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На нива  

 

          Есен е. На нивите се сее. И тато 

и мама се на нива. Во станот остана 

само Невена. 

          На нива се и тетин Иван и тета 

Весна. Со нив е и нивниот син Васо. 

Тие сеат овес, а Васо им носи семе. 

          Минаа саати. Еве и се стемни. 

Ама нивите се насеани. 
 

Автор: Д-р Ѓорѓи Делчев 

од Буквар XIX коригирано издание 
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