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Quina gana tinc que arribe!

Tot l’estiu ho he desitjat,

per trobar-me amb les companyes

i abraçar els meus companys.

Mire el Sol, mire la Lluna,

compte els dies a tota hora.

El temps sembla que s’atura,

però lentament s’escola.

Finalment arriba el dia, 

el ................................ .
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Sols de negre faig gargots,

amb la punta del meu cos.

També faig cal·ligrafia,

i dibuixe amb traça fina

si aprofites el talent 

per a fer-me treballar

amb destresa, lentament.

Fes servir aquesta pista

i em sabràs endevinar:

Estic fet de mineral,

bona fusta a mi m’abriga.

Tal com ara m’uses tu

ja m’usaven els teus avis.

Sóc humil, i sóc el ............. .
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Una cosa et mostraré

que és blaneta normalment,

i pot dur-te un pas enrere

de l’errada que ara has fet.

Si la fregues amb mesura,

per no trencar el paper,

meravella meravella,

el full tornarà a ser net.

Si el treball vols fer-lo bé,

ho pots tornar a intentar

mentre et quede un bocinet

de la ................................ .
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Una cosa que s’unta

i no és de menjar.

Si l’uses i bades,

segur que t’empastres

i ràpid, les mans,

t’hauràs de llavar.

Tin cura i mesura,

actua amb talent

i enrosca la tapa

del teu ................ .
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Traces blanques he marcat

en un fosc rectangular.

Traces blanques he marcat

amb la punta d’una barra,

que el seu nom...

ara no m’ix.

De segur que tu ja saps

que és una barra de .............. .
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Corria el segle tretzé

quan va arribar a ca nostra.

A galop del seu cavall

i guiant un gran exèrcit,

va venir per conquistar

terra per al seu reialme.

També duia gent del poble,

que es quedaren ací a viure

i portaren la cultura

i una llengua per escriure.

Era tot un cavaller,

era el rei .................... .
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On s’amaguen els meus bolis,

llapis i retoladors

quan s’acaba la jornada

i se’n van al joqueró.

Allà esperen que els desperte

arraulits en la foscor;

s’arreceren i descansen

ben al fons del meu .................. .
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En acabar la calor

es reboliquen els vents,

despentinen tots els arbres,

fan que volen els barrets.

La temporada dels banys

la recordem amb enyor,

ara traiem les jaquetes

per gaudir de la ................ .


