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Der er digteriske efterladenskaber, som er store gaver; men som regel har efterladte papirer mistænkelig
lighed med ophørsudsalg og billige tilbud. Den popularitet, de ikke desto mindre kan glæde sig over, kan da
skyldes, at læseverdenen har en utilgivelig svaghed for en digter, som for sidste gang lægger beslag på den.

Hvordan det nu end forholder sig, og hvad der end lader sig formode om spørgsmålet, hvornår
efterladenskaber er af reel værdi, og hvornår de kun er af finansiel værdi, har jeg i hvert fald besluttet at

forhindre udgivelsen af mine papirer, inden det er for sent at forhindre den. Og det pålideligste middel hertil
er selv at udgive dem, mens man endnu er levende; hvad enten det nu er indlysende for enhver eller ej."

af Robert Musils forord.
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