"  ...האין העיר מלאה מדי היכלות ,ככרות מגודרות ,קודשים לאומיים ,המונעים ממנה לחדור ,עם כל מרצפת ,עם כל שלט של חנות,
כל מדרגה וכל שער ,כשלמות אחת אל חלומו של העובר ושב?
ההסטוריות-הם ,למשוטט האמיתי ,בבחינת פסולת שהוא מותיר אותה ברצון לתייר.
הצמרמורות
הזכרונות הגדולים,
ואת כל בקיאותו בקיטוני אמנים ,במקומות הולדת או במשכני נסיכים מוכן הוא לתת תמורת ריחו של מפתן יחיד או מגעו של
אריח אחד ,שכל כלב  -בית נושא עימו".
)ולטר בנ'מ'ן ,שובו של המשוטט(.
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