ZÁŘÍ
Sobota
Dospělí pořád mluví o „starých dobrých časech “
a o tom, jak bylo všechno mnohem lepší, když ONI
byli děti.

Já si ale myslím, že jen žárlí, protože MOJE
generace má spoustu vychytané techniky a vůbec
věcí, co oni jako malí neměli.

Myslím ale, že až já budu mít děti, budu úplně
stejný jako moji rodiče TEĎ.

KDYŽ JÁ BYL
VE VAšEM VěKU,
TAK JSME SE
POHYBOVALI
PO NOHOU!

JO,
JASNě,
TÁTO.
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1

Poseroutka_10_CZ_145x205.indd 1

29.03.16 11:30

Máma vždycky říká, že když ona byla mladší, bylo
to lepší, protože ve městě každý každého znal
a všichni byli jako jedna velká rodina.

Ale MNĚ to jako tak skvělá věc nepřijde. Já mám
rád soukromí a nestojím o to, aby mi každý strkal
nos do osobních záležitostí.
AHOJ
SOUSEDE!

Máma říká, že dneska všichni pořád koukají
na nějakou obrazovku nebo displej a nenamáhají
se seznámit s lidmi, co bydlí kolem nich, což je
problém.

V tomhletom se ale s mámou fakt neshodneme.
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Já osobně si myslím, že trochu odstupu je
DOBRÁ VĚC.
PADÁ MI
OD VÁS DO
ZAHRADY
LISTÍ

LOL
ť u k
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Máma v poslední době obchází město s peticí, aby
lidi na osmačtyřicet hodin přestali používat mobily
a jinou elektroniku.

VYPNĚME
a PROPOJME SE!
Elektronika zahlcuje náš život! Pojďte na jeden
víkend vypnout všechny přístroje
a seznámit se! Kdo je pro?
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Potřebuje stovku podpisů, než tu petici bude moct
odnést na radnici, ale lidi se do podpisování moc
neženou.

Doufám, že ji ten nápad brzo přejde, protože pro
nás ostatní je dost vyčerpávající předstírat, že ji
vůbec neznáme.
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CHIPSY
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Já fakt nechápu, proč si máma myslí, že bychom
se měli VRACET do minulosti. Co já o tom vím,
žádná velká zábava to nebyla.

Když se pořádně podíváte, tak na černobílých
fotkách nikdy nikoho nevidíte, že by se USMÍVAL.
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SÝÝÝR!
P í s k
P í s k

Za starých časů byli lidi prostě mnohem TVRDŠÍ
než dneska.

Jenže lidské bytosti se VYVINULY a teď zkrátka
potřebujeme věci jako elektrické kartáčky na zuby
a nákupní centra a točenou zmrzlinu, abychom
přežili.

P Í P
KLAP

P Í S K
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Vsadím se, že naši předkové by asi byli dost
zklamaní, kdyby nás dneska viděli. Ale jak jednou
člověk vymyslel klimatizaci, už nebylo cesty zpět.

KO BL I

Ha´R NA

Jsme už tak rozmazlení, že nepotrvá dlouho
a vůbec nebudeme muset vycházet z domu, když
nebudeme chtít.
VÁŠ BURGER,
PROSÍM.

ŘÍ KAL JSEM
BEZ MAJONÉ ZY!

VRRR

CHIPSY
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Když tak koukám kolem sebe, řekl bych, že tak
za tisíc let nebudou mít lidé ani PÁTEŘ.
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Jsou lidi, co si stěžují, že jsme kvůli vší té
technice moc choulostiví. Ale podle mého názoru
na tom není nic tak ŠPATNÉHO.

Dneska existuje spousta věcí, které lidem
usnadňují život. Třeba vlhčené ubrousky. Lidi
celá staletí používali obyčejný toaleťák, a pak se
najednou objevil jeden génius s nápadem, který
změnil úplně všechno.

Svěží
7

Poseroutka_10_CZ_145x205.indd 7

29.03.16 11:30

Vážně ale nechápu, proč trvalo tak strašně
DLOUHO, než na to někdo přišel. Fakt se mi
nechce věřit, že toho chlápka, co vymyslel žárovku,
vlhčené ubrousky nenapadly.

A kdo VÍ, jakou šílenou věcí nám kdo usnadní život
příště. Ať to bude, co chce, já si na to půjdu
stoupnout do fronty první.

Kdyby rozhodovala MÁMA, tak bychom žili jako
kdysi, než se vymyslely počítače a mobily a vlhčené
ubrousky.

A já si fakt nechci představovat svět, ve kterým se
žilo bez vlhčených ubrousků.
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