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aste bakgrund är från AstraZenecas Inhousebyrå där jag
med originalframställning av olika trycksaker – informations-

Välkomna att titta in
in ii
Min Värld!

Jag vill gärna kombinera innehållsrika,
humoristiska, värmande, vemodiga, arga,
uttryckande ord med mina stengodsfigurer och det gör jag genom att skriva
ner det som får mig att må bra. Ord och
meningar som jag hittar i alla böcker jag
lånar från biblioteket, syrran mm. Jag vill
gärna få det att passa till stengodsfigurerna.
Eller så är det tvärtom, jag vet inte riktigt...

Jag gillar design, men det behöver inte
nödvändigtvis vara kända föremål.
Det är lika kul med fina saker
som ingen kan namnet på.
Emma Dahlström

I dag är en bra dag.
En jag ska spara.
Här är jag nu, Karen Campbell

Är du pojken utan pappa, säger hon bland
annat och ser mig långt in i ansiktet.
Som om du inte fanns, Kate Eberlen

Han tar sig för pannan. Samtal med
modern kan bestå av förvirrande
utvikningar genom en snårskog av
betydelser, där ingen har något namn
och personer dyker upp och försvinner
utan förvarning. Man måste få fotfäste,
bara ett litet grepp om riktningen,
lyckas fastslå identiteten på någon av de
medverkande personerna i dramat och då,
med lite tur, brukar resten falla på plats.
Sommaren utan regn, Maggie O’Farrell

Samtidigt som jag tänkte att han hade gjort dem
själv kände jag mig, som alltid, illa till mods.
Det är patetiskt med människors oblyga vilja att
ägna sig åt ”konst” alldeles på egen hand. Denna
skaparglädje, eller vad man nu ska kalla det,
åstadkom så många gräsliga uttryck som man
var tvungen att stöta på och förhålla sig till.
Det hände till och med att de frågade vad man
tyckte om det de hade gjort.
Resor, Herbjørg Wassmo

Visst är det
konstigt att det
heter ”rodna”?
Man tycker
att det borde
heta ”rödna”
när man blir
röd, men orden
fungerar inte
alltid så.
Som om du
inte fanns,
Kate Eberlen

Jag är bästis
med en
invandrare,
men jag tror
inte att han
vet att han är
invandrare.
Jag har i
alla fall inte
sagt något.
Samuel, 7 år

Jag tycker att
sagor är fina,
för då sitter
mamma still
en liten stund.
Line Marie, 8 år

När våren kommer är det
som om hon var i himlen.
Hon säger ”Så länge jag kan
gå ut i trädgården det första
jag gör på morgonen, ta en
trädgårdsmästarrunda i
gryningen för att se vad som
har kommit upp och vad
som är på väg att blomma,
så känner jag att jag har
någonting att leva för.”
Lapptäcksplaneten,
Anne Tyler

Ja. Så.
Azira och jag föll
för varandra, lika
enkelt som man
faller i vatten.
Jag tänker att
jag nog älskade
henne innan jag
kände henne.
Här är jag nu,
Karen Campbell

Tvärs igenom väggarna hördes några
smällar från bergskanten. Han lyssnade för
att avgöra om det var en ko eller kalv eller
kanske en tjur som föll uppe vid älgpasset.
Han hörde det på smällen. Om man sköt
en tjur var den mörk i klangen. Kosmällen
var ljusare och kalvsmällen var på samma
sätt ljus men också något mer, den var kortare än de andra. På hundarnas skall kunde
han även höra vad det var de drev.
Vi faller, Pär Östling

Nej, nu ska jag anmäla!
Nu står jag inte ut längre, jag måste nog ringa
polisen tror jag… Det har flyttat in en kvinna i
smyg hos mig. Jag ser henne ibland när jag går
förbi spegeln. Hon är fet och ser ganska sur ut.
Hon har inte alls min smärta fulländade figur
eller mitt charmiga leende. Hon betalar ingen
hyra så det minsta man kunde begära är väl att
hon städade lite. Men icke. Snarare tvärtom.
Hon rör till det mesta, och gömmer undan grejer
så jag får gå och leta i timtal efter saker och ting.
Min mat är för det mesta uppäten när jag blir
sugen på något gott. Och när jag känner att jag
vill ha ett glas gott vin, ja, då är det nästan tomt
i vinboxen. Den som skulle räcka ett par veckor
minst. Klart hon har varit där också och snyltat.
Det värsta är att jag tror att kärringen stjäl också.
Så fort när jag vet att jag fått in pengar på mitt
konto, så går det inte lång tid förrän det är tomt
igen. Antagligen har hon hittat min bankomatkortskod, och går där och nallar.

tror du inte att människan tränger sig in i
fotoautomaten och sätter sig framför mig. Så
nu får jag dras med det där hemska fotot i mitt
pass i åratal.

Men vet du, i förra veckan skulle jag ta ett nytt
passfoto. Och precis när blixten skulle avfyras

Nej, jag måste ringa och anmäla det här, så det
blir som förr igen.

Ellen nickade. Tårarna från imorse
var glömda. – Du mamma, sa hon.
Visst är det konstigt? Gud, han finns,
men han syns inte. Jultomten
han syns, fast han finns inte.

Det fanns inget elakt i hans udda
beteende, bara en oförmåga att låtsas.

En plats i solen, Liza Marklund

En sannolik historia, Karin Alvtegen

Han svarade att även om han inte
kunde döma någon efter det yttre längre,
så hade hans jobb lärt honom att tolka
själen som hör till kroppen.
I affären pratade jag med en mamma och
hennes barn, en söt liten flicka på 2,5 år.
Flickan skulle ta sin sparkcykel och fara
hem. Hittar du hem då? frågade jag.
Ja sa hon, jag bor bredvid våra grannar!

Paradisbaden, Akli Tadjer

Om jag hade vackra kopparkastruller
skulle jag hänga upp dem med, och det
skulle ge samma effekt: känslan av att
världen inte är så ful ändå, att det ibland
finns små saker som förgyller och att i
grund och botten är livet inget annat än
sökandet efter de här guldkornen.
Grå själar, Philippe Claudel

Han drar mig till sig. Vi sitter ansikte
mot ansikte, näsa mot näsa. Han lägger
armarna om mig och kysser mig som ingen
annan någonsin har kysst mig tidigare.
Paradisbaden, Akli Tadjer

Varje konstnär strävar väl efter ett personligt
uttryck. Något av ett nytt synsätt. Vill inte
upprepa det redan sagda. Inte syssla med
schabloner och invanda mönster. Å andra
sidan skapar ingen ur tomma intet.
Berta Hansson, konstnär

Den du möter i spegeln kommer
aldrig att le förrän du gör det.
Japanskt ordspråk

Sara ställde ifrån
sig koppen och
vände sig mot
brorsdottern med
pekfingret i luften.
– Lämna andra
människor ifred.
Visa respekt mot
och omtanke om
alla. Slå aldrig
först. Men… hon
lät fingret sjunka
och knöt näven,
…om någon
angriper dig ska
du omedelbart slå
tillbaka. Hårt och
skoningslöst.
Flimmer,
Anne Holt och
Even Holt

Vad är det som är så speciellt med en ros?
Har du någonsin tittat riktigt noga på en?
De har taggar. De doftar inte särskilt
mycket. De är svåra att odla och ömtåliga
när man väl får dem att blomma. Jag väljer
en maskros vilken dag som helst. Det är
en blomma, det. Den är anspråkslös,
frisk, kommer alltid tillbaka vad man än
gör med den. Och den blommar alltid
med ett strålande gult leende.
Morgon i Jenin, Susan Abdulhawa

Den svåra vägen är i själva verket den
lätta, sade hans mamma i huvudet.
Och det är sanningen.
Hjärta av jazz, Sara Lövestam

Har du sett alla småfåglar
som flyger av och an i trädet
utanför ditt fönster?
Nej, jag är så stel i nacken.
Kan inte vända mig om och se ut.
Men det gläder mig
vad du säger, att de finns där.
Sånger från äldreomsorgen,
diktsamling Ragnar Thoursies
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