Ta lektura, podobnie ak tysiące innych, est dostępna on-line na stronie
wolnelektury.pl.
Utwór opracowany został w ramach pro ektu Wolne Lektury przez fundac ę Nowoczesna Polska.
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Jesienią
Jesienią, esienią
Sady się rumienią:
Czerwone abłuszka
Pomięǳy zielenią.
Czerwone abłuszka,
Złociste gruszeczki
Świecą się, ak gwiazdy,
Pomięǳy listeczki.
— Pó dę a się, pó dę
Pokłonić abłoni,
Może mi abłuszko
W czapeczkę uroni!
— Pó dę a do gruszy,
Nastawię fartuszka,
Może w niego spadnie
Jaka śliczna gruszka!
Jesienią, esienią
Sady się rumienią;
Czerwone abłuszka
Pomięǳy zielenią.
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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.
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Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Pomóż uwolnić konkretną książkę, wspiera ąc zbiórkę na stronie wolnelektury.pl.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.
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