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BagsidetekstKærlighedens mange bånd skildrer kærlighedens væsen. Nogle digte kan være lidt barske at læse,
mens man i andre kan mærke glæde og idyl. Kærlighed er ikke kun en dans på roser og lyserøde skyer.
Kærligheden kan også svigte, uddø, misfortolkes, gøre ondt, være fjern, være for tæt på, ulovlig, naturlig, være
væk, være hemmelig, være et tabu, være seksuel og meget mere. Alle digte giver udtryk for følelser,
hændelser og relationer fra den virkelige verden. Uddrag af bogen BangeMor, jeg er bange.Bange for ham den
lange.
Ham der altid sparker og slår,så jeg får de blå og gule mærker,så jeg mobbes med brøndbyens farver.Mor,
mor, jeg er bange.
Bange for ham den lange.Ham der er så populær,at jeg skal dø deraf.
Mor, mor, ville ej miste dig.Derfor mister du mig.
Men al den kærlighed, du gav mig,bliver begravet med mig i hjertet.Mor, mor, jeg elsker dig.Vores bånd
bliver aldrig kappet.Mor, mor, jeg har taget nogle piller,og nu sover jeg stille. Når mit hjerte stopper med at
slå,vil al din kærlighed aldrig forgå. Om forfatterenAlexzander Hoffmann har skrevet digte siden folkeskolen.

Kærlighedens mange bånd er hans debut.
Forventningsfulde øjne lyser op i december mørket. Samhørighedsoplevelser skaber trivsel i parforhold og
knytter os kærligt sammen med vores partner.
Da Teddy ankom, mente han at musikken lå en tone for højt. Du er rosen i min have Det er din fødselsdag
Du er vist en værre en Efterår på vej En adventstid er begyndt. Mange kærlige tanker er gået på hvem jeg
ønsker at være mens jeg malede dette maleri. Der går en engel ved din side.
Ole sang selv i et meget høj stemmeleje og havde produceret musikken efter det. Savn af samhørighed
svækker parforholdets positive sammenhængskraft, og skaber med tiden brud på kærlighedens bånd. Gå til
TEKSTER. m. Samhørighedsoplevelser skaber trivsel i parforhold og knytter os kærligt sammen med vores
partner. Ole sang selv i et meget høj stemmeleje og havde produceret musikken efter det.
Savn af samhørighed svækker parforholdets positive sammenhængskraft, og skaber med tiden brud på
kærlighedens bånd. Tarotkort Der knytter sig mange myter til tarotkortenes oprindelse. Sange og viser
Admiralens vise (Sullivan / Jens Louis Petersen) Alperosen (Tekst: Gårdsangervise / Melodi: .
Fallos-dyrkelsen. Komplet i 16 farverige bind med topguldsnit.

