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Det at være på fodtur, det er noget helt andet, end at være på vandring. Det at være på
fodrejse, det er noget helt andet end at være på vandretur.
Fodrejser og fodture er begreber kendt fra litteraturen, hvor man bogstaveligt mærker sig selv
invortes og udvortes ved at sætte det ene ben foran det andet og mærke underlaget op gennem
kroppen og således åbne op for sanser og oplevelser på en helt anden måde end moderne
vandreture, hvor alt er timet og tilrettelagt, og hvor vandreturene er tilrettelagt og landskabet er
plastret til med pile og skilte og rastesteder de lux.
En bevægelse hvor åndelighed, filosofi og meditation går hånd i hånd, eller sagt humirostisk:
Fod ved fod.

Forfatteren fik i 1989 nobelprisen i litteratur for sin prosakunst, og det her er en blændende
oversættelse af et af forfatterens store værker.

Vi er på fodrejse i Spanien, der godt nok er helt anderledes idag end dengang, bogen blev
lanceret i slutningen af fyrrerne. Men området, tæt på Madrid, hvor Vandringsmanden er i
bevægelse, ligner meget det, som lå der for årtier tilbage.

Vi kommer godt ned i detaljerne i sindet hos Vandringsmanden, der er bogens hovedperson, og
som kommer lige så tæt på sig selv, som det burde være forundt alle læserne at komme efter
inspiration fra forfatteren.

Vandringsmanden når til la Cibeles
Vandringsmanden går ned af el Prado-gaden
Han tænder en cigaret og prøver at rense hovedet for dårlige tanker
Han tænker på at komme ganske tæt på dem, han møder på vejen.
Landsbyen har, lige fra man kommer ind i den, et flot udseende
Efter mellemmåltidet begyndte Vandringsmanden at tænke på små pippende fugle
To duer sidder og hviler sig på toppen af en brændestabel
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Vandringsmanden føler sig veltilpas i baren
Han klæder sig af, folder skindtæppet ud
Før vandringsmanden går tilbage til kroen

Sådan en masse lækre og nære og smagfulde sætninger er bogen fyldt med. Den inspirerer til
ro, hvile og et tempo, hvor sjælen kan følge med. Forfatteren har en evne til at skrive, så ordene
lagrer sig i sindet som muligheder for at handle anderledes og gå gennem verden i et rimeligt
tempo.
Og som i særdeleshed inspirerer til at komme på fodtur og lægge mærke til de små ting i
hverdagen, naturen, farverne, bygningerne, dyrene, børnene. . . . 
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