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Слободан Јовић

МАЈЕВИЧКИ РЈЕЧНИК

ЗЕМЉА

Некада je била највећа драгоцјеност. Куповала
се ноћу, крадомице.

Говорило се да није добро пуно је орати.
Земљи треба да се одмори, као и човјеку. Када
се оре преко мјере, умори се, плаче.

ХИПЕРБОЛА

Мајевичани воле да претјерају. Када хвале своју
ракију, а и шта би друго, знају рећи: Толико је
добра, девет језика говори.

РАТ(О)

Једино је у нас та именица средњег рода. Ваљда
зато што се често појави, продужисмо је за
један вокал. Или смо је због њене суровости
премјестили из грубог мушког у средњи род. 
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ВЕТЕРИНАР

У мјесту гдје се најприје стока намири, па онда
о себи мисли, он је свети човјек. И дан-данас
помиње се један што је слабашном теоцу при-
кључивао инфузију, па један што је умирућем
ждријебету давао вјештачко дисање.

СВЕТО ПИСМО

На Мајевици не вјерују да је то књига. Мисле
да је то амајлија, или мошти, или штогод друго
са исцјелитељским својствима.

Кад им пружиш књигу, намраче се, ишчуђа-
вају и крсте.

Мисле, шегачиш се с њима.

ШЉИВА

Дуго била сиротињска мајка. Брала се побожно,
да јој прсти не би обрисали плавичасти прах.
Таква је најскупља.

Онда сушена у пушници. Продаш, па за њу –
шећер, зејтин, дуван, петролеј... Школујеш
дјецу. Шљива – на Мајевици друго име за злато.

УСЈЕЛИНА

Мајевичко тло је младо, кажу геолози. Ту се
земља још слијеже.

Дише и при дисању подрхтава као боник.
Буни се што је грешним стопалима газимо.
Зато нас задесе клизишта која зовемо усјели-
нама. Да нам не би прогутале кућу, стају, врт,
читамо им молитве, хранимо житом, не бисмо
ли их умилостивили.
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ПОЖАРНИЦА

У недостатку Нецвијећа, Смртића, Звјерина,
или каквог другог села егзотичног имена, ми
имамо (или тачније имали смо) Пожарницу,
село на јужним ободима планине. Ако је вјеро-
вати причи да име одређује судбуну, онда је ово
село жива (или мртва) потврда тог наука. Од
кућа размјештених по брежуљцима, преостали
су бетонски костури и пепелишта. Остало је
однио пожар.

БАБЕ

Много тога је дирљиво. Дирљиво је када ти зла-
тара слети на раме и ти се понадаш то је срећа.
Дирљиво је када гледаш човјека коме су ампу-
тирали стопало, па сада поново учи да хода, ос-
лањајући се на штаке.

И бабе када угледаш, ражалостиш се. Оне
постају све бројнији житељи Мајевице. Од свих,
највише су те растужиле оне што ходају осла-
њајући се на два штапа. Од двоштапих, једна
што се помагала скијашким штаповима. До-
нијели јој унуци што живе у алпским земљама.
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