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ВЕРЕСЕНЬ
Субота
Дорослі постійно говорять про «старі добрі 
часи» і що в ЇХНЬОМУ дитинстві все було 
набагато краще.

Але я думаю, що вони просто заздрять, бо МОЄ 
покоління має купу крутої техніки і таких речей, 
яких батьки в дитинстві не мали.

Повірте мені: я не сумніваюся, що, коли в мене 
самого будуть діти, я стану точнісінько таким , 
якими мої батьки є ЗАРАЗ.

Коли я був 
таким, як ви, 

ми пересувалися 
НОГАМИ!

Так, 
ЗРОЗУМІЛО, 

татку! 

дж-ждж-ж
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Мама постійно каже, що коли ВОНА була молодша, 
все було чудово, бо в містечку всі всіх знали і всі 
почувалися, як одна велетенська родина.

Але МЕНІ здається, що це не так уже й чудово. 
Мені подобається моє усамітнення, і мені справді 
не треба, щоб усі знали про мої особисті справи.

Мама каже, що проблема нинішнього суспільства 
в тому, що всі повтуплювалися в екрани і ніхто 
не знаходить часу на знайомства з людьми, які 
живуть навколо.

Втім , із цього приводу я з мамою зовсім 
не згоден.

Здоров, 
сусіде!



Особисто мені здається, що певна віддаленість – 
це ДОБРЕ.

Віднедавна моя мама почала ходити містом , 
пропонуючи підписати петицію за те, щоб на дві 
доби заборонити користуватися телефонами 
та ґаджетами.

ВІДКЛЮЧІМОСЯ 
заради ЗВ’ЯЗКУ!

Електроніка засмічує наше життя! 
Пропоную відкласти девайси на вихідні 
й познайомитись одне з одним! Хто за?

У МЕНЕ 

НА ПОДВІР’Ї 

ВАШЕ 

ЛИСТЯ ЛОЛ
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Перш ніж понести петицію до мерії, мамі треба 
зібрати сто підписів, але їй важко змусити 
когось підписатися й тим самим приєднатися 
до неї.

Я ж просто сподіваюся, що вона скоро заб’є 
на цю ідею, бо нам важкувато вдавати, ніби ми 
її не знаємо.

Втім , я реально не розумію, чому мама думає, 
що нам треба ПОВЕРНУТИСЯ до старих часів. 
Наскільки я розумію, вони були не такими вже 
й веселими.

Я звернув увагу, що на чорно-білих світлинах 
ніхто ніколи не ВСМІХАЄТЬСЯ.

АВТО

ВИСІВ
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За старих часів люди просто були набагато 
ВИТРИВАЛІШИМИ, ніж тепер.

Але люди ЕВОЛЮЦІОНУВАЛИ, і тепер нам для 
виживання потрібні такі речі, як електричні 
зубні щітки, ТРЦ та м’яке морозиво.

Скажіть 
«СИР»!

к р я к
к р я к

бік

бамць

біп
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Б’юсь об заклад, що наші предки неабияк 
засмутилися б, дізнавшись, якими ми стали. Але 
відколи хтось винайшов кондиціонери, вороття 
вже, в принципі, немає.

Ми так розслабилися, що невдовзі навіть 
не матимемо потреби виходити з дому.

ВАШ БУРГЕР 

ПОДАНО
Я ж казав: 

без майонезу!

дж-ж

ПАМ-
ПУХИ
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Власне, я впевнений: судячи з того, що з нами 
відбувається, за тисячу років у людей не буде 
навіть ХРЕБТІВ.

Деякі люди скаржаться, що така купа техніки 
зробила нас м’якими. Та, на мою думку, це 
не обов’язково ПОГАНО.

У наш час існує купа РІЗНИХ чудових винаходів, 
які покращують людське життя. Ось, наприклад, 
дитячі серветки. Люди сотні років користувалися 
звичайним туалетним папером , аж тут раптом 
до якогось генія прийшла ідея, що докорінно все 
змінила.

к о в з ь


