
                                                Komu sa chcem podobať 

Alexandra Gnipová, 8.B 
CZŠ s MŠ sv. Petra a Pavla Belá nad Cirochou 

Komu sa chcem podobať? Otázka, ktorá mi už veľakrát opantala hlavu. Musím sa priznať ja sama 

nemám nijakú osobu, na ktorú by som sa chcela podobať. Prečo? Jednoduchá odpoveď. Chcem byť 

sama sebou. Chcem byť jedinečná osoba, ktorá  je svojím spôsobom dokonalá a úžasná. Iste, každý 

jeden z nás si kladie otázku, prečo nie je ako on/ ona? No  všetci sme iní, nikto z nás nie je rovnaký. 

 Snažiť sa o to je podľa mňa nezmysel. Prečo byť ako niekto iný, keď môžeme byť sami sebou? Ona je 

krásna, ty zas menej. Tebe to ide ľahšie v škole, jej to nejde vôbec. Ona má blond vlasy a ty si 

krásna brunetka. Ona miluje šport ,ty zas knihy. 

Jedinečnosť je v každom z nás. Každý z nás je iný. Výnimočný. Máme osobu , ktorú obdivujeme, 

uznávame. Športové hviezdy, modelky, spisovatelia, herci, vedci, blogerky, naši rodičia... Je 

ich strašne veľa. Nesmieme iným zazlievať, že chcú  byť ako  ich idoly.  Jedno by sme mali ale 

vedieť.  Nesnažme sa byť niekým iným, buďme sami sebou a naše idoly sú len maličkými 

kompasmi, ktoré nás nasmerujú tým smerom, akým chceme ísť my sami. Myslím si, že každý 

jeden z nás je iný, jedinečný a úžasný. Je zbytočné podobať na niekoho, kým vlastne ani 

nechceme byť. Chceme nimi byť len preto, že sú  slávni, známi a urobili veci, o ktorých si 

myslíme, že by sme nezvládli. Je jedno akí sme, či sme najobľúbenejší alebo menej obľúbení, 

či po nás chalani šalejú alebo sa za nami ani neobzrú, či sa obliekame trendovo alebo sa náš 

šatník podobá na šatník našej starej babičky. Jednoducho buďme sami sebou, robme veci, 

ktoré chceme robiť my a nie ostatní. Hovorme a presadzujme si svoje názory, ak si za nimi 

vážne stojíme. Snažme sa ich aj presadiť, nebojme sa, obliekajme sa tak, ako sa to páči nám, 

nepozeráme sa na okolie, lebo to nám  len ticho závidí. Sú to podľa mňa len zbabelci, ktorí 

nemajú takú odvahu, aby si presadili to, čo vlastne chcú.  Tak sa len  ticho prizerajú, ako my 

stúpame hore a oni sú stále na tom istom mieste alebo až úplne dole. Nebojme sa ničoho 

a verme, že ak niečo chceme dosiahnuť a tvrdo si za tým pôjdeme, tak to aj dosiahneme. Ak 

chceme byť najlepší, ako prvé musíme  sami seba presvedčiť, že takí vážne sme. Možno, že 

 raz budeme my  idolom niekoho, možno aj maličkého dievčatka, ktoré sa bude chcieť stať 

nami. Je to pekná vízia. Čo poviete?. Myslím, že áno. 

Spoliehajme sa len na seba,  nie na druhých. Nikto za nami nepríde so slovami: „Poď, 

dostanem ťa na vrchol“. Nie. Nikto nám nepomôže, musíme si to „ vydrieť“ sami. A hlavne 

nezabudnime na to, že každý jeden z nás je výnimočná, jedinečná a niečím dokonalá osoba, 

ktorá dokáže všetko, čo chce. A naše idoly?  Sú len malým krôčikom, ktorý nám pomôže 

k tomu, aby sme sa stali tým, kým chceme byť. Jedinečnou osobou.  Nezabudnime na to, 

stále to majme na zreteli. 

 

 

 

 


