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EL MEU PRIMER ÀLBUM DE

DESCOBRIMENTS



EL BON TEMPS
Àgil, el gat és capaç de fer uns salts 

espectaculars i de caure sempre  
dret sobre les potes.
Quan el cel està ras,  

qui no té ganes de saltar i ballar?



ELS NÚVOLS
La girafa té el cap als núvols?  

Alguns núvols porten pluja o neu,  
d’altres es passegen tranquil·lament  

pel cel.



LA BOIRA
La boira envolta aquestes grues  
del Japó i difumina el paisatge.  
A l’hivern, de vegades la boira  

diposita a terra i sobre les branques  
una fina capa de gel, el gebre.



LA PLUJA
Cauen gotes d’aigua dels núvols? 

És la pluja! A aquesta parella d’ocells 
mel·lífers de potes vermelles la pluja 

no els destorba gens.



EL XÀFEC
L’animal terrestre més gros del món, 
l’elefant africà, resta impassible sota  

el xàfec. És una pluja sobtada,  
sovint forta, però de curta durada.  

El sol tornarà aviat…


