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12.
Sóc de plata, d’alumini,
de fusta i fins també d’or,
i em veureu a moltes cases,
sobretot al menjador.
Sóc una circumferència,
perquè així em varen fer.
Si són sis que a taula mengen
sis germanes som també.

11.
Quan faig la feina estic dreta,
i si algú em vol fer parar,
m’ha de posar de manera
que no pugui treballar.

10.
No sóc carn i tinc bon tall, 
i aquell a qui clavo l’ull 
li faig fer l’últim badall.

9.
Tinc mà sense ser persona,  
sense ser cantant tinc to,  
sóc fet de molt bona pasta,  
que vol dir que sóc molt bo. 
 

8.
No tinc cap color, 
no tinc cap olor, 
no dono sabor, 
i en temps de calor 
us dono frescor. 
 

7.
Em fan nàixer dins la mà,  
i, a més, molt aviat,  
de seguida que sóc nat,  
ja proven si sé nedar.

6.
Què és allò que neix a fora, 
sense permís se’t fica a casa 
i sense dir-li «Si és servida», 
s’asseu a la teva taula?

5.
Sóc un objecte especial:
prim de baix i ample de dalt.
M’aguanto dret sobre un peu
i em besa tot el que em beu.
 

4. 
Que sóc tort em diuen,  
tot i ser rodó; 
a dintre el meu ventre,  
hi porto un tresor  
que a tothom agrada  
perquè és tot dolçor.
 

3.
Està gras com un garrí 
i té un nas que raja vi. 
 

2.
Encara que moble,
de luxe sóc jo,
en totes les cases
vaig al menjador.
Els pobres no em tenen,
els rics, quasi tots,
i de coses útils
sóc bon guardador.
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24.
Ous i llet, ben remenats,  
groga per sota  
i té per sostre sucre cremat.

23.
Té coll i no té cap, 
té boca i no té dents, 
té braços i no té mans, 
té ventre i no té budells
i té cul sense forat. 
 

22.
Vaig néixer verd, 
em torno groc, 
em pasten blanc 
i acabo al foc. 
 

21.
Jo sóc fill de l’aigua,  
fill ben natural, 
i a ésser aigua torno 
sense fer cap mal. 
 

20.
Quatre senyoretes
ballen dins un plat,
samarreta verda
i vestidet morat. 

19.
Sóc rodó i no em fan rodar;
la mestressa em vol ben pla.
Serveixo per estalviar…
I més clar no puc parlar!

18.
L’arbre el fruit ha de donar, 
la premsa l’ha de premsar, 
te l’has de menjar amb pa 
i la roba et pots tacar.
 

17.
Fet de vidre i de metall, 
porto aigua i porto vi, 
i aquell qui a mi em fa servir 
ha de començar un badall. 
 

16.
Malgrat i portar-ne cua
no sóc bèstia ni persona 
i igual m’entaulo amb el rei 
que m’entaulo amb el manobre. 
 

15.
Té el cap com una basseta,
té cua i no la remena. 
 

14.
Rodó com la lluna  
i blanc com la sal,  
el fan de llet pura,  
i no ho torno a contar. 

13.
Hi entra eixut, 
hi pren un bany 
i en surt tot moll 
i degotant. 


