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A francia úszósport óriása Budapesten, a 17. FINA Világbajnokságon szeretné befejezni
karrierjét. Miután Rióban ismét nem sikerült olimpiai érmet nyernie, úgy döntött, abban a
városban akar még egyszer, utoljára dobogóra állni, ahol 2010-ben berobbant a nemzetközi
élvonalba. A 32 éves, négyszeres világ-, ötszörös Európa-bajnok hátúszó a jövő héten
kezdődő és a vb-re kvalifikáló francia nemzeti bajnokság előtt, az ffnatation.fr újságírójának,
Jonathan Cohennek beszélt jövőjéről.
– Már Rió előtt terveztem a visszavonulást. Aztán másképp alakult, én pedig semmiképpen
sem szerettem volna rossz szájízzel befejezni, ezért vágok neki 50 méter háton a júliusi
világbajnokságnak. Budapesten nyertem az első Eb-érmeimet, úgyhogy tökéletes lezárásnak
ígérkezik a nyári vb. Ahogy a londoni olimpia után, tavaly is kihagytam néhány hónapot, bár
ezúttal elsősorban azért mert már az úszás utáni életemet készítem elő. Párizsba költöztem,
hogy több időt tölthessek a kislányommal, aztán nyitottam egy bárt is, ahol majd a civil
életemet teljesíthetem ki.

Sok élsportoló „meghal kicsit” a pályafutása befejezésekor. Úgy tűnik, önnél nem erről van
szó.
Évek óta foglalkoztam a „hogyan tovább” kérdésével, s inkább újjászületésnek tartom a
váltást, semmint az ellenkezőjének. Szeretem a kihívásokat, szükségem van új célokra.
Amikor aláírtam a bár bérleti szerződését és jól eladósodtam, éreztem is újra a nyomást meg
az adrenalint…A viccet félretéve: az úszástól sem fogok teljesen elszakadni. Augusztusban
kicsi gyerekekkel foglalkozom majd egy edzőtábor program keretében, mégha az edzőség
nem is igazán vonz, túl nehéz feladatnak tartom. Az úszás által lettem híres és én ezt
leginkább arra szeretem felhasználni, hogy jókedvet csaljak az emberek arcára. Amikor
valaki fényképet vagy autogramot kér tőlem, mosollyal távozik. Ez egyszerűen zseniális!
Csak két másodperc az életemből és embereket tehetek boldoggá vele. Ezért is veszek részt
a francia szövetség és a UNICEF közös programjaiban is. A népszerűségemet szeretem jó
ügy szolgálatába állítani.
El tudja képzelni mi történik majd július 30-án 18.30-kor Budapesten? Döntős és az utolsó
versenyén áll a rajtkockára...
Már abban az esetben, ha tényleg döntős leszek, az már őrület lenne. Legszívesebben én
már 18.40-kor lennék. Hogy mire fogok gondolni? Biztosan ki fogom élvezni a pillanatot és
győzni akarok majd. Utálom a kudarcot, úgyhogy maradéktalanul elégedett csak akkor
leszek, ha nyerek is. De addig még sok tennivalóm van. És egyébként sem akarom előre
átélni az utolsó versenyemet, s hagyni, hogy magával ragadjon a stressz. Az is biztos, hogy
amikor utoljára elhagyom majd a medencét, azokra az emberekre, edzőimre, családomra és
barátaimra gondolok majd, akik mindig mellettem álltak és akiknek köszönhetem, hogy itt
lehetek. Még egyszer, utoljára.

