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Нека пишу о мени шта год хоће.
И. Крилов

 Нема хумора изван језика. И нема 
ничег људског изван језика: ,,Искони 
бе слово“. Свакодневно се дивимo ду-
ховитим кованицама људи из наше 
околине. Без лажне скромности, и мој 
опус је прилично обиман. Одлучио сам 
по први пут публиковати мали део.
 Слушајући свакодневно кукање 
и пренемагање одличних ученика, а 
уз то и професионалних кампањаца, 
приликом испитивања, почео сам 
размишљати како да назовем ту гру-
пицу. У једном тренутку гласно из-
говорих: кукачки одбор! Како немило-
срдно ова синтагма извргава руглу 
здрав разум и сву нашу јадну земаљску 
утилитаристичку беду.
 На једном часу, енглеску синтагму 
chilling tale превео сам као језослов. 
Истина, појавила се и апокрифна вари-
јанта језоказ. Нека читаоци процене 
узалудност овог посла.
 Од презимена мог доброг прија-
теља Јандрића сковао сам глагол 
јандрити који значи исто што и радити, 
али радити безвољно, уз отпухивање 
и негодовање.
 Моје ретко презиме је врло пого-
дно за вређање, али сам ја лично 
предухитрио све заједљивце и наша-
лио се много пута на свој рачун. После-
дњи пут сам преименовао конјунктив 
у париптив. Моје презиме није за мене 
бреме већ олакшавајућа околност за 
књижевни успех – колико у српској 
књижевности има Петровића и 
Марковића, али један је Париповић. 
Уосталом, за добру књигу се треба 
намучити као коњ.

Блок

Живи макар још и четврт века —
Биће тако, без излаза, све.
А. Блок

Сјури у срце тромб 
Као у вече јамб — 
Сконча живота рок 
Александар Блок.

Када га походи смрт 
Воћем је буктао врт, 
А ваздух, влажан, плах, 
Онај што кочи дах, 
Кружише над тлом 
И мирисаше сном.

Песник се, бола сит, 
У тешкој жези скрит, 
Сети кад беше час 
У коме зачу глас, 
Када бедни сужањ 
Виде с неба огањ.

Сјури у срце тромб 
Као у вече јамб — 
Сконча живота рок 
Александар Блок.
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