BYPOETENES VANDRING
I BODØ UNDER "DET VILDE ORD".
Kort rapport fra bypoetene.
Gøril, Reidun og jeg (Aase) hadde et greit møte med Ronald på SAS-hotellet kl. halv elleve. Der
ble vi enige om opplegget for vandringen vår. Ronald sa at de hadde beregnet en time, fra tolv til
ett. Etter en idè fra en av oss ringte han NRK-Nordland og klarte å få dem til å lage en snutt med
oss.	
  	
  

Vi startet på Babel-kafé, presis klokken tolv. Det var ganske mange tilhørere og vi fikk svært god
respons. Reidun delte ut noen korte dikt og Gøril og jeg fikk bestilling på hver sitt dikt.
Nede på Melkebaren var de også veldig hyggelig og folk lyttet og var stille når vi leste. Vi
begynte å føle oss svært høy i hatten. Dette gikk jo som smurt.
Vi holdt sammen og det tror vi var rett.
På Pavilliongen var det en masse folk som drakk øl og spiste og lyden var ganske høy. Jeg fikk
snakke med sjefen og presenterte oss og spurte om lov til å lese noen dikt for gjestene. Hun så
litt betenkt ut og jeg var rask til å si at vi selvfølgelig skulle spørre dem om de ønsket å høre oss
lese. Da var det i orden.
Jeg klappet i hendene og det ble helt stille. Jeg sa hvem vi var, hvem vi representerte og spurte
om de hadde lyst at vi skulle lese dikt for dem. Å ja, de klappet og satt musestille mens vi leste.
Det var en kjempehyggelig opplevelse.
Tida var inne til å gå ned på NRK. Der fulgte Bjørn Tore Pedersen oss opp i redaksjonen. Og så
ble det gjort opptak. Reidun førte ordet og fortalte litt om forhistorien til at vi var bypoeter. Gøril

og jeg ble også spurt om hvorfor vi sa ja til å være bypoeter. Så leste vi hvert våre dikt på direkte
sending, og det var det!
Jeg hørte det på Pc-radioen og det hørtes fint ut. Så nå har hele Nordland hørt oss.
Så gikk vi gjennom glasshuset og var inne på et konditori, men det passet visst litt dårlig akkurat
i dag, så sjefen lurte på om vi kunne komme tilbake mandag.
( Det hadde jo vært gøy, men litt dyrt for forfatterlaget.)
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Så gikk vi ned på Sydøst-kafeen og leste til noen som satt ved et bord. Der var jo avslutningen
og klokken var blitt litt før to. Vi tok oss litt føde og anså oss ferdig med dagen.
Dagen var fin. Overskyet men oppholdsvær. Vi er veldig fornøyd med det vi gjorde og folks
entusiasme smittet på oss, eller var det omvendt. Vi tror også at
Det Vilde Ord har grunn til å være fornøyd.
Vi fikk jo klart og tydelig gjort kjent at vi representerte Nordnorsk forfatterlag.
Dette kan vi gjøre en annen gang!
Vennlig hilsen
Reidun Mæsel Kolvik, Gøril Evans og Aase Falch.

	
  

