
Nemušti jezik − prednost ili nevolja? 

 Imati nemušti jezik bilo bi stvarno sjajno. Baš bih voleo da imam nemušti jezik. Mogao 

bih saznati mnogo stvari koje ovako nikada ne bih saznao. Bilo bi lepo kad bi se nemušti jezik 

dobijao na drugi način, a ne kao po legendi, da ti zmijski car pljune u usta. 

Po mom mišljenju, nemušti jezik je više prednost nego mana. Prednost je to što bi saznao 

dosta stvari od životinja. Ali ljudi ti ne bi verovali da si to saznao od životinja, proglasili bi te 

ludim i ako je legenda tačna, umro bi ako bi nekom rekao. Kod ljudi je problem što teško čuvaju 

tajnu. Čovek sa nemuštim jezikom bi bio u velikim iskušenjima da oda svoju tajnu. Neki bi je 

vrlo lako odali, ali ima malo ljudi koji bi je čuvali. Kad bih imao nemušti jezik, pitao bih sve 

životinje šta im ne odgovara i potrudio bih se da to popravim. Svet bi bio lepše mesto. Bilo bi 

lepo imati pomoć životinja. Recimo da ti se nešto zaglavi na drvetu, ptica bi ti to dohvatila. 

Mogle bi te braniti i niko ti ne bi smeo ništa, jer ako te brani bizon, niko mu ne bi smeo prići. 

Imao bi svoju armiju. Najbolje bi bilo da ti se desi nešto kao momku iz priče i da dobiješ 

bogatstvo. Ali nemušti jezik bi trebao da bude nagrada za neko dobro delo kao i u priči i trebalo 

bi da uradiš dobro delo zato što si dobar čovek, a ne sa namerom da dobiješ nemušti jezik. 

Mislim da dosta ljudi ne zaslužuje nemušti jezik jer bi ga iskoristili na potpuno pogrešan način. 

Sjajno bi bilo kad bi se svideo zmijama i sam postao zmijski car zato što dosta naroda veruje da 

je zmija božanska životinja. 

Nemušti jezik je pravi dar, koji je jako koristan. Voleo bih da ga imam čak i po cenu da 

upadnem u neku nevolju. Kad bih ga imao, ne bih ga protraćio jer je jako dragocen. 
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