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Welcome to the

Nya tider och en ny värld. Vinden drar förbi de lövbeklädda träden 
och hösten står på ingång. Årstiden avslöjar att det är dags för en 
förändring och som vanligt när det gäller föränd ringar vill Bon vara 
först. 

Förändringens vindar förde med sig det unika typsnittet ”bonbon”. 
Vi vill hylla detta typsnitt som skapats speciellt för vår tidning. Men 
det är inte bara typsnittet som förändrats. Bon är inte bara ett maga-
sin, utan en livsstil. Ett sätt att vara och ett sätt att leva. 

Så välkommen in i en värld full av konst, mode, frågor, reportage 
och intressanta dis    ku ss   ioner. Det är en värld som erbjuder glädje, 
visdom och kunskap för att du som läsare ska få njuta av  skönheten 
av att leva.

Maria Ericsson 
Borlänge, augusti 2010
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 Fånga
ögonblicket
Livet är ett spel. I sinom tid är det var människas tur att 
kasta tärningen och se vart livet leder. Men vi människor 
har ett begär inom oss, en ärftlig lust som inte avtar. 
Text och fotografi av Maria Ericsson

Alla är vi pjäser som vandrar runt, för
virrade över vår tillvaro och existens. Men 
alla har ett gemensamt mål – att vinna och 
känna försäkran om att vi är älskade. Att vi 
uppmärksammas av omvärlden och att den 
minns oss då just vår egen pjäs gått i mål. 

En lustig egenskap vi bär på är att vi fruk
tar döden, men räds ändå att leva. Vi känner 
olust mot det okända, för äventyret som livet 
erbjuder tas över av rädslan hos oss själva. Få 
människor är förunnade egenskapen att bry
ta sig loss. För i mörkret väntar ensamheten. 
Från mörkret dansar övergivandets skugga. 
Den kan förinta oss då den inte är bjuden, då 
den som gäst kommer till oss för att stanna. 
Men den kan även ge oss ro då vi letar efter 
ensamhet. För denna fiende som står oss så 
nära är också en vän vi prisar högt.

Vi söker alla gemenskap men tilldelas den 
inte alltid. Då alla är på ständig jakt efter 
kärlek och bekräftelse blir världen aldrig 
riktigt sig själv. Eller möjligtvis är den sig 
själv i dess sanna natur, men vi människor 
är förblindade för att kunna se skönheten. 

Kanske lever vi, precis som hinduerna påstår, 
i en låtsatsvärld. Mahatma Gandhi menade 
att ”Här finns nog för allas behov, men inte 
för allas girighet”.

Hur vore en värld där det mänskliga egot 
inte existerade? Där varje människa såg sin 
nästa som en del av sig själv. Där vi respek
t  erade omvärlden, naturen och oss själva 
precis som vi är. Tänker vi efter så har män
niskan redan allt detta inom oss. När vi föds, 
avskalade och utan fördomar, är vi fria från 
krav och tillåts att vara oss själva. Vi fångar 
ögonblicket och lever i nuet.  Åtminstone till 
dess att vi tvingas att växa upp.

Så länge människan fortsätter att kämpa 
kommer vi aldrig att kunna känna oss till-
freds. Således blir vår värld en plats för käm-
par. Människor som söker kärlek och slåss 
för något stort, men ändå så litet. Att balan-
sera mellan genom livet kan vara en svår akt, 
men så småningom kommer alla bitar att fal-
la på plats och livets spel kommer att ha sin 
förklaring. För människor kommer och går i 
det spel som fortsätter i oändlighet.

REPORTAGE

BON 54 AUTUMN 2010 8

REPORTAGE

BON 54 AUTUMN 2010 9
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FOTOGRAF Maria Ericsson

TEXT Maria Ericsson
MODELL Evgenia Pukhova

TRYCK Högskolan Dalarna
PAPPER Omslag: Arctic gloss 250 g/m²

Inlaga: Arctic gloss 250 g/m²
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