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Àries 

Cantar àries i balaaaaades 
Estar molt bééééééé 

Tenir molts beeeeeeneficis 
Dur algú a coll-i-be 

Anar d’excursió a Collsa-cabra 
Fer-se la barba d’or. 

 
Taure 

Perdre bous i esquelles 
Jugar al muuuuus 

Que et posin les banyes 
Tenir mala llet 

Que no et posin cap vacuna 

Passar vaques flaques 
Visitar Vaca-rises 

Tenir algun muuuuuullader 
No tenir baca al cotxe 

Que et facin mal els muuuusculs 
Que algú et vulgui torejar 

Que no t’agradi el color vermell 
 

Gèminis 
Guanyar un concurs de pas doble 

Anar d’excursió a Dosrius. 
Dedicar-se a la bis-uteria. 

Entrebancar dues vegades amb la mateixa pedra 
Jugar de sol a sol. 

Fer la gara-gara 

Comprar-se un io-io 
Tocar el tam-tam 

Menjar bis-cuits 
Comprar un dúplex 

Anar a un acte ple de gom a gom 
Que et facin el doble joc 

 
Càncer 

Menjar mariscada 
Treure una pessigada a la loteria 

Fer marxa enrere 
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Menjar pa de pessic 
 

Lleó 
Acabar a esgarrapades 

Anar d’excursió a Port de la Selva 
Embolicar-se en assumptes molt peluts 

Passar per l’anella 

Conèixer una gata maula 
Ser el rei de la casa 

 
Verge 

Anar d’excursió a Lourdes. 
Prendre oli verge d’oliva 

Fer capelletes 
Fer goig 

 
Balança 

Tenir l’economia equilibrada 
Sospesar els resultats 

Que la balança es decanti 
Menjar desequilibrat 

Perdre l’equilibri 

 
Escorpí 

Tenir molta picor 
Anar d’excursió a Pica-moixons 

Que el metge et punxi 
 

Sagitari 
Llevar-se a toc de diana 

Estar tens 
Fer l’indi 

Córrer com una fletxa 
Veure-les venir 

Llegir Guillem Tell 
Ser un Cupido 

 

Capricorn 
Anar d’excursió a Corn-udella 

Que et posin les banyes 
Trencar-te les banyes per alguna cosa 

Que et surti un nyanyo 
 

Aquari 
No treure’n l’aigua clara 

Dir d’aquesta aigua no en beuré 
Ser un mar de dubtes 

Tenir l’aigua al coll 
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Peixos 

Escoltar cants de sirena 
Anar d’excursió a Prats de Lluç-anès 

Que et fotin canya 
Conèixer un marisc-al 

Donar peixet 

Tallar el bacallà 
No ficar-se en xarxes socials. 

Cantar la Santa Espina 
Estar com peix a l’aigua 

Estar la mar de content 
Estar peix en matemàtiques 
 

 


