
Дори под лавината, вдигни ръка! Дори на дъното, тръгни отново към върха…  

В спорта не може без талант. Нямаш ли го, колкото и да работиш, колкото и 

да тренираш, трудно би се получило. Но го има и обратното – разчиташ ли 

само на таланта си, не се ли раздаваш на 100% в подготовката и по време на 

състезанията, пак не е достатъчно. Трети важен компонент е волята на духа, 

мотивацията. В комбинация трите правят един атлет успешен.  

Най-неприятното в спорта не е загубата. Защото от нея се учиш. Най-

неприятното са контузиите, които могат да сложат край на кариерата на 

всеки спортист. Зачестят ли травмите, много е трудно да повярваш, че все 

някога ще останат зад гърба ти и, че ще постигнеш нещо значимо. Най-вече в 

такива ситуации на преден план излиза именно характерът.  

Пример за желязна воля е тенисистът Хуан Мартин Дел Потро. Спечелването 

на дори само една титла от Големия шлем във времената на Федерер, 

Джокович и Надал е нещо невероятно. Връщам лентата назад, към 2010-а 

година. Която трябваше да бъде годината именно на Дел Потро. Той отиде на 

Australian Open под №4 в световната ранглиста. Запазена марка на въпросния 

тенисист е форхендът. Изпълнява го с невероятна сила. Хуан Мартин обаче, 

разви тендинит в дясната китка. Травмата стана хронична и в крайна сметка 

се наложи операция. Заради нея Дел Потро пропусна почти целия сезон. От 

четвъртото място се срина до… 485-о. Това в рамките само на една година. 

През 2011-а взе две титли и започна леко да „катери планината“ отново. През 

следващата пак стигна до Топ 10, след като спечели още 4 титли. Така 

стигаме до 2014-а година, когато аржентинецът стигна до познатото му 4-о 

място в световната ранглиста и затвори кръговрата. Бяха му нужни точно 4 

години, за да го направи.  

И така, светът отново бе притихнал в очакване да види Дел Потро с 

жадуваната титла от Голям шлем. За да дойде нов удар по него и амбициите 

му – нова контузия в китката, болки, поредни операции… Цели четири 

хирургически интервенции до 2016-а година и… място №1042 в ранглистата. 

Дъното…  

Какви ли мисли са бушували в главата му? Едва ли някой би го упрекнал, ако 

в този момент беше взел решение просто да спре с тениса. От 20-годишен 

супер талант, Дел Потро стана 26-годишен спортист, който не спира да 

страда от тежки травми.  



Този човек е еталон за дух и мъжество. Той просто не може да бъде сломен. 

След месеци на тежки тренировки, след мъчителна физиотерапия, той се 

завърна на корта през февруари 2016-а година. А само 2 по-късно, през 2018-

а, отново зае мястото си в Топ 10. Спечели турнира в Акапулко, след това и 

този в Индиън Уелс. И то след победа срещу легендата Федерер на финала. 

Загуби и един директен двубой за трофей – от Новак Джокович. Тогава Дел 

Потро заби глава в кърпата си и заплака. А Новак отиде да го утешава. 

Картинка, която феновете на тениса по цял свят винаги ще помнят.  

Хуан Мартин спечели най-големия си мач – със самия себе си. Не се пречупи 

нито за момент и се завърна на корта след цели 4 операции на китката. Беше 

отписан от всички, но го направи. През 2018-а стигна до третото място в 

световната ранглиста и финал на Големия шлем.  

Има спортисти, които се превръщат в легенди заради успехите си, титлите, 

медалите. Всеки е чувал техните имена. Има и такива, които остават в 

сърцата на феновете заради характера си, заради волята си, заради хъса, с 

който са на голямата сцена – било то корт, футболен терен, тепих или 

каквото и да е.  

Правя поредна препратка от спорта към живота в своите текстове. Нима в 

живота не е така? На много от нас се е случвало лошите моменти да следват 

един след друг. Да са като лавина, която се свлича върху нас и усещаме, че не 

можем повече, че се предаваме. Силни са тези, които намират начин да 

вдигнат ръка изпод купищата сняг, да я стиснат в юмрук и да намерят пътя 

нагоре. Тези, които повярват, че слънцето отново ще изгрее за тях. Хуан 

Мартин Дел Потро е именно такъв човек.  

Поуките винаги са едни и същи. Спортувай, защото спортът е здраве. Да, 

спортът понякога е болка, съпътстван е с контузии. Но травмите не липсват и 

в живота на тези, които не спортуват.  

Независимо кой е твоят любим спорт, във всеки един може да намерим атлет, 

който е пример за подражание. Който се е преборил с много трудности в 

името на спорта и следването на своите мечти. Така е и в други сфери – в 

киното, в музиката, почти навсякъде…  

Важното е да четем, да слушаме и гледаме, но също така да виждаме и 

разбираме добрите истории. Да взимаме пример от тях, а не от лошите. И да 

знаем, че времето ни в този голям живот не е като пясъчен часовник, в който 

пясъкът никога не свършва. Животът е дар и не трябва да го пилеем в губене 



на време, нездравословно ежедневие, пред компютъра или телефона – от 

сутрин до вечер.  

Да се борим в живота и да направим така, че един ден самите ние да сме този 

пример за идващите след нас. Никога да не се предаваме, колкото и да е 

трудно. Така, както направи тенисистът, с историята на когото ви запознах. 

Лесно е да махнеш с ръка и да се откажеш. Историята не помни тези хора. 

Помни упоритите, борбените, амбициозните. Които не мислят колко още ще 

продължат лошите им дни, а колко скоро ще се върнат добрите. Бъдете 

смели. Следвайте мечтите си. Никога не се предавайте!  

 


