
Срђан Ђоковић: Нико не сме да се кити Новаковим перјем
среда, 06 јул 2011 18:50

Новак Ђоковић је устоличен у недељу на тениском престолу. Не само што је први Србин,
најбољи тенисер на свету већ је први играч у историји "белог спорта" коме је то пошло за
руком да оствари у завршници Вимблдона.

  

Његовим родитељима Дијани и Срђану је пуно срце, најзад су добили сатисфакцију за
године улагања, одрицања, труда, али и бескрајну веру да је то био прави пут. Управо о
томе је за београдске медије говорио његов отац:

  

"Сањамо ово већ двадесет година као породица, све време и све ове године смо били уз
Новака. Видели сте и сами да оно што он ради чини најбоље на свету".

  

Новак ове године игра стварно најбоље на свету. Уочи финала са Рафаелом Надалом на
Вимблдону, за седам месеци у 2011. доживео је само један пораз и остварио импозантну
серију од 41 везане победе.

  

"Бити број један у било чему стварно је феноменална ствар, а у овом спорту који је
страшно цењен и признат у свим државама земаљске кугле је фантастичан успех,
незапамћен за њега, породицу, земљу..."

  

Пут до остварења тог сна, да њихов син буде најбољи на свету није био ни мало лак,
ништа није смело да се препусти случају, нити да поколеба дечака који је са седам
година поносно уздигнуте главе рекао да жели да буде најбољи.

  

"Водило се рачуна о свему, шта једе, колико и кад спава, шта је добио из математике,
шта ће радити за годину дана..."

  

Колико је одрицања било потребно да би Новак стигао до тениског трона?
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"Страшно много, али ми смо то већ заборавили, нико нас није терао на то, сами смо
својом вољом кренули да се бавимо тим послом. Намерно кажем посао јер то више
стварно нема везе са спортом и нико нам није крив, нити ћемо се враћати на то".

  

Било је дакако и тешких тренутака, па и онда када учини све што је потребно, што је
ближи врху, пут је све тежи:

  

"Новаку је било страшно криво после Париза, зато што су сви навијали за Федерера. То
се сада опет догодило, у Вимблдону сви су навијали за Цонгу. Као малом сам му говорио
да ће Србин морати да прође много тежи пут него сви остали да би постао број један на
свету.

  

Он је то схватио као и да мора да нађе додатну снагу на све оно што већ има толике
године".

  

А има?

  

"Сигурно најбољу игру на свету већ неколико година. Сад је то на сву срећу, свих нас
заједно, пре свега породице и његовог народа, успео да метаријализује".

  

Рекли сте да је бити отац Новака Ђоковића данас посао, сад кад је бизнис план успео,
шта даље?

  

"Мислите ли да је лако бити трећи на свету четири године и остати ту и још поред тога
што потиче из сиромашне и мале земље као што је Србија? Није наравно, али како је био
четири године трећи, тако ће четири године бити и први на свету. Све ће дати да се то и
оствари".
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Срђан Ђоковић још напомиње:

  

"Ово је Новакова ствар, његове породице и народа, искрених љубитеља овог спорта и
Новака и оног што он ради, чега се све одрицао свих ових година да би постао број
један. Највише он, а уз њега и породица. Нико други не може и не сме да се кити перјем
које је резервисано за Новака, његову породицу, народ и земљу".

  

После историјског подвига њеног сина, Новакова мајка Дијана Ђоковић стално је прстом
показивала број 1.

  

"Много тога смо преживели за све ове године, али на крају се исплатило. Ноле је и као
мали говорио да ће бити број 1, али знате каква су деца и шта њима све падне на памет.
Сад не постоје речи којима можемо да опишемо срећу, али желим да истакнем да без
подршке породице нема ништа. О томе морају сви да воде рачуна, јер породица је стуб
успеха и то треба да имају на уму сви који желе успех".

  

(Вести)
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