
       Światło wpadało do pokoju, jakby ktoś wlewał złoto przez okno. Obrazy na sztalugach
stały jeden obok drugiego. Wbrew pozorom to był bardzo ciemny pokój. Tylko jedna,
jedna godzina dziennie była tą złotą.
     Pokój miał ogromne okna, które przez większość dnia były zasłonięte kotarami. Trzy
wielkie szarobure, kiedyś bordowe kotary to skarby niemal wyszarpane w lumpeksie.
Natknęła się na nie pewnego dnia, kiedy szukała czegoś do malowania. Pochodziły z kina
i czasy świetności miały dawno za sobą. W jakimś odruchu zgarnęła je i nawet się nie
zastanawiała, czy będą pasować. Musiała stoczyć o nie walkę na spojrzenia. Nie tylko
ona miała na nie ochotę. Jej ręka była szybsza albo po prostu stała tam, gdzie powinna.
Niezadowolona kobieta bez skrępowania opluła ją wyzwiskami, pod nosem mamrotając
kurwy i inne mało przyjemne epitety. Daria stała jak szprycha. Wyprostowana i
skupiona. Milcząca. Gładziła zasłony w koszyku. W wyobraźni właśnie rozsypywała tony
lodu.
     Właścicielka małego lumpa udawała, że scena jej nie interesuje. Wszystkie wieszaki
świata były bardziej atrakcyjne niż dwie szalone kobiety. Skasowała pierwszą klientkę,
potem drugą, ale nie wdawała się w dyskusje ani nie opowiadała historii. W myślach
perorowała na temat tego, jak świat się zmieniał, bo kin studyjnych już nie ma. Tym
razem kotary powędrowały do pracowni malarki.
     Daria wstała i nonszalancko wyciągnęła rękę, żeby odsłonić okno. Chciała wpuścić
słońce. Od tygodnia siedziała w swojej pracowni i nie mogła dojść do siebie. Wszystko,
co wydarzyło się od momentu, w którym odebrała telefon z kancelarii, wyprowadzało ją
z równowagi. Nie wiedziała, jak ma się pozbierać, co zrobić z tym, co dostała i jak
porozmawiać z rodzicami. Wbrew pozorom ta ostatnia sprawa bolała ją najbardziej.
Opuściła rękę i wychyliła się przez otwarte okno.
     Krajobraz parku gołego o tej porze to nic dziwnego. Nie ma liści na drzewach, nie ma
dzieci, nie ma ludzi. Cisza i spokój. Szarość właśnie dzisiaj przyjęła kolejny stopień
burowatości. Właśnie tak. Bura kwietniowa wiosna. „A gdyby tak udać, że nic się nie
stało? – zastanawiała się – Gdyby przyjąć to wszystko jako normę? Gdyby nie smucić się i
nie szaleć z powodów niewiadomych i niedopowiedzianych? Stałabym się jak matka albo
jeszcze gorzej, jak babka! Dałabym przyzwolenie na to wszystko czy po prostu żyłabym
swoim życiem i na własnych zasadach?".Pytania bez odpowiedzi były jej specjalnością.
Doskonale wiedziała, że im dłużej będzie siedzieć w pracowni i zadawać je niczym
maszyna telewizyjna, koło będzie w grze, a ją ominie fortuna. Musiała w końcu podjąć
jakąś decyzję. Co z tego, skoro na samą myśl chowała się w swojej szafie. Szafie myśli
niepoukładanych.
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Znasz kogoś, kto w obliczu braku perspektyw,
miłości i przyjaźni dostałby stary dom z historią
i nie rzucił wszystkiego, aby się schować albo
zacząć wszystko od nowa?

Czy Daria wykorzysta swoją szansę?

Czy wybaczy matce lata bez poczucia miłości?
Czy odpuści żal i złość?

Czy wybaczenie przychodzi na koniec dnia?

Czy noc otula namiętnością?

„Malowane Życie” to historia o trzech pokoleniach kobiet, które
dokonują niemal identycznych wyborów. Czy można przerwać krąg

cierpienia i zacząć żyć inaczej? Wiele pytań i wiele odpowiedzi
przeplatanych uczuciami i wachlarzem emocji.

Szalona, wesoła i energiczna matka czwórki. Z wykształcenia
polonistka, która świat ubiera w słowa. Z zawodu florystka, która
upiększa każdą życiową przestrzeń. Wspiera kobiety mentalnie w
ich drodze do Pięknego Życia. Autorka „Osobistej Wojny” –
książki o kobietach i dla kobiet. Pasjonatka Pięknego Życia.
Mieszka i tworzy we Wrocławiu.
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