
DAG OG TID  FREDAG 2. NOVEMBER 2012 29LITTERATUR

Mottro  
om homo

Tast tast tast. (Ringjer Mottro)
Mottro: Ja?
Meg: Hei, det er meg.
Mottro: Å hei, er det deg?
Meg: Ja. Fanst det homoar før?
Mottro: Nei, ikkje i mitt univers 

i alle fall. Eg ante ikkje kva det var.
Meg: No må du gi deg.
Mottro: Det er sant.
Meg: Men fanst det verkeleg 

ikkje homoar på Voss før? 
Mottro: Nei. Jo forresten, det var 

ein dei snakka om.
Meg: Litt sånn dempa då?
Mottro: Ja, temmeleg dempa. 

Men òg litt sånn at nokon lo av 
han, medan nokon sa det var synd 
og skam. Men eg trudde ikkje på 
det, liksom.

Meg: Kva trudde du ikkje på?
Mottro: At det gjekk an.
Meg: Kva gjekk ikkje an?
Mottro: At ein kunne vera sånn.
Meg: Sånn?
Mottro: Ja, at ein mann kunne 

lika ein annan mann som kjærast.
Meg: To damer, då?
Mottro: Jo, det verka for så vidt 

ikkje fullt så umogeleg, men nei, eg 
hugsar eg las ein roman då eg var 
ung. Og der var det to damer som eg 
forstod hadde eit slikt forhold.

Meg: Dei var sånn?
Mottro: Ja, sånn òg, for dei hadde 

forhold til menn òg. Men eg hugsar 
at eg trudde at det der med at dei 
hadde eit forhold seg imellom, berre 
var utslag av fantasi og meint som 
eit krydder, ikkje at det var noko 
som kunne gå an i verkelegheita.

Meg: Men når kom det homoar 
til Voss i verkelegheita, då?

Mottro: Eg veit sanneleg ikkje. 
Dei har liksom berre snike seg inn 
litt etter litt, det har jo ikkje skjedd 
sånn plutseleg. Før trudde me jo at 
me kunne sjå det på dei, ja, i alle 
fall på menn. Og det er jo faktisk 
ikkje så lenge sidan eg forstod at det 
ikkje nødvendigvis er sånn. 

Meg: Såg du på Per-Kristian Foss 
at han var homo?

Mottro: Nei, det tenkte eg faktisk 
ikkje at han var, men no når eg veit 
det, synest eg faktisk at ein kan sjå 
det men ikkje før. 

Meg: Tenkte du nokon gong tan-
ken då du var gravid, at du kunne få 
eit homofilt barn?

Mottro: Nei, den tanken sveiv 
meg ikkje!

Meg: Dersom valet stod mellom 
at barnet var åleine med mora eller 
hadde to mødrer. Kva ville du valt 
då. 

Mottro: Men herrlegheit, så klart 
det ville vore betre med to. Det skjø-
nar no du òg. Tenk om eit barn 
berre har ei mor, og så fell ho frå, 
då er det jo betre med to. Og det er 
no slett ikkje betre om det er mann 
og dama, viss dei berre krang lar 
heile tida. No kan vel for så vidt to 
damer krangla heile tida òg, det er 
jo klart.

Meg: Dersom du kom heim til 
Besto og Besten og sa at du hadde 
fått deg dama, kva ville dei sagt då, 
trur du?

Mottro: Haha, dei ville ikkje 
trudd eg var alvorleg. Ville trudd 
det var eit påfunn. Ho mor hadde 
sagt at eg måtte ta meg saman og 
ikkje tulla. Og så ville ho ha avslutta 
med: «Kva trur du folk vil seia?»

Meg: Men dersom du hadde vore 
gift med ei dama og hadde hatt 
ungar, ville de greidd det like godt 
som du og Fattern, trur du?

Mottro: Betre, men det må du 
ikkje skriva.

Meg: Men viss eg pakkar det inn, 
slik at alle skjønar at det er det du 
meiner, men at det er litt morsomt 
og uskuldig?

Mottro: Ok då.
Meg: Du er grei. Hada då.
Mottro: Ja ja, hada då..
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To ivrige kortspelarar
Besten la kabal kvar kveld 

før han la seg og var ein 
taktikar i kortspel. Besto 

hadde ein einaste strategi, og 
det var å smyga så lenge det 
gjekk. Det fungerte irriterande 
ofte, og kvar gong skulda 
Besten henne for å ha nybyrjar-
flaks. Besto hadde nybyrjarflaks 
i førti år. Og vann i både ameri-
kanar og spardama. Stundom 
sovna ho før siste stikk. Besto 
kunne sovna rett opp og ned og 
kvar som helst. Ho sovna til og 
med under den nervepirrande 
poenggivinga i Melodi Grand 

Prix i 1985 og vakna brutalt 
opp til ei euforisk Hanne Krogh 
som nærmast hoppa inn i 
underlivet på Lill Lindfors. Eg 
veit det. For eg var heime i Brat-
tebakkjen hjå dei den maikvel-
den då det skjedde, det som 
ingen trudde kunne skje. At 
Noreg kunne vinna i Melodi 
Grand Prix. Og då eg sykla 
heim seint den kvelden, var det 
med ei glad kjensle av at det 
faktisk kunne skje heilt utru-
lege ting også i mi tid. At histo-
riske hendingar ikkje var 
brukte opp i Besto og Besten si 

tid, men framleis kunne dukka 
opp når ein minst venta dei.

Dette trur eg at eg tenkte 
på den kvelden. Eg tenkte i 
alle fall ikkje på at Besten sik-
kert hadde likt å gjera noko 
anna enn å hogga skifer. For 
det tenkte eg aldri på. Og det 
er ikkje sikkert at han tenkte 
på det sjølv eingong. Men på 
den andre sida, så er det ikkje 
nødvendigvis slik at det ein  
ikkje snakkar om, det tenkjer 
ein heller ikkje på. Mi erfaring 
er at det ofte kan vera tvert 
imot.

Linda Eide har ringt heim til mor si gjennom ti år for å bli 
klokare på korleis ting eigentleg var i gamle dagar. 


