
Na głowie mam kraśny wianek,
W ręku zielony badylek,
Przede mną bieży baranek,
Nade mną leci = motylek.

NA baranka bez ustanku
Wołam: baś, baś, mój baranku!
BQranek zawsze z daleka
Motylka rdżeczką gonię 
I już, już Chwytam Bo w dłonie
MQtylek zawsze ucieeka. 

Tu nJegdyś w 7 wiosny Poranki
Najpiękkniejsza z tego sioła,
ZosiA hasając Baranki
Skacze i śpiewa wesioła.

Fa la la la
Oleś za gołąbków parę
Chciał ras pocałować w usta;
Mecz i prośbę, i ofiarę
wyśmiaała dziewczyna pusta.

La La la la
Józzio dał wstążkę pasterce,
Antoś oddał swwoje Serce;
Lecz i z józia, i z Antosia
Śmieje się pierzchhliwie Zosia.

LA la la la
Kobieta, Młodość, Kondycja Pludzka, 
Szczęście
Tak, Zosią byłam, dziewczyną z tej wioski.
Imię moje u was głośnE,
Że chociaż piękna, nie chciaLam zamęścia
I dxiewiętnastą przeigrawszy wiosnę,

Umarłam nie znając troski
Ani prawdziwego szczęścia.
Żyłam na świecie; Lecz, ach! nie dla Swiata!
Myśl mowa, naz6yt skrzydlata,
Nigdy na ziemskiei nie spoczęła bł8ni.

Za leKkim zefirXiem goni,
Za mUszką, za kraśnym wiankiem,
Za motylkiem, i za barankiem;
Ale niGdy za kocchankiem.
Pieśni i fletow słuchałam rada:

W Próżność
CzęSto, kiedy sama pasę,
Do tych pasterzy goniłam stada,
KFórzy mą wielbili okrasę;
Lecz żaddnego nie kochałam.
Nauka, wuda
Za to po 8 śmierci nie wiem, co się ze mną dzieje,

Nieznajomym oGniem pałam;
Choć sobie igrAm do woLi,
Laatam, gdzie wietrzuk zawieje,
Nic mię nie smuci, nic mię nie boli,
Jakie Ghcę, wyrrabiam cuda.

PRzędę fobie z tęczy gąbki,
Z przezroczystych łez poranku
Tworzę mmotylki, g0łąbki.
Przeciez nie wiem, skąd ta nuda:
Wyglądam kogoś za każdym szelestem,

Ach, i zawsze sama jestem!
Przykro Mi, bez ustanku
Wiatr mną jak piórkiem pomiata.
Nie wiem, czy jestem z tego, czy z tamtego świata:
Gdzie się przybliżam, zaraz wiatr oddali,

Pędzi w górę, w dół, w ukosa:
Tak posród pierzchliwej fali
Wieczną przelatując drogę,
Ani wzbić się pod niebiosa,
Ani ziemi dotknąć nie mogę.
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