
Da imam nemušti  jezik ... 

Nemušti  jezik je za mene super-moć. Većina mog odeljenja je rekla da ne bi volela da ima nemušti 

jezik, ali sam ja rekao da bih. U ovom sastavu  ću napisati zašto bih voleo da imam nemušti  jezik i  

šta bih  uradio da ga stvarno posedujem.  

Postoje razna dela u kojima je tema nemušti  jezik. Jedno do njih smo čitali na času srpskog jezika. U 

tim delima ljudi ga dobijaju na razne načine. Ako bih ga ja dobio sigurno bi to bilo na neki čudan 

način. Kada bih znao da ga imam bi bih presrećan. Glavni  razlog mojoj sreći  je to što bih stekao 

mnoge nove prijatelje. Retko  kad bih  koristio u zle svrhe.  Borio bih se protiv kriminala  tako što bih 

od raznih životinja pravo  tajne agente. Pokušao bih i neke životinje  da naučim da govore srpski ili 

engleski. Neke biljke bih molio da mi daju da berem njihove  plodove ili cvetove. Saznao bih  kako se 

trava oseća kada je ljudi gaze i kako se oseća drveće kad se deca penju po njemu. Ne bih rekao većini  

ljudi da imam nemušti jezik iz nekoliko razloga. Najpre zato što bi većina ljudi objavila celom svetu tu 

tajnu, a to nikako ne bih voleo da se desi. Takođe bih često  krio da imam nemušti jezik zbog 

bezbednosti drugih ljudi i zato što bi me se možda većina drugih ljudi plašila. Rekao bih tu tajnu 

mojim drugovima Vanji i Filipu  zato što  su mi oni mnogo dobri drugovi  i zato što sam zajedno sa 

njima  gledao snimak na Jutjubu  koji se zove ’’ Nemušti jezik’’.  Taj snimak  ima samo četiri dela što 

je za mene malo. Vanja,Filip i ja bismo napravili  naše pozorište  u kom bi  glumci bili životinje a ja bih 

bio prevodilac. Jedina osoba kojoj bih rekao tu tajnu je moj najbolji drug Stefan  zato što bi  on čuvao  

tajnu i zato što on ne bi koristio nemušti jezik  u zle svrhe.  

Upravo ste čuli zašto bih ja voleo da imam nemušti jezik i šta bih uradio ako bih ga imao. Nisam 

mogao da smislim  nijedan  originalniji zaključak  zato što sam  imao previše malo vremena da 

napišem ovaj sastav. Nadam se da mi razredna to neće zameriti.  Zaboravite na onaj snimak koji sam 

spomenuo zato što u njemu ima mnogo vulgarnog rečnika.    
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