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Venlige vers - til eftertanke Claus Gress Hent PDF Forlaget skriver: I erkendelse af at humor er en pragtfuld
banebryder i sproget åbner Claus Gress med bogen Venlige Vers for 56 sider med morsomme og

underfundige skildringer af dybt alvorlige emner og situationer fra dagliglivet.
Hr. Petersen på pensionatet, der ´siger op´ på fruens kontor i stedet for at sige han elsker hende.

Den gamle kone der opdager der er forskel på religion og hendes ´almindelige tro´
Dagligliv hos Johansen på landet, hvor stress-livet er afløst af mål ´man ikke skal nå.´

Blide kvinders betydning for et harmonisk hjem. Generalens tale til soldaterne inden slaget - er ikke kun
humoristisk, men nærmest latterlig. Politikernes løfter til borgerne - inden valget. Næstekærligheden i teori og

dybere praksis. Kvinders magiske og guddommelige kraft.
Moses´ inteview med Adam ved Sinaj bjerget - før han skriver første kapitel af biblen.

Kampen for demokratiet der foregår på landjorden - men burde foregå i hovedet. De vidunderlige celler, som
alt liv består af - og som bare er kommet af sig selv. Enkelte vers med fokus på vores drikkevand m.m. ! Kort

sagt emner fra de fleste danskeres hverdag - dog ikke kongehuset

Titlen Venlige Vers antyder at indholdet er skrevet med gode intentioner - selv om kritikken forhåbentlig
skinner igennem. Bogen skal ikke revolutionere - men vække til eftertanke i en verden af vaner og rutiner.

Den er derfor heller ikke dybt filosofisk men let forstålig - hvis man vil !
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