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Ikke dø - levende Mari-Jane Skovgaard Hent PDF "ikke bare opgive ikke bare hade ikke bare smuldre væk
ikke bare vokse fra hinanden ikke bare se på det uden at mærke det mærke det uden at gøre noget tage

kampen op råbe skrige græde sætte noget på spil slå hul på den døde skal kæmpe sig igennem de visnende
lag komme ud på den anden side levende" Mari-Jane Skovgaards digtsamling handler om kærlighedsforhold,

og hvordan de risikerer at dø, hvis ikke man tager hånd om dem i tide. Digtene handler om længsel,
ensomhed, kærlighed, sex, om at blive forladt af den, man stadig elsker, og om at gøre alt for ikke at dø, mens

man stadig er levende. Mari-Jane Skovgaard (f. 1947) er en dansk forfatter og digter. Hun er uddannet
cand.jur. og har blandt andet udgivet digtsamlingen "Danse, danse dukke min" om kvindeundertrykkelse.
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