ДА СЕ РЕЧИ ПЕКУ КАО ХЛЕБ, НЕ БИ СЕ ГУТАЛЕ КАО КНЕДЛЕ!
Речи су као хлеб. Печемо их и дарујемо другима.
Људи су (не)вешти пекари. Своје умеће користе да би умесили хлеб.
Кад их загриземо, осетимо да нису сви хлебови исти. Неки су мекани, нежни и
сласни. Уживамо у њиховом укусу и трудимо се да што дуже остану у устима.
Постоје и она пецива која с муком жваћемо, тешко клизе, још теже се гутају,
понекад и стану у грлу, скамењена и сува.
Мекане речи, за које пекари уложе највише труда и стила, месе из срца.
Са љубављу их праве, и те сласне речи намењују другима. Дају их симпатијама, за
које посебно месе oне у облику срца. Поклањају их и најбољим другарима. Ова
пецива од умилних речи су мелем за нашу душу. Свакоме пријају јер су пуна
љубави и пријатељства. Но, њих је тешко умесити, и врло су ретки пекари који их
добро пеку.
Постоје речи које за пекаре изгледају примамљиво. Веома су једноставне, али су и
тешке и тврде. Оваква сува пецива ми узимамао као бесплатни поклон од других.
Дају нам више врста, величина, облика... Деле их као поклоне.
Тврда и сува, кад крену низ грло, врло је болно. Испуњавају нас тугом. Од њих се
гушимо, не можемо да дишемо нити да причамо. Помислимо - можда је погрешан
рецепт, можда се тесто препекло... Али - то је њихов специјалитет. Грубе, тврде,
препечене речи... Остављају своје ожиљке који нас доживотно прате.
Све је више пекара који користе ове рецепте, подучавајући и друге, нове ученике
своје. Рецепата имају на претек и деле их другима да праве своја неукусна пецива.
А добрих пекара, који чувају своје рецепте од заборава, улажу велики напор и са
љубављу праве сласна пецива, остало је врло мало. Можете их наћи у оним малим,
скривеним пекарама у старом делу града ...
Било би лепо када би се опет прави пекари вратили, када би сви почели да месе
лепа, мекана пецива. Било би…
До тада, драги пријатељи, пазите шта месите!
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