
Мали огласи

Пише: Љубиша Спасојевић
уторак, 25 децембар 2012 12:06

  

Поклањамо дугоготрајне засаде осиромашеног уранијума. Гарантован висок принос
смртности.

  

Шифра: НАТО

  

  

Сигурна кућа само за Србе. Доживотни смештај.

  

Шифра: Шевенинген

  

  

Масовно производимо поскупљења и несташице.

  

Шифра: Сто дана
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За клијенте обезбеђена библиотека, базен, радионице на отвореном и затвореном,стручно усавршавање.  Шифра: Забела    Мењам странке уз накнаду.  Шифра: Кртица    Мењам странке без накнаде.  Шифра: Каријериста    

ЕУ расписује међународни конкурс за нове услове Србији.  Шифра: Јелко    Млатим празну сламу и Београђане, возам бираче и моторне санке двеста на сат.  Шифра: Ненад Ч.    Мењам  светле двехиљадите за мрачне деведесете.  Шифра: Разочаран    Бесплатна уградња видео надзора у туш кабине и кабине за пресвлачење.  Шифра: Рашомон    

Бесплатно  клистирање нежно и дубинско уз употребу политичара из Србије. Само овде,само за посетиоце из ЕУ и САД. Гарантујемо задовољство.  Шифра: ЕУ без алтернативе    Стручно и ефикасно хватамо зјале. Дугогодишње искуство.  Шифра: Државна агенција    Усавршите гипкост и савитљивост! Дружите се са познатима!   Школа модерног европског плеса „Бескичмењак“    

Врхунска опрема! Гарантовано безболан улазак у политичку орбиту!  Шифра: Увлакач    Нахраните свој интелект електронским помијама!  Шифра: Тотал ТВ    Коку заноситељку искључиво беле боје и врхунског квалитета купујем.  Шифра: Шилер    Отварамо представништва по Европи и Србији.  Шифра: Војводина    Продајем теткин кауч и успомене везане за њега.  Шифра: Божа    

Дубинско чишћење  и уклањање флека из биографија као и оцрњивање противникасвих врста вршим стручно, брзо и ефикасно, уз накнаду по договору.  Шифра: Новинар    Дајем часове правилног политичког држања.  Шифра: Мекушац  
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  Хитно потребна дератизација, дезинфекција и дезинсекција у кругу двојке.  Шифра: Српски националиста    Европско издање „Кама сутре“ продајем.  Шифра: Евнух    

Неискоришћену авио карту Београд – Бодрум – Београд продајем.  Шифра: Бојан    Приручник за брз ход ка Европи продајем.  Шифра: Пуж    Европски ланац јавних кућа отвара филијале  у Србији.  Шифра: Европска шанса.    Европски циркус гостује у Србији. Свакодненвне представе у дугогодишњемконтинуитетету. Балансирање на дужничкој кризи, жонглирање обећањима, кроћењедивљих животиња и Срба, заједнички наступ домаћих и европских кл(овнова), искусниилузионисти, изложба наказа: европски џинови од пола метра, патуљцидвометраши,брадате припаднице НВО . За  припаднике и припаднице односноприпаднице и припаднике ЛГБТ улаз бесплатан.  За новогогодишње празнике и европске датуме од Устава врло, врло јефтино правимоконфете по евроатлантским стандардима.  Шифра: Влада    

Стелт технологију уграђујемо у државне границе. Гаранција до следећих избора.  Шифра: Власт    По потреби, откривам прислушкивања, афере и атентате и брзо их заборављам.  Шифра: Аца    Обавештавам цењене клијенте да више нисам Алфа и Омега.  Шифра: Делта
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