Anuncis per paraules (II)
Un relat de: Miquel Bohigas Costabella
Dibuixant necessita urgentíssimament onomatopeies de trets per enllestir un còmic de gàngsters: va, que la poli
acaba d'entrar al local dels gangsters!
M'interessa adquirir paraules per a poemes eròtics. Cony ja la tinc.
Compro paraules usades. No importa estat. Pago en vers o en prosa.
Editorial cerca col·laboradors per completar diccionari abans de l'agost. Ens hem encallat a la A. És urgent.
Lali, Tatiana, Ketty, tenim les paraules que desitges sentir. En francès, grec o tailandés. Sortides a museus i
biblioteques, fins que tanquin.
Relataire en atur s'ofereix per fer anuncis per paraules, esqueles, …
Liquidació: per necessitats d'espai liquidem estocs de punts i comes i punts i a part. Per la compra de cent punts
regalem un lot de diéresis surtides.
Webmaster busca paraules subratllades, per a enllaços d'hipertext. A ser possible de color blau. Raó: el client
sempre la té.
Botiga de roba interior necessita V per poder penjar el rètol de ACANCES i tancar d'una vegada.
Una paraula, per caritat!
Important companyia del sector editorial, especialitzada en refranys, necessita paraules vanes per a orelles
sordes
Perduda paraula d'honor. Es gratificarà a qui la trobi amb una promesa. T'ho juro.
Extraviada frase lapidària al voltant del cementiri. Respon al nom de RIP. En cas de trobar-la es prega una oració.
Fàbrica de llibres necessita personal per omplir llibres amb paraules o similars. No cal experiència.
Canvio frase feta per frase poc feta, quasi crua.
Bibliotecària sense feina busca estanteria desocupada per mantenir relacions serioses.
Estudiant de lletres necessito diners per pagar-les. Conec la majoria de lletres de l‘abecedari i de petit vaig llegir
un llibre que no tenia la lletra e. Acceptaria qualsevol feina, sempre i quan no hagués de treballar.
Narrador insatisfet cerca paraula de dues lletres per acabar aquest relat
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