
Min plan i idag var egentlig, at jeg skulle have været 
saltminerne lidt uden for Krakow.
Men Sartsiek foreslog at nu vejret var så godt så 
skulle vi da cykle rundt og se lidt undendørs, god ide 
så det blev hvad vi gjorde!
Og vejret var virkelig godt, solen skinnede fra en skyfri 
himmel.
Vi skulle lige et sut forbi en af hans venner for at låne 
en cykel til ham og så skulle vi ellers lige cykle lidt for 
at komme uden for byen og kunne få en udsigt over 
hele Krakow.

Da vi komme op på toppen af denne menneske skabte høj, 
og kan se ud over hele Krakow som ellers virkede ret stort, 
ser det hele faktisk ret småt ud. Jeg kan se alle steder jeg 
har været i byen. Men jeg kan også se så meget mere, mere 
som jeg er nødt til at skal ud og kigge på. Selv bjerge som 
jeg skal ud og have besejret og vinde kampen over, vinde 
sammen med alt min bagage og så min cykel.
Jeg får den bedste følelse i kroppen, den kilden i maven 
man får når man kysser en man virkelig holder af!
Jeg er forelsket i det her eventyr, et eventyr jeg har kastet 
mig ud i med hud og hår. Jeg tager i mod alt, alt det hårde 
slid der kan komme og høster mange folddigt igen af alt det 
gode.

Solen skinner fra en skyfri himmel, over alt er der 
mennesker der nyder solen på den ene eller anden måde, 
enten motionerer de eller også tager de sol.
Det er virkelig dejligt at se så mange mennesker på gade og 

over alt, det er ikke kun i Krakow. Men over alt, i de små byer som måske kun er 10 huse 
er der altid en bænk og altid nogen der sidder og snakker eller står og snakker. som den 
fremmede der kommer forbi på cykel bliver der kigger peget og snakket om det også.
Jeg syntes det er fantastisk, og jeg siger ikke danskerne ikke snakker sammen. Men det er 
bare ikke på samme måde, og det syntes jeg er en skam. Det er sjældent man ser en flok 
“gamle” dame sidder på bænken i landsbyen og snakke og snakke bare for at snakke og 
sladre. Det er måske fordi vi der hjemme bare har for travlt. (Mig selv inklusiv)

Da vi kommer hjem igen supper jeg ig et bad. og går ud og finder mig noget at spise til 
aften. Jeg finder mig en Burgerbar ved navn Moaburger, bestiller min burger og sætter mig 
ved et tomt bord.
Et par kommer ind og gør det sammen og kigger efter et sted at sidde, jeg tilbyder dem at 
sidde ved mit bord nu der er rigeligt med plads.
Der går et øjeblik og vi begynder at snakke sammen. Ved mit bord sidder nu to søde, 
venlige og rejsende personer fra New Zeeland. Der bliver snakket lidt frem og tilbage og 
det er faktisk rart at sidde og snakke med andre rejsende. Inden vi får vores mad er jeg 
allerede blevet tilbudt et sted a overnatte når jeg en dag kommer til Australien.
Det er uforudsigelige øjeblikke som dette der gør verden et fantastisk sted, så længe du 
selv har et åbent sind og er venlig over for dem du møder på din vej så skal du nok få en 
god tur.
Gareth og Monique skal videre med toget i aften til Budapest i Ungarn. Jeg sidder nu 
alene tilbage og prøver at kæmpe mig igennem denne gigantiske burger.



Efter en dejlig omgang aftensmad 
og venlig og hyggelig samtale, er 
det ved at blive et smule mørkt og 
jeg beslutter mig for at gå en tur 
gennem det jødiske kvarter i 
Krakow.

Det første der rammer mig er 
musikken, stemningen, alle de små 
cafeer og bar. Jeg nyder at gå 
rundt og bare suge det hele til mig, 
og hvis jeg havde været sammen 
med nogen havde jeg helt sikkert 
sat mig ind og fået en kold øl.
Jeg nøjes med at købe mig et æble 
og dasker bare lidt rundt.

Tilbage på det store torv midt i byen, og der er virkelig mange mennekser. Jeg finder mig 
en bænk og ligger ned og bare kigger på det hele, der bliver kysset, gået hånd i hånd. 
snakket grinet og der bliver nydt både aftenen og dem folk er sammen med.

Min mor var bange for jeg skulle være meget alene på den her rejse, men hun kunne på 
ingen måde have taget mere fejl. Der er mennesker over alt. Det er skønt.!


