
Idag vågner jeg i en kæmpe seng kl ca 
7:30!
Da jeg tjekkede ind igår bestilte jeg 
morgenmaden til kl 8 og så kommer 
den enda på værelset. Det er da lige 
til at klare.
Jeg er ikke kommet videre da det 
banker på døren, jeg skynder mig 
over kun iført boxershorts og låser 
op. Døren bliver nærmest skubbet op 
og en dame og manden fra igår 
kommer inde, begge med en bakke i 
hænderne og så skal jeg ellers love 
for der er morgen mad.
Jeg får spist morgen maden og går i 
gang med at gøre mig klar til jeg skal 
afsted, men alt foregår i slowmotion 
idag, jeg går rundt om mig selv og 
bliver ved med at ligge på sengen, og 
kommer ikke ud af døren før klokken er over 10.

Da først jeg kommer op my cyklen og triller der ud af kan jeg mærke den der glade følelse 
i kroppen igen. der er ikke meget vind, vejene starter godt og jeg har masser af energi.

Men så skal jeg ellers love for der bliver ændret på omgivelserne! Det begynder at blæse 
mere, og vejene der ellers var gode og jævne ændre sig til hullede og næsten umulige at 
køre på.
På trods af alt det er humøret dog stadig højt og det føles dejligt at være på vejene igen.
Men så kommer de polske skovveje igen. Helt blødt strandsand stopper cyklen brat og jeg 
er igen nød til at trække. Det er virkelig tungt at gå i og jeg kommer hurtigt til at svede 
meget.
Efter det første stykke skov med disse forfærdelige veje er det ellers den samme historie 
resten af dagen. Det begynder at regne og hvad der før bare var veje med løst sand og 
jord er nu mudder. 

Da jeg kommer til Lodz er der af en eller anden grund stadig smil på mine læber. det føles 
skønt at være fremme, nu skal jeg bare finde lejligheden.
Jeg finder den adresse som jeg har fået opgivet og ringer for at hører hvor jeg skal hen af. 
Piotr bliver sendt ned for at finde mig, Jeg står i mine egne tanker da der pludselig står en 
2 meter høj fyr ved siden af mig og smiler.

Vi går sammen over til opgangen og få bakset cyklen ind og alle mine ting op på anden 
sal. Helt våd og en smule kold får jeg en hurtig rundvisning af lejligheden, får vist hvor jeg 
skal sove og så en var kop te.

Det er en mindre ferie i Polen er der mange der tager på besøg hos familie og venner, og 
her det ingen undtagelse. Lejligheden vrimler med unge mennesker og der smil og latter 
og kram hele tiden. Jeg føler mig godt til pas der selv om man hurtigt kan komme til at 
sidde lidt i baggrunden når der er mange venner samlet som ikke har set hinanden i lang 
tid.



Efter at dejlig varmt bad kommer jeg ud og sidder sammen med alle de andre igen og der 
bliver spurgt hvor længe jeg vil blive for der er nemlig grilfest imorgen og jeg er meget 
velkommen.
En fest skal man aldrig sige nej til så jeg bliver en dag mere i Lodz inden jeg bevæger mig 
videre.

Jeg får lavet mit noget aftensmad, får et par shots vodka med honning og så er det på 
hovedet i seng med mig, Har brugt virkelig meget energi idag.


