ČOVJEK
Mislim da svatko u teoriji zna koje su odlike dobrog čovjeka. No koliko je u stvarnosti teško
slijediti prave vrijednosti? Ukoliko želimo preispitati sami sebe, pjesma Rudyarda Kiplinga
može nam uvelike pomoći.
Pjesnik se u pjesmi obraća svome sinu te mu pokušava objasniti osobine dobrog
čovjeka. No, zapravo, svaki se čovjek s time može poistovjetiti, svi smo mi sinovi naše Majke
Zemlje. U stihu „ Ako znaš prihvatiti i pobjedu i poraz“ daje nam do znanja kako nikad u
životu ne treba odustati, niti kad smo na vrhu, niti na dnu. Osvrće se i na odnos s prijateljima
i neprijateljima te kako uvrede ni od jednog od njih ne treba uzimati k srcu. Također, govori i
odnosu prema onima koji ugrožavaju naše ciljeve („Ako vidiš kako u djeliće razbijaju tvoj cilj,/
i miran se sagneš da pokupiš ostatke“). Stih „Ako možeš hodati s kraljevima i ne izgubiti
ljudskost“ poručuje nam da čak i kada smo na vrhu, ne smijemo zaboraviti na djela ljudskosti
te na one ljude koji su slabiji i „manji“ od nas. Izraz praviti se suviše dobar povezao bih s
onim ljudima koji čine dobra djela kako bi se prikazali boljima nego što jesu te se kasnije od
toga okoristili. U životu često moramo donositi odluke te birati kojim ćemo putem ići. Nije
uvijek lako odabrati pravi put. Nekad nam se čini da je upravo taj pravi put teži, dulji i
kompliciraniji pa biramo onaj lakši i kraći. Zato smatram da je teško u svakom trenutku ići
pravim putem, kako pisac kaže da bismo trebali. Srećom, uvijek su tu za nas naši roditelji koji
nam u tome pomažu. Jedna od najvažnijih stvari u životu jest rad na samom sebi. Bitno je
uvijek težiti prema boljemu i truditi se u svakom aspektu života ostvariti što više. Rad na sebi
nije lak, čak bih rekao da je to možda i jedan od najtežih oblika rada. Ponekad smo u
uvjerenju kako smo dovoljno dobri te kako ne moramo više raditi na sebi, no to je nešto što
se radi tijekom cijelog života. Važno je razvijati stavove i vještine u skladu sa situacijama u
kojima se nalazimo, bez toga nema pravog napretka. Nijedan čovjek nije rođen s vještinama,
stoga je nužno da se sam trudi razvijati ih i usavršavati. I ja se trudim biti što bolja osoba, ali
ponekad mi to teško pada. Imam osjećaj da mi životne situacije otežavaju taj moj cilj, no
zapravo su to samo testovi kroz koje testiram sebe i svoje osobine. Iako nam jako poznata
uzrečica „uči na tuđim greškama“ govori da trebamo greške drugih primjenjivati u vlastitom
životu, svi znamo kako ipak najviše naučimo kad se sami opečemo. Nastojim promišljati o
svojim pogreškama i nešto naučiti iz njih, no ni to nekad ne ide lako. Život brzo prolazi, stoga
je važno svaku minutu ispuniti pametno i korisno. Trudim se da je i u mojem životu tako, no
često mi vrijeme prođe uzaludno. Također je važno ljude s kojima smo okruženi ne uzimati
zdravo za gotovo. To povezujem sa stihom „Ako svaki čovjek znači nešto za tebe, ali ni jedan
suviše“. Trebamo imati suosjećanja za svakog čovjeka, no s druge strane i paziti kakav je tko
zapravo.
Kad bismo svi bili ljudi koje opisuje Rudyard Kipling, svijet bi bio puno ljepše mjesto.
Nažalost, vrlo je teško u svim situacijama reagirati kako treba. Nekad reagiramo impulzivno i
instinktivno. No kad bi se svaki čovjek barem trudio postati „Kiplingovim“ čovjekom, bio bi to
veliki napredak za ljudskost čovječanstva.

PJESMA
Važno je da je čovjek strpljiv,
da dobre namjere ima,
da uvijek pomaže svima.
I marljiv čovjek mora biti
I iskren, ne smije lagati.
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