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BILDETBILDET

DITT BILDE
Bildet er en spalte åpne for alle som har et vakkert bilde de vil 
dele. Skriv noen ord om bildet. Om hvorfor du tok bildet, hvor, 
og hva det viser. Send bilder til terje@atlanticforlag.noBildet

TEKST OG FOTO TERJE ENGØ

Ikke alle synes kulde og 
snø er perfekt når de skal 
på tur og oppleve Europas 
flotte byer. Men la ikke 

vinteren være noe hinder. For 
aldri smaker det bedre med varm 
drikke på en lun kafe, og aldri er 
museum mer interessant enn når 
de også gir ly for været.
Dette bildet ble tatt en sen kveld 
på torgplassen Targ Dlugi i den 
gamle bydelen i Gdansk i Polen. 
Det snødde. Jeg var på vei for å 
krype ned under en varm dyne 
på et hotell like ved.

Snøen som dalte dempet 
byens mange lyder. Det var ikke 
sko mot brostein å høre. Ingen 
stemmer. Snø i luften dempet 
fargene, samtidig som den også 
reflekterte lysene rundt Targ 
Dlugi. Det var pyntet for jul 
med lys på trærne. Stemningen 
var som hentet fra et gammelt 
postkort.

Jeg stoppet opp. Jeg var betatt, 
- det var hypnotiserende. En 
gammel kone måket snø. En 
ung jente, godt innpakket i varm 
jakke hastet forbi. Stillheten var 
overdøvende.

Hver gang jeg ser på bilder 
fra denne kvelden kommer 
minnene frem. Jeg tar meg i å 
innrømme, samme hvor mye jeg 
elsker sol og varme, at vinteren 
har sin enestående og spesielle 
skjønnhet. Også andre steder 
enn når sola glitrer i snøkledde 
vidder og høye fjell.

Når noen nå sier at dit, for 
eksempel Gdansk, drar de 
ikke på vinteren. Da kommer 
mitt klare råd. Dra! Byen er 
fortrollende vakker når den er 
dekket med snø. Kle deg godt, 
og ta med hjem noen fantastiske 
minner på minnekortet, - og 
ikke minst minner som forblir i 
tankene. 
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