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Książka dostępna także jako 

Życie Marty jest uporządkowane i spokojne. Wychowuje syna, wspiera męża

prowadzącego własną firmę. Wydaje się, że nic nie jest już w stanie zachwiać

tym, co wypracowywała przez długie lata. Jedynym elementem łączącym ją

z czasami młodości jest pasja fotografowania. Dawniej skupiała się na

drzewach i kwiatach, nie wiedzieć czemu teraz zainteresowały ją bramy,

wypełniające ulice miast. Kiedy bohaterka postanawia pochwalić się swoimi

dziełami w Internecie, niespodziewanie otrzymuje wiadomość od dawnej

miłości – Damiana, z którym spędziła kiedyś wakacje w malowniczej Ornecie.

Od tego czasu zmieniło się niemal wszystko, ale pamięć o cudownych

chwilach i pewnej niepozornej bramie może okazać się silniejsza od głosu

rozsądku.



W którejś z bram tkwi rozwiązanie, pomyślała pewnego wieczoru.
Czego rozwiązanie, nie wiedziała. Od tego czasu coś gnało ją ku bramom i żadnej nie

przepuściła, każdą fotografowała. Bramy były konkretem, ale i symbolem. Mogły stawać się
piekłem i rajem. Chciała, by jej bramy były oczekiwaniem. Na co, nie wiedziała. Była gotowa
czekać, choć nie na karę, jak Lot w bramie Sodomy. Wolała witać nadzieję, zamiast żegnać
cokolwiek. Wolała, by z nieba spadła na nią manna, a nie grad pomst. Wolała bramę
tryumfu, wolności i poznania od bramy klęski.

Marta nie potrafiła zrozumieć, skąd wzięła się w niej ta mroczność i nieobecny dotąd
patos. I dlaczego polubiła coś, od czego do tej pory stroniła, dlaczego z dnia na dzień
przestała fotografować drzewa i skupiła się na ciemnych stronach miasta, odrapanych
murach, balkonach, podwórkach, na zapomnianych zakątkach i zaułkach. Dlaczego pleśń
pociągała ją bardziej niż zieleń. Nie pojmowała, skąd brały się w jej głowie biblijne frazy
i rytmy. Ani dlaczego codzienność przestała jej wystarczać.

Przeglądała fotografie, poddawała je obróbce, wykorzystując do tego jeden z ostatnio
testowanych programów, który już w miarę opanowała technicznie. Dopiero w komputerze
dostrzegała w murach ciekawe detale, rzeźbienia, okucia, czasem napisy wyżłobione przez
kogoś, kto, może jak ona, stał w tej samej bramie, oczekując zgoła czegoś innego.
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