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Opis
Każdy z wierszy zgromadzonych w tomie Cisza jest biała to zaproszenie do bardzo osobistego
świata Anny Schreibert. Autorka ilustruje tu całe spektrum emocji, prawdziwy "koktajl życia" z
jego radością ,smutkiem, tęsknotą, nadzieją, samotnością, spełnieniem i walką o szczęście.
Robi to w sposób dyskretny i delikatny, jakby dzieląc się doświadczeniami i przemyśleniami,
nie chciała nikomu przeszkadzać. Warto jednak choć na chwilę wejść do tego świata,
zatrzymać się i wspólnie z Anią doświadczyć różnych odcieni tkliwej codzienności.
Justyna Lach, współautorka zbioru prozy trzydziestolatków BookOpen
Czytając, czułam, jakbym rozmawiała z bliską przyjaciółką. Są to wiersze, które otulają. Nie
jestem znawcą poezji (…). Myślę jednak, że trochę znam się na ludziach i ich wrażliwości, a
książka Anny Schreibert dostarczyła mi niezapomnianych odczuć i wzruszyła. (…) To proste
utworu, które myślę, że zostały napisane w ważnych chwilach. Tymi chwilami autorka dzieli się
z czytelnikiem i otwiera przed nim swoje drzwi.
Oliwia Trzynska, Unirosbooks / IG @unirosbooks Anna Schreibert to ja. Całe życie byłam sobą,
niezależnie od tego, czy mieszkałam w Polsce, czy w Ameryce. Wraz z szerokością geograficzną zmienia
się gęstość powietrza i otwierają się oczy. Moje - wystarczająco szeroko, by widzieć drogę, którą chcę
podążać: miłości, godności, prostoty bycia. To moja autostrada. Jadę i podziwiam widoki. Rzadko się
zatrzymuję, może na kawę, i wtedy spotykam interesujących ludzi. Wspaniała przygoda bez mapy i
kalendarza. Całe mnóstwo niespodzianek, czasem mniej, czasem bardziej przyjemnych. By je jakoś
utrwalić, napisałam wiersze. Pozbierałam łzy smutku i radości, wplotłam uśmiech i sarkazm, przemyciłam
kpinę i szacunek. Na koniec włożyłam serce z odrobiną duszy, bo reszta została ze mną i postanowiłam

podzielić się moją przygodą. Panie i Panowie, oto trzymacie w rękach, oprawione w twarde okładki, moje
życie! Jeżeli podoba Wam się to, o czym i jak piszę, zapraszam na bloga www.ciszajestbiala.com.
Odkryjecie tam, jak głębokie są otchłanie mojej ciekawości, przekory i uwielbienia dla ludzi, świata, życia.
Więcej na temat Cisza jest biała przeczytasz tutaj.
Zobacz wiecej na https://sorus.pl/produkt/cisza-jest-biala/

