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B, B.
Barbara się bawiła z Bernardynem barǳo,
Lecz że taką zabawą zacni luǳie garǳą,

Ciąża, Ksiąǳ, Grzech

Teraz każde z osobna winy swo e maże,
Bernardyn beczy Bogu, a bęben Barbarze.

 -   Ach! co za prześliczne abecadło! 



C, C.
Certował się co nocy z Cecylią Celestyn,
Z ilu dań ma się składać ich miłosny festyn;
ǲiś błąd swó po niewczasie po mować zaczyna
Cesia, cału ąc chłodne ciało Celestyna.

 -   Ach! co za prześliczne abecadło! 



D, D.
Długą dyskus ę z durniem dorzeczna Dorota
Wiodła, co est ważnie sze, czy miłość, czy cnota;

Miłość spełniona, Cnota

Tymczasem się ściemniło: gdy weszli roǳice,
W dłoniach durnia dostrzegli Dorotę dziewicę.

 -   Ach! co za prześliczne abecadło! 



E, E.
Excytowała Eǳia eteryczna Emma,
Iż przewrotne miłości chce poznać dilemma;
Póty się naprzykrzała, aż wreszcie, znuǳony,
Edward ewakuował Emmy edredony.
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