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Do	zadnjega	diha
VANESSA	ČOKL

Naša izhodiščna baza je vedno 
samo ta, da o ničemer ničesar ne 
vemo in da nimamo pojma niti o 
tem, je rekel, sem premišljeval ... 
Vse, kar govorimo, je nesmisel, je 
rekel, sem premišljeval, vseeno, 
kaj govorimo, vseeno, kaj rečemo, 
je nesmisel, in vse naše življenje je 
ena sama nesmiselnost ... Vse, kar 
rečemo, je nesmisel, toda tudi vse, 
kar nam rečejo, je nesmisel, tako 
kot vse, kar je sploh povedano, na 
tem svetu so do zdaj govorili samo 
nesmisel in, je rekel, dejansko in 
seveda je bil nesmisel napisan, kar 

imamo napisanega, je samo 
nesmisel, ker je lahko samo 
nesmisel, kakor dokazuje 
zgodovina, je rekel, sem premišlje
val ...

In tako vseh 160 strani Potonjen
ca, te “virtuozne pripovedi o 
virtuoznosti“. V neponovljivih 
tempu in slogu, v enem dihu 
Thomas Bernhard, prvo ime 
avstrijske književnosti, jezikovno 
bravurozno, preprosto zapleteno, 
gosto, brez odstavkov, z repeticijo 
enega in istega poudarjajoč 
absurdnost vsega in vseh vsepov
sod, secira dom in svet, v isti sapi 
ju ljubi in sovraži, v svoji večni 
nemogoči mogoči misiji izboljše
valca, pišoč, z geni, prevzetimi od 
starega očeta, ves čas eno in isto 

knjigo. Pisanje ima opraviti z 
muzikalnostjo, je, tudi glasbeno 
izobražen, dal vedeti večkrat. V 
Potonjencu si da opraviti s 
pianisti, v edinem mogočem 
mestu za to, Salzburgu. Da je 
dihati daleč od preprostega 
opravila, je tudi vedel, in to boleče 
osebno. Glasbeni komad se po 
vsem svetu enako igra, note so 
ene, knjigo, njegovo knjigo, pisano 
v nemščini, bi se moralo igrati 
izključno v nemščini, “z mojim 
orkestrom“, je rekel. Prevod je 
drugačna knjiga, je rekel. Prevajal
čeva. Prevod je nemogoč, je rekel.

“Ljubim Avstrijo. Tega ne morem 
zanikati. Konstrukcija vlade in 
Cerkve  to je grozna stvar, samo 
sovražiš jo lahko. Vse države in 

religije, kolikor jih je, so enako 
gnusne. Čez čas ugotoviš, da je vse 
isto, diktatura ali demokracija, vse 
enako gnusno.“ To je Thomas 
Bernhard. Tako je govoril, ko je 
1986. dajal enega od neštevilnih 
intervjujev. Nihče da nikdar ne ve, 
kdo v resnici je. Drugi nam 
pripovedujejo, kdo smo, in vsak 
reče nekaj drugega. Naj živimo še 
tako dolgo, na koncu ne vemo, kdo 
smo.

1989. je, vse življenje zaznamovan 
z boleznijo pljuč, umrl. Komaj 58 
jih je imel. Ta mesec, februarja 
2011, bi bil star 80 in domovina, ki 
ji je enako strastno pripadal, kakor 
jo je ves čas bičal, ga slavi. Vsi so si 
naposled edini: takšnih, kot je (bil) 
Bernhard, ne delajo več. μ

Tudi Glenn Gould, najin prijatelj in 
najpomembnejši klavirski virtuoz 
stoletja, jih je dočakal samo enaiinpet
deset, sem pomislil, ko sem vstopil v go
stilno. Vendar se ni ubil tako kot 
Wertheimer, ampak je, kot se reče, 
umrl naravne smrti. Štiri mesece in 
pol New Yorka in vedno znova 
Goldbergove variacije in Umetnost 
fuge, štiri mesece in pol klavirskih 
eksercicij, kakor je Glenn Gould vedno 
znova govoril samo po nemško, sem 
premišljeval. 

Pred natanko osemindvajsetimi leti 
smo stanovali v Leopoldskronu in 
študirali pri Horowitzu, in midva z 
Wertheimerjem (ne pa seveda Glenn 
Gould) sva se sredi povsem deževnega 
poletja od Horowitza naučila več kot 
prej v osmih letih Mozarteuma in 
Dunajske akademije. Horowitz je vse 
naše profesorje naredil za nične in 
neveljavne. Toda ti grozljivi profesorji 
so bili potrebni, da sva dojela 
Horowitza. Dva meseca in pol je 
nepretrgoma deževalo in zaprli smo 
se v svoje sobe v Leopoldskronu in 
delali noč in dan, nespečnost (Glenna 
Goulda!) je postala naše odločilno 
stanje, ponoči smo vadili, kar nas je 
Horowitz podnevi naučil. Skoraj nič 
nismo jedli in tudi ves čas nismo čutili 
nobenih bolečin v hrbtu, ki so nas, 
dokler smo študirali pri naših 
prejšnjih profesorjih, sicer vedno 
mučile; pri Horowitzu se te bolečine 
sploh niso pojavile, ker smo študirali s 
takšno intenzivnostjo, da se niso 
mogle pojaviti. Ko smo končali pouk 
pri Horowitzu, je bilo jasno, da je 
Glenn že boljši pianist od Horowitza 
samega, nenadoma sem dobil vtis, da 
igra Glenn bolje od Horowitza, in od 
tega trenutka je bil Glenn zame 
najpomembnejši klavirski virtuoz na 
svetu, naj sem od tistega trenutka 
slišal še toliko pianistov, nobeden ni 
igral tako kot Glenn, celo Rubinstein, 
ki sem ga vedno ljubil, ni bil boljši. 
Midva z Wertheimerjem sva bila 
enako dobra, tudi Wertheimer je 
vedno znova govoril, da je Glenn 
najboljši, čeprav si še nisva upala reči, 
da je najboljši tega stoletja. Ko se je 
Glenn vrnil v Kanado, sva dejansko 
izgubila najinega kanadskega 
prijatelja, nisva mislila, da ga bova še 
kdaj videla, s svojo umetnostjo je bil 
obseden na tisti način, da sva morala 
sklepati, da tega stanja ne bo mogel 
več dolgo odlagati in bo v kratkem 
umrl. Toda dve leti po tem, ko sva z 
njim študirala pri Horowitzu, je Glenn 
igral na Salzburških slavnostnih igrah 
Goldbergove variacije, ki jih je dve leti 
prej skupaj z nama noč in dan vadil v 
Mozarteumu in jih vedno znova 
naštudiral. Časopisi so po njegovem 
koncertu pisali, da še noben pianist ni 
igral Goldbergovih variacij tako 
umetniško popolno, po njegovem 
salzburškem koncertu so torej pisali 
to, kar sva midva že dve leti prej 
zatrjevala in vedela. Z Glennom sva 
bila po njegovem koncertu zmenjena, 
da se dobimo v maksglanškem 
Ganshofu, moji priljubljeni gostilni. 

Thomas Bernhard: PotonjenecThomas Bernhard: 



v Sobotosobota,	26.	februar	2011 21Večerove	zgodbe

Mohorjeva družba Celovec, 2010

Zbirka Austriaca,  
prevedla Lučka Jenčič

160 strani, 14 evrov

Thomas Bernhard: Potonjenec
Pili smo vodo in nismo govorili. Brez 
obotavljanja sem ob našem ponov
nem srečanju Glennu rekel, da nisva, 
Wertheimer (ki je prišel v Salzburg z 
Dunaja) in jaz, niti za trenutek verjela 
v ponovno snidenje z njim, z Glennom, 
ves čas naju je preganjala ena sama 
misel, da bo Glenn po vrnitvi iz 
Salzburga v Kanado propadel zaradi 
svoje obsedenosti z umetnostjo, 
zaradi svojega klavirskega radikaliz
ma. Dejansko sem jaz izrekel besedo 
klavirski radikalizem. Moj klavirski 
radikalizem je nato vedno znova 
govoril Glenn in vem, da je ta izraz 
vedno znova uporabljal tudi v Kanadi 
in Ameriki. Že takrat, torej skoraj 
trideset let pred svojo smrtjo, ni Glenn 
nobenega drugega komponista ljubil 
bolj od Bacha, naslednji je bil Händel, 
Beethovna je zaničeval, celo Mozart, 
ki sem ga sam ljubil bolj kot katerega
koli drugega, ni bil tisto, če je o njem 
govoril on, sem pomislil, ko sem 
vstopil v gostilno. Niti enega samega 
tona ni Glenn nikoli zaigral brez 
svojega petja, sem pomislil, noben 
drug pianist ni nikoli imel te navade. 
O svoji pljučni bolezni je govoril, 
kakor da bi bila njegova druga 
umetnost. Premišljeval sem, da sva ob 
istem času staknila isto bolezen in ji 
potem vedno znova podlegala, in 
nazadnje je tudi Wertheimer dobil to 
najino bolezen. Toda Glenn ni 
propadel zaradi te pljučne bolezni, 
sem premišljeval. Ubila ga je 
brezizhodnost, v katero se je priigral v 
skoraj štiridesetih letih, sem premišlje
val. Klavirski igri se ni odpovedal, sem 
premišljeval, seveda, medtem ko sva 
se klavirski igri z Wertheimerjem 
odpovedala, ker je nisva naredila za 
takšno nezaslišanost kakor Glenn, ki 
iz te nezaslišanosti ni mogel več ven, 
ki tudi sploh ni imel volje za to, da bi 
prišel iz te nezaslišanosti. Wertheimer 
je svojega bösendorferja prodal na 
dražbi v Dorotheumu, jaz sem 
svojega steinwaya nekega dne podaril 
devetletni učiteljevi hčerki iz 
Neukirchna pri Altmünstru, da me ne 
bi več mučil. Učiteljev otrok je mojega 
steinwaya v najkrajšem času uničil, to 
dejstvo me ni bolelo, nasprotno, to 
topoumno uničenje sem opazoval s 
perverzno slastjo. Wertheimer se je, 
tako je sam vedno znova dejal, zatekel 
v duhoslovno znanost, jaz sem začel 
svoj zakrnjevalni proces. Brez glasbe, 
ki je na vsem lepem nisem več 
prenesel, sem krnel, brez praktične 
glasbe, teoretična je imela od prvega 
trenutka naprej name zgolj uničujoč 
učinek. Naenkrat sem klavir zasovra
žil, svoj lastni klavir, nisem se mogel 
več poslušati igrati, na svojem 
instrumentu se nisem hotel več 
spozabljati. Tako sem nekega dne 
obiskal učitelja, da bi mu napovedal 
svoje darilo, svojega steinwaya, slišal 
sem, da je njegova hči nadarjena za 
klavir, sem mu rekel in mu napovedal 
steinwayev transport v njegovo hišo. 
Pravočasno sem prišel do prepričanja, 
sem rekel učitelju, da sam nisem 
primeren za kariero virtuoza, ker v 

vsem vedno hočem samo najvišje, da 
se moram od svojega instrumenta 
ločiti, kajti na njem zagotovo, kakor 
sem nenadoma uvidel, ne bom 
dosegel najvišjega, zato je samoumev
no, da dajem klavir na razpolago 
njegovi nadarjeni hčeri, niti enkrat 
samkrat ne bom več dvignil pokrova 
svojega klavirja, sem rekel osuplemu 
učitelju, dokaj primitivnemu 
moškemu, ki je bil poročen s še bolj 
primitivno žensko, prav tako iz 
Neukirchna pri Altmünstru. Tran
sportne stroške bom razumljivo 
prevzel sam! sem rekel učitelju, ki mi 
je domač in ga poznam od otroštva, 
prav tako tudi njegovo preproščino, 
da ne rečem neumnost. Učitelj je takoj 
sprejel moje darilo, sem premišljeval, 
ko sem vstopil v gostilno. Niti trenutka 
nisem verjel v talent njegove hčere, za 
vse otroke podeželskih učiteljev vedno 
zatrjujejo, da imajo talent, predvsem 
talent za glasbo, toda v resnici nimajo 
nobenega talenta, vsi ti otroci so 
vedno in povsem brez talenta in če 
zna tak otrok pihati v flavto ali 
brenkati po citrah ali klempati po 
klavirju, to še ni nikakršen dokaz 
nadarjenosti. Vedel sem, da svoj 
dragoceni instrument izročam na 
milost in nemilost absolutni ničvredno
sti, in prav zato sem ga dal pripeljati 
učitelju. Učiteljeva hči je moj 
instrument, sploh enega najboljših, 
enega najbolj redkih in torej najbolj 
iskanih in torej tudi najdražjih, v 
najkrajšem času uničila, naredila 
neuporabnega. Toda prav ta proces 
uničenja mojega ljubljenega steinwa
ya sem vendar hotel imeti. Werthei
mer se je zatekel v duhoslovno 
znanost, kakor je vedno znova 
govoril, jaz sem začel svoj zakrnjeval
ni proces, in s tem, ko sem svoj 
instrument spravil v učiteljevo hišo, se 
je zakrnjevalni proces začel na 
najboljši možni način. Wertheimer pa 
je še dolga leta po tistem, ko sem 
svojega steinwaya podaril učiteljevi 
hčeri, igral klavir, ker je še dolga leta 
verjel, da bi lahko postal virtuoz. Sicer 
pa je igral tisočkrat bolje od večine 
naših klavirskih virtuozov, ki 
nastopajo javno, toda nazadnje mu ni 
več zadoščalo, da bi bil v najboljšem 
primeru klavirski virtuoz kakor vsi 
drugi v Evropi, in je nehal, zatekel se je 
v duhoslovno znanost. Jaz sam sem, 
kakor sem prepričan, igral še bolje od 
Wertheimerja, toda nikoli ne bi mogel 
igrati tako dobro kot Glenn in iz tega 
razloga (torej iz istega razloga kot 
Wertheimer!) sem naenkrat opustil 
igranje klavirja. Moral bi igrati bolje 
kot od Glenna, to pa ni bilo mogoče, 
bilo je izključeno, torej sem se igranju 
klavirja odpovedal. Nekega aprilskega 
dne, ne vem več natančno katerega, 
sem se zbudil in si rekel, nobenega 
igranja klavirja več. In se instrumenta 
tudi nisem več dotaknil. Takoj sem 
odšel k učitelju in mu napovedal 
transport klavirja. Poslej se bom 
posvetil filozofskim rečem, sem 
premišljeval, ko sem šel k učitelju, 
čeprav seveda nisem mogel imeti 

najmanjšega pojma, kaj naj bi bilo to 
filozofsko. Absolutno nisem nikakršen 
klavirski virtuoz, sem si rekel, 
nikakršen interpret nisem, nikakršen 
reproducirajoči umetnik. Nasploh 
nikakršen umetnik. Degeneriranost 
moje misli me je takoj pritegnila. Ves 
čas na poti k učitelju sem vedno 
znova izgovarjal te tri besede: 
Nasploh nikakršen umetnik! Nasploh 
nikakršen umetnik! Nasploh 
nikakršen umetnik! Ko ne bi poznal 
Glenna Goulda, se verjetno ne bi 
odpovedal igranju klavirja in bi postal 
klavirski virtuoz in morda celo eden 
najboljših klavirskih virtuozov na 
svetu, sem premišljeval v gostilni. Če 
srečamo prvega, se moramo 
odpovedati, sem premišljeval. Glenna 
sem začuda spoznal na Mönchsbergu, 
na hribu svojega otroštva. Sicer sem 
ga že prej videl v Mozarteumu, 
vendar z njim nisem spregovoril niti 
besede pred tem srečanjem na 
Mönchsbergu, katerega imenujejo 
tudi samomorilski hrib, ker je, bolj kot 
karkoli drugega, primeren za 
samomor, pa saj se tudi vsaj trije do 
štirje vsak teden vržejo z njega v 
globino. Samomorilci se z dvigalom v 
notranjosti hriba odpeljejo navzgor, 
naredijo nekaj korakov in se vržejo 
dol v mesto. Raztreščenci na ulici so 
me vedno fascinirali in sam sem se 
zelo pogosto povzpel ali odpeljal na 
Mönchsberg (kakor sicer tudi 
Wertheimer!) z namenom, da bi se 
vrgel z njega, vendar se nisem vrgel 
(kakor se tudi ni Wertheimer!). 
Večkrat sem se že postavil, da bi skočil 
(kakor tudi Wertheimer!), vendar, 
tako kot Wertheimer, nisem skočil. 
Obrnil sem se. Seveda se jih je doslej 
več obrnilo kakor skočilo, sem 
premišljeval. Glenna sem srečal na 
Mönchsbergu, na tako imenovani 
Richterhöhe, od koder je najboljši 
razgled na Nemčijo. Ogovoril sem ga, 
rekel sem, oba študirava pri Horowit
zu. Ja, je odgovoril. Gledala sva dol 
čez nemško ravnino in Glenn se je 
takoj spoprijel z Umetnostjo fuge. 
Naletel sem na visoko inteligentnega 
znanstvenega človeka, sem pomislil. 
Rockefellerjevo štipendijo ima, je 
rekel. Sicer pa je njegov oče bogat 
človek. Kože, krzno, je rekel, nemščino 
je govoril bolje od najinih študentskih 
kolegov iz avstrijske province. Sreča, 
da leži Salzburg tukaj in ne spodaj 
štiri kilometre naprej v Nemčiji, je 
rekel, v Nemčijo ne bi šel. Od prvega 
trenutka dalje je bilo med nama 
duhovno prijateljstvo. Večinoma celo 
najbolj slavni klavirski izvajalci 
nimajo pojma o svoji umetnosti, je 
rekel. Toda tako je v vseh zvrsteh 
umetnosti, sem rekel, prav tako v 
slikarstvu, v literaturi, sem rekel, tudi 
filozofi se ne zavedajo filozofije. 
Večina umetnikov se svoje umetnosti 
ne zaveda. Imajo diletantsko 
pojmovanje umetnosti, vse življenje 
visijo v diletantizmu, celo svetovno 
najbolj slavni. Takoj sva se razumela, 
od prvega trenutka, to moram reči, so 
naju privlačila najina nasprotja, ki so 

si bila v najinem samoumevno 
enakem pojmovanju umetnosti 
dejansko kar najbolj nasprotna. Šele 
nekaj dni po tem srečanju na 
Mönchsbergu se nama je pridružil 
Wertheimer. Glenn, Wertheimer in 
jaz, ki smo prva dva tedna stanovali 
ločeno, vsi v povsem neprimernih 
prebivališčih v starem delu mesta, 
smo si nazadnje za čas našega tečaja 
pri Horowitzu najeli hišo v Leopold
skronu, v kateri smo lahko počeli, kar 
smo hoteli. V starem delu mesta je na 
nas vse vplivalo hromeče, zraka ni 
bilo mogoče dihati, ljudi ni bilo 
mogoče prenašati, nas in naše 
instrumente je pestila vlaga v zidovih. 
Nasploh smo lahko tečaj pri Horowit
zu nadaljevali samo zato, ker smo se 
odselili iz mesta, ki je v bistvu kar 
najbolj sovražno do umetnosti in 
duhovnosti, topoumno provincialno 
gnezdo z neumnimi ljudmi in 
hladnimi zidovi, v katerem se 
sčasoma vse prelevi v topoglavost, 
brez izjeme. Naša rešitev je bila, da 
smo spakirali imetje in se izselili v 
Leopoldskron, ki je bil takrat še zelen 
travnik, na katerem so se pasle krave 
in kjer je domovalo na stotisoče ptic. 
Samo mesto Salzburg, ki je danes, na 
sveže prepleskano v najmanjši 
kotiček, še veliko bolj odurno kot 
takrat pred osemindvajsetimi leti, je 
bilo in je zoper vse v človeku in ga 
počasi uničuje, to smo takoj spoznali 
in odšli iz njega v Leopoldskron. 
Salzburžani so bili vedno strašni, tako 
kot njihovo podnebje, in če danes 
pridem v to mesto, se moja sodba ne 
samo potrdi, vse je še veliko bolj 
strašno. Toda študirati prav v tem, 
duhu in umetnosti sovražnem mestu, 
pri Horowitzu, je bilo zagotovo 
največja prednost. Če nam je okolje, v 
katerem študiramo, nenaklonjeno, 
potem študiramo bolje kot v kakem 
naklonjenem okolju, študirajoči vedno 
naredi dobro, če izbere za študij kraj, 
ki mu je nenaklonjen, ne takega, ki 
mu je naklonjen, kajti naklonjeni mu 
kraj vzame človeku večji del koncen
tracije za študij, nasprotno pa mu 
nenaklonjeni omogoča stoodstotni 
študij, ker se na ta študij mora 
osredotočiti, da ne bi obupal, v tem 
oziru je verjetno lahko Salzburg, kot 
vsa druga tako imenovana lepa 
mesta, absolutno priporočljiv za 
študij, vsekakor pa primeren samo za 
močan značaj, šibki neogibno v 
najkrajšem času propade. Tri dni da 
je bil Glenn zatrapan v čar tega 
mesta, potem da je nenadoma uvidel, 
da je ta čar, kot se reče, gnil, da je ta 
lepota v bistvu odbijajoča in da so 
ljudje v tej odbijajoči lepoti nizkotni. 
Predalpsko podnebje ustvarja 
melanholične ljudi, ki že zelo zgodaj 
zapadejo v topost in ki sčasoma 
postanejo zlobni, sem rekel. Kdor tu 
živi, to ve, če je pošten, kdor pride 
sem, ugotovi po kratkem času in 
mora, preden bo zanj prepozno, oditi, 
če noče postati kakor ti topoumni 
prebivalci, kakor ti melanholični 
Salzburžani, ki s svojo topoumnostjo 

uničijo vse, kar še ni takšno, kot so oni 
sami. Najprej da je mislil, kako lepo je, 
če tukaj odraščaš, toda že dva, tri dni 
po njegovem prihodu da se mu je 
zdelo prava mora, biti rojen v to in v 
tem odraščati, biti prisiljen odrasti. To 
podnebje in ti zidovi ubijajo senzibil
nost, je rekel. Nisem imel več kaj 
dodati. V Leopoldskronu nam 
razdiralna človeška miselnost ni 
mogla biti več nevarna, sem pomislil, 
ko sem vstopil v gostilno. V bistvu ni 
bil samo Horowitz, ki me je poučeval 
klavir v njegovi najvišji konsekvenci, 
bilo je vsakodnevno druženje z 
Glennom Gouldom med študijem pri 
Horowitzu, sem premišljeval. Ta dva 
sta mi sploh omogočila glasbo, pojem 
glasbe, sem premišljeval. Moj zadnji 
učitelj pred Horowitzem je bil Wührer, 
eden tistih učiteljev, ki človeka udušijo 
v povprečnosti, da sploh ne omenjam 
tistih, ki sem jih absolviral prej, ki 
imajo vsi, kot se reče, odlična imena, 
kar naprej nastopajo v velikih mestih 
in imajo visoko dotirane stolice na 
naših slavnih akademijah, vendar 
niso nič drugega kot klavir igrajoči 
uničevalci, ki nimajo najmanjšega 
pojma o glasbi, sem premišljeval. 
Kamorkoli pogledaš, igrajo in sedijo ti 
glasbeni učitelji in uničujejo tisoče in 
stotisoče glasbenih učencev, kakor da 
bi bila njihova življenjska naloga, da v 
kali zadušijo izjemne talente mladih 
glasbenih ljudi. Nikjer ne vlada taka 
neodgovornost kot na naših glasbenih 
akademijah, ki se v zadnjem času 
imenujejo glasbene univerze, sem 
premišljeval. Od dvajsetih tisočev 
glasbenih učiteljev je samo eden 
idealen. Horowitz je bil ta idealni, sem 
premišljeval. Glenn bi bil tak, če bi se 
za to žrtvoval. Glenn je imel, tako kot 
Horowitz, idealen občutek in idealno 
pamet za ta pouk, za ta namen 
umetniškega posredovanja. Vsako 
leto stopijo na pot v glasbeno 
visokošolsko topoumje desettisoči glas
benih visokošolcev, ki jih njihovi 
nekvalificirani učitelji uničijo, sem 
premišljeval. Morda postanejo slavni 
in vendar niso ničesar dojeli, sem 
premišljeval, ko sem vstopil v gostilno. 
Postanejo Gulda ali Brendel in so 
vendarle nič. Postanejo Gilels in so 
vendarle nič. Tudi Wertheimer bi 
postal, ko ne bi srečal Glenna, 
zagotovo eden naših najpomembnej
ših klavirskih virtuozov, sem 
premišljeval, ne bi mu bilo treba, tako 
kot meni filozofske, zlorabiti 
duhoslovne znanosti, kajti tako kot 
jaz že desetletja filozofijo ali  
filozofsko je Wertheimer do zadnjega 
zlorabljal tako imenovane duhoslovne 
znanosti. Ne bi popisal svojih listov, 
sem premišljeval, kakor jaz ne bi 
svojih rokopisov, duševni zločini, 
kakor sem premišljeval, ko sem vstopil 
v gostilno. Nastopimo kot klavirski 
virtuozi in postanemo brkljači in 
rovarji po duhoslovnih znanostih in 
filozofijah in propademo. μ
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