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

caragol  

Mig groga i mig negra,  
vaig de flor en flor;  
si molt em molestes  
et clavo un fibló.  

abella  

No té cames i camina,  
carregat de dia i nit.  
No és cap bou i porta banyes,    
ni és ovella ni cabrit.  

caragol  

Quatre que el porten, 
dos que el defensen, 
dos que li fan llum 
i un que li venta el cul.  

bou  

La mare brama contínuament,  
i els fills són muts de naixement.  

mar i els peixos  

Som de familia valenta  
i pel fred no ens espantem,  
puix que a l'estiu ens vestim  
i a l'hivern ens despullem.  

arbre  

És petit i rodanxó, 
essent petit corre per terra, 
no té més que una cama 
i més de trenta costelles.  

bolet  

Transparenta però es veu, 
amb les mans no la podràs agafar 
perquè tard o d'hora s'escolarà.  

aigua  

És llarg com un budell 
i arriba fins a les portes del rei.  

camí  

Em veuràs al mig del mar, 
al darrera d'una dona, 

i al davant d'un ànec mut 
si rumies una estona.  

lletra A  

Molt semblant a una cassola, 
li veus ales i no vola.  

barret  

Sóc petita i rodoneta. 
Ave em diuen de nom 
i Llana és el meu cognom.  

avellana  

Plana com la mà, 
blanca com la neu, 
parla sense boca 
i camina sense peus.  

carta  

Em fan els paletes,  
fusters, enginyers,  
músics, arquitectes,  
marins i barbers.  

escala  

Per fora duc vestit verd, 
i per dintre vaig vermella, 
amb botons que llenceu 
els qui em mengeu.  

síndria  

Posat en el cel sóc aigua,  
posat en la terra, pols:  
i fum si estic a la cuina.  
Apa, contesta qui sóc.  

núvol  

Una cosa blanca, blanca,  
que s'agafa i no s'aguanta.  

neu  

Va sempre de viatge  
sense maleta ni bastó,  
hi ha dies que sembla un formatge  
i altres una tallada de meló.  

lluna  

Dues germanes. Una, traçuda. 
L'altra, tonta, però ajuda.  

mans  
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Per més que em vinguis darrera  
mai no em podràs atrapar,  
i quan vulguis retirar-te  
sempre t'hauré d'empaitar.  

ombra  

Una dama enmig d'un prat  
que duu vestit de seda brodat.  

serp  

Blanca sóc de naixement,  
vaig vestida amb llacets verds,  
quan em tallen a trossets,  
faig plorar tota la gent.  

ceba  

Què és lo que tothom pren  
i ningú s'emporta?  

sol  

Tinc molts rius, mars i muntanyes,  
tinc molts pobles i ciutats,  
ferrocarrils i carreteres,  
i així i tot estic penjat.  

mapa  

El que té en Joan i en Josep 
mai no ho tindrà l'Antonet.  

lletra J  

Ho tenen els galls  
i ho tenen gallines; 
els capons no ho tenen.  
lletra LL  

Ves si ho endevines.  

Sóc més alta que un gegant  
i em passo el dia fumant.  

xemeneia  

Té coll i no té cap,  
Té braços i no té mans.  

camisa  

Sempre a l'aventura  
tallo per on passo,  
i sense costura  
cuso allò que tallo.  

vaixell 


