
Moltes endevinalles per a 
un mateix resultat, quin? 

 

¿Què és una cosa  
que corre sense cames 
i menja sense dents? 

  

 Un tros de carn viva 
dins un forat. Casa amunt, casa avall.   

L'arrossega i l'arrossega  
i no la perd mai. 

No és bou  
i porta banyes.  
No és paraigua  

i surt quan plou. 

  

 És de gran com una nou, 
puja la muntanya 

i no té peus ni alça el vol. 

 

Un cigronet  
que puja per la paret. 

 És petit com una nou,  
no té peus i puja al mont. 

Xicotet com una nou,    
té banyes i no és bou. 

 Un animal molt moll, 
no té ossos ni té espina, 

i tota la seua vida, 
ha de dur la casa a coll. 

 Sempre va paret amunt  
amb la caldereta al cul. 

 

Què és allò que quan 
camina s'endú sa casa. 

 No té cames i camina  
carregat de dia i nit,  

no és cap bou i porta banyes,    
ni és ovella ni cabrit. 

 Un vellet molt geperudet 
que puja costera amunt 
amb una caldera al cul. 

 



 

 

 

   

 Quin és l'animal tibat  
que porta una serra al cap? 

 

  Du el vestit apedaçat, 
és de carn la seva barba,  

camina molt presumit  
i d'os és la seva cara. 

Genolls enrera,  
cuixes avant,  

boca de banya,  
barba de carn. 

  

 Un senyor que ve a la porta, 
una gran rosa que porta, 
no és rosa ni res estrany. 

No me l'endevines enguany. 

 

Sens ésser cap rei 
porta corona 

i el veureu content 
quan surt l'aurora. 

 No sóc rei i duc corona,  
i, a cavall, no he cavalcat,  

però, de nit i de dia,  
puc gastar la fantasia  

de dur els esperons posats. 

 

 

 

 Jo sóc l'amo i mane ací. 
Porte gorreta color robí, 

i els xiquets bonics, 
els desperte així: 

Quiquiriquí! 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 Vaig vestit sempre a tothora  
amb un ric abric de pell,  

rossa o negra, grisa o blanca;  
visc al corral i al castell.  
Porto cua i duc bigoti,  
i perquè m'endevineu  

us diré que al qui m'escolta,  
li dic jo que tot és meu. 

 

  
Du bigot, 

mira a terra 
i no va a la guerra. 

Què és una cosa 
que de dia té es uis casi tancats 

i de nits els obri bé? 

  

 

Camino com un lladret  
i proclamo ma riquesa;  
sóc molt amic del vailet  

però més de la mestressa.  

 
  



 

 

 

 

 

   

Sóc negre i no sóc carbó; 
passo les nits tocant l'arpa; 

duc corona i no sóc rei 
i el riu travesso sens barca.  

  
És petit, petit,  

no té cap moneda  
i diu que és ric, ric. 

 Tinc ales i no sóc au;  
duc capa i no sóc persona, 

canto sense tenir veu;  
no sóc rei i duc corona. 

 

 

 

Tots portem el mateix nom, 
mes la mare és diferenta; 

n'hi ha de negres i que canten, 
n'hi ha de vermells... i de cebes. 

Vaig vestit de negre, 
surto a la nit, 

em persegueixen 
grans i petits, 

i encara que els conto 
que sóc molt ric, 

ells m'empresonen 
sense fer-me cas. 

Llavors jo, canta que cantaràs! 

  

 
  



 

 

 

 

  

Camina sense tenir cames,  
xiula sense ser xiulet.  
Qui no ho endevina  

ja pots dir que és un ximplet. 

 

  
Tinc cap, però no tinc peus  
i fuges així que em veus. 

 

Una dama verda, amb vestit mudat,  
s'arrossega per damunt del prat. 

Sens que pagui cap factura,  
una estrena faig cada any  
d'un vestit sense costura  
de colors molt variats.   

 

 

Dama cruel i temerosa  
em passejo pel verd prat;  
qui badant a mi s'apropa  
es queda molt espantat.  

Un vestit riquíssim  
estreno cada any;  

que no és de modista  
el cosit ni el tall. 

Una dona en un gran prat 
que porta el vestit brodat. 

 

 

	  


