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РЕЧ

УРЕДНИКА
Још од малена смо се сусретали
са разним порукама које су нам
често, као налепљене стикере
на фрижидеру, наши родитељи,
а касније учитељи и професори
преносили. Те поруке би нам се
нашле као смернице на неком нашем
раскршћу, а раскршћа је у животу
увек много. Неретко се дешавало да
и нешто што у доколици прочитамо,
касније буде веома корисно.
На овом нашем путу до
остварења замисли, а то је нови број
часописа који ће бити пријемчив,
забаван, али и поучан, водили смо
се мишљу: ,,Ми то хоћемо, можемо
и морамо.’’ Можда баш нешто овде
прочитано буде кључ неких тешких
врата.
Кажу да ништа није битније
од воље и да је она покретач
свега, а када се воља свих чланова
новинарске секције, на челу са два
васпитача сабере, жељени исход не
би требало да изостане. Наши драги
читаоци ће то сигурно препознати.
Катарина Петровић
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ДОМ ИЗ УГЛА
ПРВАКА
Живот у дому

Услови за рад, учење и рекреацију су заиста врхунски, скоро сви су се уклопили. У дому је
феноменално и друштво. Вршњаци и старији су на високом интелектуалном нивоу и веома
пријатни. Углавном су сви одлични или врло добри. Дом је пун надаренх ученика који постижу
изузетне резултате.

В

реме брзо пролази. Сви то
упорно понављају, а ми не
схватамо. Није нам јасно да
је све једноставно траје прекратко.
Схватити да је крај дружењу,крај
основној школи, крај једног дела
живота, наставити другим путем,
кренути све испочетка, одвојити
се, тешко је. Као да си изненада
бачен међу мноштво људи
непознатих лица не знајући коме

да верујеш или да се обратиш
за помоћ.Селидба у дом је
прошла одлично. То узбуђење
било је фантастично, као да смо
на екскурзији, као да смо само
у пролазу. Међутим, неколико
недеља касније схватили смо
да нам недостају наши вољени
и да није као што је некад било.
Неки су поклекли и вратили се
кући. Ако мало боље отворимо
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очи видећемо какву добру шансу
смо ми заправо добили. Толико
је могућности за напредовање
у животу. Дом је прелеп. Не
осећаш се усамљено, упознајеш
нове пријатеље и немаш времена
за размишљање о туги или неком
другом негативном осећању. Чак
иако нешто није у реду причање
са васпитачицом може знатно
помоћи. Почеле су и секције,
свако је одабрао ону која му се
свиђа, кошаркашку, одбојкашку,
новинарско-литерарну секцију,
пливање на Ташу и др.

Услови за рад, учење и рекреацију
су заиста врхунски, скоро сви су
се уклопили.
У дому је феноменално и
друштво. Вршњаци и старији су на
високом интелектуалном нивоу и
веома пријатни. Углавном су сви
одлични или врло добри. Дом
је пун надаренх ученика који
постижу изузетне резултате. Да
занемаримо музику за буђење
која је, благо речено, ужасна,
,,као да смо зомбији, па устајемо
из гробнице’’. Такође, огледало
на 3. спрату 3. интерната знатно
проширује.

Сви ћемо одрасти и једног
дана постати прави људи.
Верујем да ће ове 4 године
пролетети и да ћу овај
део живота памтити као
најлепши период.
Дом ученика средње железничке
школе ове године примио је још
једну генерацију, ђаке који су овог
септембра уписали прву годину
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предвиђене обавезе. У дому има
доста секција у којима ће се ђаци
истицати,и усавршавати своје
таленте. Полако се навикавамо
на домски живот. Из дана у дан је
све лепше. Ових дана има доста
нервозних ђака јер је време
одговарања и тестова. Сви се
плаше да не добију слабе оцене.

“ Одувек сам желео да живим на месту где ми је све
доступно – да имам теретану, мали биоскоп, стрељану,
пространу трпезарију и да све то делим са вршњацима из
целе земље, као у тинејџерским филмовима, да то место
буде близу школе и да се у њему осећам сигурно.”
средње школе. Mеђу њима сам и
ја. У дому смо подељени у групе,
свака група има свог васпитача
који брине о нама и труди се да
нам буде што боље. Полако се
навикавамо на нову средину и
нов начин живота. У соби нас има
4, а понегде и 5. Како делимо собу
и купатило трудимо се да свакој
од нас буде лепо и угодно.

Дом има читаоницу за учење,
иако већина домаца учи у
својим собама.

“ Звучи као идеално место за усељење средњошколских
дана! Време проведено у Дому, испуњено безбројним
доживљајима, сигурно се дуго памти и препричава, сетно и
носталгично.”

Уз бољи избор музике за буђење
и лепши одраз у огледалу, било
би све савршено. Али, ипак су то
ситнице.

Храна је солидна и оброци су на
време. Имамо испланирано време
за учење, тако да нам остаје
доста времена за одмор, дружење
и забаву пошто завршимо

Николета Љубичић
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Најбољи
библиотекар
Ове године поводом међународног дана
библиотекара наградом „Мина Караџић“
награђен је наш библиотекар Мирољуб
Ракић, као најбољи библиотекар школске
2011/2012. године.

Д

руштво школских
библиотекара Србије
сваке године двадесет
другог октобра награђује
најбољег библиотекара. Ове
године поводом међународног
дана библиотекара наградом
„Мина Караџић“ награђен је
наш библиотекар Мирољуб
Ракић, као најбољи
библиотекар школске
2011/2012. године. Најбољи
библиотекар је постао због
својих креативних идеја и
жеље да библиотека у нашем
дому што боље функционише.
Као библиотекар ради
од 2006. године и тада је
дошао на идеју да се створи
мултимедијални центар.
Тада је простор у ком је

сада велика читаоница
био намењен и за учење а
истовремено је функционисао
и као библиотека. Он је
дошао на идеју да се тада
слободна просторија претвори
у данашњу библиотеку и да
читаоница служи само за
учење, што је и реализовано.
Библиотекар је показао
презентацију у којој је
обухватио: ммц, галерију,
центар за помоћ у одрастању,
читаонице (малу, велику).
Ту презентацију је наш
библиотекар презентовао на
додели награда. На основу
ове награде библиотекар
каже да ће следећа додела
ове награде бити одржана
у нашем дому, а до тада он

наставља са новим идејама.
За разлику у послу васпитача
и библиотекара он каже да је
посао скоро идентичан, само
што сада ради са децом из
целог дома, а као васпитач
имао је своју групу деце
којој је био посвећен. Каже
да је посао библиотекара
динамичан, креативан, стално
се нешто дешава. Такође
каже да је љубав према послу
веома битна. Да би неко био
најбољи библиотекар он каже
да мора да буде посвећен
свом послу, креативан и
да стално има неке нове
идеје. Ми му се захваљујемо
на сарадњи и издвојеном
времену, и желимо му још
доста оваквих награда.
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Прва библиотека
Најстарија библиотека до
које допире наше сећање је
она коју је у Египту саградио
краљ Осимандија. (Фараон
Осимандија (Рамзес ИИ)
владао је Египтом од 12791213. год. пре н.е. Он је
подигао у Теби 1250. год.
пре н. е. библиотеку са
20.000 папирусних свитака.
Материјални трагови који би
сведочили о постојању ове
библиотеке нису сачувани,
али су у близини места где
се она налазила откривене
две гробнице са натписима:
начелник књиге и шеф књиге
(титуле библиотекара). О
њеном постојању пише

Диодор са Сицилије у својој
општој историји света која
носи назив ,,Библиотека,,)
На њеном су прочељу биле
записане речи: ,,Радионица
за лечење душе” (Натпис на
латинском гласи: “Медица
анимае оффицина”. Добросав
Ружић у својој књизи О
библиотекама преводи га
као: ,,Леџбеница душе,,, а
леџбеница је место где се
лечи, опоравља, оздрављава,
лековито место.) Прича се
да је тиранин Пизистрат,
који је био веома посвећен
књижевности, први у Атини
сакупио научне књиге да се
јавно дају на читање, чији су
број, потом, сами Атињани
марљиво увећавали. А Ксеркс
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је, освојивши Атину, док је
градска тврђава горела,
извукао и у Персију пренео
сво то мноштво књига. После
много година краљ Селеук,
кога називају Никанор,
постарао се да се исте књиге у
Атину врате.

Надица Лазаревић

ЖИВОТ У
ДОМУ
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Дом

из снова

Дом ученика средње железничке школе у Београду – налази
се у ширем центру града, на општини Палилула, у непосредној
близини Железничке техничке школе. Дом ученика средње
железничке школе је васпитно – образовна установа намењена
ученицима и ученицама са територије Србије , који похађају
средње школе у Београду, а не живе у месту школовања.
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Одувек сам желео да живим на
месту где ми је све доступно,
да имам теретану, мали
биоскоп, стрељану, пространу
трпезарију и да све то
делим са вршњацима
из целе земље, као у
тинејџерским филмовима, да то
место буде близу школе и да се
у њему осећам сигурно. Ех...
-Ако је тако, пођи за мном!
Такво место постоји већ 50
година баш овде – у улици
Здравка Челара 14, на општини
Палилула. То је Дом ученика
средње железничке школе,
васпитно-образовна установа
намењена ученицима са
територије Србије који похађају
средње школе у Београду, а не
живе у месту школовања. Дом
је пре свега установа у којој се

стварају услови за васпитање
и учење ученика. Основни циљ
боравка овде јесте постизање
оптималног школског успеха.
152 четворокреветне собе са
купатилима и централним
грејањем задовољавају потребу
за смештајем. Свако се брине
о изгледу своје собе, што код
„станара“ развија осећај за
хигијену, естетику, заједнички
живот, као и одговорност
и поштовање према
„сустанарима“.
Хранимо се у модерно
опремљеној трпезарији у виду
самопослуживања. Јеловник
израђује нутрициониста и мења
се сваких 15 дана.
У оквиру Дома постоји и
амбуланта, као и Центар за
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одрастање.
Постоје многи садржаји и
културно-забавне секције
које омогућавају ученицима
квалитетно провођење
слободног времена.
-Звучи као идеално место
за усељење средњошколских
дана! Време проведено у
Дому, испуњено безбројним
доживљајима, сигурно се дуго
памти и препричава, сетно и
носталгично. А успех у школи и
лична сатисфакција производ
су доприноса стручног особља,
које ђацима даје смернице за
даље животне путеве.

Николић Наталија
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КОРУПЦИJA-

ПРИJАВИТИ ИЛИ НЕ

Н

а конкурсу који су
расписале Грађанске
иницијативе са темом
“Корупција - пријавити је или
не?”, у оквиру ројекта „Европа
виђена нашим очима“, поред десет
школа из Србије, учествовала је и
Медицинска школа. Победници су
проглашени 1. децембра у Центру
за културну деконтаминацију. И
поред тога сто су уеници ове школе
били најмногобројнији у сали ипак
су били песимистични. Све школе
су се показале на најбољи начин

и све су биле подједнако добре.
Бројни филмови, презентације
и литерарни радови држали су
нашу пажњу читавих пет сати.
Нашу школу су представљали
ученици ЛIV/2, који су оправдали
поверење свих. Наиме, неки су
постали прави глумци. Глумачке
способности ученици су показали
кроз свој аматерски филм.
Заједничким снагама успели смо
да изведемо причу до краја. Ту
је било режисера, продуцената,
камермана... и све смо то ми,

деца! Екипу, која је снимила филм
“Студент”, са којим су конкурисали,
чинили су: Немања Јеремић, Бојана
Пилиповић, Ивана Микић, Алекса
Ђорђевић, Катарина Катић, Мирела
Максимовић, Ана Атанасијадис,
Марина Попић. Поред филма,
представили су се и песмом коју је
написала Мила Младеновић. Све то
је одушевило жири, било је кратко
али слатко! На челу екипе била
је професорка Жељка Николов,
без које све ово не би могло да
се изведе. Поред пријављених 10

ПЕРОН МАГАЗИН
МАРТ 2013

београдских школа, на конкурс
су се пријавиле и медицинске
школе из Новог Сада и из Ужица.
Медицинска школа са Звездаре је
освојила посебну награду и у Праг
путује један представник. Овај
наградни конкурс за све нас је
једно ново искуство, могућност
да испробамо своје вештине, да
стекнемо нова познанства и да
се дружимо, а пре свега показао
нам је шта све можемо и да ништа
није недостижно. Пројекат „Европа
виђена нашим очима“ Грађанске
иницијативе спроводе у сарадњи
са организацијом „Партнери за
демократске промене” (Partners Czech) из Чешке Републике,
а финансира га Министарство
иностраних послова Чешке.
Mила Младеновић

КОРУПЦИЈА- АНТИКОРУПЦИЈА

Срамота на све стране

Сви се боје у Србији па и шире

Умешала се у смртне ране

Те болести што образе каља

Док новац решава све бриге

Људи једни друге подмире

Деца више не узимају књиге.

Иако знају да то не ваља.

Почињу да живе само за паре

Најгоре сада то је

Јер не мисле да паре срећу кваре

Користити положаје своје

Већ да осмех на лице качи

Па на штету свих нас

И тада су све јачи и јачи.

Укаљати себи част.

Новац дати деци маленој

Нaпунити своје џепове

Тада до корупције неће доћи.

Па се смејати на сав глас

Јер бити поштен права је врлина

Док човек себи срећу кује

И чинити ствари срцем а не телом

Други умиру за час.

Такве особе су права милина

Корупција, тај црни мрак

А нарочито кадa су у мантилу

Увукла се у све преграде

белом.

Успела је да уђе чак
И у медицинске прегледе.

Mила Младеновић
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Шта ћеш ти да студираш?

Р

И

У

Ја сам спортски тип

Радознао(ла) сам

Ја сам креативна особа

Љубитељ сам природе

Прецизан(на) сам

Маштовит(а) сам

Вешт(а) сам са алатима и
машинама

Умем да решавам математичке
проблеме

Умем да скицирам, цртам и
сликам

Умем да решавам механичке
проблеме

Умем да решавам сложене
рачунске операције

Умем да свирам музички
интрумент

Умем да поправљам ел.апарате

Волим да истражујем и развијам
идеје

Пишем песме, приче, компонујем

Волим да петљам са машинама

Волим проучавање физичких
теорија

Волим да се креативно
изражавам

Волим да радим напољу

Волим да радим самостално

Волим да певам и играм

Физички сам активан(на)

Научно сам оријентисан(а).

Креирам одећу и дизајнирам

Волим да правим ствари

Волим самосталан рад

Правим уметничке предмете

Узгајам биљке и животиње

Волим експериментисање

Волим да фотографишем

Укупно: ___

Укупно: ___

Укупно: ___

Како донети одлуку?
И ове године наш дом
је изразио спремност да
ученицима завршних разреда
помогне при одабиру свог
позива, како би будући
бруцоши на време започели
припреме за пријемни испит.
Дана 29. XI 2012. године
у у тв сали дома наши
матуранти су од Центра за
развој каријере и саветовање
студената београдског
универзитата имали прилику
да чују информације које би
им биле од значаја за даље
школовање. Тим предавача
је одговарао на питања
ученика и тиме разрешавао
њихове сумње везане

за приватне и државне
факултете, волонтирање
током студирања, неформално
образовање, професионалну
орјентацију и селекцију...
На крају предавања су
поделили упитнике као један
од начина да ученици боље
упознају своје особине и
склоности те их тако повежу
са одговарајућим занимањем.
Осим овог тима, у Дом је
дошао и наш бивши ученик,
данас студент социологије,
Дарко Јоксимовић, који је
својим радом „Омладина
и запошљавање“ упознао
заинтересоване ученике са
данашњим стањем на тржишту

рада. Реакције говоре да
су добијене информације
корисне за формирање
односа према будућности и
избору правог занимања, те
се и пред вама налази такав
упитник који вам може бити
од помоћи. Међу наведеним
тврдњама изаберите оне које
се односе на вас. Овде нема
тачних и нетачних одговора.
Будите искрени па ће вам
резултат који добијете помоћи
да боље разумете себе, своје
склоности и интересовања.
Катарина Петровић
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Д

П

К

Ја сам срдачна особа

Самопоуздан(а) сам

Темељан(на) сам

Помажем другима

Убедљив(а) сам

Прецизан(на) сам

Саосећајан(на) сам

Енергичан(на) сам

Систематичан(на) сам

Волим да посредујем у
неспоразумима

Умем да иницирам активности и
пројекте

Добро водим пословне
разговоре

Волим сарадњу са другима

Волим друштво важних људи

Савестан(на) сам

Волим да радим у групи

Умем да промовишем ствари

Умем да водим евиденцију

Волим рад са младима

Умем да држим говоре

Бавим се детаљима

Радо бих волонтирао(ла)

Добро руководим групом

Добро баратам бројевима

Бавим се тимским спортом

Волим да одлучујерм уместо
других

Добар(а) сам у
административним пословима

Волим да подучавам

Желим да водим политичке
кампање

Волим да куцам и водим белешке

Укупно: ___

Укупно: ___

Укупно: ___

Особа си од дела. Волиш

Ти си помагач. Волиш рад

Ти си мислилац. Волиш

са радиш са алатима и

са људима, неговање и

да решаваш математичке,

машинама, да узгајаш

лечење, као и подучавање

апстрактне и научне

биљке и животиње, волиш

других. Саосећајан(на)

проблеме. Радознао(ла)

да се бавиш спортом

сам и волиш рад у

си да сазнајеш сиштину

и боравиш у природи.

групи. Избегаваш рад

проблема. Избегаваш

Избегаваш социјалне

са машинама и алатима.

руковођење и убеђивање.

активности.

Р

Цениш срдачност и

Д

Цениш научни рад.

И

поверење.

Ти си руководилац. Волиш

Ти си креатор. Волиш

Ти си организатор. Волиш

друге људе, политику.

сликање, плес, писање,

да радиш са бројевима,

Промоцију и продају.

позориште и музику.

протоколима и подацима,

Избегаваш послове који

Избегаваш послове

посебно писаним.

траже дубљу анализу и

који су структурисани

Не волиш нејасне и

промишљање.

и понављају се. Цениш

вишезначне ситуације.

креативност, оргиналност

Цениш прецизност,

П

и независност.

У

уредност и стабилност.

К
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Матуранти
у средњој Европи
Борба сa временом је почела. И без одбројавања дани лете као
луди, неуморно као да желе да побегну негде, али нама се не
жури. Заустављамо време, гасимо светло и палимо мотор. Ласта
ластавица полеће. Пилоти Милан2 и Немања Лосић, коме смо
ми ипак с разлогом наметнули презиме Добрић, су спремни.
Јутарње сунце нас је све разбудило и опустило нас у границама
друге државе. Наша прва дестинација била је Братислава.

К

ако нам је Немања рекао,
Братислава је главни и
највећи град Словачке.
Братислава и Беч су два најближа
главна града у свету обзиром да
се налазе на удаљености од 50
км. Овај град лежи на Дунаву а
у непосредној близини је и река
Морава. Економија овог града је
доста развијена а незапосленост
веома мала. Уз бројно
фотографисање слушали смо разне
анегдоте о овом граду и уживали
у шетњи. Чак нам ни киша која је
ромињала није сметала. Кратко али
слатко. Убрзо смо наставили пут. До
Прага нас деле још неколико сати
вожње. Аутобус је био наш други

Братислава

дом тј. једини на овом путовању.
Кухиња, спаваћа соба, дискотека,
исповедаоница..све у једном. Сунце
је жарило лица младих који су
жељни пута. У касним вечерњим
сатима стигли смо у “Топ” хотел.
Хотел је стварно био топ. Многима,
а нарочитно професорима, тешко
је пало сналажење у овој вили.
Превелики хотел са више делова,
са неколико рецепција и салона,
а можда оно најбитније за нас
- са предивном трпезаријом.
Изгладнели, одмах смо навалили
на шведски сто. Ту је било свега.
Од разних салата, салама и сирева
преко пилетине, меса и кромпира
па све до куглофа, колача и торти.

Ноћи смо проводили углавном
у бекству али овог пута не од
професора већ од обезбеђења.
Главом смо бранили свој депозит,
али и осмехом. Ни доручак нас није
разочарао. Са пуним стомацима
полетели смо ка Немачкој. Наш
циљ био је Дрезден. Дрезден се
налази на југоистоку Немачке и
представља најзанимљивији град
Саксоније. Лежи на пловној Лаби
и железничкој прузи која повезује
Праг са Берлином. По броју
становника, овај град налази се на
15. месту у Европи. Овде се налази
чувена Семпер опера, Краљевска
палата (резиденција саксонских
принчева) као и Балкон Европе који
пружа прави ужитак туристима.
Овај балкон пружа предиван поглед
на реку Лабу као и на велики
део града. Пун је вредности које
привлаче туристе из разних крајева
света. После обиласка историјских
зидина сви смо појурили у
куповину. Времена за куповину
никада довољно. Појурили смо
као муве без главе, али све то
нам није тешко пало. Данима
смо се припремали за матурску
екскурзиију. Ипак је и овом дану
убрзо дошао крај и морали смо
да се вратимо у хотел где су нас
чекале припреме за дискотеку.
Луд провод је загрантован.
Расположење расте као и јачина
песме. “……” је убрзо постала мала
за све нас јер су и професори били
поприлично весели. Нема одмора за
нас, па ни после оваквог провода.
Сви смо остали будни до јутра. А
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сутрадан нас је чекао наставак
обиласка Прага. Оно што нисмо
стигли да обиђемо претходног
дана, тад смо видели. И баш то
нам је фалило да употпунимо
слику оваквог града.
Са Храчанских планина
видео се цео град.
Мостови, река Влтава,
зидине, зграде. Видели
смо смену страже која
је само једном дневно
тачно у подне. Пуни
утисака наставли
смо шетњу до Влтаве
одакле смо кренули
на крстарење. Прави
ужитак је крстарити
реком, посматрати град
из других димензија и
углова, видети и његову
другу страну. Крстарење
нас је опустило и
дало нову енергију за
наставак пустоловине.
Шетајући градом на
сваком кораку смо
наилазили на штандове
са чувеном чешком
кобасицом и пивом. Ни
ово нисмо заобишли.
Стварно су оправдано најпознатији
по томе. Било је изврсно. Шетња,
куповина и сликање. Све то нас
је пратило до хотела. Почеле
су припреме за нову дискотеку
“Сасазу”. Још једна ноћ без спавања.
Снаге нам не понестаје. А сутрадан
нас је чекао још један изазовБеч. Спавали смо у аутобусу и то
тако слатко да нам је пут прошао
брзо а Беч за трен ока био испред
носа. Овај град је можда на нас
оставио најјачи утисак. Стварно
нас је очарао. Беч ноћу. Нешто се
речима не може описати јер тада
губи сву лепоту. Кратку вечерњу
шетњу завршили смо испред

хотела “Пирамида”. Сви смо били
изненађени луксузом овог хотела.
Хотел је стварно био у облику
пирамиде. Чиме смо ми све ово
заслужили? Све је било предивно.

Чак нам је у једном тренутку било
жао да легнемо у тако сређене и
удобне кревете. Али ипак нас је
умор савладао. Тада смо се сећали
претходне ноћи када смо имали
графит whitе pаrty. Сви смо обукли
беле мајице а од агенције смо
добили маркере. И тада почиње
права забава. Исписивали смо једни
другима поруке. Ту је било свега
- љубавних порука и нежности,
подршке пријатеља и по који виц.
Сутрадан смо наставили обилазак
Беча. Очарао нас је Сембрун,
дворац у коме је живела Марија
Терезија. Она је овде проводила
летње месеце са својом дворском
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свитом која је бројала око 1500
особа. Онда можете да замислите
колики је био дворац. Имао је
преко 40 соба а свака је носила
своју причу. За уређење дворца
била је задужена сама
краљевска породица, па
дворац одаје утисак да
и дан данас у њему неко
живи. И Франц Јосеф је
рођен у овом дворцу, где
је нажалост после 68.
год владања и преминуо.
У оквиру дворишта био
је лавиринт. Нисмо га
заобишли а права забава
била је баш тамо. Смех до
суза или сузама до смеха,
како за кога, али ће се у
сваком случају памтити. И
тако су пролазили сати овог
последњега дана. Умор нас
је већ савладао па нам је
пут до Београда прошао у
спавању. Почетком седмог
дана ушли смо у Србију. Све
нас је растужио Немањин
говор пред одлазак. Баш
смо се везали за њега, а по
свему судећи и он за нас.
Дечко пун духа и ведрине,
успео је да нам пренесе своје знање
о свим градовима и да придобије
нашу пажњу што је понекад било
тешко. Тужног лица напустио је
аутобус. А за сав свој труд добио
од нас једно велико “Хвала”. Све
ово прошло је брже него што смо
очекивали. За трен ока били смо на
почетној станици. Обично се све и
завршава управо тамо где и почне.
Са новим искуством, пријатељима и
љубавима, растали смо се у тишини.
Све се дешава само једном у
животу па тај исти живот проживите
као матуранти.
Mила Младеновић
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Свилајнац
у посети другарима

“Свилајнац је градско насеље у Србији. Припада
истоименој општини Свилајнац у Поморавском
округу. Према попису из 2011. било је 9131
становника (према попису из 2002. било је 9395
становника, а према оном из 1991. било је 9622).”

ПЕРОН МАГАЗИН
МАРТ 2013

C

редња пољопривредна
школа са Домом
ученика у Свилајнцу је
и ове године позвала наш
Дом у госте на такмичење
и дружење. Радо смо
прихватили позив који је
уједно био и изазов за нас.
Пут Свилајнца кренуло је
25 ученика нашег дома у
пратњи васпитача. Перфектна
уређеност дома и његовог
окружења оставила нас
је без даха. На први
поглед, закључујемо да је
на уређивање дворишта
утрошено много труда и
залагања. Ученици очигледно
воле свој позив и занимање,
чим толику пажњу посвећују
детаљима. Поред уредно
подшишаног травњака,
ограде и баште, ту су и
биста краве, пољопривредне
алатке и мали летњиковац
– рај за очи. Окружење
самог дома, који је у склопу
пољопривредне школе, одише
ратарском атмосфером. Ту
је плац испуњен фармом
животиња, ветеринарском

ординацијом, великим бројем
пољопривредних машина,
стакленицима. С обзиром да
пољопривредна школа има
своје парцеле које обрађује,
храна у дому је потпуно
органска и домаћа. А и укусна,
мора се признати. Што се
тиче такмичења, наш дом се
одлично показао. Осим нас,
Свилајнцу у посету пристигли
су и домови из Лесковца.
Домаћини су организовали
такмичења на завидном нивоу.
Наша очекивања су испуњена.
Такмичења у стоном тенису
и стрељаштву одржана су
24.02. Истог дана одржано је
и такмичење у једној корисној
традиционалној дисциплини
– ткању. Овде су, већином
ученице, имале задатак да што
боље направе ручне радове,
што им је и пошло за руком.
Верујемо да би им и баке
завиделе. Након такмичења је
у склопу дома организована
журка. Ученицима је добро
дошло да склопе још нека
пријатељства. Недељно
јутро било је намењено
обиласку Свилајнца. Обилазак
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природњачког центра на
многе ученике оставио је
снажан утисак. Иако није
потпуно завршен, у њему
су се могле видети фигуре
диносауруса и задивљујући
вулкан. Након посете
природњачком центру, група
ученика са страхопоштовањем
је посетила манастир
Манасију. Високе зидине које
су вековима штитиле манастир
импресионирале су нас. Са
поштовањем и молитвама
поклонили су се моштима
деспота Стефана Лазаревића,
који је и саградио Манасију.
У Свилајнцу се свашта могло
научити и видети, али све што
је лепо кратко траје, тако да
је било време да се крене пут
Београда. Надамо се да ће
наши драги домаћини ускоро
посетити наш град, нашу
престоницу, јер и овде има
много тога занимљивог да се
види.

Вања Мадов
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Мемоари једне
гејше
Артур Голден
“У многим културама својевремено је постојала класа жена које
нису имале обавезу да се удају, већ су правиле друштво“моћним”
мушкарцима и забављале их различитим вештинама. Оне су биле
лепе, изузетно образоване, најчешће талентоване за неку уметност,
и изнад свега - слободне да бирају свог партнера. У старој Грчкој су их
називали хетере, у Јапану - гејше.“

Милица Николић

ПЕРОН МАГАЗИН
МАРТ 2013

П

рилично је тужно што
већина нас мало зна о
обичајима, традицији
и култури других народа. Ова
источноазијска идеологија
романтике и мелодраме нам у томе
помаже, даје увид у културу Јапана
и његову традицију. Гејше то заиста
и јесу, јапански идеал женствености
и лепоте, мудрости и способности,
декадентности и гламура. Радња
романа смештена је у Кјоту, тачније
у Гиону и Нита окији. Говори о
девојчици из малог рибарског
села која је продата реномираној
кући гејша. Ту она постаје и
шегрт и слуга. На самом почетку
романа покушава да побегне од
трагичне судбине, али временом
увиђа бесмисленост своје борбе,
јер су многи живели још горе, те
постаје пожртвована у намери
да постане гејша, сматрајући да
јој то отвара врата живота, да
ће тако доћи до љубави, среће и
сигурности.На њеном путу ће се
наћи многе препреке, али ће уз
успоне и падове успети да преживи
у окрутној хијерархији Гиона.
Кроз њене очи ми сагледавамо
позадину древног и тајновитог
града гејши. Са њом учимо плес и
певање, свирање на шемисену као

жестоко боре за мушку наклоност,
тачније дарежљивост. Девојка
невиност продаје на јавној аукцији,
најбољем понуђачу, а читава
церемонија и читав низ људи
који у њој учествују више личе на
добар купопродајни уговор него
на нешто лично, интимно. Гејша не
може да очекује љубав и срећу, о
томе може само да сања, већ мора
да брине о приходима своје окије,
куће, и о отплати свог дуга. Дуг или

дочаравају савршенство: савршена
фризура, савршена белина и
шминка, савршен кимоно и
савршен саговорник. Али у свом
том савршенству оне знају да
савршено преваре и најмоћније и
најутицајније људе! Преведено
са јапанског, гејша је уметницапевачица и плесачица, она која
јапански свет куртизана чини
светлуцавим. Она која бежи од беде
око себе, и иста та која не може

“Гејша, што на јапанском значи ‘‘особа од уметности,
жена високоедукована о плесу, музиции забављању’’

оно колико је окија у њу уложила
током одрастања и образовања.
Сан сваке гејше је успешан и богат
„дона“ коју може да финансира не
само њу већ и окију. Уговоре не
постижу само гејше, већ мајке окија
и газдарице чајџиница (жене које
су већ биле гејше). Имати свој „дом“
и исплатити своје дугове и имати
добру и бројну колекцију кимона то
је циљ гејше. Без обзира на „дону“
гејше су биле прилично независне,
у смислу да су ступале у контакт и
са другим мушкарцима, одлазиле

Гејше настају у традиционалном друштву Јапана
и церемонију служења чаја. Са њом
смо и кад учи да се шминка, облачи,
хода али и кад провоцира, заводи
и пати. Одрастање у оваквом
окрутном свету, где је жена жени
конкуренција, не само у Окији где
живи већ и на улици, у чајџиници,
па и код богате клијентеле веома
је тешко али и болно, јер се до
циља долази кроз безбројне
успоне и падове. Иза фасаде
лепоте девојке се немилосрдно и
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на многе забаве све у нади да ће
наћи бољег,имућнијег. Гејше, можда
не полажу никакав формални
завет на ћутање али раздвајање
оног што се дешава на послу и иза
затворених врата је део јапанске
традиције. Гејше једноставно о
својим искуствима не сведоче,
имена мушкараца занемарују
дајући им интерне надимке.
Оне су паметне и проницљиве
јер свим тим мушкарцима

побећи од беде која је у њој. Она
која је савршено понизна, увек ту
на располагању, насмејана и весела,
али у оквиру својих моралних
норми и само са једним циљем-што
бољом позицијом не сасмо у окији
већ и у читавом Гиону. Гејша улази
у „романтичну“ везу са неколико
својих „дона“-купаца али никада
се не скраси, што потврђује и
наша јунакиња која иако одлази
у Њујорк и живи у Петој авенији
и даље наставља да живи као
гејша јер то је њен живот, јер то
је она. Дирљива и тужна прича о
потрази једне жене за љубављу
која поставља низ питања на која
је веома тешко одговорити, али
која се стално намећу. Да ли је
гејша роб? Или је лепота која је
на пиједесталу, ту а недодирљива,
моћна у убеђивању, гламурозна
а опет није у власништву једног
човека. Да ли је гејша проститутка?
Можда, али добро култивисана и
са добром „залеђином“, научена
и припремљена да буде и роб и
господарица и пријатељ и издајник
а све са сврхом свог личног успеха.
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Зашто се каже?
Човек у свакодневном говору
користи устаљене изразе како би
се што боље изразио. Када се, на
пример, у нешто не разуме, рећи
ће да су то за њега шпанска села,
а уколико је нешто скупо платио
чућемо да га је то коштало као
Светог Петра кајгана. Исто тако,
често можемо чути како неко ћути
као заливен или му је пак упала
секира у мед.
Док изговарамо ове фразе
вероватно нико и не помисли
о томе откуда онe у нашем
свакодневном говору. Уколико само
мало застанемо, верујем да ће се
сви запитати – заиста, због чега се
нешто баш тако каже?
Шпанска села, као израз за нешто
непознато и неразумљиво, ушао
je из немачког језика. Тачније,
првобитни израз је гласио чешка
села јер су немачким војницима
при поласку кроз Чешку у другој
половини 17-ог века имена тих села
изгледала јако чудно и непознато.
Касније се тај израз укрстио са
изразом то ми дође шпански, те су
чешка села постала шпанска.
Када кажемо коштала је као Светог
Петра кајгана увидећемо да је
израз двозначан. Да ли је реч о
кајгани Светог Петра која је некога
коштала скупо или је она скупо
стајала самог Светог Петра? Могуће
је и једно и друго тумачење. Прво
се односи на преузимање грчке
пословице скупа је кајгана Светог
Ђорђа где су четири странца у
цркви појели кајгану коју је дечак
оставио свецу, те их је Ђорђе
казнио тако што нису могли
изаћи док не оставе све злато
што су имали. Што се тиче другог

Куцни у дрво
Сваки пут кад неко
прокоментарише нешто
добро или се догоди неки
повољан преокрет, човек
куцне у дрво и обично каже:
„Да куцнем у дрво, да не чује
зло.“ Ово је најзаступљенији
вид сујеверја који се заснива
на старом веровању да су
богови живели у дрвећу које
је расло по шумама. Када је
неко долазио да моли некога
од тих богова, ритуал је
захтевао најпре да додирне
кору дрвета. Ако би му се та
жеља касније испунила, он је
тумачења постоје две верзије. У
обе Христос (Бог) куша и људе,
али и Светог Петра. Током свог
хођења по свету били су примљени
да преноће код једне удовице.
Христос је при одласку на спавање
рекао Петру да не узима ништа од
хране због сироте деце, међутим,
гладан Петар је узео кајгану, те га
је Христос оставио ту да иде селом,
проси и не дозволи глад удовичиној
деци. Постоји и друга верзија
у којој се говори да је домаћин
истукао Светог Петра што је сам,
без питања спремио и појео кајгану.
Како год било платио је високу
цену.
Када говоримо о изреци ћути као
заливен,тешко је рећи откуда она у
језику. Матешић у Фразеолошком
речнику говори о томе да је ово
скраћени израз од ћутати као
оловом заливен. Претпоставља се
да је израз настао отуда што су се
у старо време отвори на кулама
затварали каменом и заливали

поново долазио до тог дрвета
да куцне у њега, што је била
порука богу да је молба уродила
полодом, а у исто време и
гест захвале. Истовремено,
постојало је веровање да око
дрвећа облећу и духови који су
љубоморни на људску срећу и
који су чинили све да осујете
добар развој догађаја. Куцање
у дрво имало је и ту улогу да
„запуши уши“ тим духовима
да не би чули да је жеља
испуњена.
Милош Стаменковић
оловом.
Уколико неко изненада дође до
велике среће често ће људи за
њега рећи да му је упала секира у
мед. Због чега се у изреци налази
мед, то нам је сасвим логично јер
мед означава сласт и задовољство.
Али откуда секира? ВукС.Караџић
нам говори да је то вероватно због
дрвосеча за које би била велика
срећа када би, при сечи дрва,
изненада наилазили на мед који
су ту накупиле одбегле или дивље
пчеле. На том месту, када се удари,
секира практично пропадне у мед,
што нам сликовито објашњава
израз. Међутим, касније су људи
секиру заменили кашиком. Ипак
израз пала кашика у мед не може
имати исто значење као када
падне секира у мед, јер нема дозе
изненађења. Језиком се служимо,
говоримо и пишемо. Лепо је знати о
њему и нешто више.

Катарина Петровић
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Црна мачка
Да ли црна мачка доноси несрећу?

Е. Редфорд (Е. Радфорд)
описује у Енциклопедији
сујеверја историјат овог
веровања, чији је корен у
Енглеској, којом је тада владао
краљ Чарлс И. Његов страх
да ће изгубити свог љубимца,
једну црну мачку, био је
толики да је наредио да је
чува посебна стража. Онога
дана кад се мачка разболела

и угинула, за владара је све
пошло наопако па је већ
следећег дана изгубио власт и
био ухапшен.
Вероватно је од тог догађаја
створена легенда у којој су
црним мачкама приписане
мистичне моћи. Ове животиње
су на бродовима држане пре
свега да би мишеви били “под
контролом”, али им је ускоро
приписана и моћ утицаја на
судбину брода, аналогну оној
коју је имала и на судбину
краља Чарлса И - ако би неко

бацио мачку преко ограде
брода или ако би она сама
пала у море, то би значило
да ће и брод завршити на
дну мора (што је у складу са
принципима симпатетичке
магије). Ускоро су и морнари
почели да тумаче своју
судбину на основу понашања
мачке. Кад мачка, рецимо,
приђе неком од њих, то је
значило да ће га пратити
срећа, а ако му приђе само до
пола пута па се онда врати,
био је то лош знак.

Ова веровања преузеле су од
морнара и њихове породице,
па је у свакој кући са бар
једним морнарем држана црна
мачка. Сматрало се да она
“чува кућу” од несреће која
би на мору могла да задеси
морепловца. Ово веровање
до те мере је било изражено,
да су црне мачке сматране
за праву драгоценост, па се
догађало и да буду предмет
крађе.
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Даљи развој веровања
уобличио је оно што је и данас
раширено код многих народа,
па и нашег. Онога дана кад
се морнар припремао за пут,
укућани су гледали какву
ће му срећу “прорећи” црна
мачка јер се веровало да
она зна шта га чека. Ако би
кренула од њега ка вратима,
показујући му симболично
пут, био је то добар знак и он
је полазио безбрижан, али
ако би му “пресекла” пут то
је значило да му не саветује
да крене јер га на путу чека
несрећа.
Такође је постојало и
веровање да је црна мачка
служила као помоћник или
маскота вештицама, и да се
претварала у ђавола пошто би
им одслужила седам година.
Веровање да мачка има
девет живота потиче још
од старих Египћана, који су
обожавали мачке. Они су се
дивили њиховој виталности
и способности да преживе
пад са велике висине, па је из
тога проистекло веровање да
мачке имају девет живота.
Зашто баш девет? Мачка
је, као објекат обожавања,
доведена у везу са њиховим
тадашњимм Тројством, које су
чинили Мајка, Отац и Син. Три
пута три био је највиши израз
исказане части, па је тако
створено веровање да мачка
има девет живота.

ПЕРОН
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Генетски

модификована
храна

О

храни се данас расправља
жучно и често као
никада пре; лавину
полемика покренула је генетски
модификована храна, коју је
могуће производити захваљујући
бројним открићима из области
биотехнологије, гране науке која
доживљава процват на почетку XXИ
века. “Наоружани” новостеченим
знањем о ДНК, научници широм
света експериментишу са генетским
кодом биљака и животиња,
стварајући нове врсте и по жељи
бирајући њихове особине. Доскора
незамислива ствар се већ десила:
укрштање биљака и животиња.
Иако нико то није, барем јавно,
урадио, лако је замислити и
сличне експерименте са људима,
чији генетски код би могао да
буде “обогаћен” генима биљака
и животиња. Истраживања су
углавном усмерена ка производњи

генетски модификоване хране,
која у научној јавности има
пођеднаки број присталица и
противника. Разлози који иду у
прилог производњи овакве хране
веома су јасни, али последице
које би таква храна могла да
изазове нису испитане, јер је тако
нешто и немогуће предвидети у
лабораторијским условима. Пошто
се генетски модификоване врсте
већ узгајају, може се рећи да је
експеримент изашао из оквира
лабораторија, а да претходно није
јасно утврђено колико далеко
експеримент може да оде, на који
начин се контролише и колика
ће територија, па самим тим и
популација, бити обухваћена
њиме. Када је реч о противницима
генетски модификоване хране, као
и онима који нису у потпуности
против такве идеје, али заговарају
врло опрезно поступање, аргумети

се односе на утицај овакве хране
на људско здравље, што није
испитано, нити је доказано да
је тако нешто недвосмислено
безопасно. Такође, помињу се
и могући негативни утицаји на
природно окружење, промене
екосистема, али и моралне
дилеме. Иако заговорници
генетски модификоване хране
тврде да опасност по здравље
не постоји и да код људи који су
узимали такву храну нису уочени
никакви здравствени проблеми, из
супротног табора упозоравају на
то да је прошло премало времена
од почетка узгајања и коришћења
генетски модификованих врста и
да је право питање какви ће бити
резултати на дуже стазе. Утицај на
природно окружење и екосистеме
је мало боље истражен, а већ сада
је могуће рећи да је он негативан,
јер се угрожавају природне
врсте, које могу у потпуности
да нестану, било због повећане
смртности, било због природног
(спонтаног) укрштања са генетски
модификованим врстама.
Истраживања у Великој Британији
показала су да се смртност
инсеката повећава у окружењу
генетски модификованих биљних
култура; пример су пчеле које су
се храниле на пољима репице
генетски измењене тако да
производи природан инсектицид
који убија гусенице и инсекте који
су се хранили ларвама које су

ПЕРОН МАГАЗИН
МАРТ 2013

расле на генетски модификованим
усевима. Иако присталице
генетског инжењеринга тврде
да нове врсте, које обезбеђују
веће приносе или дају више меса,
представљају решење за проблем
глади и сиромаштва, мало ко је
потпуно уверен у то. Већ сада
мултинационалне фирме у великој
мери финансирају и контролишу
истраживања, те патентирају
нове врсте. Оно што је до сада
било заједничко власништво
свих наједном постаје приватни

биљних и животињских врста и
хербицида. Иако данас постоји избор
између генетски модификоване и
органске хране, питање је да ли ће
такав избор постојати када количина
усева измењених врста достигне
критичну тачку која почиње да
знатно угрожава природне биљне
и животињске врсте и да изазива
њихов нестанак. Иако научници и
заговорници идеје унутар државних
институција одбацују овакве
критике и страхове, позивајући
се на хуманост, морал и добробит
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потреба за коришћењем пестицида
и инсектицида; тако добијена
храна ће, кажу неки научници,
бити здравија и од органске
хране, која, иако произведена без
употребе заштитних средстава,
ипак расте у средини која је
мање или више затрована. Када
је реч о здрављу људи, корист
може да буде и непосредна, јер
је могуће замислити и врсте које
производе природне вакцине
или инсулин, као и врсте које ће
бити обогаћене већим садржајем
жељених витамина и минерала.
Бранећи генетско измењивање,
“ЗВАНИЧНО је забрањена, али и у Србији се већ користи
присталице истичу да се такав
генетски модификована храна. Увозимо месо из земаља
процес одвија хиљадама година,
где се увелико стока храни житарицама са измењеним
од тренутка када је човек почео да
генима.’’
припитомљава животиње и бави се
пољопривредом. Већ 8.000 година
посед богате мањине, заштићен
човечанства, бројни политички,
траје процес укрштања, који је за
патентом од слободног коришћења. економски и војни скандали,
резултат имао нове врсте које је
С обзиром на овакву тенденцију
примери злоупотребе науке и
човек употребљавао у исхрани.
и логику крупног капитала, чији
негативни ефекти глобализације на
Ипак, оваква аргументација
је једини, или макар најважнији,
сиромашне регионе ником не уливају
не може да буде прихваћена;
императив профит, мало је
наду да ће генетски модификована
укрштање се одвијало природним
вероватно да ће нове врсте бити
храна донети нове и светлије
путем, а не у лабораторијским
бесплатно уступљене сиромашним
перспективе. О добробити и светлим
условима, и без свесног мењања
земљама. Вероватнији је сценарио
перспективама говоре заговорници
генетског кода. Природа је била та
по коме се патентирано семе нуди
биотехнолошких истраживања у
која је одлучивала које ће врсте да
по високој цени, коју сиромашни
области производње хране. Они
преживе и она је регулисала крајњи
не могу да плате. Нове биљне
истичу да постојеће измењене биљне
исход укрштања. Играти се Бога,
и животињске врсте, које би
врсте дају и три пута веће приносе,
слажу се многи, опасно је, јер су
могле да реше проблем глади
а да нове животињске врсте могу да
резултати непредвидиви.
или да га бар знатно умање, на
дају више меса или млека; и не само
тај начин остају ван домашаја
то; комбиновање гена различитих
оних којима су најпотребније, па
врста решава и проблем региона
таквима преостаје увоз генетски
где је клима главна препрека за
модификоване хране, то јест
повећање производње хране. Један
готових производа, који су расли и
од примера је уношење гена риба
прерађивали се негде другде; тако
из хладних мора који их штити од
сиромашне земље, већ зависне од
ниских температура у генетски код
добре воље богатих, постају још
кромпира, који на тај начин постаје
зависније, овог пута искључиво од
отпоран на мраз. Већ поменути
приватних произвођача хране, који
засади репице показују да је могуће
не само да производе храну већ
стварати биљке које производе
процес контролишу у потпуности
ензиме кобне по штеточине, па се на
патентирањем гена, семења,
тај начин смањује или потпуно укида
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Јазас

Јазас?
Јазас је југословенска
асоцијација за борбу против
ХИВ-а/СИДЕ. То је прва
невладина хуманитарна
организација, основана 1991.
година са циљем да се бори
против ове опаке болести.

Ко чини Јазас?
Јазас чине професори, лекари,
здравствени радници, уметници
и велики број младих људи.

Омладина Јазаса, од када ради?
Од 1994. године са радом је
почела Омладина Јазаса. Она
данас представља самосталну
омладинску организацију чије

програме спроводе студенти
и средњошколци. Омладина
Јазаса ради на превенцији сиде
и помоћи особама које живе
са ХИВ-ом/сидом и њиховим
породицама и окружењу.
Омладина Јазаса постоји и
у Крагујевцу, Нишу, Новом
Саду, Панчеву, Зрењанину,
Ваљеву…Организација окупља
2.000 активних чланова, из
различитих група, узраста,
различитих професија (доктори,
медицинске сестре, студенти,
наставници, социолози,
психолози, средњошколци и
тако даље). Оно што је посебна
карактеристика ЈАЗАС-а је
активно учешће великог броја

професионалаца у медицинским,
социјалним и психолошким
наукама. Највећи део тих
професионалаца има значајну
едукацију из области ХИВ/
АИДС-а стечену у земљи и
иностранству, публикације
објављене у домаћим и страним
часописима, зборницима и
посебним едицијама, препознат
интернационални ангажман у
обласи ХИВ/СИДЕ и чланство у
међународним телима која се
баве питањима ХИВ-а и АИДС-а,
руковођене истраживачким
пројектима из ове области. Све
то омогућава организацији
да се бави и стручним и
теоретским активностима на
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ТОП 7
полно-преносивих болести:

разјашњавању бројних питања
везаних за проблем ХИВ/
сиде код нас. Као резултат
тога, до сада је у партнерству
са Српском академијом наука
и уметности (САНУ), као и
другим организацијама ЈАЗАС
реализовао неколицину стручнонаучних скупова и штампао
вредне стручне и научне
публикације. Такође су штампане
у и публикације, за младе, у
сарадњи са Министарством
просвете Републике Србије. Са
друге стране ЈАЗАС посебну
пажњу поклања раду са
младима, који се такође упућују
на континуирану едукацију ради
сталног оснажења знања.

1. Хламидија: преноси се путем сперме, вагиналног секрета, крви,
аналним, оралном или вагиналним сексом, преко заједничког
пешкира… Код жена је праћена крварењем са болом у стомаку
а и код мушкараца и жена цурењем чудног секрета из вагине/
пениса, пецкањем током мокрења… Лечи се антибиотицима
а уколико се не лечи мушкарци могу остати стерилни а жене
затруднети ванматеричном трудноћом. Хламидија се може
пренети на бебу.
2. Кондиломи илити гениталне брадавице. Јављају се као мала
катастрофална испупчења у вагиналној, аналној области или
на пенису. Шире се по телу брзином летњег пожара, могуће је
добити рак грлића материце а у току порођаја може прећи на
бебу. Лече се лекарском одстрањивањем или неком лошијом
варијантом. У питању је једина болест код које кондом не
помаже!!!
3. Генитални херпес је рођак познате ,,грознице”. Преноси се
аналним, вагиналним и оралним сексом. Тешко га је открити а
праћен је пецкањем и болним пликовима у пределу гениталија,
као и повишеном температуром. Може се пренети на бебу код
које изазива тешка обољења. Тешко се лечи (јер вирус херпеса
не може бито одстрањен из тела).
4. Гонореја или трипер или капавац, преноси се аналним,
вагиналним и оралним сексом, напада грлић материце, анус и
мокраћни канал. Праћена је капањем гноја и пецкањем током
мокрења. Изазива разне болести коже, унутрашњих органа и
стерилитет. Лечи се антбиотицима.
5. Стидне ваши су одвратне и нимало oпасне. То су мали
организми који се јављају у пределу стидних длачица и изазивају
свраб и црвенило. Преносе се после секса са инфицираном
особом или преко постељине, веша, пешкира... Лече се лосионом
против стидних ваши.
6. Сифилис. Он вреба из сваког незаштићеног секса и изазива
тешка обољења срца, мозга и узрокује лудило. Први симптоми
су ранице у пределу уста, полних органа и ануса а затим и опис,
после осипа чворновате, болне израслине на кожи и костима.
Затим прелази на мозак. У почетним фазама успешно се лечи
антибиотицима а у каснијим мало шта се може урадити.
7. Хепатитис: А- путем прљавих руку; Б и Ц путем крви. Јавља
се губитак апетита, мучнина, висока температура, комбинација
светлије столице и тамније мокраће. Хепатитис Б спречава се
вакцином док за Ц јoш увек није пронађена. Уколико се на време
лечи, у 90% случајева се излечи и болесник постаје доживотно
имун на инфекцију.Осталих 10% лечи се до краја живота. Сва три
обољења узрокују цирозу и рак јетре.
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Москва

као туристички раj

Б

ило је хладно, а све
леденији ветар је доносио
онај ,,снежни’’ мирис који
ме је терао да размишљам о
новогодишњим празницима
и путовању у неке, по белом
покривачу познате дестинације.
И док је снег шкрипао под мојим
ногама, пролазила сам поред
Руског дома. На билборду је
писало ,,Москва као туристички
рај’’. Застала сам, стресла снег
са капута и ушла у дом. Затекли
су ме прелепи пејзажи главног

града Русије, који је уједно и
највећа метропола у Европи.
Богата историја и необична
архитектура града изграђеног на
седам брежуљака већ гарантују
добар провод. Кажу да је град
скуп, ноћни изласци нарочито,
али поред овакве историје
и архитектуре вероватно
ми они неће ни падати на
памет. Слике са видиковца на
Врапчевим брдима посебно су
интересантне јер пружају поглед
на величанствену метрополу.

Тешко је замислити како је у
дванаестом веку, у доба када
је основана, Москва била
обичан град. Кажу, негде у то
време изграђен је белокамени
кремљ, а садашњи, направљен
од црвених цигала настао
је нешто касније. Тврђава је
служила као војно утврђење,
палата, оружарница, царска
ризница, а сада се ту налази
и радно место председника
Русије. Унутар Кремља се
налази и Алмазни фонд (музеј
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дијаманата) у коме су изложени
руски царски драгуљи, као и
две стотине топова заплењених
од Наполеона. Бар по сликама,
световне грађевине подсећају
на дворце северне Италије, а
приметан је и утицај других
страних архитектонских стилова.
Колико видим, аутентичан
старински стил сачуван је
при реконструкцији цркви,
а најпознатија од неколико
светиња унутар Кремља сигурно
је Успенска саборна црква у
којој су крунисани руски цареви.
Одмах поред пејзажа Кремља
је и прелепи Црвени трг, који
је, како кажу, место дешавања
свих најважнијих догађаја у
Москви и на ком се сваке године
организује новогодишње славље.
На том тргу је лоциран и један

од најпрепознатљивијих симбола
главног града Русије – Храм
Василија Блаженог, са својим
шареним куполама, налик на
слаткише. Поред Кремља и
Црвеног трга, посетиоцима се
препоручује да прошетају старим
делом града, нарочито Старим
Арбатом, улицом која је настала
у четрнаестом и петнаестом
веку и која је сада нека врста
корзоа.На Арбату се налази и
кућа музеј једног од највећих
руских песника А.С.Пушкина
После оваквог ,,путовања у
далеку прошлост’’ љубитељи
књижевности могу обићи и
музеј Булгаков, смештен у стану,
који је послужио као амбијент у
ком се дешава радња култног
романа ,,Мајстор и Маргарита’’.
Можда ће неко баш ту срести и
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црног мачка Бахемонта, попити
пиће у кафеу и чути како се
својевремено у подруму баш
те зграде налазила кафана у
којој је песник Сергеј Јесењин
упознао своју будућу супругу
Исидору Данкан. Промотери
кажу да се Москва не може
обићи за неколико дана, али
се не брину, јер се туристи
увек враћају. Изложба је била
прелепа, дестинација занимљива
историјски поткрепљена.

Милица Николић

28

ПЕРОН МАГАЗИН
МАРТ 2013

Мода
и карактер
Мода је појам који се
употребљава у различитим
областима. У нашој средини
под овим појмом се најчешће
подразумева начин одевања.
Често се може чути да одећа и
начин на који је носимо осликава
наш карактер. Избор појединца
да ли ће бити „модеран“ или не,
тј. начин на који ће се облачити
повезан је са његовим ставовима
и вредностима. У школском
периоду се формира велики број
ставова, али се они током живота
могу мењати.
Значајни фактори за формирање
ставова о односу према начину
одевања јесу, између осталог,

масовни медији и пријатељске
групе вршњака. Ове групе
играју највећу улогу у животу
адолесцената у периоду између
13-18 година, али и у животу
одраслих. Ако друштвени
круг у ком се појединац креће
сматра да је неки комад одеће
демодиран и неукусан, онда ће
он то често прихватити и тешко
ће се одлучити да купи одећу
о којој његови пријатељи имају
лоше мишљење. Одбацивање
из друштва се тешко подноси,
зато се појединац прилагођава
већини и уважава њихово
мишљење. Вратимо се на
дефиницију моде која је у нашој
средини устаљена, према којој је

мода одраз нашег карактера. Кад
кажемо за неког да има добар
карактер, пре свега мислимо
на моралне особине које је он
усвојио и којих се придржава.
Међутим, када особа попушта
под притиском других, она онда
има слаб карактер.
Бити модеран по сваку цену,
тј. облачити се онако како то
данашње друштво одобрава,
ипак не показује доследност. То
је одраз слабог карактера чија је
самосталност на издисају.

Надица Лазаревић
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Трендови
пролеће-лето
2013
и Џејн Биркин. Поп модели за
свеж, модеран изглед.

Пролеће и лето 2013. ће бити
у Техиколору. На недељама
моде Луј Витон, Мајкл Корс и
Москино су својим колекцијама
са мини сукњама, хаљинама
трапезастог кроја, графичким
кароом, лакованим ципелама и
мотивима бљештавих боја одали
почаст девојкама шездесетих,
попут Твиги, Франсоаз Арди

Недеља
моде
је
била
једногласна: лето 2013. ће бити
пругасто. Широке или уске
пруге, минималистичке или
психоделичне за графичку и
хипнотишућу силуету. Што се
боја тиче, најзаступљенија је
црна, са белом код Балмена и
Долче & Габана, или контрастне
црвена и зелена код Мајкла Корса
и, поново, код Долче & Габана.

МАРТ 2013
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Традиционални
оријентални
мотиви, које смо могли видети
у зимским колекцијама, овог
лета
добијају
западњачки
печат. Ханој, Пекинг и Токио
препознају се у колекцијама
инспирисаним Азијом. Ватрени
змајеви,
лотоси,божури
и
хибискус – штампани мотиви
са фантастичних путовања на
други крај света.
Перон
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ЊЕНО

ВИСОЧАНСВО О

ШТИКЛА
ЦИПЕЛЕ - НАЈВЕЋА ЖЕНСКА ОПСЕСИЈА

Многе су књиге написане о женској фасцинацији ципелама, али тајна
никада није сасвим разоткривена. На листи мистерија у мушко-женским
односима ципеле заузимају високо место.

Наталија Николић
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П

рви записи о обући
датирају из Старог
Египта, 3500 година
пре нове ере. То су биле
кожне „плоче“ које су тракама
везиване за ноге. Већ су тада
постојале назнаке високих
штикли, али се таква обућа
носила у церемонијалне
сврхе и није била погодна за
ходање. Друга група људи
који су носили „штикле“ јесу
египатски месари, којима
су оне служиле како би се
одигли од земље да се не би
упрљали крвљу.
У старом Риму и Грчкој
глумци су носили ципеле
са дрвеним или плутаним
ђоновима различите
висине, чиме су дочаравали
друштвени статус особе коју
су играли. Претечом високих
штикли сматрају се управо
такви дрвени ђонови. Носили
су их и мушкарци и жене,
а ти ђонови су, у ствари,
бивали закачени за скупе
кожне ципеле, како би их
заштитили од блата и остале
прљавштине.
У ХV веку су у Турској настале
такозване Chopine, дрвене

жене нису могле да се крећу
без помоћи штапа или слуга.
Примарни разлог настанка
ових ципела, ипак, није био
показивање статуса у друштву,
бећ спречавање жена да беже
из турских харема.
Кетрин де Медичи је била
супруга Војводе од Орлеанса,
касније краља Француске.
Била је веома ниска (150цм),

се говорило као о „онима
на високим потпетицама“. И
данас постоји израз „живот
на високој нози“, можда је то
разлог?
У преиоду XVIII века штикле
су постале уже и више, како
би додатно нагласиле женску
силуету. У исто време је у
Америци женама забрањивано
да носе високе потпетице, а

“Изум прве ципеле с петом приписује се Леонарду да Винчију.
Обућа са штиклом била је прво хит међу припадницима јачег
пола европске аристократије, што има сасвим једноставно
објашњење“.

а знајући да је будућа
краљица Француске, осећала
се несигурно у поређењу са
лепом и високом љубавницом
свог супруга Диане де
Поитиерс. Тада је имала тек
14 година. Како би задобила
наклоност народа и изгледала
лепше поред свог супруга,
почела је да носи потпетице
високе 5цм, које су давале
занос њеном ходу.
Тада су у моду ушле и
„исте ципеле“, а термин је
подразумевао ципелу која је

“Занимљив је и податак из једног америчког истраживања да
просечна жена четвртину својих ципела обује само једном, као
и да 13 одсто жена скрива нове ципеле од својих партнера. Да
избегне гунђање.”

или плутане ципеле на
платформу, које су постале
веома популарне у Европи у
наредна два века. Оне су биле
високе преко 20цм, због чега
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могла да се носи и на левој,
и на десној нози. До краја
ХVI века штикле су носила
оба пола, а о особама које су
биле моћне и успешне често

оне које су то ипак чиниле,
сматране су вештицама.
Тек половином ХIХ века су
Американци прихватили ову
европску моду.
За време Наполеонове
владавине ношење штикли је
било апсолутно забрањено,
како би се показала једнакост
међу људима. 60их година ХIХ
штикле поново улазе у моду и
данас представљају обавезан
модни детаљ сваке савремене
жене.
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Виолина
Лепотица,
Витка у струку,

Нема те

Сјајна од златних нити
Најсрећнија у загрљају уметника
А уметник

Ту је пролеће и мирис ружа,
сунце лагано руке своје пружа.
Ласта радосно стару песму пева.

Старим гудалом голица је по
струнама

Овде све је исто, али тебе нема.
Ту је и поток, још увек жубори,

Док она
Смеје се и плаче истовремено
Од модрог дрвета исклесана
У кутији од истог чува најтише
звуке

са травом неку нову причу збори.
Лепота свуда док вече се спрема.
Све опет к’о некад, али тебе нема.
Небо плаво красе задовољне птице

Од главе до пете позлаћена нитима

док поток им, каткад, умије лице.

Оставља без даха

Игра се, смеје, плаче, пева...

Задивљујућа

Баш све к’о онда, али тебе нема.

Ситна

Нема те крај мене, као некад пре

А опет моћна и снажна

да са пролећем опет делимо све.

Да измами осмехе кад се слави

Док сада свако свој сан снева

И сузе кад надођу успомене.

ја не могу јер тебе нема.

Николина Лађиновић

Петровић Катарина

Чамац
Он сече небеска огледала
Страх је и трепет за рибе
У веслима чува све реке овог света
Хиљаде вирова.
Сачињен од шума
Које труну на летњем Сунцу
Каткад пољуљан ветром
Испревртан и осушен кошавама
На дубинама дрема главетним
Доле
Конак за рибе и алге
Горе
Крила смртнику што не зна
пловити.
Николина Лођиновић
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Mоја поља
Попнем се тако на Чот, пред зору.
Одатле снени поглед, оштар и
бистар бацим куд год ми воља,
Лево се беле торњеви црквени, напред
је Срем,
а десно житна поља.
Ено их, видите ли очи моје?

Љубав
“А ниси знао да се љубав догоди,
тек тако? Е сада знаш” рекла му је
оним нежним гласом и очима пуним
сјаја. Није знала да га толико воли,
није мислила да ће јој ико бити
толико значајан у животу, али,
открила је, схватила је све и била
је срећна. Сањала је, а снови лажу.
Сањала је загрљај, трчали су једно ка
другом, као у филмовима, успорени
снимак, све је замишљала, а онда ју
је ухватио, подигао и држао као да
му је све на свету. Да, то је сањала
и онда се будила јутром, питајући
се како да побегне од стварности
која је окружује. Како да се склони од
његовог лика јер знала је да он њу
не воли. Знала је да љубав не може
бити таква, сурова, груба, заједљива
и безосећајна, знала је, да то је
само варка, знала је да љубав носи
емоције, да те подиже са тла и да
летиш, знала је да љубав није само
реч, и није само поглед, знала је да
не може без њега и знала је да он не
може без ње. Пустила га је није знала
зашто. Можда тамо негде љубав
нас чека, треба само пружити руку,
затворити очи и осетити њен благи
и божанствени додир..
Бојана Ранковић

То су вам та чувена сремска поља
хлебова,
Жутих жита, кукуруза, соје
Која се само на платну могу видети,
На платну неког паорског сликара,
неког сељанина,
И овако пред зору са фрушкогорских
висина.

Улице белог
светиљке,

града
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осветљавају

Звезде од зграда слабо су видљиве.
Крију се под облацима, срамежљиве и
стидљиве.
Док овде над гором трепти звезда
рој,
и под месечином трава светлуца,
А капи росе, као бисери, светле свуд
по њој.
Док шетам по плочнику крај милион
људи
Гледам исто оно што сам гледала и
овде:
Житна
поља,
сунцокрете,

поља

хлебова,

Стојим и гледам их сатима.

Гледам их, а осећам неку тежину,
поглед ми се мути,

Из сете ме тргне благи глас:

Суза ће сузу стићи.

“Изволите, зашо стојите ту пред
вратима?”

Знам да је то последњи пут да гледам
ово моје.

“Ја само гледам
платнима”.

моја

поља,

на

Овако мирна и сетна ћутим,
Јер знам да ћу отићи.

Николина Лођиновић

Одлазим тамо где не миришу хлебови
из кућа,
Где нема трешања, трске и где не
цвета шаш.
Тамо где нема жита, јечма, прућа,
Где се ноћ као овде не спушта лагано,
као плашт
Преко њива.
Нити се тамо као овде снива, сву ноћ.
Ал ‘шта сад, ја морам поћ’.

РА ДОВИ
УЧЕНИКА
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Сачувајмо
образ
Добро се добрим
враћа.“ Још од
давнина сам чула
ову пословицу
и дубоко ми се
урезала у мисли.
Да ли се заиста
све на крају врати
истом мером? Да
ли се све патње
и боли касније
надокнаде
срећом? Да ли
заиста добра или
лоша дела која
учинимо утичу на
даљи ток живота?
Свакодневно
гледамо како људи „пловећи у
мутном“ добијају све што желе,
а не би требало да је тако. Често
се запитамо где је ту правда,
али одговор ниодакле не стиже.
Само постоји вера и нада у боље
сутра, које ће наизглед, ипак
доћи прекосутра, док се сутра
још неко не обогати на рачун
оних који не желе да продају
образ, па се зато сматрају
наивнима и глупима.
Верујмо ипак да ће се добро
добрима вратити, па шта год да
се деси, образ је нешто што не
би требало никада да се запрља.
Образ се парама не може опрати,
јер и оне могу бити прљаве.

Катарина Петровић

РА ДОВИ
УЧЕНИКА

Лажљивци
Мислиш да сам наивна, да не
знам да ти нисам важна. Мислиш
да сам бедна, да не знам да ме
желиш само за дуге ноћи али
да с првим изласком сунца у
теби умире последњи пламен
страсти. Одувек си волео само
себе, свој живот, слободу, а ја,
уместо сигурне луке била сам
само доказ твоје слободе, доказ
да можеш да узмеш све а не даш
ништа за узврат. Да, желела сам
да одем од тебе али драги мој
та проклета љубав ме је држала
поред тебе све ове године.
Живим од кратких тренутака
проведених с тобом, памтим
их, и кад ниси ту ја их изнова
проживљавам у својим мислима.
Само једна твоја лепа реч
довољна је да мој глас од среће
затрепери а срце закуца јаче.
Више и не знам зашто те волим,
са мном си али никада нећеш

бити мој. Твоје приче да ме
волиш, да не можеш да живиш
без мене полако ме убијају.
Али ипак, ја се само насмешим
и спустим главу на твоје груди
пуштајући те да причаш још
мало лажи и дајеш још мало
празних обећања. И сваки пут
говорим себи да ћу те оставити,
да је заиста крај, али краја нема.
Ми се годинама будимо једно
поред другог, гледамо се и
смешимо, такви смо лажљивци!
Неће престати ова бесконачна
драма два савршена глумца, увек
иста сцена и добро увежбана
кореографија. Ја се нећу одрећи
своје љубави а ти нећеш својих
ноћи, пустићу време да тече,
видећу докле ћемо доћи.

Јована Симић
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Тог дана слатка, мала,
весела Јована Симић
заувек је нестала.

Моји рани јади
Тело савијено, тресе се,
сузе падају низ лице,
чује се тихо јецање,
не, то није особа која
проживљава тешке
болове, то сам само ја и
једно сад већ нормално
вече. И тако, гледајући
звезде ја плачем у
тишини и пуштам мисли
да ме воде далеко у
прошлост прожету само
радошћу и ничим више.
Још један сунчан дан,
наставница балета
стоји поред једне
слатке мале девојчице
са смешнон пунђом.
Исправља сваки њен
покрет, извлачи њен
максимум јер од ње
жели да направи добру
балерину. „Види, види
па она има и природан
пирует.“, с осмехом би закључила
и додала тај таленат у збирку
осталих. Она је с мало труда
имала све петице у дневнику,
прво место на такмичењу и
велике планове з а будућност.
И зашто би се она трудила као
сви остали? Њена техника ће
увек бити најбоља, покрети
најграциознији скокови за
центиметар виши од осталих.
Та девојчица која је живела у
великој заблуди била сам ја.
Имала сам савршено детињство:
међу најбољима у школи,
најбоља на балету, велико
друштво и мало проблема са
родитељима. Полако, тај свет је
почео да ми измиче и као песак
проклизи кроз моје прсте. А ја,
која сам све до тад живела у
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Балет је обележио мој
живот, за мене је био
моја стварност, нешто
сасвим природно, попут
дисања. Али кисеоника је
понестајало.
Моји дани су били
једнолични, разговори
сведени на минимум,
лице без осмеха, очи
полако губе сјај. Ја водим
унутрашњу битку са
собом, али рањена сам
изненада, на кварно и
пуном снагом, али воља
полако бледи.

бајци, била сам неспособна да
то зауставим. Килограми су се
низали, нерад на балету се све
више видео, оцене у школи су
биле све горе. Оно што сам и
сама већ дуго знала саопштила
ми је и наставница – ја не би
требало да упишем балетску
школу. Тишина. Бам, бам... бам!
Срце прескаче. Реакције касне.
Бирам бес. Бесна сам на њу. Сама
сам крива, али то је неважно,
тренутно немам снаге да кривим
себе. Остајем без речи. Касније,
имам времена да будем сама са
својим мислима, да размислим
о свему. И даље нисам ја крива,
крива је наставница, родитељи,
школа. Бајка је нестала а ја
ништа нисам урадила, у томе и
јесте проблем.

После школе спремам се
за час балета, додатних
2 сата рада на нечему
што никад нећу моћи да
имам. Кроз све пролазим
готово сама, и не трудим
се да објашњавам другима, такву
страст и љубав према нечему
ретко ко осети или разуме.
Ево ме, ипак сам се уписала у
средњу балетску школу али се
мало тога променило. Сваки
дан ја својим очима гледам
будућност која никад неће бити
моја. Питам се: ‘’Чему све ово?’’
одговор ни сама не знам. Ја
само пуштам дане да пролазе
упорно се враћајући у своју
стару балетску салу у тело мале
девојчице за коју границе нису
постојале.
Јована Симић
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1

Вицеви и питалице
Mујо и доктор

Оде Мујо код доктора и доктор ће њему:
О, Мујо, па где си болан, нема те одавно?
Ех, докторе, пустите то, био сам нешто болестан па
нисам могао доћи...

На путу
На путу стопира неки сељак
са овцом и после неког времена
стаје BMW. Возач каже да га може
повести, али не и овцу. Сељак
пристане, рекавши да не брине јер
ће овца трчати за њим. И кренуше
они, возач вози прво 40 км/ч – овца
трчи, па дода мало више гаса,
70 км/ч – овца трчи, нагази 100
км/ч – овца трчи, па још брже,
140 км/ч – овца и даље трчи за
њима. Погледа возач у ретровизор
и каже:

2

Зека и змија
Каже зека змији:
Извини што сам те зезао што немаш
ноге.
Ма нема везе, било па прошло...
Добро, ево рука.

3

Брате, ова овца исплезила језик.
А на коју страну?
На леву.

4

Аха, сад ће да те претекне.
.

Опет Мујо

Хвали се Мујо свом јарану:
Е, мој Хасо, где ја све нисам био...
Малдиви, Куба, Сејшели... У Рију
такође нисам био...

5

Коза у пуж

-

Заљубили се пуж и коза и каже коза пужу:
Ја бих се удала за тебе!
А пуж ће на то:
- Признај, то је због куће!
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Корњаче
На првој стази са обе стране стоје
корњаче. Растојање између њих
је 20м. Колико је корњача са обе
стране стазе, ако је стаза дугачка
200 m?

1

2
Бадеми

У 5 кесица има укупно 65 бадема. Зна се да је у првој
кесици најмање бадема, а у свакој наредној по бадем
више. Колико је бадема у петој кесици?

Редослед
Дача, Никола, Коста, Бора и Милош
стоје у реду један иза другог. Дача
је после Косте, Никола је пре Даче и
први после Боре. Бора није први, али
је испред Косте. Који је Милош по
реду?

3

Лифт

Човек живи на 12. спрату зграде.
Свако јутро се спусти лифтом у лоби
и напусти зграду. Увече, кад се враћа,
уђе у лифт и ако је неко други у
лифту или ако је падала киша тај
дан иде директно на свој спрат - у
противном се одвезе на десети
спрат и преостала два спрата иде
степеницама до свог стана. Зашто?.

4

Локвањ

Има један локвањ, у једној бари, и тај
локвањ данас буде велики као длан,
сутра као два длана, прекосутра
као четри длана, и тако сваки дан
дупло већи него јуче. Ако за 30 дана
прекрије целу бару, колико му треба
дана да прекрије пола баре?

5

peron@domucenika.com
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