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Grattis varumärket
det är din dag i morgon
I morgon vill FN att vi ska tänka på alla kreativa människor och rättigheterna som skyddar deras idéer:
det är Världsdagen för intellektuell äganderätt.
En sådan äganderätt gäller varumärken. Och
visst ska de värnas. Det är bara det att de är så
många. Här kommer därför en problematiserande
hyllning till dem, en dialog mellan mig och exempel hämtade ur varumärkesregistret på Patent- och
registreringsverkets hemsida.
™: God Morgon.
SS: Detsamma.
™: It’s a great day.
SS: Ok, men du, jag har tänkt på en sak.
™: Think for yourself.
SS: Vadå, vill du inte höra?
™: JO.
SS: Jag testade att ta ner ”Ingen
Är jag en banan?
reklam, tack”-skylten på min
Va?
ytterdörr. På knappt en vecka
hade jag fyllt en papperskasse
I’m bananas over
med allt som svämmade in
you.
genom brevinkastet. Är det
riktigt klokt?
™: Är jag en banan?
SS: Va?
™: I’m bananas over you.
SS: Varför säger du så där?
™: Because you’re worth it.
SS: Jamen, är det inte hemskt med alla de där
reklambladen?
™: Erkänn. Du vill ha dom!
SS: Jo, men det är hemskt ändå.
™: Livet är fullt av blå stunder.
SS: Eller hur? Å ena sidan är det fantastiskt med
alla entreprenörer som hittar på grejer som
jag kan köpa och som gör mitt liv bättre och
roligare. Det är den bästa av världar.
™: The best a man can get.
SS: Precis. Men samtidigt som de som tillverkar
grejerna måste få berätta att de finns, blir jag
tokstressad. Det är reklam överallt.
™: Everywhere you look.
SS: Ja-a! Och miljövänlig går ju inte att vara, med
allt nytt man vill köpa fast det inte är nåt fel
på det man redan har. Vad ska jag göra?
™: Just be a woman.
SS: Vad menar du?
KOLUMNISTER
™: Woman (woom’en) noun. Strong. Sensitive.
Equal. An adult female human being.
MÅNDAG
Lars Berge
SS: Varför håller du på så där?
™: C’est tout ce que j’aime.
TISDAG
SS: Vad säger du?
Clemens
™: Ich liebe es.
SS: Jag fattar fortfarande inte.
Poellinger
™: I’m lovin’ it.
Susanna Popova
SS: …Du är jättejobbig, vet du det?
Susen Schultz
™: Funny you ask.
ONSDAG
SS: Jag undrar fortfarande vad jag ska göra.
Zanyar Adami
™: Fråga Lund.
SS: Jag frågar dig!
Richard Swartz
™: You make the difference.
TORSDAG
SS: Jag? Men…
Cordelia
™: Just do it.
SS: Vad påstår du egentligen?
Edvardson
™: It’s how you live.
Lars Ryding
SS: Du – jag har fått nog av dig. Jag drar.
FREDAG
™: Where do you want to go today?
Anna Larsson
SS: Skit i det du.
™: And away you go.
LÖRDAG
SS: Grattis, i alla fall. Det är ju din dag i morgon.
Karin Thunberg
™: Thanks to you!
SS: Äh! Hejdå.
SÖNDAG
™: See u.
Rolf Gustavsson
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STEGRÄKNARE
SÅ FÅR DU EN
PÅ KÖPET
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DU HAR VILJAN – VI HAR RESTEN
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