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Gwiazdy liczne, hen na niebie,
świecą także i dla ciebie,
układając znak za znakiem,
zbiór gwiazd zwany też zodiakiem. 

Grudzień-styczeń – KOZIOROŻEC,
przypomina trochę kozę,
ale czasem bywa srogi,
pokazując innym rogi. 

Styczeń-luty – czas WODNIKA,
królem w wodnych jest zbiornikach.
Teraz się ze strachu chowa,
bowiem boi się nurkować. 

W lutym-marcu rządzą RYBY,
lubią śpiewać, lecz na niby,
bo choć usta otwierają,
głosu jednak nie wydają. 

Marzec-kwiecień – BARAN teraz
już do książek się zabiera.
Długo uczy się z uporem,
aby zostać profesorem. 

Kwiecień-maj to pora BYKA,
na pastwiskach lubi brykać,
lecz pamiętaj – tego asa,
do dyktanda nie zapraszaj. 

Maj i czerwiec to BLIŹNIĘTA,
kto jest kto, jak zapamiętać?
Jeden kiedyś wpadł do dziury,
Nie wiadomo do dziś – który… 

Czerwiec-lipiec to znak RAKA,
a natura jego taka:
tyłem chodzi zawstydzony,
i ze wstydu jest czerwony. 

Lipiec-sierpień – o tej porze
urzęduje LEW na dworze,
czasem zakpi, czasem ryknie,
pokazując kły – jak zwykle. 

Sierpień-wrzesień – cudna sztuka,
PANNA sobie męża szuka.
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Jak przystało każdej pannie,
przesiadując w pianie w wannie. 

A we wrześniu-październiku
jest już WAGA na świeczniku.
Problem stara się rozważyć,
czy się waga może zważyć? 

W październiku-listopadzie
SKORPION prawi o ogładzie,
jednak nie budź go o świcie,
bo odpowie jadowicie. 

W listopadzie-grudniu – STRZELEC,
co ustrzelił celów wiele,
łuk połamał o topolę:
- Bo ja gole strzelać wolę! 

Grudzień-styczeń – KOZIOROŻEC,
przypomina trochę kozę...
I tak dalej krok za krokiem,
jak to było już przed rokiem. 
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