


 

 

Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fun-
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JACEK PODSIADŁO
 

Potrzeba wiary
Kierowca znał trasę na pamięć, lecz raz i on musiał zwolnić.
W Rymanowie u rzeliśmy z okien autobusu
pochód z czarnymi sztandarami i trumną. Luǳie
umiera ą; cała niezwykłość polegała na tym,
że tęcza właśnie napięła swó imponu ący łuk
nad górami. Łatwie mu teraz iść do nieba,
zauważyła Magda. Po szczeblach barw. Wszystko
płynie; usiadłem na kamieniu pośrodku górskie rzeki,
pisząc ak Balzak, z nogami w zimne woǳie. Palce
kostnie ą wcześnie niż pięty. Woda przyniosła procę.
Z niedaleka, bo gumka nie zdążyła sparcieć.
Chciałem z nie zrobić użytek, kamieni nie braku e,
lecz est do niczego, nie tak się mocu e
ten kawałek skóry. Słońce, wiatr, ptaki, śpiew
wody na kamieniach, to więce niż potrzeba. Jestem
przekonany; ak święty Krzysztof, który rozważnie
przenosił ǳieci przez rzekę, a potem został
patronem wariatów za kierownicą, święcie przekonany.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Licenc a Wolne Sztuki ..

Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/podsiadlo-potrzeba-wiary
Tekst opracowany na podstawie: Jacek Podsiadło, Wychwyt Grahama, Lampa i Iskra Boża, Warszawa .
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Reprodukc a cyowa
wykonana przez fundac ę Nowoczesna Polska z egzemplarza pochoǳącego ze zbiorów autora. Dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i ǲieǳictwa Narodowego.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Aleksandra Kopeć, Jan Sze ko, Paulina Choromańska, Paweł Kozioł.
Okładka na podstawie: Derbeth@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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