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Invitasjon

Far min valgte yrket mitt for meg. Yrket han 
valgte var det motsatte av hans. Det irrasjonelle 
og irriterende ved dette var at det eneste jeg 
ønsket meg, var å ha det samme yrket som ham. 
Men nei. Du er bedre enn dette, sa han mørkt til 
meg. Nei, svarte jeg hest, det er jeg ikke. Du er 
annerledes enn meg, hveste han. Jeg er helt lik 
deg, snerret jeg tilbake. Motsatt! ropte han. 
Samme! brølte jeg. Jeg valgte det motsatte yrket 
av min far, gaulet han, så hvis du velger det 
samme som meg, er du helt motsatt av meg! 
Samme er samme og motsatt er motsatt! hoiet 
jeg. Slik holdt vi på. Til slutt måtte mor mi 
avbryte oss. Nei, Ragnar, sa hun, han Olve er 
faktisk ikke bedre enn det. Han kan bare akkurat 
det han har lært av deg. Jeg nikket med tårer i 
øynene. Far min ristet på hodet. Han kan en hel 
jævla masse, mumlet han, en siste gang, før han 
ga seg. Kanskje var det derfor han valgte yrket 



mitt, fordi han ga seg når vi diskuterte. Han tok 
alle valgene for meg og sendte meg på skole med 
ferja. Jeg var allerede bustete og nedsalta timevis 
før skoledagen begynte. Ikke før jeg var blitt 
voksen selv og fått egne unger som ville bli 
akkurat det samme som meg, innså far min at jeg 
hadde hatt rett. Alt jeg dugde til var å kopiere 
ham. Ja, ja, sa han, så er vi akkurat så like som jeg 
var redd for. Ja far min, vi er nok det, sa jeg, og 
kjørte ham til sykehjemmet, hvor vi skulle holde 
ham umyndiggjort og sløv av medikamenter de 
resterende atten årene av livet hans, som sant å si 
var overraskende mange år, hvor det bare var 
hans stadig økende grad av maktesløshet som 
kunne måle seg med raseriet hans over det 
samme, og ikke sjelden i disse atten årene tenkte 
jeg at han måtte ha innsett at det var ganske 
ironisk at jeg ikke ble sykepleier, slik som ham, 
for da kunne jeg passet bedre på ham, nå, men at 
han valgte at jeg skulle bli yrkesmilitær i stedet, 
som jeg da ble, og en lite suksessfull yrkesmilitær 
også, jeg ble aldri noe mer enn løytnant på en 
halvveis prestisjefull leir i Nord-Troms, og mens 
jeg sto ute i regnet og kommanderte troppene 
med førstegangstjenestegutter opp i rett og ned i 



hvil og opp i rett igjen, gled blikket mitt om og 
om igjen opp mot det hvite huset øverst i leiren 
hvor sykestua lå, og mot de unge tjenestepliktige 
legene og sykepleierstudentene i førstegangs-
tjeneste bak vinduene, der de lente seg over 
febersyke pasienter og omsorgsfullt anal-
penetrerte dem med skinnende blanke militære 
termometre, og hjemme maste sønnene og 
døtrene mine om å bli yrkesmilitære, alle sam-
men, og jeg kjeftet og kjeftet og dro dem i 
luggen, bli sykepleiere! ropte jeg, sånn som farfar! 
Men dette gamle skinnet i senga der på hjemmet 
skremte uskylden av dem og ingen av dem ville 
bli som ham, nei, heller da som meg, selv om alle 
skjønte at min skjebne ville bli akkurat den 
samme som far mins; råtne vekk i årevis på et 
pleiehjem, hvert søndagsbesøk avslutter med de 
blikkene familien sender deg med forventing om 
at de kikker på deg for siste gang, eller i tilfelle 
det er siste gang, forsøke å bevare deg sånn som 
du er nå, og ikke fremmed gapende ansikt og 
altfor kald og stiv og nesten gul allerede i senga 
død død død død død, en død de har sett for seg 
så mange ganger at det ikke spiller noen videre 
rolle om du lever eller dør, bortsett fra at det 



frigjør dem i forhold til søndagene deres 
fremover, men verken far min eller jeg har veldig 
sans for ironi, eller i hvert fall ikke å snakke om 
ironi, enten så er noe ironisk eller så er det ikke, 
hva er det å si om det, liksom; som å spille bingo 
uten gevinst.



Øynene er sjelens rasshøl

Innimellom himler hun med øynene på den 
måten man alltid er livredd for at noen skal himle 
med øynene på om de himler med øynene av deg, 
men som allikevel er utført så iskult og teknisk 
perfekt og jævla overlegent og deilig feminint at 
du skulle ønske hun ville himle med øynene bare 
en gang til og da gjerne himle med øynene av 
deg, hvis det er det som må til, for øynene 
hennes er liksom avlange og samtidig store og 
runde og helt, helt melkehvite, som om hun aldri 
har sovet for lite eller blitt vekket midt på natten 
av magesmerter og når hun for andre gang ser 
hvordan jeg stirrer på henne, himler hun med 
øynene til venninna si og venninna (den jævla 
fitta!) fniser høyt mens hun kikker over skulderen 
mot meg og øynene hennes likner mine, det er 
lett å se, de er helt identiske, som fire glass tørr 
martini, kvalmgrønne olivener sakte spinnende 
rundt seg selv, dypt nede i alkoholen.



Det er ikke ringeklokka som 
bestemmer når timen er over (og dessuten 

mangler skriften på veggen både 
innledning og avslutning)

Skriften på veggen mangler både innledning og 
avslutning og har ikke særlig til vendepunkt, 
heller, alt det står er Asbjørnsen er et jævla rasshøl, i 
hvite frihåndsmalte blokkbokstaver, på veggen 
utenfor lærerværelset, og det kan jeg jo strengt 
tatt ikke nekte for, men sånn er jeg bare, i det jeg 
kommer over to friske unge menn som ivrig 
onanerer hverandre i gymgarderobedusjen, leg-
ger jeg ikke noe imellom, nei min sann, det har 
jeg aldri gjort, jeg tror på kalde avrivninger og 
tidlig avvenning og av egen erfaring vet jeg at 
neste gang denne Morten T. eller denne Thomas 
M. i parallellklassen hans tenker på hverandre 
og/eller på hverandres nakne kropper, drypp-
ende våte i dusjen, vil disse tankene ledsages av 



en brennende, eller for ikke å si voldsomt 
klemmende, smerte i skrotum, så sterk at de 
umulig kan opprettholde ereksjonene de sitter der 
med, i sitt ungdommelige og ubetimelige begjær, 
så sterk er vår kropps evne til å assosiere og sette 
sammen elementer som er sammen-smeltet i 
hukommelsen, at vi for alltid kobler dem til 
hverandre, slik jeg er koblet til yrket mitt, som 
norsklærer, eller til min trofaste Gunnar, en mann 
med så stor pikk at jeg bare kan drømme (om jeg 
gjør!) om å få hele inn i meg, men vi prøver og 
prøver, jeg og den store, sterke, snille bamsen min.



Mann som ligner på sky som ligner på mann er en 
samling kortprosa skrevet av AS Hermansen. 
Boka er utgitt på Det stille forlaget, og kan 
kjøpes på nettbokhandelen www.audiatur.no, hos 
enkelte velassorterte bokhandlere og direkte fra 
forlaget. Boka er på 56 sider og har en utsalgspris 
på 75 kroner.

AS Hermansen har tidligere utgitt romanen Vikariatet 
på Aschehoug i 2008. 
Om den skrev avisene
Aftenposten: AS Hermansens debut viser fra første 
øyeblikk en overbevisende selvsikkerhet og slagferdighet i 
språket. Observasjonene hans er av og til så gode at det er 
en fryd å lese. Når romanen er på det beste, beskriver den 
absurditeten i det søvnige, meningstappede kontorvikar-
livet i et språk som er fantasirikt, lidenskapelig og fullt 
av sterke metaforer, og får denne motsetningen til å fun-
gere svært godt.
Dagbladet: [...] en velskrevet, skakk og til tider lysende 
original roman [...]
VG: Fiffig, munter og skarpsynt beretning om en vikars 
skjebne på et stort kontor.
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