
„А ко беху они диви 

Који су те напред звали... 

То бејаху идеали“(Ј.Ј.Змај) 

 

 Идеали − то су особине које би људи хтели да имају, тачније то је 
савршеност ка којој сви људи теже. Али, да ли сви људи знају шта је за њих 
савршеност? Можда. 

 Када ми неко помене идеале, ја одмах помислим на то да би идеал за 
мене био да се цео дан забављам и ништа не радим. Али онда кренем да 
размишљам и схватим да то није стварно оно што бих највише желео. Пуно 
пута кад мислим о идеалима изгубим се у мислима јер ја идеал схватам као 
особине и начин живота који би остао исти до краја мог живота. Зато нисам 
сигуран шта бих стварно хтео, јер бих могао да погрешим. То што ми се сада 
чини као идеал схватићу да вероватно и није, али тек кад будем зрелији. 
Мислио сам да ништа не може да буде идеално јер је идеал савршенство, а 
нико и ништа није савршено. Мени стално говоре да треба да тежим ка 
савршенству јер ћу тако бити бољи, али ја то гледам из друге перспективе. 
Мислио сам, ако покушамо да будемо савршени, а то није могуће, да никад 
нећемо бити срећни са оним што јесмо. На пример, неки човек би могао да 
освоји друго место на неком такмичењу и да гледа то на два начина.Могао 
би да буде срећан што је дошао чак до тог места и да буде поносан на себе, а 
могао би и да буде тужан зато што није прво тј. савршено место. Али то 
зависи од тога да ли си оптимиста или песимиста. Некад помислим да на све 
то гледам погрешно, да идеал можда и није савршенство, да нечији идеали 
не морају да значе да мораш да будеш савршен у свему. Можда је нечији 
идеал бити просечан. Тада сам добио жељу да живим свој идеалан живот. Да 
бих то постигао неке своје циљеве сам спустио на нижи ниво да бих лакше 
био срећан због тога што постигнем. И успело ми је. Тако сам остваривао 
неке своје жеље и полако дизао своје циљеве на већи ниво. На овај начин ћу 
стално бити поносан на себе, иако мој живот још није идеалан. Људи одмах 
поставе високе циљеве и очекују успех, а после не могу да поднесу неуспех. 
Постићи идеал лакше је ако имаш идола. То је особа чије су особине и живот 
близу твом идеалу и то је разлог због ког их поштујеш и угледаш се на њих. 



Али идеал и идол нису исто зато што ретко ко може да има исте идеале као и 
ти. 

 Схватио сам да не знам шта је за мене идеал, али временом, знаћу. За 
сада треба само да се трудим да будем што бољи да бих био поносан на 
себе. Па можда једног дана мој живот и буде идеалан. 
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