
Aby usłyszeć siebie, potrzebujemy milczących dni… 

                                                                                                          Przysłowie indiańskie 

Włóczęga bez celu, marzenie każdego włóczykija – jedna totalna niewiadoma. Nie masz pojęcia, 
gdzie spędzisz noc, kiedy napełnisz swój wiecznie zgłodniały żołądek  i  kogo  przyjdzie ci spotkać na 
swojej drodze. Dostrzegasz w oddali  horyzont i zupełnie nie zastanawiasz się, kiedy do niego dotrzesz. 
Czy to nie jest piękne marzenie…? 

 

Podziękowanie „Szamana”…  

Odkąd pamiętam, zawsze paliła mnie ciekawość świata, przyrody. Wołała mnie dzika, pierwotna 
Matka Natura oraz przygoda z tym związana. Jako dziecko otaczałem się książkami Fiedlera, 
Szklarskiego, Centkiewiczów. Pochłaniałem je z takim zapałem, że nie starczało mi często czasu na 
szkołę  lub sen, a rodzice ścigali moje nocne czytanie pod kołdrą przy latarce, chociaż sami uwielbiali 
podróże z książką.                                

Jak tylko nieco podrosłem, zacząłem penetrować okoliczne krzaki, lasy i puszcze. Zawsze 
ekscytowało mnie – co się znajduje za linią horyzontu, jaka to przygoda czeka tam na mnie z 
utęsknieniem? Cholera-nie dawało mi to spokoju i później przez całe moje życie, nic się nie zmieniło, 
dalej ten niepokój wciąż siedzi w mojej Duszy, chociaż do chłopców już się nie mogę zaliczyć… ☺  

Teraz, już z perspektywy ojca dorosłej córki oceniam, że moi Staruszkowie nie mieli ze mną 
lekko, dlatego tym bardzie doceniam i błogosławię, że nie zabili we mnie tej miłości. Dziękuję także z 
całego serca, moim dwóm  najważniejszym Kobietom za to,  że mnie nie „wykastrowały” i z bólem 
akceptowały moje pomysły i projekty podróżnicze (szczególnie te samotne), znosząc przy tym tęsknotę, 
niepokój i często wielotygodniowy brak kontaktu, nawet telefonicznego. 
 

 Zdaję sobie sprawę, że jest to z mojej strony, pewna forma egoizmu. Mam jednak wewnętrzne 
przekonanie, że jeśli „Dusza wola” – nie można  nie posłuchać, nie usłyszeć jej krzyku... 
Moja droga,  to swoista „Podróż do Wolności”, którą koniecznie należało podjąć, jeśli chcemy w Duszy  
poczuć spokój, radość i spełnienie. 

 
Z wielkim sercem dziękuj ę wszystkim moim Bliskim za zrozumienie, akceptację i miłość, ale w 

szczególności przekazuję to moim Kobietkom… i wybaczcie proszę. 
 

 


