Moje sportovní hvězda, proč bych chtěl(a) být jako ona?

Kdo je mým oblíbeným sportovcem? Jsem docela velký sportovní fanoušek a mám
v oblibě spoustu špičkových hráčů. Každý z nich má něco do sebe, takže není nejjednodušší
rozhodnout se jen pro jednoho, ale přece jenom Cristiano Ronaldo vyhrává na plné čáře.
Nebudu vám tady psát, že je to Portugalec, že je mu 30 let, že má černé vlasy, že
hraje fotbal už od dětství a podobné věci, které si v dnešní době není problém zjistit na
internetu. Chci psát o tom, proč ho jako sportovce uznávám a proč bych chtěla být jako on.
Spousta lidí by si mohla myslet, že bych chtěla být slavná stejně jako on. Kupodivu
tohle není pravda. Ano, sláva vypadá krásně, ale mě by šíleně otravoval neustálý zájem
médií. Promiňte, ale nemoct si zajít normálně na rande, aby mě u toho někdo nevyfotil, to by
opravdu nebylo nic pro mě.
Já bych chtěla jeho sílu, vyrovnanost a sebevědomí. To jsou vlastnosti, které mi schází
a které bych si od něj klidně hned vzala. Takový sportovec musí být naprosto vyrovnaný
s tím, že ne všichni ho budou mít rádi a že ne vždy se mu bude v životě a jeho kariéře dařit.
Taková bych chtěla být i já, protože jen jeden jediný neúspěch mě dokáže spolehlivě rozhodit
a hodně často také úplně položit. Jednou se na mě někdo nenávistně podívá nebo o mně
něco zlého řekne a já nemám daleko k tomu, abych běžela domů vybrečet se do polštáře. No
dobrá, přiznávám, že od chvíle, co chodím na střední školu se tyto moje melancholické stavy
trochu zlepšily, ale i tak by se mi hodila Cristianova síla a vyrovnanost. Také „miluji“ jeho
sebevědomí. Nečiní mu nejmenší problém, postavit se před plný sál lidí a mluvit snad o
čemkoli. On si zkrátka věří a ví, že všechno zvládne.
Často slýchávám, jak lidé porovnávají Cristiana s Lionelem Messim. Myslím si, že je
absolutně nemožné rozhodnout, kdo z nich je lepší. Takové závěry si musí každý rozhodnout
sám v sobě. Pro mě je nejlepší Cristiano a navždy pro mě nejlepší zůstane.
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