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For resten ... Leif Bruun Hent PDF Forlaget skriver: Siden begyndelsen af 1990’erne har jeg haft en hobby
med at lave korte, rammende tekster – helst i en enkelt sætning. Egentlig kalder man vel sådanne for

sentenser, men jeg kalder dem altså For resten …’er.

Du har en sjov, mærkelig, krøllet tankegang, får jeg så at vide. Sjovt, mærkeligt nok har jeg den modsatte
opfattelse. Jeg mener mange gange, vi gør livet mere kompliceret, end det er. Det er den opfattelse, der er
drivkraften bag mine For resten …’er. De er min teknisk trænede og logisk tænkende hjernes forsøg på at

glatte krøllerne ud.

Men nu sidder du med en samling For resten …’ er i hånden og har dermed en enestående mulighed for at
danne din egen opfattelse - helt uden, at jeg blander mig!

Med venlig hilsen
Leif Bruun
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