιά Μπούνενστρασε που οδηγεί στο Βορρά, στην αριστερή 
πλευρά της πριν το Χούµπολντχάϊν είναι η AEG. Η AEG είναι µια τεράστια επιχείρηση, 
που συµπεριλαµβάνει: Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Κεντρική 
διοίκηση, Οργανισµό αστικών και υπεραστικών επικοινωνιών Νόρντεν 4488, Διεύθυνση, 
θυρωρείο, Τράπεζα τίτλων ηλεκτρισµού ΑΕ, τµήµα φωτιστικών σωµάτων, Τµήµα “Ρωσία”, 
Τµήµα εργοστάσιο µετάλλου- Όµπερσπρεε, εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών 
συσκευών στο Τρέπτοβ, εργοστάσιο στο Μπρούνενστράσε, εργοστάσιο στο 
Χένιγκσντορφ, εργοστάσιο παραγωγής µονωτικών υλών, εργοστάσιο στη Ράινστράσε, 
µονάδα παραγωγής καλωδίων Όµπερσπρεε, Ρουµελσµπούργκερ Σωσέε, εργοστάσιο 
τουρµπίνων NW 87, Χούτενστράσε 12-16 
Η ηθοποιός πέφτει ξερή. Ξανασηκώνεται. 
Τα ψάρια είναι θρεπτικά, τρελαίνονται µερικοί για τα ψάρια, άλλοι πάλι δεν τα τρώνε 
διόλου, τρώτε ψάρια για να είσαστε κοµψοί, γεροί και αειθαλείς. (...) Εµπορική τράπεζα- 
Ταµιευτήριο, Ταµείον καταθέσεων, φύλαξις µετοχών, πληρωµή καταθέσεων ταµιευτηρίου. 
Πέντε άντρες σκυφτοί µπροστά στην Τράπεζα, εργάτες, τοποθετούν στη γη µικρές πέτρες . 
Μοιρολατρικός λόγος του καγκελάριου Μαρξ 
Το µέλλον εξαρτάται συµφώνως µε την κοσµοθεωρίαν µου από την θέλησιν του Θεού, ο 
οποίος έχει προθέσεις διαφόρους δι'έκαστον των λαών. Το ανθρώπινον έργον αντιθέτως 
παραµένει έργον ατελές. Δεν υπολείπεται παρά να εργασθώµεν µε ζήλον και µε όλας µας 
τας δυνάµεις, σεβόµενοι βεβαίως τας πεποιθήσεις µας, οµοίως δε και εγώ υπόσχοµαι να 
εκπληρώσω πιστώς και εντίµως τας υποχρεώσεις του αξιώµατος το οποίον µου 
ενεπιστεύθητε. Περαίνω τον λόγον µου, αξιότιµοι κύριοι, µε τας καλυτέρας ευχάς δια την 
ευόδωσιν της κοπιώδους και ανιδιοτελούς δραστηριότητός σας δια την ευηµερίαν της 
ωραιοτάτης Βαυαρίας. Είθε οι µελλοντικαί σας επιδιώξεις να στεφθώσιν υπό επιτυχίας. 
Ζήσατε ούτως, ώστε, όταν αποθάνητε, να αισθανθήτε την γεύσιν εκείνην, η οποία έπεται 
ενός ωραίου γεύµατος. 
(κι άλλο υλικό, εαν θέλουµε για εδώ....) 
 
Η Ρεβι και η Ανθη µε τους αγκώνες πάνω σ'ένα τραπέζι κάνουν µπρα ντε φερ. Με το 
ελεύθερο χέρι της η καθεµιά καπνίζει. 
 
ΡΕΒΙ 
Δεν θα παίξω σήµερα µπιλιάρδο. Τρέµει το χέρι µου. Το απόγευµα µου'ρθε η απόλυση, 
απ'την πρώτη του µήνα. 
ΑΝΘΗ 
Βρε παιδί µου, βρε παιδί µου... 
ΡΕΒΙ 
Νοµίζουν πως θα τους αφήσω στην ησυχία τους. Θα'µαι εκεί κάθε µέρα, νταν στις δύο το 
µεσηµέρι και θα τους κάνω τη ζωή δύσκολη: όπως µε βλέπετε και σας βλέπω 
ΑΝΘΗ 



Και είστε και παντρεµένος; 
ΡΕΒΙ 
Αυτό είναι το άσχηµο, δεν της το'πα ακόµα, δεν µπορώ να της το πω. 
ΑΝΘΗ 
Ίσως φτιάξουν τα πράγµατα. 
ΡΕΒΙ 
Είναι έγκυος. 
ΑΝΘΗ 
Το δεύτερο;   
ΡΕΒΙ 
Ναι. 
ΑΝΘΗ 
κοροϊδευτικά Τα παιδιά ανεβάζουν το ηθικό. Είναι ό,τι πρέπει αυτή τη στιγµή. 
ΡΕΒΙ 
Να µου λείπουν. Τι να τα κάνω. Είµαι χρεωµένος ως το λαιµό. Οι αιώνιες δόσεις. Δεν 
µπορώ να της το πω. Και να σε πετούν ύστερα έξω µε τις κλοτσιές. Εγώ είµαι άνθρωπος 
συνηθισµένος στην τάξη κι αυτή είναι µια επιχείρηση σωστό µπουρδέλο. 
ΜΑΓΚΑ 
Είσαι για µια παρτίδα; 
ΑΝΘΗ 
Ασ'τον, µόλις έφαγε µια κατακέφαλα 
ΜΑΓΚΑ 
Το µπιλιάρδο είναι ό,τι πρέπει για την περίπτωση. 
ΑΝΘΗ 
Μια γυναίκα, ένα παιδί: νοµίζεις πως είναι ο κόσµος ολόκληρος. Δεν µετανιώνω, δεν 
αισθάνοµαι ένοχος. Πρέπει να δέχεται κανείς και τα γεγονότα και τον εαυτό του. Κι όχι να 
κλαίει τη µοίρα του. Εγώ είµαι εχθρός του πεπρωµένου! Δεν είµαι Έλληνας, είµαι 
Βερολινέζος. 
 
Δεν πρέπει κανείς να στηρίζεται στα λεφτά ή στο κονιάκ ή στο ταµείο ανεργίας 
 
ΜΑΓΚΑ 
Παπιγιόν 
Γιατί όµως στη Δύση φορούν οι κύριοι των σαλονιών παπιγιόν κι οι προλετάριοι δε 
φορούν; Γιατί δε φοράει ο προλετάριος παπιγιόν; Επειδή δεν µπορεί να το δέσει. Έτσι 
αναγκάζεται ν'αγοράσει επιπλέον ένα λαστιχάκι, κι όταν το πάρει, βγαίνει σκάρτο και δεν 
µπορεί να κρατήσει τη γραβάτα. Αυτό είναι απάτη, πικραίνει το λαό, σπρώχνει τη Γερµανία 
ακόµη πιο βαθιά στην αθλιότητα απ'όσο είναι ήδη. Πάτε λοιπόν ν'αγοράσετε λαιµοδέτες 
από τα πολυκαταστήµατα. Αν όµως δεν θέλετε να ψωνίζετε από εβραίους, βρείτε τους 
κάπου αλλού. Εγώ είµαι άριος, µάλιστα. (σηκώνει το καπέλο) 
Ποιος έχει τη σήµερον ηµέρα καιρό, κυρίες και κύριοι, να δένει πρωί πρωί το λαιµοδέτη του 
και δεν προτιµάει να τραβήξει έναν υπνάκο για µισό ακόµα λεπτό; Έχουµε όλοι µας 
ανάγκη από πολύ ύπνο, γιατί πρέπει να δουλεύουµε πολύ και να κερδίζουµε λίγα. Ένα 
τέτοιο λάστιχο σας κάνει να κοιµάστε σαν πουλάκια. Συναγωνίζεται και τα φαρµακεία, γιατί 
όποιος το αγοράσει δε χρειάζεται ούτε υπνωτικά φάρµακα, ούτε ποντς για ν'αποκοιµηθεί, 
ούτε τίποτα. Κοιµάται δίχως νανούρισµα, σαν το παιδί στον κόρφο της µάνας, επειδή ξέρει: 
τέρµα το άγχος και οι βιασύνη πρωί πρωί, ό,τι χρειάζεται να το επάνω στο κοµοδίνο. 
Ξοδεύετε τα λεφτά σας για ένα σωρό αηδίες..... 
Θα σας εξηγήσω τώρα πως δένεται ο λαιµοδέτης, δε χρειάζεται βέβαια να σας ανοίξω το 
κεφάλι µε καµιά βαριά, θα το καταλάβετε αµέσως. Παίρνουµε εδώ απο τη µια µεριά 30 µε 
35 πόντους, διπλώνουµε ύστερα τις δύο άκρες του λαιµοδέτη, αλλά όχι έτσι. Έτσι µοιάζει 
µε κοριό λειωµένο στον τοίχο, µε λεκέ σε ταπετσαρία, ο κοµψός άντρας δε φοράει τέτοιο 



πράγµα. Παίρνετε µετά το µαραφέτι µου. Οικονοµία στο χρόνο. Ο χρόνος είναι χρήµα. 
Πάνε οι ροµαντικές εποχές παρήλθαν ανεπιστρεπτί. Χρειαζόµαστε παρηγοριά, κυρίες 
καικύριοι, έτσι που καταντήσαµε κι επειδή τόσο µας κόβει, γυρεύουµε να τη βρούµε στο 
καπηλειό. Όποιος είναι µυαλωµένος, δεν κάνει κάτι τέτοιο, για το καλό της τσέπης του 
πρώτα πρώτα, γιατί το τι σαβούρα οινόπνευµα µας πασάρουν σήµερα είναι άλλο πράγµα, 
και το καλό είναι ακριβό. Γι'αυτό πάρτε τούτο εδώ το µαραφέτι. Ένας Γερµανός αγοράζει 
µόνο αυθεντικά πράγµατα, διαλέγετε και παίρνετε. 
Α! Από τις 27 Νοέµβρη ισχύει η εξής αστυνοµική διάταξη: απαγορεύεται οι οµοφυλόφιλοι 
να βγαίνουν στους δρόµους και να πηγαίνουν στα δηµόσια ουρητήρια. Αν τους πιάνουν 
τρώνε πρόστιµο 30 µάρκα. 
Φεύγει κλείνοντας το µάτι 
ΑΝΘΗ 
Να µη θυµώνεις, σου λέει, µε τον κόσµο. Μα δε βλέπετε πως έχει εξαγριωθεί; Ένας τύπος 
πέφτει πάνω σ'ένα κορίτσι, µέσα στο τρένο και τη σκοτώνει στο ξύλο για πενήντα µάρκα.  
ΡΕΒΙ 
αστειευόµενος Θα το'κανα κι εγώ για τόσα. Ξέρετε τι πάει να πει πενήντα µάρκα; Δεν 
έχετε ιδέα. Πενήντα µάρκα! Ένα σωρό λεφτά για έναν σαν κι εµάς. 
 
ΑΝΘΗ 
Έχουν σταµπάρει µια γριά, βλέπουν που σηκώνει λεφτά απ'την τράπεζα. Την παίρνουν 
από πίσω. Την παρακολουθούν, φτάνουν µαζί της εκεί που µένει, και την ώρα που πάει να 
µπει η γριά την πλησιάζουν και την κοιτούν κατάφατσα. Εσείς δεν είστε η κύρία Μίλερ, 
πραγµατικά έτσι τη λένε και φλυαρούν µε τη γριά, µέχρι που έρχεται απέναντι το τραµ, κι 
ύστερα πιπέρι στο πρόσωπο, αρπάζουν την τσάντα, κλείνουν την πόρτα στα µούτρα της. 
Αυτό ήταν τελείως περιττό.(ρεύεται)Είσαι Γερµανός, είσαι Γερµανός µέχρι το κόκαλο; Πως 
σε λένε; 
ΡΕΒΙ 
Φραντς Μπίµπερκοπφ.  
ΑΝΘΗ 
Είσαι Γερµανός, Γερµανός µέχρι το κόκαλο ή όχι; Αν ναι δε θα πας µε τους κόκκινους, 
αλλιώς είσαι προδότης. Όποιος είναι προδότης δεν είναι φίλος µου. Για ποιον χύσαµε το 
αίµα µας; Να η ευγνωµοσύνη του έθνους. 
τον αγκαλιάζει 
Άσε, έχω σκάσει, µου µείωσαν τη σύνταξη, να πάω µε τους κόκκινους;. Αυτός που µας 
διώχνει µε την πύρινη ροµφαία του απ'τον παράδεισο είναι ο αρχάγγελος, γι'αυτό δε 
µπορούµε να ξαναγυρίσουµε πίσω. 
 
Τραγούδι 3 “Του καπηλειού” 
 
Πιες, πιες, αδερφέ,  
άσε τις σκοτούρες κατά µέρος 
άσε τις σκοτούρες και τον πόνο 
κάνε τη ζωή παιχνίδι µόνο (δις) 
 
Μέθυσε, µέθυσε αδερφέ,  
ρίξε τα ντέρτια στο γιαλό (δις) 
άσε τις σκοτούρες και τον πόνο 
κάνε τη ζωή παιχνίδι µόνο 
 
ΜΑΓΚΑ  
Φαίνεται πως έχω κλάψει; Όχι, ε; Μόνο το ένα µάγουλο είναι πρησµένο. 
Ολόκληρο το κεφάλι, το πίσω µέρος, εδώ στον αυχένα, όλα. Και να είχα κάνει τίποτα. 



Μ'έστειλαν στο φούρνο, την κοπέλα εκεί την ξέρω, µου λέει απόψε θα πάω στο χορό των 
φουρνάρηδων, κι έχω ακόµα µια πρόσκληση, λέει να µε πάρει µαζί της χωρίς να 
πληρώσω δεκάρα. Πολύ ευγενικό από µέρους της, έτσι δεν είναι; 
Ν'ακούγατε όµως τους γονείς µου, τη µητέρα µου. Δε θα πας πουθενά. Μα γιατί, γιατί να 
µη διασκεδάσω µια φορά, όχι δε θα το κουνήσεις ρούπι, κι εγώ φεύγω παρ'όλα αυτά. Κι 
ύστερα έφαγα της χρονιάς µου, είναι ωραία πράγµατα αυτά; (Κλαίει). Μου πονάει όλο το 
πίσω µέρος του κρανίου. 
Θα'θελα να έφευγα, µε τον Ζεπ.  Δεν µου απαντάει στα γράµµατά µου. Πάει πια. Κάθε 
Τετάρτη γυρίζει και µε µια άλλη στην πόλη. Πολύ τον αγαπάω. Γι'αυτό ήθελα να φύγω. 
Διαβάζοντας τα χέρια των θεατών/ Ερωτήσεις σε προσωπικό τόνο ψιθυριστά 
Μια µατιά στο µέλλον: βρίσκεστε από παιδί στο σωστό δρόµο. Η καρδιά σας δε γνωρίζει 
την ψευτιά, όµως παρολ'αυτά παίρνετε µε τη λεπτή σας αίσθηση µυρωδιά κάθε παγίδα 
που πάνε να σας στήσουν καλοθελητές φίλοι σας. (σε άλλον). Εξακολουθήστε να'χετε 
εµπιστοσύνη στη µαεστρία, µε την οποία αντιµετωπίζετε τη ζωή, γιατί το άστρο που έφεγγε 
όταν ήρθατε στον κόσµο θα είναι ο µόνιµος οδηγός σας και θα σας βοηθήσει να βρείτε το 
σύντροφο της ζωής σας που πρόκειται να ολοκληρώσει µε ζηλευτό τρόπο την ευτυχία σας. 
(σε άλλον) .Το ταίρι σας, που µπορείτε να του έχετε εµπιστοσύνη, έχει τον ίδιο χαρακτήρα 
µ'εσάς. Δε θα επιδιώξει να κερδίσει τον έρωτά σας µε παράφορο τρόπο, η ήρεµη όµως 
ευτυχία στο πλευρό του θα είναι έτσι ακόµα πιο στέρεη. 
 
 
ΡΕΒΙ (κρατάει ποτήρι µπύρας κλασικό µε χερούλι) 
Όποιος στην ακροθαλασσιά έχει φιλήσει 
όποιος τα κύµατα έχει αφουγκραστεί 
αυτός ξέρει τι είναι το πιο ωραίο στη ζωή 
γιατί έχει τρυφερά µε την αγάπη φλυαρήσει 
Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ κατηφορίζει την Ινβαλίντεστράσε, µαζί του είναι και η καινούρια 
του φιλενάδα (δείχνει τον εαυτό της) η πολωνέζα Λίνα. 
“Ξέρεις Λίνα, τι πάει να πει τακτοποιώ; Μου δίνει µια σκουντιά στα µαλακά. Τον κοιτάζω µε 
έκπληξη: “Να, µαζεύω το σπίτι.” “Δεν εννοώ αυτό. Αν σου δώσω µια σκουντιά και πέσεις 
στον καναπέ κι εγώ δίπλα σου, τότε εσύ θα γίνεις άνω κάτω κι εγώ θα σε τακτοποιήσω”. 
“Τέτοιος είσαι.” Χασκογέλασα. 
“Δεν θα πας για επίδοµα ανεργίας Φραντς, ούτε στο εργοστάσιο θα πας, και για σκαφτιάς 
ούτε λόγος µ'αυτό το κρύο: εµπόριο, αυτό είναι το καλύτερο” “Μια σίγουρη, µια σίγουρη 
ζωή, αυτό µ'ενδιαφέρει” “Ο καιρός δεν σηκώνει ανέργους”  
Τώρα ο Φραντς εµπορεύεται εθνικιστικές εφηµερίδες .  Δεν έχει τίποτε ενάντια στους 
εβραίους, είναι όµως οπαδός της τάξης. Γιατί παράδεισος χωρίς τάξη δε γίνεται, όλοι το 
παραδέχονται αυτό. Τα είδαµε τα παιδιά, είδαµε και τους αρχηγούς τους, αυτοί µάλιστα. 
Προς το Γερµανικό λαό: Καταστρέψτε, επιτέλους τις αυταπάτες σας και τιµωρήστε τους 
σαλτιµπάγγους που σας νανουρίζουν! Και τότε θ'ανατείλει η µέρα απ'του πολέµου τη δίνη 
θ'αναδυθεί η Αλήθεια, ροµφαία της δικαιοσύνης κι αστραφτερή ασπίδα κρατώντας, όλεθρο 
στους εχθρούς θα σπείρει. Στην Έλσασερ-στράσε οι δικοί του γελούν µε νόηµα, καθώς ο 
Φραντς µπαίνει το µεσηµέρι στη µπιραρία, µε το φασιστικό περιβραχιόνιο χωµένο 
διακριτικά στην τσέπη. Του το τραβούν έξω. Ο Φραντς τους διαολοστέλνει. (βγάζει το 
περιβραχιόνιο και το περιεργάζεται.Της το παίρνει η Ανθή). 
Ο Γκέοργκ Ντρέσκε, ακονιστής, 39 ετών απολυµένος µε το λοκ άουτ, παίζοντας µε το 
περιβραχιόνιο, λέει 
Ανθή και Ρέβι µε ποτήρια µπύρας-να βρούµε µια φόρµα 
 
ΑΝΘΗ 
 Τι κι αν έχει το πούρο σου κόκκινη, χρυσή, ή µαυροκόκκινη ετικέτα, η γεύση του δεν 
αλλάζει. Σηµασία έχει ο καπνός. Σε κοιτάζω µονάχα Φραντς και σκέφτοµαι, σε ξέρω από 



πολύν καιρό, σε τύλιξαν Φραντς. Σε τύλιξαν οι τύποι πραγµατικά 
ΡΕΒΙ 
Και τι βγήκε µε την ειρήνη; Τι βγήκε για µας εδώ; Πληθωρισµό είχαµε, χαρτονοµίσµατα, 
εκατοµµύρια, δισεκατοµµύρια, ούτε κρέας, ούτε βούτυρο, χειρότερα από πριν, τα νιώσαµε 
όλα τούτα στο πετσί µας. Τριγυρνούσαµε εδώ κι εκεί και κλέβαµε πατάτες από τους 
χωρικούς.  
Επανάσταση; Κατέβασε το κοντάρι της σηµαίας, τύλιξε προσεκτικά το πανί µε µουσαµά 
και βάλε το πακέτο στη ντουλάπα. Άσε τη µαµάκα να σου φέρει παντόφλες και λύσε τον 
κόκκινο της φωτιάς λαιµοδέτη. Κάνετε πάντοτε επανάσταση µε παχιά λόγια. Η δηµοκρατία 
σας- ένα εργατικό ατύχηµα! 
ΑΝΘΗ 
Γιατί προδοθήκαµε Φραντς, το 18 και το 19 απ'τ'αφεντικά και γιατί σκότωσαν τη Ρόζα και 
τον Καρλ Λίµπκνεχτ. Τώρα έχουµε ανάγκη από ενότητα για να πετύχουµε. Ρίξε µια µατιά 
στη Ρωσία, τον Λένιν, εκεί µένουν ενωµένοι, ένα σώµα µια ψυχή. Περίµενε µονάχα και θα 
δεις. 
ΡΕΒΙ 
Δε µου καίγεται καρφί. Με το περίµενε θα γίνει ο κόσµος θρύψαλα κι εσύ µαζί του. Δε 
βγαίνει τίποτε µε τις θεωρίες σας. Με αυτόν τον τρόπο τίποτε. Δεν ξέρω αν βγει κάτι από 
δαύτους µε τούτο δω το περιβραχιόνιο. Δεν ξέρω. 
ΑΝΘΗ 
Καλή τύχη λοιπόν, Φραντς, όπως λένε οι παπάδες, στην καινούρια σου ζωή. 
Διεθνής. Τραγουδούν Ανθή- Μαγκα. Η Ρεβι τρώει. 
ΑΝΘΗ 
Λοιπόν συνάδελφε, πως σου φάνηκε το τραγούδι; 
 
ΡΕΒΙ 
Εµένα λες; Καλό. Έχετε ωραία φωνή όλοι σας. 
ΑΝΘΗ 
Τραγούδα λοιπόν µαζί µας. 
ΡΕΒΙ 
Καλύτερα να φάω. Όταν τελειώσω µε το φαγητό βλέπουµε, ή λέω κάτι µόνος µου.  
ΑΝΘΗ 
Έγινε. (την κοιτούν που τρώει. Σε λίγο..) 
Λοιπόν τι γίνεται συνάδεφε, θα µας πείς τώρα κανένα τραγουδάκι; 
ΡΕΒΙ 
τραγουδά δυνατά- πολεµική ατµόσφαιρα 
 
Τραγούδι 4 /Πρόζα 
 
ΡΕΒΙ 
Θέλεις, ω άνθρωπε, να γίνεις σε τούτη δω τη γη, άντρας,  
σκέψου το καλά πριν αφήσεις να σε φέρει στο φως της µέρας η σοφή γυναίκα. 
Η γη είναι κόλαση! 
Πίστεψε των στροφών αυτών τον ποιητή 
που συχνά γεύεται το απαίσιο τούτο πικρό ποτήρι 
Δες τον καλό πατέρα-κράτος πως σε τραβολογάει όλη µέρα 
σε βασανίζει και σε κλέβει 
µ'εντολές και παραγράφους όλα σου τ'απαγορεύει! 
Η πρώτη εντολή λέει: ξηλώσου κύριε! 
Η δεύτερη: βούλωστο! 
Κι έτσι ζεις µες στο σκοτάδι σαν ναρκωµένος 
Κι αν το βαρύ καηµό σου αραιά και που ζητάς να πνίξεις µε µπύρα ή µε κρασί 



πριν καλά καλά το καταλάβεις γίνεσαι στουπί 
Στο µεταξύ περνούν τα χρόνια 
ο σκόρος κατατρώει τα µαλλιά 
της στέγης τα δοκάρια τρίζουν απειλητικά 
τα µέλη ατονούν κι αδυνατίζουν 
Το µυαλό ξινίζει στο κεφάλι 
κι όλο λεπταίνει το νήµα της ζωής 
Με δυο λόγια το βλέπεις, έφτασε η ώρα 
φθινόπωρο αποθέτεις το κουτάλι, θα πεθάνεις. 
Φιλέ µου, σε ρωτάω τρέµοντας, τι'ναι λοιπόν ο άνθρωπος και τι η ζωή; 
Το'χε πει κι ο µεγάλος µας ο Σίλερ: “δεν είναι το πολυτιµότερο των αγαθών” 
Εγώ όµως λέω: µοιάζει µε κοτέτσι, κι είναι από πάνω ως κάτω πάντα έτσι 
 
ΑΝΘΗ 
Έτσι, να τους αφήνουµε πάντα να µιλούν. Οι φασίστες έχουν το δικαίωµα να λένε ό,τι 
θέλουν, σ'εµάς έχουν το προνόµιο της ελευθερίας του λόγου. Φασίστα βρωµόσκυλο. Δίνε 
του και στα γρήγορα. 
ΡΕΒΙ 
Πρέπει να ησυχάσουν τα πράγµατα, για να µπορεί κανείς να δουλεύει και να ζει. Κι 
εργάτες, κι έµποροι κι όλοι, και να µπει τάξη, δε γίνεται να δουλεύει κανείς αλλιώς. Και από 
τι θέλετε λοιπόν να ζήσετε, γλωσσοκοπάνες; Χρειαζόµαστε ησυχία, ησυχία λέω, κι όποιοι 
καταπιάνονται µε την επανάσταση και δεν µας αφήνουν σε ησυχία, είναι όλοι τους για 
κρέµασµα, να γεµίσει µια ολόκληρη λεωφόρος από άκρη σ'άκρη...Ναι έτσι θα'χουµε 
ησυχία, θα σκάσετε, έτσι πρέπει να γίνει και σίγουρα θα γίνει! (Ηρεµεί). Οι βιοµήχανοι 
ξύλου τρίβουν τα χέρια τους για τις κονοµησιές τους, ο Κρουπ αφήνει τους συνταξιούχους 
του να πεθάνουν απ'την πείνα, ενάµισι εκατοµµύριο άνεργοι, σε 15 µέρες αύξηση κατά 
226.000. 
ΜΑΓΚΑ 
Άραγε τον Φραντς τον κυνηγούν από το παρελθόν η Ίντα (δείχνει τον εαυτό της) και τα 
λοιπά, η συνείδησή του, εφιάλτες, ταραγµένος ύπνος, µαρτύρια, Ερινύες από τον καιρό 
των προγιαγιάδων µας;. Χοι χο χατς, φρικτά θεριά, σαν γοργόνες πλοκαµοζωσµένες µε 
αρµαθιές φίδια, σκύλες οργισµένες χωρίς φίµωτρο, τέρατα αποκρουστικά, ορµούν να 
κατασπαράξουν κλπ κλπ (µιµείται παίζει). Τίποτα απ'όλα αυτά .Όχι. Τον Φραντς 
Μπίµπερκοπφ δεν τον κυνηγούν. Γιατί να το κρύβουµε; Περνάει καλά. Πίνει στου Χένσκε κι 
αλλού µε το περιβραχιόνιο στην τσέπη. Να σε τι διαφέρει ο µεταφορέας επίπλων και τα 
λοιπά, εφηµεριδοπώλης Φραντς Μπίµπερκοπφ, κάτοικος βορειοανατολικού Βερολίνου, 
τέλη του 1927, από τον ξακουστό αρχαίο Ορέστη. 
Ο Φραντς σκότωσε την αρραβωνιαστικιά του Ίντα (δείχνει τον εαυτό της), το επίθετο δεν 
παίζει ρόλο στην υπόθεση, στο άνθος της ηλικίας της. Κι αυτό συνέβη στη διάρκεια ενός 
καυγά στο σπίτι της αδερφής µου της Μίνας (κάνει νόηµα  θυµάστε ). Οι εκφράσεις 
“πουτανόσπορε” και “νταβατζή” ενόχλησαν φοβερά τον ευαίσθητο σε θέµατα τιµής, αν και 
εντελώς παραστρατηµένο Φραντς Μπίµπερκοπφ, που τη στιγµή εκείνη ήταν ήδη 
εξαγριωµένος για άλλους λόγους. Τον έπιασε στους µυς ένα τρέµουλο άλλο πράµα. Πήρε 
στο χέρι του όλο κι όλο ένα µικρό ξύλινο εργαλείο της κουζίνας µ'ένα συρµάτινο σπιράλ και 
το'φερε µε µια γιγαντιαία δύναµη σ'επαφή µε το στέρνο µου. Ο άντρας που έτρεφα, ο 
Φραντς, είχε την αίσθηση, και µε το δίκιο του, πως ήµουν έτοιµη να του δώσω πασαπόρτι 
για χάρη ενός άλλου.Όπως και να'ναι, το στέρνο µου δεν ήταν καµωµένο για να'ρχεται 
σ'επαφή µε σκληρά αντικείµενα. Με το πρώτο κιόλας χτύπηµα φώναξα οοοχ! Και δεν τον 
ξανάπα πια νταβατζή, αλλά ω Φραντς. Στη δεύτερη συνάντηση µε το εργαλείο δεν 
απάντησα, µόνο άνοιξα παράξενα(;) το στόµα µου σε µια απαίσια γκριµάτσα και τινάχτηκα 
ψηλά µε τα χέρια τεντωµένα. 
Πέθανα µετά από πέντε βδοµάδες στο νοσοκοµείο, πολλαπλό κάταγµα των πλευρών, 



ρήξις εις το περιτόναιον, µικρά ρήξις του πνεύµονος, επακόλουθον εµπύηµα, πλευρίτις, 
πνευµονία. Θεέ µου πέρασα αντίπερα. Πέθανα µισώντας τον Φραντς, η φοβερή µανία µου 
γι'αυτόν δεν καταλάγιασε ούτε µετά το θάνατό µου. Είµαι εκεί κάτω, πάνε κι όλας πέντε 
χρόνια, ξαπλωµένη ανάσκελα, τα σανιδόξυλα σαπίζουν, χωνεύω, γίνοµαι λίπασµα, εγώ 
που χόρεψα κάποτε µε τον Φραντς φορώντας άσπρα παπούτσια από καραβόπανο, που 
αγαπήθηκα και σεργιάνισα, ακίνητη τώρα και ήσυχη, δεν υπάρχω πια. 
Αυτός όµως ξεµπέρδεψε µε τέσσερα χρόνια. Αυτός που µε σκότωσε σουλατσάρει, ζει, 
είναι στις δόξες του, τα κοπανάει, την τυλώνει, σκορπίζει το σπέρµα του, συνεχίζει να δίνει 
γύρω του ζωή. Δεν του ξέφυγε ούτε η αδελφή µου. Έχει ακόµα καιρό. Θα συνεχίζει στο 
µεταξύ να παίρνει το πρωινό του στα στέκια του και να δοξάζει µε το δικό του τρόπο τον 
ουρανό πάνω απ'την Αλεξάντερπλατς.  
 
ΒΙΒΛΙΟ 3 
 
ΡΕΒΙ (ΛΙΝΑ) 
Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ εξαφανίστηκε. Πήγα στο δωµάτιό του- ήθελα να του αφήσω 
κρυφά ένα καφέ πλεκτό γιλέκο που'φταξα µόνη µου. Αλλά ο κύριος ήταν στο σπίτι- αντί 
να'ναι στη δουλειά ιδιαίτερα τώρα που'ρχονται Χριστούγεννα, είχε κουρνιάσει στο κρεβάτι 
του και µαστόρευε ένα ξυπνητήρι-το'χε κάνει φύλλο και φτερό. Δε µου ρίχνει ούτε µια 
µατιά, τι του συµβαίνει άραγε, θα µέθυσε φαίνεται, µα τι µούτρα ειν'αυτά, δεν τον έχω 
ξαναδεί έτσι, και µαστορεύει το ηλίθιο ξυπνητήρι του “Το ξυπνητήρι πήγαινε µια χαρά 
Φραντς” “Όχι, όχι, δεν ήταν εντάξει, ξέρω εγώ, όλο χτυπάει, όχι όµως στην ώρα του, αλλά 
θα βρω τι φταίει”. Εξαφανίζοµαι, άστον να κοιµηθεί, να χορτάσει ύπνο. Κι όταν ξανάρχοµαι 
το βράδυ, ο Φραντς άφαντος, η νοικοκυρά ξέρει µονάχα πως πλήρωσε, έφυγε ταξίδι. 
 
ΒΙΒΛΙΟ 4 
 
 
ΑΝΘΗ 
Γερµανοί πατριώτες, ποτέ ένας λαός δε διαψεύστηκε πιο οικτρά, ποτέ ένα έθνος δεν 
εξαπατήθηκε πιο οικτρά, πιο άδικα, απ'ό,τι ο γερµανικός λαός. Ο νόµος προστασίας των 
ενοικιαστών είναι ένα κουρελόχαρτο. Οι µεσαίοι επαγγελµατίες πετιούνται στο δρόµο και 
καταστρέφονται, οι δικαστικοί κλητήρες αποκοµίζουν πλούσια σοδειά. Απαιτούµε κρατική 
δανειοδότηση έως 15000 µάρκα στις µικρές επιχειρήσεις, άµεση απαγόρευση όλων των 
κατασχέσεων σε µικροεπιχειρηµατίες. 
Εταιρείες συστηµάτων ασφαλείας, προστατεύουν τα πάντα, πάνε παντού, µπαίνουν 
παντού, βλέπουν πίσω από τοίχους, τοποθετούν συστήµατα συναγερµού. Υπηρεσία 
Αστυνοµεύσεως και Ασφαλείας Μείζονος Βερολίνου και Προαστίων, Άµεσος Δράσις 
Ντόιτσλανταντα. Πρακτορείον Ασφαλείας της Ενώσεως Ιδιοκτητών ακινήτων προς 
ενοικίασιν Βερολίνου. Μεικτή επιχείρησις. Γενική ασφάλεια Δυτικού τοµέως. Εταιρεία 
ασφαλείας. Εταιρεία Σέρλοκ. Κόναν Ντόυλ. Άπαντα του Σέρλοκ Χολµς. Ασφαλίτης 
παιδαγωγός. Σκιάχτρο παιδαγωγός. 
Ο Φραντς βαλτώνει. Κλωθογυρίζει στην τρύπα του, και πίνει µονάχα και µεθά, και µεθά. 
Έδωσες την ψυχή σου όλη στη φύση; 
ΡΕΒΙ 
Όχι δεν την έδωσα στη φύση την ψυχή µου. Βέβαια εκεί απέναντι στις γιγάντιες Άλπεις ή 
στην αµµουδιά δίπλα στην ανταριασµένη θάλασσα ήταν σαν να'θελε το ίδιο το αρχέγονο 
πνεύµα να µε παρασύρει βίαια µαζί του. Η ψυχή µου συγκλονίστηκε, δεν την έχασα όµως, 
µήτε εκεί που έχει το ληµέρι του ο αετός, µήτε εκεί στα βάθη που σκάβει ο µεταλλωρύχος 
γυρεύοντας τις κρυµµένες φλέβες του ορυκτού 
ΑΝΘΗ 
Που λοιπόν;  



Έδωσες την ψυχή σου όλη στον αθλητισµό; Στο βουερό ποτάµι του κινήµατος της 
νεολαίας; Στην αντάρα του πολιτικού αγώνα; 
ΡΕΒΙ 
Όχι δεν την έδωσα εκεί. 
ΑΝΘΗ 
Δεν τη έδωσες λοιπόν πουθενά; 
Ανήκεις µήπως σ'εκείνους, που δε δίνουν την ψυχή τους πουθενά, αλλά την κρατούν για 
τον εαυτό τους, τη διατηρούν καθαρή κι αµόλυντη, σάµπως ταριχευµένη; 
 
Η άσφαλτος δε µυρίζει το χειµώνα 
 
ΜΑΓΚΑ 
Κι έχουν όλοι την ίδια ανάσα, κι ο άνθρωπος δεν έχει τίποτε παραπάνω απ'το ζώο. 
Πέφτει σε βαθιά αναισθησία, µπήκαµε στο χώρο της µεταφυσικής, της θεολογίας, δε θα 
βαδίζεις πλέον, τέκνον µου, επί της γης, θα περιφερόµεθα τώρα εις τα σύννεφα. 
Είµαστε στο τέλος της φυσιολογίας και της θεολογίας, αρχίζει η φυσική. 
Φυσάει ο αέρας στους δρόµους των ζώων, βρέχει. 
Ο τεράστιος ταύρος έχει ένα πλατύ µέτωπο. Τον οδηγούν µε ραβδιά και σπρωξιές µπρος 
στο µακελάρη. Του δίνει ένα ελαφρό χτύπηµα στο πίσω πόδι µε το το πλατύ τσεκούρι, για 
να µην τους παιδέψει. Τον αρπάζει τώρα ένας από κάτω απ'το λαιµό. Δεν αντιστέκεται το 
ζώο, παραδίνεται, παραδίνεται µε παράξενη ευκολία, σαν να συµφωνεί, σα να το κάνει 
τώρα µε τη θέλησή του, αφού τα είδε όλα και ξέρει: αυτή είναι η µοίρα του, και δεν περνάει 
πια τίποτε απ'το χέρι του. Παίρνει ίσως την κίνηση του διώχτη του για χάδι, γιατί αυτός 
φαίνεται τόσο καλοσυνάτος.Ακολουθεί τα χέρια του που το τραβούν, γέρνει το κεφάλι στο 
πλάι, ανασηκώνει τη µουσούδα. Πίσω του είναι ο µακελάρης µε τη βαριά σηκωµένη ψηλά. 
Μη γυρίσεις να κοιτάξεις πίσω. 
Συζήτηση µε τον Ιώβ, εξαρτάται από σένα, Ιώβ, εσύ δε θέλεις 
Αφού ο Ιώβ έχασε τα πάντα, όλα όσα µπορούν να χάσουν οι άνθρωποι, ούτε περισσότερα 
ούτε λιγότερα, κειτόταν στο λαχανόκηπο. 
 
Ιώβ, κάθεσαι στο λαχανόκηπο, πλάι στο σπιτάκι του σκύλου, τόσο µακριά όσο ακριβώς 
χρειάζεται για να µη µπορεί το σκυλί να σε δαγκώσει. Ακούς πως τρίζει τα δόντια του. 
Ιώβ, τούτο είναι το παλάτι και τούτα τα περιβόλια και τα χωράφια ,που κάποτε σου ανήκαν. 
Ιώβ, τα'χασες όλα τώρα. Σ'αφήνουν να σέρνεσαι το βράδυ µες στο αχούρι. Τα σκουλήκια 
που βγαίνουν µετά τη βροχή, είναι τα µόνα πλάσµατα που δε σε φοβούνται. 
Τι σε βασανίζει περισσότερο, Ιώβ; Που έχασες τους γιούς και τις θυγατέρες σου, που δεν 
κατέχεις τίποτα, που τη νύχτα κρυώνεις, ο πληγιασµένος σου φάρυγγας κι η µύτη; Τι Ιώβ; 
ΡΕΒΙ/ ΑΝΘΗ 
Ποιος ρωτάει; 
ΜΑΓΚΑ 
Είµαι µόνο φωνή 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Η φωνή βγαίνει απ'το λαρύγγι 
ΜΑΓΚΑ 
Θέλεις να πεις είµαι ένας άνθρωπος 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Ναι, και γι'αυτό δε θέλω να σ'αντικρίσω. Φύγε 
ΜΑΓΚΑ 
Είµαι µονάχα µια φωνή, Ιώβ, άνοιξε τα µάτια σου, όσο πιο διάπλατα µπορείς, δε θα µε δεις 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Αχ παραληρώ. Το κεφάλι, το µυαλό µου, θα µε τρελάνουν, µου παίρνουν τώρα ακόµη και 
τις σκέψεις µου. 



ΜΑΓΚΑ 
Κι αν το κάνουν τι πειράζει; 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Μα δε θέλω. 
ΜΑΓΚΑ 
Παρόλο που υποφέρεις τόσο µε τις σκέψεις σου, δε θέλεις να τις χάσεις; 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Μη ρωτάς, φύγε. 
ΜΑΓΚΑ 
Θέλω µονάχα να µάθω τι σε βασανίζει περισσότερο. Είναι για τους γιούς σου που θρηνείς; 
Για τις κόρες σου; 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Η φωνή. Εσύ φωνή ποιανού είσαι και γιατί κρύβεσαι; 
ΜΑΓΚΑ 
Δεν ξέρω γιατί θρηνείς 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Δεν έχω....κουράγιο. Αυτό είναι. 
ΜΑΓΚΑ 
Αυτό θα'θελες να'χεις. 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Που κουράγιο πια να ελπίζω, καµιά επιθυµία. Που δόντια να δαγκώσω.Είµαι αδύναµος. 
Ντρέποµαι. 
ΜΑΓΚΑ 
Εσύ το'πες 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Και είναι αλήθεια 
Γιάτρεψέ µε! Αν το µπορείς. Ό,τι και να είσαι , σατανάς ή Θεός ή άγγελος ή άνθρωπος, 
γιάνε µε 
ΜΑΓΚΑ 
Θα δεχόσουν τη γιατρειά από οποιονδήποτε; 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Γιάνε µε 
ΜΑΓΚΑ 
Αν είµαι όµως  Σατανάς ή το πνεύµα του κακού; 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Γιάνε µε 
ΜΑΓΚΑ 
Είµαι ο σατανάς 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Γιάνε µε. Κανένας δε θέλει να µε βοηθήσει, ούτε Θεός, ούτε σατανάς, κανένας άγγελος, 
κανένας άνθρωπος. 
ΜΑΓΚΑ 
Ο ήλιος ανατέλλει και δύει, έρχονται µέρες φωτεινές, τα παιδικά καροτσάκια κυλούν στο 
δρόµο, είναι Φλεβάρης του 1928. 
Κληρονοµήσαµε ρήσεις από παππούδες, γονείς και συγγενείς που σηµαίνουν όλες το ίδιο: 
απ'το τίποτε δε βγαίνει τίποτε, ποτέ. 
Επιστροφή στην Αλεξάντερπλατς, διαολόκρυο. Του χρόνου, το 1929, θα κάνει 
ακόµα πιο πολύ κρύο. 
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ΡΕΒΙ 



Αέρας στην Αλεξ, ξυρίζει κυριολεκτικά. Αέρας που περνά πάνω απ'τα σπίτια και πάνω 
απ'τους λάκκους των εργοταξίων. Σού'ρχεται να κρυφτείς στη µπυραρία, ποιος όµως το 
µπορεί, αέρας και µες στις τσέπες, καταλαβαίνεις πως κάτι τρέχει, κανείς δε χάνει τον 
καιρό του. Πρέπει να δουλεύουµε σα σκλάβοι, στρογγυλοκάθονται από πάνω µας οι 
κηφήνες, κοιµούνται κάτω απ'τα πουπουλένια τους στρώµατα και µας πίνουν το αίµα. 
Μπροστά µας ένας σωρός σκουπίδια. Χους ει και εις χουν απελεύσει, όρθωσαν λαµπρό 
οικοδόµηµα, όµως ούτε µπαίνει, ούτε βγαίνει κανείς. Έτσι αφανίστηκαν η Ρώµη, η 
Βαβυλώνα, η Νινευή, ο Αννίβας, ο Καίσαρας, ρήµαξαν όλα, ω σκεφθείτε το! 
Καταστρέφονται τώρα άλλη µια φορά τούτες οι πόλεις, οι πόλεις αυτές εκπλήρωσαν τον 
προορισµό τους, καιρός να χτιστούν νέες. Δε θρηνείς, πιστεύω, για το παλιό σου 
παντελόνι, σαν λιώσει και χαλάσει αγοράζεις καινούριο. 
Η αστυνοµία ελέγχει παντοδύναµη, την περιοχή. Πολλαπλά δείγµατά της στην πλατεία. 
Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ κρέµασε πάλι την τσάντα στον ώµο και πουλάει εφηµερίδες. 
Στη Βουλή συναγερµός, αιτία η κρίση. Φήµες για εκλογές το Μάρτιο, πιθανότατα Απρίλιο. 
Το σωµατεµπόριο ανθεί. 
Ο Φραντς σκέφτεται το σωµατεµπόριο και ξάφνου δε θέλει πια, θέλει κάτι άλλο. 
 
ΡΕΒΙ 
Παντρεύεται, που λέτε ο τύπος µια γυναίκα στην Αµερική δίχως να το καλοσκεφτεί. Και του 
βγαίνει νέγρα. Τι, λέει ετούτος, ώστε είσαι νέγρα, ε; Μπαµ, κι έξω µε τις κλοτσιές. 
Αναγκάζεται η γυναίκα να ξεντυθεί µπροστά στο δικαστήριο. Με το βρακί παρακαλώ. Δε 
θέλει βέβαια στην αρχή, όµως της λένε να τ'αφήσει αυτά κατά µέρος. Άσπρο, κάτασπρο το 
δέρµα της. Ήταν βλεπεις µιγάδα. Μα αφού είναι νέγρα, έλεγε ο άντρας. Και γιατί, επειδή τα 
νύχια της είχαν αντί για άσπρο χρώµα καφετί. Μιγάδα βλέπεις. 
ΑΝΘΗ 
Ε, και τι ήθελε του λόγου της, διαζύγιο; 
ΡΕΒΙ 
Όχι αποζηµίωση. Καταγόταν από νέγρους, απ'το δέκατο έβδοµο ίσως αιώνα. 
Αποζηµίωση. 
ΑΝΘΗ 
Άστες να πάνε στο διάολο. Εσύ, της το υπέγραψες λοιπόν το πασαπόρτι Ράινχολντ; 
ΡΕΒΙ 
Εύκολο είναι;. Δεν καταλαβαίνουν τα θηλυκά, σου το υπογράφω.Το'πα εκατό φορές. Λέει 
πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, θα µου'στριψε. Κι έτσι πρέπει να την κρατήσω µέχρι να 
κρεπάρω. Πάρ'την από πάνω µου. 
ΑΝΘΗ 
Και τι να την κάνω εγώ; 
ΡΕΒΙ 
Έσύ µπορείς να τη διώξεις. 
ΑΝΘΗ 
Άντε θα στο κάνω το χατίρι, έχε µου εµπιστοσύνη, Ράινχολντ, όµως εσένα όλο και θα σε 
ξανατυλίξουν. 
ΡΕΒΙ 
Ρίξ'της πρώτα µια µατιά, κι ύστερα µου λές. 
(την ανταλλάσσει µ'ενα ζευγάρι αρβύλες) 
ΡΕΒΙ 
Θα'θελες να σου κάνω πάσα ένα κορίτσι; Έχω βρει άλλη 
ΑΝΘΗ 
Ναι, γιατί όχι. Ήθελα να σταµατήσω λίγο τη δουλειά, θα µπορούσε να δουλεύει αυτή για 
πάρτη µου. 
(Αυτό µάλλον θα γίνει εικόνα) 
Ένας νεαρός χοντρός κύριος µε γυαλιά από ταρταρούγα κάθεται σε µια καρέκλα και τρώει 



µεσηµεριανό, ένα αχνιστό πιάτο µε ρολό, σάλτσα και πατάτες που τα καταβροχθίζει το ένα 
πίσω από το άλλο. Τα µάτια του κινούνται πέρα δώθε στο πιάτο, παρόλο που κανείς δεν 
πρόκειται να του πάρει τίποτε, κανείς δεν κάθεται κοντά του, είναι µόνος στο τραπέζι του, 
τον τρώει όµως η έννοια, κόβει, λιώνει την τροφή του και τη χώνει στο στόµα σβέλτα, µια, 
µια, µια, µια, κι ενώ δουλεύει , µια µέσα, µια έξω, µια µέσα, µια έξω, ενώ κόβει, λειώνει και 
χάφτει, οσφραίνεται, γεύεται και καταπίνει, τα µάτια του παρατηρούν, τα µάτια του 
εξετάζουν το όλο και το πιο µικρό υπόλοιπο στο πιάτο, το φρουρούν σαν δυο άγρια σκυλιά 
και λογαριάζουν την ποσότητά του. Άλλη µια µέσα, µια έξω. Τελεία. Τώρα τέλειωσε. Δεν 
άφησε τίποτε. Τώρα µπορεί να πληρώσει. 
ΑΝΘΗ 
Δε µου λέτε κύριε γείτονα,πως τα βγάζετε πέρα; 
ΡΕΒΙ 
Εφηµεριδοπώλης είµαι, ελεύθερος επαγγελµατίας. 
ΑΝΘΗ 
Ώστε έτσι, και βγαίνει τίποτε; 
ΡΕΒΙ 
Ε, κάτι γίνεται. Εσείς; 
ΑΝΘΗ 
Βγήκα στη σύνταξη πριν τρία χρόνια, µέχρι τότε δούλευα στο ταχυδροµείο, και τώρα 
γυρίζω συνέχεια. Διαβάζω στην εφηµερίδα κι ύστερα πηγαίνω και ρίχνω µια µατιά σ'αυτά 
που πουλάνε.. Έπιπλα, πιάνα µε ουρά, παλιά περσικά χαλιά, πιανόλες, συλλογές 
γραµµατοσήµων, νοµίσµατα, ρούχα πεθαµένων. 
ΡΕΒΙ 
Πεθαίνουν πολλοί; 
ΑΝΘΗ 
Ου, ένα σωρό. Τα βλέπω κι όλο και κάτι αγοράζω 
ΡΕΒΙ 
Κι ύστερα τα ξαναπουλάτε; 
ΑΝΘΗ 
Ύστερα παραιτούµαι µετά λύπης µου λόγω δυσµενών περιστάσεων της συναφθείσης 
συµφωνίας 
ΡΕΒΙ 
Και γιατί όλα αυτά; 
ΑΝΘΗ 
Αγοράζω και δεν έχω ύστερα να πληρώσω. Αγοράζω, και κλείνω συµφωνίες και χαίροµαι 
και χαίρονται κι αυτοί που πήγε τόσο καλά η δουλειά, και σκέφτοµαι εγώ τύχη που την 
έχω, υπάρχουν τόσο ωραία πράγµατα, υπέροχες συλλογές νοµισµάτων, δεν 
περιγράφονται, υπάρχει πολύς κόσµος που µένει ξαφνικά απένταρος, κι ανεβαίνω τότε 
εγώ, ρίχνω µια µατιά, κι αυτοί διηγούνται τι έπαθαν, τι συµφορά τους βρήκε και αχ να τους 
έπεφτε λίγο παραδάκι στο χέρι. Οι άνθρωποι έχουν µεγάλη ανάγκη. Κι ύστερα κατεβαίνω, 
πόσο θα'θελα να τ'αγόραζα όλα, κάτω όµως µε πιάνει η στεναχώρια: δεν υπάρχει φράγκο, 
φράγκο. 
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Νταντωνάκη 
ΜΑΓΚΑ 
Ο κόσµος είναι από σίδερο, δεν µπορείς να κάνεις τίποτε, έρχεται κατά πάνω σου σαν 
οδοστρωτήρας. 
Χαιρόµαστε σαν ανατέλλει ο ήλιος κι έρχεται τ'όµορφο φως. Μπήκε καινούρια µέρα. 
Κύλησε ο κόσµος ένα βήµα πιο πέρα. Ανάτειλε λοιπόν ήλιε δε µας τροµάζεις. Ανάτειλε 
λοιπόν, ζεστέ ήλιε, λαµπρό φως, ανάτειλε. Δεν είσαι µεγάλος, δεν είσαι µικρός, είσαι χαρά. 



Δεν υπάρχει λόγος ν'απελπιζόµαστε. Στη συνέχεια αυτής της ιστορίας, κι ώσπου να 
φτάσουµε στο σκληρό, φριχτό, πικρό της τέλος, θα χρησιµοποιήσω αρκετές φορές ακόµα 
ετούτα τα λόγια: δεν υπάρχει λόγος ν'απελπιζόµαστε. 
Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ έφυγε ανύποπτος απ'το σπίτι, συµµετείχε παρά τη θέλησή του 
σε µια διάρρηξη και τον πέταξαν στις ρόδες ενός αυτοκινήτου. Παρασύρθηκε και 
παρανόµησε αυτός που έκανε κυριολεκτικά ό,τι µπορούσε για να βαδίζει πάντα σύµφωνα 
µε τους νόµους και µ'αυτό που επιτρέπεται. Σε πιάνει απελπισία, γιατί τι νόηµα υπάρχει 
σ'αυτή τη θρασύτατη, αηδιαστική, κι ελεεινή πράξη, ποια ψεύτικη ερµηνεία µπορεί να της 
δοθεί ώστε να µετατραπεί σε πεπρωµένο του Φραντς Μπίµπερκοπφ; 
Επιµένω, δεν υπάρχει λόγος να µας πιάνει απελπισία. Εγώ γνωρίζω αρκετά. Πρόκειται για 
µια αργή διαδικασία αποκάλυψης, θα τη ζήσουµε όπως τη ζει ο Φραντς κι ύστερα θα είναι 
όλα πιο σαφή. 
Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και η καλή του µέρα 
Κυριακή βράδυ. Δευτέρα 9 Απριλίου 
Το χέρι του Φραντς κόπηκε και δεν ξαναφυτρώνει. Τον πέταξαν απ'το αµάξι. 
Ο αέρας µυρίζει σκεπτικισµό, ο αέρας µυρίζει αντικειµενικότητα, ο αέρας µυρίζει, ο αέρας. 
Ο αέρας µυρίζει ηλιθιότητα, ο αέρας µυρίζει ναρκωτικό, ο αέρας µυρίζει, ο αέρας βρωµάει, 
ο αέρας αδύνατο πια να καθαρίσει. 
Η ζωή σε κάτι ωφέλησε τον Φραντς. Τώρα οσµίζεται σαν λαγωνικό. Τον αέρα, τους 
δρόµους, αναρωτιέται αν του ανήκουν ακόµα, αν θα τον δεχτούν ξανά. Τρίτη κατάκτηση 
του Βερολίνου. 
Έτσι µπήκε για τρίτη φορά ο Φραντς Μπίµπερκοπφ στο Βερολίνο. Την πρώτη φορά 
παραλίγο να κατρακυλήσουν οι σκεπές. Τη δεύτερη φορά που τον ξεγέλασε ο Λύντερς, το 
ξεπέρασε µεθώντας. Τώρα την τρίτη φορά, έχει ένα χέρι λιγότερο, αλλά µπαίνει µε θάρρος 
στην πόλη. Ο Φραντς δεν είναι νοκ άουτ, δεν µπορούν να τον βγάλουν νοκ άουτ 
Ξύπνα πνεύµα αδύναµο, σύνελθε. 
Πρόνοια λέει, κι επιδόµατα. Δεν τα θέλω αυτά, δεν πάνε σε ελεύθερους ανθρώπους. 
Όταν αντιληφθείτε την πρώτη τρύπα στο µανίκι, ξέρετε πως ήρθε πια η ώρα να αγοράσετε 
καινούργιο κοστούµι. Λίγο ακόµα και θα τον πλακώσουν οι στέγες και αυτός, λέει, πρέπει 
να'ναι τίµιος. Πολύ αστείο. Πολύ αστείο. Να πέφτει το παραδάκι, να τα κονοµάς, παράδες 
χρειάζεται ο άνθρωπος. Θα δείτε τώρα τον Φραντς κλεπταποδόχο, κακοποιό, ό άλλος 
άνθρωπος έχει κι άλλο επάγγελµα, και σύντοµα θα γίνει ακόµα χειρότερος. Τα ρούχα σε 
κάνουν άλλον άνθρωπο κι ένας άλλος άνθρωπος αποκτά κι άλλα µάτια.Ένας άλλος 
άνθρωπος αποκτά επίσης άλλα µυαλά 
Ένας άλλος άνθρωπος χρειάζεται άλλο επάγγελµα ή και κανένα. 
Τι φοράει τώρα; Ένα άψογο καλοκαιρινό κοστούµι, έτοιµο, που έκανε 20 ολόκληρα µάρκα. 
Για ιδιαίτερες περιπτώσεις ένας Σιδηρούς Σταυρός αριστερα, νοµιµοποίηση της αναπηρίας 
του, χαίρει της υπολήψεως των περαστικών και του µίσους των προλετάριων. Μοιάζει µε 
καλοζωισµένο ευυπόληπτο ταβερνιάρη ή χασάπη, παντελόνι µε τσάκιση, γάντια, σκληρό 
στρογγυλό καπέλο. Είναι εφοδιασµένος µε πλαστά χαρτιά στο όνοµα κάποιου Φραντς 
Ρέκερ. Εµφανίζεται κι ένα κορίτσι κι ο Φραντς Μπίµπερκοπφ είναι κοµπλέ. 
Συνωµοσία κυριών, το λόγο έχουν οι αγαπητές µας κυρίες, αγέραστη η καρδιά της 
Ευρώπης. 
 
ΡΕΒΙ 
Για περπάτησε λιγάκι. 
ΑΝΘΗ 
Γιατί; 
ΡΕΒΙ 
Έλα, µια βόλτα µέχρι τον τοίχο (φωνές, παραινέσεις) 
ΑΝΘΗ 
Όχι 



ΡΕΒΙ 
Άντε!  
Η Ανθή σηκώνεται, περπατάει κουνάει τα καπούλια της 
ΡΕΒΙ 
Κούνα τον, µαυροτσούκαλο! Συνέχισε! (γέλια) 
Η Ανθή του βγάζει τη γλώσσα 
Ξαναέλα εδώ τώρα. Λοιπόν, τι έκανε αυτή; 
ΜΑΓΚΑ 
Σου έβγαλε τη γλώσσα της!  
ΡΕΒΙ 
Τι άλλο; 
ΜΑΓΚΑ 
Περπάτησε 
ΡΕΒΙ 
Περπάτησε, ωραία 
ΑΝΘΗ 
Όχι, χόρεψα 
ΜΑΓΚΑ 
Σιγά µην ήταν χορός. Από πότε λέγεται χορός να τουρλώνεις τα πισινά σου; 
ΑΝΘΗ 
Όταν τα τουρλώνεις εσύ, σίγουρα όχι. 
ΡΕΒΙ 
Λοιπόν. Εγώ νοµίζω πως βάδισε. Περπάτησε, χόρεψε, βάδισε, διαλέγεις και παίρνεις. Τι 
έκανε πραγµατικά το είδες µε τα µάτια σου. Αυτό που είδες, αυτό έκανε 
 
Τραγούδι 5 “Της αγάπης” 
ΑΝΘΗ 
Την καρδιά µου κλέψαν στη Χαϊδελβέργη 
µια νύχτα του καλοκαιριού 
που ο έρωτάς µου είχε θεριέψει 
και γελούσαν τα χείλη της σαν ανθός του Μαγιού 
Κι όταν αντίο είπαµε στην πύλη 
µε το φιλί µας το στερνό κατάλαβα καλά 
πως την καρδιά µου κλέψαν στη Χαϊδελβέργη 
πως η καρδιά µου πάντα για κείνη θα χτυπά. 
 
ΑΝΘΗ (κρατάει λουλούδια) 
Το κορίτσι που χτύπησε το επόµενο ακριβώς µεσηµέρι την πόρτα του (δείχνει τον εαυτό 
της) τον γοήτευσε τον Φραντς απ'την πρώτη µατιά. Εµίλιε Παρζούνκε είναι το πραγµατικό 
µου όνοµα, πολύ θα'θελα όµως να µε φωνάζουν Σόνια, επειδή τα µήλα του προσώπου 
µου προεξέχουν όπως των Ρώσων. Μόνο µια µέρα µε φώναξε Σόνια- δεν µπορεί να 
υποφέρει τα ξένα ονόµατα. Έτσι µε βαφτίζει Μίτσε. 
Δεν το θέλησε εκείνος να γίνει νταβατζής. Εγώ έκανα στον Φραντς µια ωραία εκπληξη.Δεν 
είναι τίποτα, θα περάσει. 
 
ΜΑΓΚΑ 
Αµυντικός πόλεµος εναντίον της αστικής κοινωνίας 
 Ζούµε σαν τα ζώα. Μόνο ο γερµανός εργάτης µένει πάντα ένα ζώο και µισό, τόση βλακεία 
δε θα βρεις πουθενά αλλού. Οι γερµανοί εργάτες παίρνουν το ψηφοδέλτιο στο χέρι, πάνε 
στο εκλογικό κέντρο, το ρίχνουν στην κάλπη και νοµίζουν ότι κάτι έκαναν. Λένε: θέλουµε 
ν'ακουστεί η φωνή µας στη Βουλή. Δε φτιάχνουν καλύτερα, λέω εγώ, µια χορωδία; 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, εµείς δε θ'αγγίξουµε ψηφοδέλτιο, εµείς δε θα ψηφίσουµε. 



Τέτοιες Κυριακές είναι πολύ πιο υγιεινή µια βόλτα στην εξοχή. Και γιατί; Γιατί ο ψηφοφόρος 
υποχρεώνεται να σεβαστεί τη νοµιµότητα. Η νοµιµότητα όµως δεν είναι παρά η ωµή βία, ο 
βούρδουλας αυτών που έχουν το πάνω χέρι. Εµείς είµαστε καλοί µόνο σαν βαστάζοι. 
Το Σύνταγαµα καθορίζει τα δικαιώµατα και τις ελευθερίες του πολίτη. Μάλιστα. Την 
ελευθερία που χρειαζόµαστε, όµως, δε µας τη δίνει κανένας, πρέπει να την πάρουµε µόνοι 
µας. Δεν προλαβαίνεις να διεκδικήσεις κάτι κι ο µπάτσος είναι έτοιµος να σου σπάσει το 
κεφάλι. Σε λίγο δε θα υπάρχει καν δυνατότητα απεργίας, εδώ είµαι κι εδώ είστε. 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, θα γίνουν εκλογές και θα ξαναγίνουν και θα µας ξαναπούν, 
αυτή τη φορά θα καλυτερέψουν τα πράγµατα, σίγουρα, µόνο βάλτε τα δυνατά σας, µη 
βιάζεσαι και θα δεις. Κι εµείς το καταπίνουµε το παραµύθι κάθε φορά κι η κατάσταση δεν 
αλλάζει, µένει πάντα η ίδια. Ο κοινοβουλευτισµός παρατείνει τη µιζέρια της εργατιάς. 
Πρέπει ν'αντισταθούµε στην πλύση εγκεφάλου. Όχι στον κοινοβουλευτισµό. Είµαστε 
αµετανόητοι εχθροί του Κράτους. 
Το ισχύον κοινωνικό σύστηµα στηρίζεται στην οικονοµική, πολιτική και κοινωνική 
υποδούλωση του εργαζόµενου λαού. Έκφρασή του το υφιστάµενο καθεστώς ιδιοκτησίας, 
δηλαδή η συγκέντρωση πλούτου, και το κράτος, που έχει το µονοπώλιο της εξουσίας. Η 
σηµερινή παραγωγή δεν αποβλέπει στην ικανοποίηση των φυσικών ανθρώπινων 
αναγκών, αλλά στο κέρδος. Κάθε πρόοδος της τεχνικής, αυξάνει απεριόριστα τον πλούτο 
της τάξης των ιδιοκτητών, σε αντίθεση µε τη µιζέρια των πλατιών στρωµάτων. Σκοπός του 
κράτους είναι η προστασία των προνοµίων της τάξης των ιδιοκτητών και ο περιορισµός 
των δικαιωµάτων των πολλών, µε κάθε µέσο, νόµιµο ή µη. 
Αιγύπτιοι σκλάβοι χρειάστηκαν δεκάδες χρόνια για να χτίσουν χωρίς τη βοήθεια µηχανών 
ένα βασιλικό τάφο. Ευρωπαίοι εργάτες µόχθησαν δεκαετίες ολόκληρες χρησιµοποιώντας 
µηχανές για να δηµιουργηθούν περιουσίες άλλων. Πρόοδος; Ίσως. Αλλά για ποιον; 
ΜΑΓΚΑ 
Τι δουλειά κάνεις; 
ΡΕΒΙ 
Γυρίζω από δω κι από κει, όλο κάτι κάνω, αλλά δε δουλεύω, δουλεύουν άλλοι για πάρτη 
µου. 
ΜΑΓΚΑ 
Άρα είσαι επιχειρηµατίας, αφού έχεις υπαλλήλους. 
ΡΕΒΙ 
Δε θέλω ν'ακούσω κουβέντα για καθώς πρέπει δουλειές. Κατάλαβες; 
ΜΑΓΚΑ 
Όχι ακόµα δεν κατάλαβα τι δουλειά κάνεις. Αν δεν είναι κανονική δουλειά, τότε είναι 
βρώµικη. 
ΡΕΒΙ 
(χτυπά το χέρι του). Έτσι είναι ακριβώς, βρώµικη δουλειά. Η δική σου η τίµια δουλειά 
είναι σκλαβιά, το'πες και µόνος σου 
ΜΑΓΚΑ 
(κοιτάει τα δάχτυλά του) 
ΡΕΒΙ 
Δε µίλησες εσύ ο ίδιος για την καταραµένη σκλαβιά του µεροκαµάτου και πως είµαστε 
εµείς απόκληροι και δεν έχουµε καµιά ελευθερία; 
ΜΑΓΚΑ 
Ναι, δεν άκουσες όµως και τα υπόλοιπα. Εγώ είπα ν'αρνηθούµε να δουλέψουµε. Αλλά για 
να το κάνεις αυτό πρέπει να δουλεύεις. 
 
ΡΕΒΙ 
Μα αυτό κάνω κι εγώ, αρνούµαι. 
ΜΑΓΚΑ 
Ναι, αλλά ποιο το όφελος για µας; Θα µπορούσες να το ρίξεις και στον ύπνο. Εγώ µίλησα 



για απεργία, για µαζική, για γενική απεργία. 
ΡΕΒΙ 
Κι αυτό το λες εσύ άµεση δράση; Κολλάς αφίσες, βγάζεις λόγους. Ανάµεσα σ'όλα αυτά 
δουλεύεις και κάνεις τους καπιταλιστές ακόµα πιο δυνατούς. Είσαι ένα ζώο και µισό. 
Φτιάχνεις µε τα χέρια σου τις οβίδες που θα σε τινάξουν αργότερα στον αέρα. 
ΜΑΓΚΑ 
Εγώ όµως θα σε ξαναρωτήσω: εσύ τι δουλειά κάνεις; 
ΡΕΒΙ 
Κι εγώ θα σου το ξαναπώ: τίποτε. Σκατά. Στ'αρχίδια µου όλα. Ο καθένας για την πάρτη 
του. 
ΜΑΓΚΑ 
Θα µου πεις τελικά τι είσαι, συνάδελφε; 
ΡΕΒΙ 
Εγώ; Νταβατζής. Δε µου φαίνεται; 
ΜΑΓΚΑ 
Είστε τ'αποβράσµατα της καπιταλιστικής κοπριάς. Δρόµο από δω. Λούµπεν! 
ΡΕΒΙ 
Καληµέρα κύριε Άµεση Δράση! Άµεση φλυαρία! Ταϊστε τους καλά τους καπιταλιστές. 
Έναρξη στις εφτά το πρωί στο ανθρώπινο αλεστήρι, µερικές πενταροδεκάρες  στο φάκελο 
για τη γυναικούλα. 
Τέρµα µε την πολιτική, όµως το αιώνιο καθισιό είναι πολύ επικίνδυνο. 
Να τον βράσω εγώ το µαρξισµό. Μου δίνουν εµένα δάνειο, πόσα λεφτά, για πόσον καιρό 
και µε τι τόκο; Αυτό µ'ενδιαφέρει µόνο. Όλα όσα χρειάζοµαι κάθε µέρα είναι µετρηµένα στα 
δάχτυλα του ενός χεριού. Όταν σου σαπίζουν στο ξύλο την καµπούρα, µπαίνεις στο 
νόηµα. Ή όταν σήµερα είσαι στη παράγκα σου και αύριο σε πετάνε έξω, ή όταν δεν 
υπάρχουνε λέει παραγγελίες και τα παπούτσια στο χέρι τα δίνουνε µόνο σε σένα- ο 
προϊστάµενος µένει. Εµπρός µαρς, ήχος τυµπάνων και ταγµάτων µάχης. Η γροθιά 
πάνω στο τραπέζι. 
 
ΑΝΘΗ 
Μόνο απ'το µεθύσι πρέπει να τον συγκρατώ., είναι το αδύνατο σηµείο του Φραντς. Την 
ανάγκη του πιοτού την έχει από γεννησηµιού του, έρχεται από µέσα του βαθιά. Έτσι δε 
σκέφτεσαι πολύ, λέει. Πίνει γιατί έχει καιρό. Όταν κάθεσαι όλη µέρα τι να κάνεις; 
Θα δείτε τώρα τον Φραντς, όχι να χορεύει µόνος, να τρώει και να χαίρεται τη ζωή του, 
αλλά να χορεύει, να χορεύει άγρια παρέα µε κάτι άλλο που πρέπει να δείξει τη δύναµή του 
και ποιος είναι πιο δυνατός: ο Φραντς ή εκείνο το άλλο. 
Ποιος ξέρει τι έχει καθένας µες στο κεφάλι του, ίσως ο Φραντς να θέλει να πάρει απ'τον 
Ράινχολντ πίσω το χέρι του. 
 
Τραγούδι 6 “Παιχνιδιάρικο” 
 
Πες µου ουί γλυκιά µου στα φραντσέζικα 
Πες µου ναι, ναι και στα κινέζικα 
Όπως γουστάρεις µόνο να το πεις 
Η αγάπη βλέπεις είναι διεθνής 
Πες το µου µε το στόµα ή µε τη µύτη 
Πες το µου σιγανά ή εκστατικά 
Πες µου γιες, πες µου για ή ουί 
κι ό,τι θα θελήσεις θα'χεις στη στιγµή 
 
ΒΙΒΛΙΟ 7 
 



ΜΑΓΚΑ 
Και είπα µακάριοι οι νεκροί, µακάριοι όσοι πέθαναν. 
Και γύρισα το κεφάλι κι αντίκρισα κάθε λογής αδικία κάτω απ'τον ήλιο 
Και τι βλέπω; Δάκρυα εκείνων που αδικήθηκαν και δεν είχαν κανέναν να τους 
παρηγορήσει. 
Γράφω κρυφά στο ηµερολόγιό µου, είµαι 26 χρονών, άνεργη. 10 Ιουλίου: 
Αισθάνοµαι από χτες το απόγευµα καλύτερα. Οι καλές όµως µέρες όσο περνάει ο καιρός 
λιγοστεύουν. Δεν µπορώ να πω σε κανέναν ό,τι πραγµατικά σκέφτοµαι. Πήρα λοιπόν την 
απόφαση να τα γράφω. Όταν έχω τις µέρες µου δεν είµαι ικανή για τίποτα., τα πιο 
ασήµαντα πράγµατα µε δυσκολεύουν φοβερά. Ό,τι βλέπω γεννάει µέσα µου καινούργιες 
σκέψεις που δεν µπορώ να διώξω. Είµαι πολύ ταραγµένη και πρέπει να πιέσω τον εαυτό 
µου για να κάνω οτιδήποτε. Η ανησυχία που νιώθω µέσα µου µε κάνει να γυρνάω εδώ κι 
εκεί, αλλά δεν καταφέρνω να κάνω τίποτε. Για παράδειγµα: νωρίς το πρωί όταν ξυπνάω, 
δε θέλω να σηκωθώ. Προσπαθώ όµως, δίνω κουράγιο στον ίδιο µου τον εαυτό. Αλλά και 
µόνο το ντύσιµο µε κουράζει και κρατάει ώρα πολλή, γιατί πάλι µε τυραννούν ένα σωρό 
σκέψεις. Με βασανίζει η ιδέα µπας και κάνω κάτι στραβό και προξενήσω ζηµιά. Συµβαίνει 
συχνά όταν βάζω κάρβουνα στη σόµπα και πετάγονται σπίθες, να τροµάζω πολύ και τότε 
ψάχνω γύρω µου καλά µην πήρε τίποτα φωτιά και κάνω καµιά καταστροφή και 
προκαλέσω από απροσεξία πυρκαγιά. Κι έτσι περνάει όλη η µέρα. Κάθε δουλειά µου 
φαίνεται βουνό, κι όταν παρολ'αυτά αποφασίζω να την κάνω, κρατάει, παρά την 
προσπάθειά µου να τελειώσω γρήγορα, πάρα πολλή ώρα. Φεύγει η µέρα και δεν έχω 
κάνει τίποτε, γιατί, ενώ δουλεύω το µυαλό µου ταξιδεύει. Κι όταν παρά τις προσπάθειες 
δεν τα βγάζω τελικά πέρα στη ζωή, απελπίζοµαι και κλαίω πολύ. Οι γονείς µου όλα αυτά 
τα θεωρούν καµώµατα. 24 χρονών αποπειράθηκα να δώσω τέλος στη ζωή µου, αλλά µε 
έσωσαν. Εκείνη την εποχή δεν είχα ακόµα καµία σεξουαλική επαφή και στήριζα όλες µου 
τις ελπίδες σ'αυτό, δυστυχώς µάταια, δυστυχώς. Από τότε είχα σχέσεις, αλλά όχι συχνά. 
Τον τελευταίο καιρό µάλιστα τις απεχθάνοµαι γιατί νιώθω πολύ αδύναµη και σωµατικά. 
14 Αυγούστου. Εδώ και µια βδοµάδα αισθάνοµαι πάλι πολύ άσχηµα. Δεν ξέρω τι 
θ'απογίνω αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Νοµίζω πως αν δεν είχα κανέναν στον κόσµο 
θ'άνοιγα το γκάζι. Αλλά έτσι όπως έχουν τα πράγµατα δεν µπορώ να το κάνω αυτό στη 
µητέρα µου. Εύχοµαι όµως µε όλη µου την ψυχή ν'αρρώσταινα βαριά και να πέθαινα. 
Έγραψα πως πραγµατικά νιώθω µέσα µου. 
  
I'm your man 
ΑΝΘΗ 
Αρχίζει η µάχη, κάθοδος στην κόλαση µε τύµπανα και σάλπιγγες 
“Μήπως είσαι ερωτευµένη µε τον τύπο Μίτσε;” Τσιµουδιά. “Είσαι ερωτευµένη µαζί του;” 
“Ναι””Φύγε, δε σε θέλω” “Αφού ήρθα Φραντς, δε σου'φυγα, είµαι εδώ ακόµη. Του είπα 
κιόλας ότι δε γίνεται, ότι είµαι δικιά σου” “Άντε σε κείνον κι άσε µε ήσυχο” “Αφού σου 
ανήκω” 
Με χτυπάει. “Όχι µπαστούνι, Φράντσασκεν, φτάνει, όχι µπαστούνι”. Αίµα παντού, οι τοίχοι 
γυρίζουν. 
Κάποιο βράδυ στο σπίτι του. Γελάµε. Καθόµαστε αγκαλιασµένοι, φιλιόµαστε, αγαπιόµαστε. 
“Παραλίγο να σε σκοτώσω Μίτσε. Πως σε στραπατσάρισα έτσι, γαµώτο.” “Δεν πειράζει. 
Φτάνει που γύρισες”. 
ΡΕΒΙ 
Η Γενική Ασφάλεια είναι στην Αλεξάντερπλατς 
Μπαίνουν στ'αυτοκίνητα. Άντρες και γυναίκες ντυµένοι πολιτικά, τα πρόσωπα εκεί πάνω 
µοιάζουν καλοσυνάτα, ακήρυχτος ο πόλεµος ετούτος, αυτή τη στιγµή ασκούν το 
επάγγελµά τους, µερικοί καπνίζουν ήσυχα ήσυχα πίπα, άλλοι πούρα, οι κυρίες ρωτάνε: Ο 
κύριος µπροστά είναι του Τύπου, θα τα γράφει αύριο όλα η εφηµερίδα. Οι πεζοί τους 
κοιτούν, βγήκαν να µαζέψουν κακοποιούς, ω, είναι φοβερό να υπάρχουν κακοποιοί, πάµε 



σινεµά; Σηκωθείτε, όλοι µαζί µας στην Ασφάλεια. Γέλια, διαµαρτυρίες, άκου πράµατα, τι 
καµώµατα είναι αυτά, χριστοπαναγίες, γέλια. Με το µαλακο, αφού έχω χαρτιά, ε, τότε δε 
χρειάζεται να φοβάστε, σε µισή ωρίτσα θα είστε πάλι εδώ, ναι αλλά έχω δουλειά. Έφοδος, 
Διώξη, όλοι µαζί µας στα Κεντρικά. Μένουν στις θέσεις τους, γελούν, κάνουν πως δεν 
άκουσαν, συνεχίζουν την κουβέντα, ένα κορίτσι στριγγλίζει και κλαίει, όχι δεν έρχοµαι, δε 
θ'αφήσω κανέναν µπασκίνα να µ'αγγίξει, αφήστε µε να φύγω. Κάποιου ασφαλίτη του 
κάθισε το πρωινό στο στοµάχι και βρήκε τη λύση: πρέπει να κάνουµε ένα µεγάλο ντου, 
καιρός να συµβεί πάλι κάτι άξιο να το γράψουν οι εφηµερίδες. Πως αλλιώς θα καταλάβουν 
οι από πάνω ότι δουλεύουµε; Έπειτα µπορεί να θέλει κανείς ν'ανέβει στην κλίµακα των 
µισθών. Έκανα Μάντσεστερ, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, πουθενά, σε καµιά µεγάλη 
πόλη δε γίνονται τέτοια πράγµατα. Τον παίρνουν σηκωτό. 
ΑΝΘΗ 
Με το Ράινχολντ. Γελάµε, περπατάµε αγκαζέ, πρώτη Σεπτέµβρη. Τα δέντρα τραγουδούν 
αδιάκοπα. Ατέλειωτο κήρυγµα. Κάθε πράγµα, κάθε πράγµα στον καιρό του, κάθε πράξη 
κάτω απ'τον ουρανό στην ώρα της, το καθετί στην ώρα του, η γέννηση κι ο θάνατος, η 
σπορά κι η καταστροφή αυτού που έσπειρες. Καθετί, καθετί στον καιρό του, ο φόνος και η 
θεραπεία, το γκρέµισµα και το χτίσιµο, η αναζήτηση και το χάσιµο της κατάλληλης στιγµής, 
η συνέπεια στην τήρηση του χρόνου κι η ασυνέπεια, το σχίσιµο και το ράψιµο, η σιωπή και 
η οµιλία. Κάθε πράγµα στον καιρό του. Γι'αυτό λέω ότι δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από 
το να είσαι χαρούµενος. Καλύτερο από το να είσαι χαρούµενος. Να είσαι χαρούµενος. Ας 
χαρούµε. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο στον κόσµο από το να γελάς και να είσαι 
χαρούµενος. 
Προχωράµε µιλώντας για το ένα και για το άλλο. Σκοτεινιάζει. Καλύτερα να µιλάµε. Είναι 
τόσο επικίνδυνο να περπατάς δίχως να µιλάς και µόνο να νιώθεις τον άλλον. Ίδέα δεν έχω 
τι γυρεύω µ'αυτόν ω Θεέ µου, τι δουλειά έχω εγώ στ'αλήθεια µ'αυτόν. 
“Έχετε ένα σωρό ουλές στο χέρι και τατουάζ. Έχετε και στο στήθος;” “Ω ναι, να σας δείξω” 
“Μα γιατί κάνετε τατουάζ;” “Εξαρτάται από το που, δεσποινίς” “Χα χα!” “Πονάει αλλά 
µ'αρέσει. Θέλετε να δείτε, δεσποινίς;” “Άσε µε, άσε µε, τρελάθηκες;” Δεν υπάρχει τόσο 
νερό, καµιά πυροσβεστική δεν έχει τόσο µεγάλες µάνικες, ικανές να σβήσουν τούτη τη 
φωτιά. “ Μη µε σφίγγεις έτσι διάολε, δεν είµαι από σίδερο” “Πέσε κάτω τώρα και να'σαι 
καλή, όπως πρέπει.” “Κοπρόσκυλο, παλιάνθρωπε”. Λάµπει ολόκληρος. Γονατίζει πάνω 
στη ράχη µου, τα χέρια του γύρω απ'το λαιµό µου, οι αντίχειρες στον αυχένα, το κορµί µου 
µαζεύεται, µαζεύεται, µαζεύεται. Παύση 
Κακό τέλος, θλιβερό τέλος βρήκε η Μίτσε στο τέλος. (δείχνει τον εαυτό της) .Ήµουν κόρη 
ενός εισπράκτορα τραµ απ'το Μπέρναου. Ήρθα απ'το Μπέρναου µες στη δίνη του του 
Βερολίνου, δεν ήµουν αθώα, φυσικά όχι, όµως πέθανα απ'αγάπη. 
Και γύρισα το κεφάλι κι αντίκρυσα κάθε λογής αδικία κάτω απ'τον ήλιο. 
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ΡΕΒΙ 
Το κεφάλι του τρέµει, δε θ'αργήσει κι η φωνή, ξεσπάει ο πρώτος ήχος, ύστερα η ένταση 
πέφτει. Δεν έγινε λέξη. 
Ο Φραντς παίρνει τους δρόµους. Πέντε σπουργίτια πετούν από πάνω του. Είναι πέντε 
σκοτωµένα κακά πνεύµατα που έχουν συναντήσει τον Φραντς Μπίµπερκοπφ κι άλλες 
φορές στο παρελθόν.  
Όλα: Πήγαινε να τη βρεις, αλήτη. 
“Δεν µπορώ να ζήσω άλλο. Δώστε τα τελευταία µου χαιρετίσµατα στους γονείς και το 
γλυκό µου παιδάκι. Η ζωή µου έγινε µαρτύριο. Κανείς άλλος δε φταίει, παραµόνο ο 
Μπίρνγκερ. Του εύχοµαι καλή διασκέδαση. Εµένα µε χρησιµοποίησε σαν παιχνίδι και 
µ'εκµεταλλεύτηκε. Το πιο χυδαίο υποκείµενο είναι αυτός. Στο Βερολίνο ήρθα για χάρη του 
κι αυτός, µόνο αυτός µ'εκανε δυστυχισµένη, µ'έκανε ερείπιο.” 



ΡΕΒΙ 
Τι σας στεναχωρεί γιέ µου; 
ΑΝΘΗ 
Ήθελα να δω τη Μίτσε, περαστικός είµαι 
ΡΕΒΙ 
Όπως βλέπετε, εγώ είµαι κιόλας νεκρός, µην παίρνετε τη ζωή τόσο σοβαρά, ούτε το 
θάνατο. Όλα µπορούν να γίνουν πιο εύκολα. Όταν βαρέθηκα πια κι αρρώστησα, τι 
νοµίζετε πως έκανα; Πως περίµενα µέχρι να'ρθει η ώρα µου; Ποιος ο λόγος; Είπα και µου 
έβαλαν δίπλα µου το µπουκαλάκι µε τη µορφίνη κι ύστερα τους ζήτησα µουσική, είπα να 
µου παίξουν πιάνο, τζαζ, τα τελευταία σουξέ. Ταυτόχρονα µου διάβαζαν Πλάτωνα, το 
“Συµπόσιο”, πολύ ωραίος διάλογος, και κρυφά έκανα κάτω απ'τα σκεπάσµατα τη µια 
ένεση µετά την άλλη. Τις µέτρησα. Τριπλάσια δόση απ'τη θανατηφόρα. Κι 
αφουγγραζόµουν το αδέξιο παίξιµο του πιάνου ευχαριστηµένος. Ναι, δεν είναι όλοι οι 
άνθρωποι το ίδιο έξυπνοι, άλλοι είναι λιγότερο κι άλλοι περισσότερο. 
ΜΑΓΚΑ 
Ο Ερνστ µου ήταν άρρωστος τόσον καιρό, ήταν χαµένος, κι αυτοί δεν τον έστειλαν ποτέ 
στο νοσοκοµείο, έλεγαν πως προσποιείται. Μια µέρα πήρε µαζί του ένα καρφί κι ένα σφυρί 
και πήγε στο υπόγειο. Σκέφτηκα: καλύτερα να κάνει κάτι παρά να κάθεται άπραγος 
οληµερίς., ίσως φτιάχνει κλουβί για τα κουνέλια. Ήρθε το βράδυ κι αυτός ακόµα ν'ανέβει, 
µ'έπιασε πανικός, µα που είναι; Είχε κρεµάσει ένα τεράστιο καρφί στο ταβάνι, κι ήταν τόσο 
αδύνατος, αλλά ήθελε να'ναι σίγουρος. Εσείς τι γυρεύετε εδώ νεαρέ; Γιατί κλαίτε; Θέλετε 
ν'αυτοκτονήσετε; 
ΑΝΘΗ 
Όχι, µου σκότωσαν το κορίτσι µου, δεν ξέρω όµως αν θα τη βρω εδώ. 
ΜΑΓΚΑ 
Αχ, ψάξτε πίσω, εκεί είναι οι καινούριοι 
 
Τραγούδι 7 “Προσευχή” 
 
Προς τι αδελφέ η αναµονή; 
Σήκω και σπεύσε µεθ'ηµών! 
Η φωνή του σωτήρος σε καλεί 
ειρήνη και ανάπαυση υποσχόµενη ψυχών 
(χορωδία) 
Προς τι; Προς τι; Προς τι η αναµονή; 
Προς τι; Ειρήνη γιατί δε θες και ησυχία; 
Δε νιώθεις στην καρδιά σου, αδερφέ, τη ζωογόνα του πνεύµατος πνοή; 
Λυτρωµό απ'την αµαρτία δε ζητάς; 
Ω, σπεύσε στον Ιησού, µην καθυστερείς! 
Προς τι λοιπόν, αδερφέ, η αναµονή; 
Γοργά ζυζώνουν ο θάνατος κι η Κρίση! 
Ω, έλα, όσο είναι η πύλη ανοιχτή. 
Για σε ο Ιησούς το αίµα Του έχει χύσει! 
 
ΡΕΒΙ 
Ταξιδέψτε, είναι πολύ συνηθισµένο αυτό στις περιπτώσεις θανάτου. Καλύτερα ν'αλλαξετε 
περιβάλλον το Βερολίνο θα'ναι στα µάτια σας πολύ καταθλιπτικό, χρειάζεστε άλλο κλίµα. 
Δε θέλετε να ξεσκάσετε λιγάκι; Ησυχία, ανάπαυση, διασκέδαση- διασκέδαση, αλλά όχι 
υπερβολες. Αλλιώς θα έχουµε αρνητικά αποτελέσµατα. Όλα µε µέτρο. Πάρτε και λίγο 
Φανοντόρµ, µια ταµπλέτα το βράδυ µε τσάι του βουνού: κάνει καλό το τσάι, έτσι 
απορροφάται το φάρµακο γρηγορότερα. Και πηγαίνετε καµιά βόλτα στο ζωολογικό κήπο. 
Πως είπατε, δε σας ενδιαφέρουν τα ζώα; Ε, στο Βοτανικό τότε, να ξεσκάσετε λιγάκι, όχι 



όµως υπερβολές. Θα σας δώσω και Λατσιτίν, ένα καινούριο παρασκεύασµα. Για τα νεύρα. 
Να κάνετε και µπάνιο για να ηρεµείτε, έχετε λουτρό φαντάζοµαι. Μη σας πιάνει 
απογοήτευση, να παίρνετε τα φάρµακα κανονικά και τα υπνωτικά και να κάνετε και κανένα 
µασάζ. Θα δείτε πόσο θ'ανακουφιστείτε. 
 
ΜΑΓΚΑ 
Όµως όλα αυτά δεν είναι αληθινά. Τίποτα δεν είναι αληθινό. 
Μπαίνει Νοέµβρης. Το καλοκαίρι τέλειωσε από καιρό. Ανήκουν πια στο µακρινό παρελθόν 
οι βδοµάδες που µια ευχάριστη ζέστη κυρίευε τους δρόµους, που οι γυναίκες 
εµφανίζονταν ντυµένες θαρρείς µόνο το µεσοφόρι τους. Ένα άσπρο φόρεµα, ένα 
εφαρµοστό µπερέ φορούσε το κορίτσι του Φραντς, η Μίτσε, που πήγε µια φορά στο 
Φράιενβάλντε και δεν ξαναγύρισε. 
Δύο άγγελοι βαδίζουν πλάι του, Σαρούγκ και Τεράχ τα ονόµατά τους, µιλούν µεταξύ τους, 
ο Φραντς προχωρεί µες στο συνωστισµό, περιµένει µες στο συνωστισµό, είναι βουβός, 
όµως αυτοί ακούν τον άγριο θρήνο του. Μπάτσοι που περιπολούν τον προσπερνούν, δεν 
τον αναγνωρίζουν τον Φραντς. Δυο άγγελοι βαδίζουν πλάι του. 
Γιατί συνοδεύουν δυο άγγελοι τον Φραντς; Τι λογής παιχνίδι για παιδιά είναι τούτο; Που 
ακούστηκε να βαδίζουν άγγελοι δίπλα σ'έναν άνθρωπο, δυο άγγελοι στην Αλεξάντερπλατς 
στο Βερολίνο του 1928 δίπλα από έναν πρώην δολοφόνο, τωρινό διαρρήκτη και 
προαγωγό; Ναι, η ιστορία αυτή του Φραντς Μπίµπερκοπφ, της δύσκολης, αληθινής κι 
αποκαλυπτικής ζωής του προχώρησε αρκετά. Όσο ο Φραντς Μπίµπερκοπφ στυλώνει τα 
ποδάρια κι αφρίζει, τόσο και πιο σαφή, τόσο πιο καθαρά γίνονται όλα. Πλησιάζει η στιγµή 
όπου όλα θα φωτιστούν. 
Οι άγγελοι κουβεντιάζουν δίπλα του, Σαρούγκ και Τεράχ τα ονόµατά τους, και να τι 
συζητούν την ώρα που ο Φραντς κοιτάει τις βιτρίνες του Τιτς: 
ΑΝΘΗ 
Τι νοµίζεις, Τεράχ, τι θα γινόταν αν τον εγκαταλείπαµε, αν τον αφήναµε µονάχο και τον 
έπιαναν;  
ΡΕΒΙ 
Δε θ'αλλαζαν ουσιαστικά και πολλά πράγµατα, έτσι κι αλλιώς εγώ νοµίζω θα τον πιάσουν, 
είναι αναπόφευκτο.  
ΑΝΘΗ 
Δηλαδή µε άλλα λόγια εννοείς πως είµαστε κάπως περιττοί; Αφού δε µας επιτρέπεται να 
τον πάρουµε τελείως από δω. 
ΡΕΒΙ 
Παιδί είσαι ακόµα Σαρούγκ, δεν έχεις πίσω σου παρά µόνο µερικές χιλιάδες χρόνια. Δεν 
έχεις εξοικειωθεί ακόµα. Νόµιζες πως αν τον πάρουµε από δω και τον µεταφέρουµε κάπου 
αλλού, σε µια άλλη ζωή, θα έχει εξαντλήσει εδώ τις δυνατότητές του; Στις 1000 
περιπτώσεις, στις 1000 ζωές, θα έπρεπε να το ξέρεις, αντιστοιχούν 700, όχι 900 
αποτυχίες. 
ΑΝΘΗ 
Και ποιος ο λόγος τότε Τεράχ να προστατεύουµε αυτόν ειδικά, έναν τόσο κοινό άνθρωπο, 
δεν καταλαβαίνω γιατί να τον προστατεύουµε. 
ΡΕΒΙ 
Κοινός, ασυνήθιστος, τι σηµαίνουν αυτά; Ένας ζητιάνος είναι κοινός κι ένας πλούσιος 
ασυνήθιστος; Ζητιάνος αύριο ο πλούσιος και πλούσιος αύριο ο ζητιάνος. Αυτός ο 
άνθρωπος βρίσκεται πολύ κοντά στο σηµείο ν'αρχίσει να βλέπει..Κοντεύει, άκουσέ µε, δεν 
απέχει πολύ απ'το σηµείο ν'αρχίσει να αισθάνεται. Να ξέρεις, Σαρούγκ, όποιος έχει πολλές 
εµπειρίες, όποιος µαθαίνει πολλά απ'τη ζωή, έχει συνήθως την τάση µόνο ν'αποζητά τη 
γνώση κι ύστερα τη φυγή, το θάνατο. Δεν έχει πια διάθεση. Έχει εξαντλήσει πια όλα τα 
δυνατά βιώµατα, κουράστηκε, εξαντλήθηκαν µε όλ'αυτά το σώµα κι η ψυχή του. Το 
καταλαβαίνεις αυτό; 



ΑΝΘΗ 
Ναι 
ΡΕΒΙ 
Εκείνο που αξίζει όµως είναι ο άνθρωπος που έζησε και γνώρισε πολλά να εµµένει, να 
µην ενδίδει, να µην πεθαίνει, αλλά να ανοίγεται, να αισθάνεται. Να µη φεύγει, αλλά να 
αναµετριέται µε όλη τη δύναµη της ψυχής του και ν'αντέχει. Κανείς δεν είναι δυνατός εξ 
ορισµού, από γεννησηµιού του, κάτι έχει ο καθένας πίσω του.  
ΑΝΘΗ 
Μα αφού δε µας θέλει αυτός ο Μπίµπερκοπφ, το είπες κι ο ίδιος, θέλει να µας ξεφορτωθεί. 
ΡΕΒΙ 
Να πεθάνει θέλει, Σαρούγκ, κανένας δεν έχει κάνει ως τώρα ένα πολύ µεγάλο βήµα, το 
φοβερό ετούτο βήµα, δίχως να ευχηθεί το θάνατό του. Κι οι περισσότεροι υποκύπτουν. 
ΑΝΘΗ 
Και γι'αυτόν ελπίζεις; 
ΡΕΒΙ 
Ας µείνουµε κοντά του, Τεράχ, καν'το για χάρη µου. 
ΑΝΘΗ 
Εντάξει. 
 
ΜΑΓΚΑ 
Κατεβαίνουµε στην κόλαση µε τύµπανα και σάλπιγγες, αυτός ο κόσµος δε µας αφορά, να 
µας λείπει κι αυτός κι όλα του τα καλά. Αν ήµουν πουλάκι, θα'παιρνα µια αγκαλιά κοπριά, 
θα την πετούσα µακριά. Αν ήµουν άλογο, σκυλί, γάτα το καλύτερο που θα έκανα θα ήταν 
ν'αφήσω τις κουράδες µου να πέσουν στη γη και να το σκάσω µετά από δω όσο πιο 
γρήγορα γίνεται. 
Ποιος είναι τούτος δω στην Αλεξάντερστράσε που σέρνει τα πόδια του αργά αργά το ένα 
µετά το άλλο; Τ'όνοµά του είναι Φραντς Μπίµπερκοπφ. Ξέρετε τι έχει πίσω του ίσαµε 
τώρα. Υπήρξε νταβατζής, κακοποιός, φουκαράς, ένας χτυπηµένος απ'τη µοίρα άνθρωπος. 
Ήρθε η σειρά του τώρα. 
Ποτέ δεν τελειώνει ο πόλεµος, κρατάει όσο και η ζωή µας. 
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ΜΑΓΚΑ 
 Ο κόσµος είναι έτσι φτιαγµένος που να επαληθεύονται κι οι πιο ηλίθιες παροιµίες, κι όταν 
λένε γελάει καλά όποιος γελάει τελευταίος, έχουν δίκιο. Άλλαι µεν αι βουλαί των 
ανθρώπων, άλλα δε Θεός κελεύει και πολλές φορές πάει η στάµνα στη βρύση ώσπου να 
σπάσει. 
Στο κρατητήριο της Ασφάλειας σ'εκείνη την αυλή των θαυµάτων πίστευαν στην αρχή πως 
ο Φραντς Μπίµπερκοπφ, τους δουλεύει, πως παριστάνει τον τρελό επειδή κινδυνεύει το 
κεφάλι του, όταν όµως τον εξετάζει ο γιατρος, µεταφέρουν τον κρατούµενο στην 
ψυχιατρικήκλινική του Μπουχ, στην πτέρυγα των κρατουµένων. Στην αρχή ήταν συνέχεια 
τσιτσίδι, δε σκεπαζόταν, µέχρι και το πουκάµισο δε δεχόταν και το πετούσε συνέχεια από 
πάνω του. Βδοµάδες ολόκληρες τα µάτια του πάντα σφιχτοκλεισµένα, το κορµί άκαµπτο, 
αρνιόταν κάθε τροφή, έτσι που αναγκάστηκαν να τον ταϊζουν µε σωλήνα απ'τη µύτη, γάλα 
κι αυγό, µαζί µε λίγο κονιάκ. Βουµ βουµ, εγώ έπεσα πια εδώ και καιρό και δε θα σηκωθώ, 
ακόµη κι η Δευτέρα Παρουσία να σηµάνει. Ας φωνάζουν όσο θέλουν, ας κοπιάσουν οι 
κύριοι µε τους ορούς τους, τώρα µου περνούν το σωλήνα µέσα απ'τη µύτη, όµως κάποτε 
θα πεθάνω από πείνα ό,τι κι αν κάνουν, την ιατρική τους τη γράφω στα παλιά µου 
παπούτσια, σε τούτο τον καταραµένο κόσµο δε θα υποστώ πια κανέναν καταναγκασµό. 
Ο Φραντς καταφέρνει και γίνεται όλο και πιο αδύνατος. 
Παράδεισος για τον άνθρωπο είναι η θέλησή του κι ας θέλει ο καθένας ό,τι θέλει. 



Ο θάνατος άρχισε το αργό, αργό τραγούδι του. Τραγουδάει σαν τραυλός 
επαναλαµβάνοντας κάθε λέξη. Όταν τελειώνει ένα στίχο, ξαναλέει τον πρώτο και αρχίζει 
πάλι από την αρχή. Τραγουδάει όπως ένα πριόνι που σέρνεται αργά αργά, ύστερα 
χώνεται βαθιά στη σάρκα, σκούζει πιο δυνατά, πιο καθαρά και πιο διαπεραστικά, µετά 
προσθέτει ακόµα µια νότα και σταµατά.  
 
ΡΕΒΙ 
Που να πάρει η ευχή, άνοιξε τα µάτια, εµένα µη µε φοβάσαι κι εγώ στο ίδιο καζάνι βράζω. 
Home, sweet home το δικό µου είναι χωµένο στη γη. Ξέρεις ποιοι είναι οι τρωγλοδύτες;, 
εµείς είµαστε, εµπρός της γης οι κολασµένοι, της πείνας σκλάβοι εµπρός εµπρός, πέσατε 
θύµατα αδέλφια µου εσείς σε άνιση µάχη κι αγώνα, ψωµί, λευτεριά και τιµή του λαού 
γυρεύοντας βρήκατε µνήµα. Εµείς είµαστε αυτοί, φίλε µου. Γλεντούν οι τυράννοι και µες 
στο πιοτό τη λήθη γυρεύουν να βρούν, µα οι µέρες τους όµως µετρήθηκαν πια και τέλος 
σκληρό τους προσµένει. Εγώ που µε βλέπεις είµαι αυτοδίδακτος, ό,τι ξέρω τα έµαθα 
µόνος µου , όλα στη φυλακή, στη στενή, τώρα µε έριξαν εδώ µέσα, ο λαός δεν έχει λόγο, 
του αφαιρούν κάθε δικαίωµα, είµαι, λέει, πολύ επικίνδυνο στοιχείο για την κοινωνία. Είµαι 
το πιο ήσυχο πλάσµα στον κόσµο, εκτός κι αν µε νευριάσουν, θεριεύει ο γίγαντας τώρα 
λαός και σπάει δεσµά κι αλυσίδες, αιώνια η µνήµη σε σας αδελφοί, στον τίµιο που πέσατε 
αγώνα. 
Δεν ανοίγεις λίγο συνάδελφε τα µάτια και ξέρω ότι µε ακούς, εσύ µένεις ξάπλα οληµερίς κι 
εγω τη νύχτα δε µπορώ να κλείσω µάτι. Τη νύχτα λογάριαζα, όλη τη νύχτα, πόσες 
στροφές κάνει στο δευτερόλεπτο η γη γύρω απ'τον ήλιο, λογαριάζω και ξαναλογαριάζω, 
βγάζω 28, µ'εκλεισαν µέσα επειδή τα κοπανάω, όταν όµως τα κοπανάω θυµώνω, θυµώνω 
µ'εµένα γιατί δεν ορίζω τον εαυτό µου και τότε θέλω να τα κάνω όλα γυαλιά καρφιά. Μια 
µέρα πάω στο Ταµείο για τη σύνταξή µου, βλέπω τους χαραµοφάηδες στα γραφεία τους 
να παίζουν µε τα µολύβια τους και να σου κάνουν από πάνω και το σπουδαίο. Ορµάω, 
τους αρχίζω. Μου λένε τι θέλετε; Δεν επιθυµώ να µιλήσω µ'εσάς, Σαίγκελ τ'όνοµά µου, 
θέλω να µιλήσω στον πρωθυπουργό. 
 
ΜΑΓΚΑ 
Δεν ήσουν ποτέ εκεί, βροµιάρη, δεν τ'άνοιξες τα µάτια σου, παλιόσκυλο. Καταριέσαι τους 
απατεώνες και την απάτη και δεν κοιτάς τους ανθρώπους και δε ρωτάς γιατί και πως. Τι 
σόι κριτής είσαι των ανθρώπων χωρίς µάτια, ο κόσµος πρέπει να'ναι όπως γουστάρει η 
αφεντιά σου. Δεν είναι έτσι φιλαράκο. Σκοτίστηκε ο κόσµος για σένα. Εσύ πάνω απ'όλα τα 
αισθήµατα βάζεις τη δύναµη. Πες ντροπή. Φώναξε ντροπή. 
ΡΕΒΙ/ΑΝΘΗ 
Τι λοιπόν, πρέπει να κάνω; 
ΜΑΓΚΑ 
Ο κόσµος χρειάζεται ανθρώπους που βλέπουν πως ο κόσµος δεν είναι από ζάχαρη, αλλά 
από ζάχαρη και σκατά. 
Το λόγο του θανάτου έχει ο Φραντς στο στόµα και δεν του τον παίρνεις µε τίποτε. Γιατί 
όµως κλαίει, κυρίες και κύριοι, εσείς που  διαβάζετε τούτο το βιβλίο. Επειδή τα έκανε όλα 
αυτά, επειδή έγιναν όλα αυτά όπως έγιναν, γι'αυτό κλαίει ο Φραντς Μπίµπερκοπφ. 
Αυτό το βράδυ πέθανε ο Φραντς Μπίµπερκοπφ, πρώην εργάτης µεταφορών, διαρρήκτης, 
νταβατζής, φονιάς. Αυτή ήταν λοιπόν η πτώση του Φραντς Μπίµπερκοπφ που θέλησα να 
περιγράψω από τη στιγµή της εξόδου του από τις φυλακές Τέγκελ µέχρι το τέλος του στο 
φρενοκοµείο Μπουχ το χειµώνα του 1928-29. 
Αποχωρεί µε θόρυβο 
 
Από µακριά καταφθάνει µια οµάδα από άντρες. Αµήχανοι. Τραγουδούν το Τραγούδι 
1. Στέκονται µπροστά στο κοινό. Μιλάει ένας. 
Μπροστά σ'ένα φούρνο µια µητέρα µ'εφτά γιούς. Δέχεστε ν'απαρνηθείτε και να 



υποταχτείτε; Ο πρώτος λέει όχι κι υποφέρει τα βασανιστήρια, ο δεύτερος λέει όχι κι 
υποφέρει τα βασανιστήρια, ο τρίτος λέει όχι κι υποφέρει τα βασανιστήρια, ο τέταρτος λέει 
όχι κι υποφέρει τα βασανιστήρια, ο πέµπτος λέει όχι κι υποφέρει τα βασανιστήρια, ο έκτος 
λέει όχι κι υποφέρει τα βασανιστήρια, ο έβδοµος λέει όχι κι υποφέρει τα βασανιστήρια, η 
µητέρα λέει κι αυτή όχι κι υποφέρει τα βασανιστήρια. Το θηλυκό µε τα εφτά κεφάλια 
τραβάει το ζώο, το ζώο δε σηκώνεται, 
Μείνε ήσυχη, αγαπητή πατρίδα, έχω τα µάτια ανοιχτά εγώ 
Όταν µια µέρα που έβρεχε µε το τουλούµι ένας πλανόδιος βιβλιοπώλης έξω στο δρόµο 
έβριζε για τις φτωχές εισπράξεις, ο Τζέζαρ Φλαίσλεν πλησίασε το καρότσι µε τα βιβλία, 
άκουσε για λίγο ατάραχος τις χριστοπαναγίες, ύστερα χτύπησε τον τύπο και στους δυο 
µουσκεµένους ώµους και είπε: Άσε τις βλαστήµιες, ήλιο να'χεις στην καρδιά. (το 
υπόλοιπο;;;) 
ΡΕΒΙ 
Βρισκόµαστε στο τέλος αυτής της ιστορίας. Κράτησε πολύ, όµως έπρεπε να µακραίνει, 
όλο να µακραίνει, µέχρι να φτάσει στο αποκορύφωµα, στην καµπή εκείνη όπου όλα πια 
φωτίζονται. Ο Φραντς Μπίµπερκοπφ έτρεχε στο σκοτεινό δρόµο στα τυφλά, σκόνταφτε σε 
δέντρα, κι όσο πιο γρήγορα έτρεχε, τόσο πιο συχνά σκόνταφτε. Κι όσο πιο συχνά 
σκόνταφτε, τόσο πιο φοβισµένος έκλεινε τα µάτια. Πέφτοντας άνοιξε τα µάτια. 
ΑΝΘΗ 
Πολλή δυστυχία προέρχεται απ'τη µοναξιά. Όταν είναι περισσότεροι µαζί, όλα είναι 
διαφορετικά. Πρέπει να συνηθίσει κανείς ν'ακούει τους άλλους, γιατί και µένα µε αφορά τι 
λένε οι άλλοι. Τότε καταλαβαίνω ποιος είµαι και τι µπορώ να κάνω. Παντού γύρω µου 
δίνεται η δική µου µάχη, πρέπει να προσέχω, γιατί πριν καλά καλά το πάρω είδηση, θα 
έρθει κι η δική µου η σειρά. 
Είναι ωραιότερα και καλύτερα να είσαι µαζί µε άλλους.  
ΜΑΓΚΑ 
Οι λέξεις τρέχουν κατα πάνω σου, πρέπει να προσέξεις µη σε παρασύρουν, όπως τα 
λεωφορεία, αλλιώς θα σε στείλουν στον άλλο κόσµο. Ο άνθρωπος έχει λογική, δε ζει στα 
κοπάδια όπως τα βόδια. Αγαπητή πατρίδα, µείνε ήσυχη, έχω τα µάτια µου ανοιχτά και δε 
θα πέσω τόσο εύκολα στην παγίδα. 
Ό,τι ξέρουµε να το πληρώσουµε έπρεπε ακριβά. 
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