
Så er det idag der er Grilfest! Årets første grilfest for denne lille gruppe venner. 
Hvis der er noget man aldrig skal sige nej til når man rejser, hvad enten det er alene eller 
med venner så er det en fest. Alt kan ske og man oplever altid noget uventet.

I morges var jeg godt nok ikke helt på toppen, og overvejer faktisk om jeg skal melde fra til 
grilfesten og bare blive hjemme i lejligheden og slappe af så jeg kan være klar til min cykel 
tur imorgen.
I håb om at få det bedre begiver jeg mig ud på en lille gå tur i Lodz. Eftersigende skulle 
Lodz huse den længste gade i Polen, det bliver man da lige nød til at se hva!
Gaden er som de fleste andre hovedgader i større byer fyldt med butikker, cafeer og hvad 
der nu ellers hører til. Efter at have gået rundt et par timer kan jeg mærke mig hoved og 
mig har det meget bedre. Klokken er ved at være 3. så jeg må hellere gå tilbage, fik 
besked på jeg skulle være tilbage kl 4 senest da vis skal med sporvognen ud til forstaden 
hvor festen vil være. Jeg går tilbage og føler mig klar til aftenens grillfest.

Da jeg kommer tilbage er flere venner kommet til, og vi er nu alle ved at være klar til i 
aften. Piotr er ved at finde frem til den bedste og smukkeste vej for mig at kører imorgen 
når jeg skal hjem og overnatte hos en af hans venner og hans familie.

Jeg aner ikke hvad jeg havde forventet af min tur, men jeg havde på ingen måde regnet 
med at Polakkerne ville være så gæstfri og gøre så stor en insats i at jeg skal have en god 
tur og overnatnings muligheder, over alt hvor jeg kommer frem er der smil og et åbent 
hjem.

Klokken er ca. 5 da vi alle sammen hopper ombord på sporvognen og starter vores lille 
rejse på ca 30 min ud til et villa kvarter uden for byen. Vi er de første der kommer jeg tror 
faktisk vi er de enste der kommer. Vi får tændt op i grillene og begynder så småt at starte 
med at små spise.

Jeg har nu været sammen med denne lille gruppe venner i lidt over en dags tid, jeg føler 
mig virkelig godt tilpas og velkommen sammen med dem og de gør meget for jeg skal føle 
mig inkluderet og er med i de ting der nu skal gøres.

Flere og flere mennesker dukker nu op, men det er tydeligt ikke alle kender hinanden og vi 
sidder i små grupper, men der bliver 
grint og folk har det sjovt så kan det 
vist ikke være bedre.

Selv om jeg ikke forstå et eneste ord 
der bliver sagt når de snakker til 
hinanden på Polsk så lytter jeg, ved 
egentlig ikke hvorfor for jeg har 
ingen ide om hvad der foregår.

Nu da jeg sidder og skriver om 
dagen går det op for mig jeg slet 
ikke har noget billede af dem alle 
sammen, jeg er nød til at have et 
billede af dem som har været så 
gæstfrie at tage mig ind og 
behandlet mig som en del af 
vennekredsen. Så jeg må lige få 



skrevet til Piotr om ikke de har et billede kan sende til mig. 
Og det kom der så..

At møde helt tilfældige og flinke mennesker som er så åbne og hjælpsomme, gør mig bare 
endnu mere spændt og glad over den rejse jeg er igang med nu.


