
Efterklang 

  

Det är inte sant det dem säger att det mörker som slukar en människa när hon faller är barmhärtigt. 

Det är obarmhärtigt, onådigt, obönhörligt.  

Tomt. 

  

Ingen tog emot mig när jag föll, ingenting höll mina väggar när min värld kollapsade. 

Ingen fanns där att visa mig barmhärtighet. 

 Det är inte sant att man tappar medvetandet när mörkret slår. 

Tvärtom, man vinner ett annat medvetande. 

Ett djupare, mörkare. 

Ett medvetande som alltid vet. 

Som aldrig låter dig glömma. 

Vad än jag gör för att utplåna vad jag för alltid kommer att bära med mig finns alltid ett medvetande under 

medvetandet. 

Och under det ännu ett. 

Oräkneliga spelrum där smärtan kan agera omaskerad, 

Ingen regi, ingen publik, ingen ridå. 

Inget slut. 

  

Allt jag egentligen ägde då var en tyst ödmjuk önskan. 

Jag visste att det var mycket begärt. 

  

Någonstans ovanför den definitiva avgrunden. 

Inte högt ovanför.  

Bara högt nog. 

En spillra av ljus mellan två evigheter av mörker. 

I dimman, i diset. 

Famlade jag efter något att kalla min frälsning. 

I lättnaden, där ljuset letade sig fram fann jag vad jag alltid letat efter. 

  

Där en resa slutade tog en annan vid. 

Då min chans att välja sida kom öppnade sig sakta en ny värld. 

En ny utsikt. 

Ett nytt liv. 

Det största jag fått uppleva. 

  

Min avsikt har varit att dela denna upplevelse med min omgivning. 

Därför är denna period av mitt liv, och tiden efter den utgångspunkten för min kollektion. 

Genom färg och form har jag gett uttryck för den känsla jag burit med mig ända sen dess.                                    

Varje skärning, varje detalj, varje nyans av färg har för mig en personlig innebörd.                                                                                                                  

Genom vad jag upplevt har jag hämtat inspiration och erfarenheter som jag applicerat på mina siluetter. 

Att befinna sig i totalt avstånd och längtan efter det jag tidigare tog för givet.                                                       

Att släppa taget, att ge upp, att sluta kämpa. 

Att sakta se ljuset sippra in där mörkret tidigare ägde allt utrymme.                                                                                                                                     

Men att sakta, sakta få omfamna ett nytt liv.                                                                                                                   

En ny chans. 

                                                

 

















 


