
// כשהייתי בת שש עדיין האמנתי שאם המלחמות  פרנץ קפקא  נהפך במיטתו לשרץ ענקי 
זוהי שטות, אמר ההיגיון. זה מה שזה, אמרה התבונה   // מאשה קלקו  יסתיימו ישרור שלום 
אריך פריד // אם יש ספק, אז בעד הספק להקת Tocotronic // לכתוב מתוך שיכרון חושים, 
לקרוא שנית בפיכחון אודו לינדנברג // על מנת להצדיק את עצמה חייבת כל שיטה סבירה 
להתעלות על עצמה, כלומר, להרוס את עצמה הנס מגנוס אנצנסברגר // הייתי חפץ מאד 
להיות במקום אחר ואני נשאר פה בחפץ רב וולף בירמן // דרכתי ברגלי על אוויר והוא נשא 
אותי הילדה דומין // בואו נדבר יחדיו. מי שמדבר אינו מת גוטפריד בן // הקורא הינו בר מזל: 
הוא יכול לבחור לו את הסופרים קורט טוכולסקי // מי שמביט זמן ממושך מדי לתוך השמש, 
מי שמתחתן עם האמנות, מקבל את הביקורת כאם   //  Element of Crime להקת  מתעוור 
חורגת הילדגרד קנף // הצד ההגיוני באדם הן תובנותיו, הצד הבלתי-הגיוני הוא שאינו נוהג 
על פיהן פרידריך דירנמאט // הישאר נכון להזדעזע והחזק מעמד פטר רומקורף // רק מי 
שמשתוקק לעוצמה ישיג אותה, וכמעט ברוב המקרים זהו אדם שאינו איש רוח ואף אינו נקי 
כפיים אלברט איינשטיין // האם אתה תופס עד כמה זה קל להשתפך בחרדת קודש מאשר 
// הבחירה החופשית של אדונים לא תבטל את  גוטהולד אפרים לסינג  לעשות את הטוב? 
 Ton, Steine, להקת  // כל הסמכויות לאף אחד!  הרברט מרקוזה  האדונים או את העבדים 
שמידט  ארנו  מקרוב!  בה  והתבונן  עצור  ארצך,  למען  למות  שתחפוץ  לפני   //  Scherben
השלטון  מתי  שיודעים  אלה  הם  המהפכנים  המהפכה!  את  שעושים  אלה  אינם  המהפכנים   //
// צדק ניכר רק במצבי מצוקה;  חנה ארנדט  מתגולל ברחובות ומתי הם יכולים להרים אותו! 
אם ברגעים כאלה הוא אינו תקף, הוא לא שווה דבר. ביומיום, שם לא קורה דבר וכל אחד יכול 
להיות מגן הצדק קורט טוכולסקי // ללמוד אפשר רק ממי שאוהב את הנושא בו הוא עוסק, 
לא ממי שדוחה אותו מעליו מקס ברוד // כל מסר עם תוכן רוחני הוא שפה ולטר בנימין // 
// ייתכן שהשפה היא המפלט האחרון של  כוכבי האושר שלנו מצויים בתוכנו היינריך היינה 
החירות היינריך בל // הטעות החמורה ביותר של נשים היא העדר שיגעון גדלות אירמטראוד 
מורגנר // החוק משתנה. המצפון לא סופי שול // מחמאה נאה דומה לכריך: משהו מיוחד בין 
שני צדדים פשוטים מרלנה דיטריך // גבר צורח נקרא דינמי, אישה צורחת נקראת היסטרית 
הילדגרד קנף // בכף דבש אחת צדים יותר זבובים מאשר בחבית מלאה בחומץ אמרה עממית 
// כל עוד אנו בחיים, שום דבר אינו סופי ארנולד צווייג // כל דבר שמתבוננים בו באהבה הינו 
יפה כריסטיאן מורגנשטרן // קל בימינו להיות נביא, מכיוון שכל מה שאנחנו חוששים מפניו 
מתגשם דיטר הילדברנדט // מוטב לפרוץ בצחוק אם במצוי אין די כדי לפרוץ בבכי הרברט 
גרונמאייר // רק מי שאינו מחפש חסין מפני טעות אלברט איינשטיין // כל מה שהינו רב 
ערך באמת אינו נובע משאפתנות או תחושת מחויבות, אלא מקורו באהבה ומסירות לאנשים או 
לדברים אובייקטיביים אלברט איינשטיין // עשה מעשיך רק על פי אותו הכלל המעשי אשר, 
בקבלך אותו, תוכל לרצות גם כי יהיה לחוק כללי עמנואל קאנט // וכל אשר נגוז הופך עבורי 
למציאות יוהן ו. פון גתה // עליך לשנות את חייך ריינר מריה רילקה // כבוד האנושות נתון 

בידיכם, שימרו עליו! עמכם שוקע הוא! עמכם עולה הוא! פרידריך שילר

// יש הרואים אותו  קרל מרקס  הפילוסופים נתנו לעולם פירושים שונים, העניין הוא לשנותו 
כריסטיאן מורגנשטרן  דבר מאה פעמים, אלף פעמים לפני שרואים אותו בפעם הראשונה 
// חירות היא תמיד חירותו של בעל הדעה האחרת רוזה לוקסמבורג // אין מעשה טוב; אלא 
אם עושים אותו אריך קסטנר // גרמנים, קנו לימונים תוצרת גרמניה! קורט טוכולסקי // למי 
שניטלה ממנו מולדתו, אפילו הכתיבה היא מגורים תיאודור ו. אדורנו // ללא מוזיקה החיים הם 
טעות פרידריך ניטשה // כדי שהאפשרי יתגשם יש לנסות כל פעם מחדש את הבלתי אפשרי 
הרמן הסה // ככל שנחיה יותר זמן בנכר, כך תתגבר תחושת הזרות אלפרד פולגר // הדרך 
הטובה ביותר לחזות את העתיד היא לעצב אותו וילי ברנדט // אין לך עבד גדול יותר מהאדם 
הלא-חופשי שמאמין כי הוא חופשי יוהן ו. פון גתה // בכל התחלה טמון קסם הרמן הסה // 
מי שאינו יודע שפות זרות, אינו יודע דבר משפתו שלו יוהן ו. פון גתה // נדיר שנחשוב באור 
על החושך, באושר על המצוקה, בעת נחת על כאב; אך בהיפוך המצב, תמיד עמנואל קאנט 
// בואי נלך לדוג, אמר הדייג לתולעת ברטולט ברכט // כאשר בלילה אני על גרמניה חושב, 
שנתי נודדת היינריך היינה // מי ששולט בשפה הגרמנית יכול לתאר “Schimmel” )סוס לבן( 
בלי להשתמש במילה “לבן” קורט טוכולסקי // חברים הם כמו כוכבים בשמיים, הרבה פעמים 
לא ניתן לראותם אך טוב לדעת שהם קיימים אמרה עממית // הרוח תשתחרר רק כאשר היא 
תחדל לשמש משען פרנץ קפקא // ההיסטוריון הוא נביא אשר פניו לאחור פרידריך שלגל 
 // הגל  ניתן ללמוד שהעמים לא למדו מאומה מההיסטוריה  // מתוך ההיסטוריה של העמים 
ניתן לשנות את העולם. עתיד אינו גורל רוברט יונגק // למעשה, החיבור עם אנשים הוא זה 
שמעניק ערך לחיים וילהלם פון הומבולדט // מבט שרק מופנה אל היעד מקלקל את החשק 
לנסוע פרידריך ריקרט // אני רואה את הבניינים הגבוהים האפורים ושואל את עצמי: “איפה 
אלוהים גר?” אדן פון הורבאט // עם פוליטיקה לא ניתן לעשות תרבות, אבל אולי ניתן לעשות 
זו אשמתך שהעולם הינו כפי שהוא, אך יהיה זה  // אין  תיאודור הויס  עם תרבות פוליטיקה 
// אם ברצונך להבין את האחר, הפנה את   Die Ärzte להקת  יישאר כזה  באשמתך אם הוא 
מבטך אל לבך שלך פרידריך שילר // אתם צודקים אם תגידו שפוליטיקאי אינו יכול תמיד לומר 
// מי שפעם מצא את עצמו,  קונרד אדנאואר  הכול. אבל מה שהוא אומר חייב להיות אמת 
// כל מה שצריך לעשות, זה להקיש על הקליד  שטפן צווייג  שוב לא יאבד דבר בעולם הזה 
// מחשבות אוויליות יש לכל אחד, אך החכם מסתיר  יוהן סבסטיאן באך  הנכון ברגע הנכון 
מחשיב  הוא  אותו  סיפור  לעצמו  ממציא  אדם  כל  במאוחר  או  במוקדם   // בוש  וילהלם  אותן 
גבולות   // קפקא  פרנץ  בקרבנו  הקפוא  לים  הגרזן  להיות  חייב  הספר   // פריש  מקס  כחייו 
נחשב  לא  מיילל  שאינו  מי   // ויטגנשטיין  לודוויג  שלי  העולם  גבולות  פירושם  שלי  השפה 
לקל לשון אצל החתולים מארי פון אבנר-אשנבך // לא לשתות אלכוהול זה גם לא פתרון! 
// חיים בעלי משמעות אינם זקוקים לחיפוש אחריה תיאודור ו.   Die Toten Hosen  להקת
אדורנו // מולדת אינה מקום, מולדת היא רגש! הרברט גרונמאייר // פלא שאנו חווים, אף 
פטר  ייחודי, כמו כולנו   // מריה רמרק  אריך  פעם אינו מושלם. אך הזיכרון הופך אותו לכזה 
והנה  עצמו  את  ראה  טרופים,  חלומות  מתוך  סמסא  גרגור  כשהקיץ  אחד,  בוקר   // רומקורף 
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