Solveigs spalte

TROLL KAN TEMMES
M

amma sier at det er inni hodet ditt det er Strakte armene i været.
– Til kamp! Pass dere, nå skal vi sloss!
troll, tante!
I et snev av klarsyn hadde jeg sett at det var
Niesen min kikket bestemt på meg.
Jasså, så hun sier det, ja. Hjernen jobbet tingene som var problemets kjerne. Ting som
desperat for å finne nye argumenter. Skulle jeg ikke hadde en funksjon. Jeg sprang ut i garasjen
på utpust. Og fylte opp en hel tilhenger
nå miste min allierte?
og kjørte av sted det forteste jeg kunne.
– Tror du virkelig at tanta di ville rote slik?
Vi stod i garasjeåpningen. Tingene nærmest – Kan dere sette et kryss i taket?
Dama i den lille veieluka kikket
veltet ut. Hedda kikket tvilende opp på meg.
spørrende på meg.
– Njei …
– Jeg skal levere, smilte jeg stolt.
Svigerinna mi begynte å bli lei av at jeg
– Vanligvis pleier jeg å hente,
innbilte datteren hennes at det fantes troll
som rotet. Dessverre hadde hennes håpe- forklarte jeg.
Jeg var på den lokale søppelfyllinfulle arvet tantas egenskaper på det området, og hadde i det siste begynt å skylde på gen og hengeren min ble veid før jeg
trollene når rommet hennes var bombet. kjørte inn for å sortere avfallet, les troll.
Men nå kjentes det nesten som om noe – Når skal du hente lampene dine?
En av gutta i kjeledress kom mot
fremmed hadde inntatt hodet mitt. Jeg
ble helt svimmel av tingenes tilstand. meg.
– I dag, tenkte jeg. Har med henger!
Rot er farlig. Det kan gnage seg inn i sjela di
og lamme hele systemet. Jeg har hatt det slik Kanskje jeg kan ta med noen vinduer og?
– Alt du vil, vær så god!
en lang stund. Rot har den skumle egenskapen
Karen forlot meg mens han smilte
at det sprer seg. I begynnelsen forsiktig, litt her
og litt der. I et hjørne, under en sofa, innerst i i skjegget. Hun der er ikke klok, tenkte
kjøleskapet. Man tror man har kontrollen. Så han kanskje. Skrotnisse. En tom henger
plutselig er det som om det bestemmer seg på søpla. Det er som å gi en med spillefor å rykke inn. Da er det for sent. Hos meg galskap en formue utenfor en travbane.
begynte det i garasjen. Spredte seg til boden, Men vinduer, det er ikke rot. Det er viktige deler
så inntok horden huset. Kastet klærne ut av i hyttene mine, argumenterte den gode gamle
skrotnissen med den
skapene, allierte seg med
nye klarsynte Feng Shuikaniner, fluer og edderJeg puttet den fort inn i spiren, idet jeg snudde
kopper. Jeg ble etter
hvert overbevist om at jeg bilen så ikke folk skulle se den tomme hengeren og
var utsatt for et komplott.
det. Litt flaut er det jo. stoppet foran avdelingen
for glass. Denne dagen
Din mor er kanskje
var det virkelig mange
inne på noe, tenkte jeg
der jeg sank ned på kjøkkenstolen. Dette godbiter. Humøret steg der jeg fylte opp med
kan ikke fortsette. Det er ikke moro lenger, en serie i teak. Fantastisk. Nå var jeg liksom i
mer en skrekkhistorie. Jeg kjente at jeg selv gang. Kunne jo hende det var noen skatter i de
begynte å bli oppriktig småredd for trollan. andre avdelingene? Oj – en vinballong! Den vil
Jeg blandet meg et stort glass med grønt pulver. passe i hagen. Jeg puttet den fort inn i bilen så

ikke folk skulle se det. Litt flaut er det jo. Og
der, en krok i messing. Akkurat det jeg trenger!
Yes. Stappet den i snekkerbukselomma. Blikket
mitt fanget inn noe gult. Fine tallerkener! Nei,
de var slitte. Pustet lettet ut, trenger jo egentlig
ingen flere. Men så oppdaget jeg noe bitte lite.
Jeg snudde tingen og fikk en melding fra oven:
«Troll kan temmes» stod det skrevet med
løkkeskrift. Pause. Jasså! Jeg stappet det lille
porselensbildet i lomma og satte kursen hjemover. Etter å ha lett i ti minutter (grrrr!!) fant jeg
endelig hammeren og satte kursen mot kjøkkenet hvor jeg spikret opp min nye hustavle.
Jeg kokte meg en kopp kaffi og satte meg rolig
ned. På veggen hang nå håpet mitt; «Troll kan
temmes».
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