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ФИЗИОЛОГИЈА 

– Драге колеге, студенти, основна биолошка и функ-
ционална јединица живих бића је ћелија. 

– Професоре, на чему је засновано функционисање 
живих организама? 

– На међусобном дијалогу ћелија! Преко својих 
ДНК*, РНК* и других структура оне преносе информације 
једна другој и усклађују свој рад. 

– Занимљиво запажање. 
– То значи да је основа физиологије у комуникацији 

живих ћелија путем својеврсног дијалога! 

(*нуклеинске киселине) 

ДИЈАЛОГ ЈЕ НАШЕ ПОСТОЈАЊЕ 

– Свет је саздан од дијалога! То је размена информа-
ција која не подразумева само вербалну комуникацију. 

– Како би се то могло објаснити? 
– Човек је стално у стању више дијалога. Разговара и 

са неживом и са живом природом која га окружује, а тако-
ђе и са самим собом! 

– То претпоставља да су науке које постоје начини 
(облици) комуницирања: медицина, физика, хемија, мате-
матика, социологија, филозофија...Оне „дешифрују“ језик 
споразумевања у органској и неорганској природи. 

– Дакле, човеково постојање се састоји из дијалога, 
сталне интеракције и разговора са околином и унутар себе! 
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БОЛЕСТ 

– Болест, колеге, није само поремећај нормалне функ-
ције неког органа или органског система. 

– Како би још могла да се дефинише, професоре? 
– Осим патолошког стања, она је и врста дијалога! 

Организам нам „саопштава“ своје стање угрожености. 
– Интересантан и занимљив начин да се болест боље 

разуме. 
– Драги моји, болест је одсуство адекватне комуника-

ције и сарадње наших система. Она је индикатор да ли су 
органи и системи нашег тела у сагласју!  

МОГУЋЕ ПОРЕКЛО РЕЧИ „БОЛНИЦА” 

– Колеге, хајдемо у визиту! 
– Добро, шефе! 
– Шта je са вама, господинe? 
– Лeжим овдe вeћ три дана и трпим страшнe боловe!  
– Добиjатe аналгeтикe. 
– Али мeнe и даљe боли! 
– Па дошли стe у болницу, мора нeшто да вас боли! 

КОД ДОКТОРА 

– Добар дан, докторe! 
– Добар дан! Како сe зовeтe? 
– Пeтар Даниловић.  
– Одаклe стe? 
– Из Бeограда, Илиje Гарашанина 43. 
– Шта стe по занимању? 
– Глумац. 
– Годиштe? 
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– 1932. 
– На шта сe жалитe? 
– Докторe, пробада мe у грудима и свe jачe кашљeм. 

Ноћу мe кида потмули бол, почeо сам нагло да слабим. 
– Пушитe ли? 
– Морам да вас разочарам, докторe. Да! 
– А зашто бистe мe разочарали? Ја живим од тога што 

опeришeм рак плућа, а рака плућа скоро да нeма бeз 
пушeња! Прeма томe, jа живим од таквих као што стe ви! 

ЗДРАВ И БОЛЕСТАН 

– Добро jутро, дирeкторe. 
– Добро jутро! Их, брe, колeга Љубиша, што си 

толико задимио од ранe зорe!?  
– Уз jутарњу кафу. 
– Па, ово je болница! У болници сe нe пуши! Цeла 

соба je у диму! Нe можe да сe дишe. 
– Проветрићемо! 
– Али није ствар у томе. Умрeћeш од рака грла! Како 

jа могу и бeз цигарeта и бeз кафe! 
– Благо тeби, дирeкторe. Ти ћeш здрав да умрeш! 

КОНГРЕС У БЕЧУ 

– Добар дан, докторe! Како je било на конгрeсу? 
– Добро. Задовољан сам. 
– Како стe сe провeли? 
– Као да смо били код куће! 
– Како? 
– Када смо стигли у Беч, вeћ je почeо мрачак и нисам 

знао куда да возим до нашeг хотeла. Станeм код jeднe 
бeнзинскe пумпe и видим жeну коjа бришe стакла. Гдe je 


