
 Mi leszek, ha nagy leszek? 
 

    Erre a témára mindig szemet vetettem. Már kisgyermekkoromban is többször eszembe 

jutott, és elkezdett érdekelni: „Mi leszek, ha nagy leszek?”. Felsorolni sem tudnám, hogy 

mennyi minden fogta meg a fantáziám. Ezekből válogattam össze párat, amelyek közül 

némelyik még most is esélyes lehet „nagyként”. 

   Általában mindig megragadta valami a képzeletem. Kezdetben 

apai nagyszüleimnél laktunk, ahol többfajta háziállat is körülvett. 

Nagypapám előszeretettel mutogatta számomra az általa tenyésztett 

és nevelt nyulakat. Többfajta és -színű négylábú volt, de a legjobban 

a törpe nyuszik tetszettek. Minden tavasszal izgatottan vártam, hogy 

előbújjanak a kicsi újszülött tappancsosok. A baromfiudvart 

előszeretettel vertem fel. Tyúkok, kakasok és libák mellett a 

kedvenceim a futókacsák lettek. Nagyon szerettem az állatokat, és 

ebből következett az első álomfoglalkozásom: az állatorvos. Saját 

cicám gondozását is nagyon élveztem, és édesanyámat is mindig elkísértem, és érdeklődve 

figyeltem végig például az éves oltás beadását. Éveken keresztül gondoltam ezt így, de 

egyszer csak ez a lelkesedés elszállt. 

 Ezek után inkább a jogi szakmák felé fordultam. Ügyvéd, esetleg bíró, mindkettő megtetszett. 

Érdekesnek tűntek, de talán akkor még nem is értettem, 

hogy mit jelentenek ezek valójában. Gondolkoztam 

már a szüleim szakmáján is, mivel apukámnak van egy 

vállalkozása, de nem hiszem, hogy autószerelőként 

megállnám a helyem, illetve édesanyám banki 

munkájára sem pályázom. Az a fajta ember vagyok, aki 

szeretne a mának élni, és élvezni az élet minden egyes 

percét. Nyilván ehhez kell egy olyan munka, ami 

nekem szórakoztató és örömömet lelem benne. Talán a 

hobbim lenne a legszerethetőbb foglakozás számomra. 

Ez pedig nem más, mint a tánc vagy a lovaglás vagy a dalírás…stb. És már vissza is 

kanyarodtam oda, hogy még mindig változik a véleményem és a vágyam a jövőmet illetően.  

A legnagyobb célom a közeljövőt tekintve, hogy felvegyenek abba a középiskolába, 

ahova nagyon szeretnék menni, utána pedig egyetemre, de persze majd elválik. Már most 

próbálom alakítani az életemet. 

   Nagy céljaim vannak, amik elérhetőek és el is fogom érni! 
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