Cierpienia macho-chisty
Kto za nią przeprosi!? Kto w imieniu miłości przeprosi za
niechybne i nieuniknione katastrofy? Czy któryś z
producentów lukrowanych czerwonych serc na patykach
dołączy ulotkę: „Nie grzebiemy ciał samobójców. Nie
zszywamy rozciętych żył. Nie płuczemy żołądków z trucizn
wszelkiego rodzaju. Nie będziemy też przepraszać za kolej
żelazną, za to, że rozjeżdża opuszczonych. Nie osuszamy
rzek, jezior, mórz i oceanów, by wydobywać ciała tych,
których zawód miłosny dopadł znienacka. Nie
zabezpieczamy okien, tych na ostatnich piętrach wysokich
budynków, nie pilnujemy włazów w tychże wielkich
obiektach. Nie wysadzamy w powietrze mostów, wiaduktów,
przęseł, które to zapewniają długi lot śmiertelny”…
Przeżyjcie miłość i przeżyjcie to, co po niej nastąpi. Ta
książka powinna dopomóc w ocaleniu! Może choć jedna
osoba przetrwa, oby choć jedna na miliony!!!
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Opis
Tomasz Majdak (rocznik 1968). Rodowity bielszczanin. Bielsko-Biała to miasto trzech narodów, w którym
nacje te żyły obok siebie zgodnie i z szacunkiem. Polacy, Niemcy i Żydzi. Do dziś można wyczuć obecność
tego ducha różnorodności. Żyjąc w takim mieście, nie sposób o tym nie pamiętać. Tolerancja, lecz nie za
wszelką cenę. Wchłaniałem od dziecka ten powiew sympatii dla kogoś trochę innego. Oprócz tego Czesi i
Słowacy, którzy mieszkają od nas rzut beretem. Mieszanka kultur, która dawała mi inspirację do
pozytywnego myślenia. Dlaczego o tym wspominam? Bez tego raczej nie zacząłbym pisać. Pisanie
pasjonowało mnie od zawsze, od dziecka. Książka Cierpienia macho-chisty nie jest autobiografią, jest
powieścią powstałą z obserwacji życia. Choć pewne wątki można by przypisać do mnie, lecz raczej tak na
wyrost. A dlaczego taki temat? Miłość towarzyszy nam od urodzenia. Chciałem jednak napisać antyromans.
Bez egzaltacji, bez przesadzonej chełpliwości. Kobieta i mężczyzna, miłość i nienawiść, tęsknota itp., itd.
Czytelnik oceni, czy moja wizja jest możliwa do spełnienia? Czy możliwe jest zapomnienie o kimś, kogo
nagle zabrakło? Na te i inne odpowiedzi będzie czas. Będzie też czas do namysłu. Powstaje druga część tej
opowieści. Myślę, że całość zadowoli odbiorców, może nikogo, a może wszystkich, cóż – życie. Ta powieść
jest właśnie o życiu.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/cierpienia-macho-chisty/

