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Jag är en sådan kvinna ni kan ställa längst fram på
barrikaderna, en sådan som kan få dö för kampen, en
sådan som skulle kunna bli martyr för mänskliga
rättigheter genom att bli våldtagen för öppen ridå. Jag
skulle dö lycklig, jag skulle dö i en evig och smärtsam
orgasm
… Min kropp kan ni ta och skända för alla att se. Prova alla
ingångar, fyll alla hål. Jag är den bästa ni kan använda er
av.
Dikterna i Eldfängd skrevs 2014 i ett slags maniskt flow
och glömdes sedan bort. Sex år senare, mitt under en
brinnande coronapandemi, plockades de fram igen – och
framstod inte längre enbart som mörka
dagboksanteckningar, utan dessutom som rytmisk poesi.
Det är ingen självhjälpsbok, även om Aurora Brännström
är en överlevare med lång historia av ätstörningar. Att få
lov att djupdyka ner i det mörka har fungerat som en tröst
när ingenting annat räcker till.

Aurora Brännström föddes 1985 och växte upp i Dalarna i en
musikerfamilj. Sedan sexton år tillbaka bor hon i Stockholm och arbetar
som kulturarbetare, med fokus på artisteri och musik, vid sidan om det är
hon utbildad socionom, genusvetare och sexualupplysare.
Aurora har genom livet intresserat sig för psykologi i allmänhet och sitt
eget mående i synnerhet, då hon levt med  psykisk  ohälsa under flera år.
Skrivandet har följt henne genom hela livet, allt från dagboks anteckningar
till akademiska texter. Idag mår hon bra, så pass bra att hon kan se på sina
tidigare texter med kärlek. Hon har en egen familj och frihet att vara
precis den hon är.
Att släppa diktsamlingen Eldfängd är ett slags avslut – eller en början på
något nytt.
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