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IV
Śni się lasom — las,

Śnią się deszcze.
Sen, Las

Jawią się raz w raz
Znikłe ma e.

I mĳa ą znów,
I raz eszcze…

A a własnych snów
Nie pozna ę.

Ten utwór nie est ob ęty ma ątkowym prawem autorskim i zna du e się w domenie publiczne , co oznacza że
możesz go swobodnie wykorzystywać, publikować i rozpowszechniać. Jeśli utwór opatrzony est dodatkowymi
materiałami (przypisy, motywy literackie etc.), które podlega ą prawu autorskiemu, to te dodatkowe materiały
udostępnione są na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa – Na Tych Samych Warunkach . PL.
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