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Питања Која реч почиње на к, 
када се чита спреда,  
а кад се чита 
отпозади нема к?
– Камен.

Која је разлика 
између паприке и 
сатаре?
– Од паприке може 
да се направи 
паприкаш, а од 
сатаре не може да се 
направи сатараш.

Шта је урадио 
Перица како би 
скупио паре за DVD 
плејер?
– Продао је телевизор.

Како се зове грчки 
бог трчања?
– Одеон.

Како се зове рода 
која стоји на бандери 
за струју?
– Електрода.

Шта користе Кинези 
као повез за очи?
– Конац за зубе.
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Шта је вулкан?
– Брдо које штуца.

Како се зове 
мотоциклиста без 
кациге?
– Донор.

Зашто Перица не иде 
на скијање?
– Плаши се ски-паса. 

Како се зове брат од 
зебре?
– Тебра.

Шта то значи да неко 
течно говори?
– Значи да неко пљује 
док говори.

Шта је џемпер?
– То је део одеће који 
дете облачи када је 
хладно његовој 
мајци.

У којој су прилици  
људи приморани да 
једу прошлогодишњи 
хлеб?
– 1. јануара.

Зашто службеници 
носе наочаре?
– Да се не убоду у око 
оловком кад заспе за 
столом.

Како се на јапанском 
каже „Где ми је јакна”?
– Комисакомако!
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Зашто пси лоше 
играју фудбал?
– Зато што имају две 
леве ноге.

Шта је пуно рупа, а 
ипак задржава воду?
– Сунђер.

Шта се налази у 
чистим ноздрвама?
– Отисци прстију.

Чему служе прсти на 
ногама?
– Палац да се укључи 
компјутер, мали да се 
качи о намештај, а 
ова три да нечему 

служе имале би их  
и Нинџа Корњаче.

Зашто Италијани 
никад не праве 
роштиљ?
– Зато што би им 
шпагети упадали 
између решетака.

Шта ради Перица кад 
хоће да лупи нешто 
глупо?
– Лупи Јовицу.

Шта пада, а никада не 
удари о земљу?
– Температура.

Како се зове фока без 
једног ока?
– Ф.

Шта је то чиста 
глупост?
– Окупани Перица.
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Шта је ној?
– Ној је жирафа, само 
што је птица.

Шта је то велико, 
сиво, полако постаје 
плаво?
– Слон са сурлом 
везаном у чвор.

Како да бациш јаје на 
бетон, а да не пукне?
– Бетон не може да 
пукне.

Како се зове медвед 
који зна карате?
– Гриз Ли.

Како може човек да 
издржи да не спава 
десет дана?
– Спава ноћу.

Које је омиљено 
наоружање основаца 
и средњошколаца?
– Пушкице.

Шта добију Ескими 
кад дуго седе на 
леду?
– Полароиде.

Шта се добије од 
безобразних крава?
– Покварено млеко.

Зашто гориле имају 
велике ноздрве?
– Зато што имају 
дебеле прсте.
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