


 

 

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-
dac ę Nowoczesna Polska.
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hieny
hieny odeszły, tak ak przypuszczałeś — wszystkie
naraz niczym wody płodowe, w na mnie oczekiwanym
momencie. rozlały się chropowatościami chodnika,
powciskały w bramy, zeszły do szeroko po ętych

piwnic. opłaciło się poczekać, mówisz ogrzewa ąc
mo ą dłonią wnętrze kieszeni, unika ąc łatwo
wyciąganych wniosków. to a upraszczam, lękliwie
wychyla ąc głowę za róg. uż poszły, poszły —

uspoka am się i nie ogląda ąc biegnę w stronę
pobo owiska. zostały tu te same resztki co
zwykle, czyli dobrze, napełnimy się znów ak
wtedy, pamiętasz? wtedy też zostawiły nam wnętrza.
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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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