
        Да имам немушти језик... 

    Човек користи језик већ сто хиљада година као основно оруђе 
за споразумевање. Језик нам је омогућио да преносимо идеје, 
учимо и да данас створимо једно интелигентно друштво које се 
стално развија. 

     За човека се каже да је је то једино биће које може да говори, 
али то не искључује могућност да и остала жива бића могу 
међусобно да комуницирају. Комуникација не мора да 
подразумева само говор, то може бити и говор тела или испуштање 
специфичних звукова. Ми данас на све могуће начине покушавамо 
да разумемо тај немушти језик. И ја непрекидно размишљам како 
би чобек користио језик свих живих бића. Животиње често страдају 
зато што не могу да се навикну на живот са човеком и његовим 
потребама. Сад сам се сетио народне приче ,,Немушти језик", где је 
чобан спасао змију и учинио једно хумано дело. Али кад бих се ја 
ставио на његово место, ја не бих чекао да слете два гаврана и да 
ми кажу где се налази закопано благо.  Ја бих немушти језик 
користио како бих помогао животињама. Оно што човека разликује 
од осталих врста је способност учења, па бих ја немушти језик 
користио како бих их научио да живе са човеком. Основао бих 
школу намењену само за њих и онда вратио те животиње у 
дивљину како би стечено знање могле да пренесу и на остале 
генерације. Створио бих прво писмо за немушти језик и тако 
започео културно развијање. Увео бих немушти језик у школе како 
би деца могла да се спријатеље са  живим светом и да науче да је 
биолошка разноврсност највеће богатство наше планете. Овако би 
свако биће имало своје место у природи и више не би било убијања 
и продаје животиња. Ја се не слажем са народном причом 
,,Немушти језик" да немушти језик не треба делити са осталима, јер 
после језика следи образовање. 



      Сетите се изреке ,,Само образован човек је слободан човек", 
зар не би било боље када би свако живо биће било слободно? 
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