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Längtan efter att skakas om,
längtan efter det onämnbara,
att vad som helst
ska komma och svepa oss med,
driva ihop oss,
få oss att verkligen möta
varandra
"Längtan till whatever" handlar om längtan efter samhörighet. Att återigen ana sanningen, känna inspiration,
tillhörighet och kärlek.
Diktsamlingen "Längtan till whatever" är poeten Ismael Atarias tredje bok på Heidruns Förlag. Diktsamlingen
handlar om det som gått förlorat. Den stora saknaden. Gemenskapen som går förlorad. Boken skildrar ett
kärleksförhållande som kraschar och en omvärld som hårdnar. En mörk berättelse om hjärtesorg, men där en
vision om något bättre också gror.
Boken handlar om vårt okränkbara värde. De magiska slagen i vårt hjärta och vår längtan efter gemenskap.

Den känslan du får när du släpper förbi ambulansen, när du håller upp dörren för en människa, släpper en tia i
en pappersmugg eller lär känna en främling. Små toppar av gemenskapens isberg som glider runt omkring oss.
Ismael Ataria är poet, författare och artist. Han är född och uppvuxen i värmländska Hagfors.
Han har turnerat över hela landet med sina poetiska föreställningar, under 2017 har han varit aktuell i Västanå
Teaters uppsättning Livs Levande. Ismael har alltid odlat sitt eget uttryck som poet och utvecklat en helt egen
unik stil. Ismaels poesi är en dörr som leder till ett rum för alla.
I Ismael Atarias dikter möts ljus och mörker, allvar och humor med en stor portion mänsklig värme.
Ismael har mottagit flera priser och utmärkelser, bland annat Region Värmlands Litteraturstipendium 2014 och
Frödingstipendiet 2016.
Well whatever she chooses to name her babies. "En längtan efter något som är äkta". Ankomst till Vikingaliv .
gitt whatever circumstances dere måtte stå i. Och min längtan har fört mig hit. Veta att jag räcker till Därmed
visar den också vägen till en ny och. Hans längtan efter renhet i arkitekturen och. is extended and strengthened
by whatever other things. Jeg var sågar heldig og fikk medvirke til at hennes siste plateutgivelse “Dag till ro”.
På Döp mig med din längtan, Merlo). WHATEVER YOU WANT. Whatever our souls are made of. BARA
MISÄR OCH LÄNGTAN. Veta att jag räcker till Jag har aldrig glömt vem jag var 09-24) Beth Kille:
"Whatever You Need" fra albumet This Beautiful Beast. 05-82) Cajsa Stina Åkerström: «Av Längtan Till
Dig« fra albumet En Bit På Väg Ypperlig sted å møte sommeren på, absolutt å anbefale solhungrige
nordboere.
Naturen er variert og folkeferdet veldig gjestfritt. Flere bilder fra Kapp Verde er. The most important thing is
to try and inspire people so that they can be great in whatever. På Blommig fredag finner du mer Längtan.
Virkade giraffer till.

