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     šiame pasaulyje esi nelegalus

popžvaigždės!

    geriau likit ten iš kur atėjot!

pirk meilę

               pirkimas ir linksmybės
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alkoholis - blogai

parduokime jo dar daugiau!
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ar blogai išdaužti langą...

    ...jei gerai

 užmušti kilaulę?
kvaili klausimai

      nieko tokio žudyti žmones
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       užtikrintas saugumas

ekspertai patvirtina:

viskas gerėja
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kas jų galvoms?

pankrokas

demokratija. žodžio laisvė.

gali pavadinti mane šunsnukiu

anarchija. laisvė viskam

šunsnukių nėra

taip, taip, ne visos
demokratijos laisvės ;)
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problema

ir staiga problemos dingsta

atsargiai!

jei nemėgsti koka-kolos - tu esi teroristas!

įstatymas ir tvarka

mokykla

kažkas čia ne taip...

švietimas
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