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HORITZONTALS
1. Fa pam i no fa pipa. 2. Coneix la manera de fer un pas enrera. 3. Finals
de setembre. Una copa i prou. 4. Al bell mig de lenergia nuclear. 5. De
dalt a baix i de dreta a esquerra. 6. Si els deixes triar sempre volen dormir
amb la més mona. 7. Tira laigua del Freser directament al mar. Portes un
cul de residus. 8. Prou seductor com per fer-nos caure en braços del pecat.
9. Flors i violes i romaní. Surten de Valladolid. Molt insuls, però fa el
fatxenda. 10. Perfumada durant el Noucentisme. 11. Laltra cara de la
moneda. Tan groller com una peça dalabastre. 12. Obren la fossa. Si surt
duna taronja no és un escarabat. El Quijote i lEulogi no les tenen.
13. Eliminar del nostre horitzó particular. 14. Rosa que lamor shi posa.
A la dreta del pare. Apèndix amb aires parabòlics. 15. Sinfiltra a la llana
per encabir sardines. Que ni fets dencàrrec. El cap de Napoleó. 16. Per
aquí no hi passen. 17. Nòmades al voltant de la Meca. Cop de cap resolutori.
18. Extracte de ginebró diluït dins d'una tònica. Té tants de títols que fa
impressió. La fibra dels cobrellits. 19. Com dues cases de pagès. Nafres
sense res. Africà de pes. 20. TBO per a adults. 21. La palmera que diu el
pare carbasser. 22. Judici de faltes al mig de l'àrea. 23. La perla dels
mariscos o el marisc de la perla, vosaltres mateixos.
VERTICALS
1. El patge sha quedat sense paté. 2. Escorça de garrofer. 3. Entra a la
facultat i surt del paranimf. Classe de biologia. 4. Comencen a fer la
punyeta. Calerons per comprar sake. 5. Sajunta amb lamada i fa un mes
de dejuni. Productiu de cara a la maternitat. El camí més llarg entre dos
bars. 6. Tapioca en plena forma. Bombes vitals. Muntanya a labast de
tothom. 7. Davant les àmfores fa olor de naftalina. La inquietud que genera
un metro descarrilat. Set vegades de dilluns a diumenge. 8. Ni mica ni
molla. Pansit a mitja sembra. Més humiliant que la caiguda duna estrella.
Entre tites, però sense tita. 9. Fer cas omís de la pedregada. Discretes a
cau d'orella. 10. Perifèric de tecnologia digital. Loncle de la cabana.
Llançament de plom de mal interceptar. Igual que les síndries, sovint no
sabem si són bones o dolentes fins que ja és massa tard. Ploricó per culpa
dun garbuix mental. 11. Deu i haver als llibres de comptabilitat. Construir
la caseta amb el bec. 12. Tan profitós com dues gotetes de salfumant. Hem
perdut el nord, no hi ha cap dubte. Bàrbars de naixement. Sorral entre
Roses i el Port de la Selva. 13. Una peça de cinquanta perduda al mig de
Guadalajara. Suports ideals per a les digestions més pesades. Animalet del
ram de les esgarrifances. 14. Déu invocat els dies de pluja. Una mica de
pit o una mica de cuixa, tant se val. El niuet que conclou l'estadi
prematrimonial. 15. Una punta de julivert. A lexpectativa dels moviments
de la professora de gimnàstica. De veritat i de mentida. 16. Tros de plàtan
que sobresurt del plat. Fils embolicats amb molt de geni. 17. Salamanca
en té moltes. Decadència agrícola. 18. Surten de l'orinal per anar fent boca.
19. El cul d'en Jaumet.
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