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РАДИО БЕОГРАД: Милован Илић Минимакс и 
Перица Јокић

ТУП+ТУП= ТУП-ТУП

- “Слушате Други програм радио Београда. 
Тачно време: Дванаест је ура, анђеле мој. 
Сваке недење од дванаест до два специјални 
де лукс програм Тачно у подне, ТУП-ТУП...” 
Ријечи су Миће Минимакса уз поздраве за 
добар дан и пријатан ручак, “увек недељом, 
никад суботом”. За све садржано између 
“већега лудака нема” и “ћао, нема више”, 
емисија девет пута осваја оскар популарности 
РТВ РЕВИЈЕ као најпопуларнија и најслушанија 
радио емисија у Југославији. 
-  Чуда се дешавају, али ретко. ТУП-ТУП је био 
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право чудо. Живео је 22 године (од 1973. до 
1995.). Сваке недеље - два сата. И тако 1144 
пута. И Синди Крафорд би (после 22 године) 
досадила, а ТУП-ТУП није. Значи, ТУП-ТУП је 
бољи од Синди Крафорд (а о Клаудији Шифер да 
и не говоримо). 
- Како је могуће да једна таква емисија доживи 
крај? 
- ТУП-ТУП није досадио, али се (напрасно) 
угасио. Ја не знам зашто: питај Њих! 
- За оне који не знају (мада сумњам да има 
таквих) шта значи скраћеница ТУП-ТУП?
- ТУП-ТУП је (у ствари) Тачно у подне, односно 
Тачно У Подне. У праву си, то је ТУП. Али, пошто 
неки то воле двапут, емисија је добила име ТУП-
ТУП. 
- За “убијање мртвог мора намртво” мора да је 
постојала жестока екипа? 
- Стални сарадници (најбоље емисије на свету) 
били су: Дејан Патаковић (мој пријатељ од 
пре сто година), Гане Милановић (види под: 
Дејан Патаковић), Хранислав Николић (није 
био од почетка, али је издржао до краја), Зоран 
Ђуричић (мој кум), Мирко Лазић (такође мој 
кум, односно Кум II), а посебно место заузима 
моја десна рука (и лева нога) Вељко Жујовић... 
Ипак, ТУП-ТУП не би био ТУП-ТУП (већ Извештај 
о водостању или Жеља за жељом) да није 
помагала армија сталних (спољних) сарадника. 
Многи су писали сваке недеље десетак па и 
петнаестак година. Тако често ( а, богами, и тако 
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духовито) није писао ни Ромео Јулији, ни Хамлет 
Дездемони, ни Тито Јованки. 
- Хоћемо ли поменути неке регруте из те 
армије? 
- Перицу Јокића знаш, затим ту су Аца Борош 
из Новог Сада, Бошко Маринковић из Новог 
Београда, Северин Шикања из Петровца на 
Млави, Љубиша Стојков из Зрењанина, Бранко 
Антић Гулит из чиста мира, Саша Јовичић из 
Борова, Радојица Бецић из много Велике 
Плане, Александар Деветак из Суботице, 
Мића Латиновић из Футога, Павле Ађански из 
Београда, Зоран Симовић из Горњег Милановца,  
и још стотине и стотине других (па чак и 
трећих)... Са таквом армијом човек не може 
(чак и да хоће) да изгуби ни битку, ни рат, (а о 
сексуалној револуцији да и не говоримо). 
- Остаје отворено питање ко ће још моћи да: 
у Чачку чачка мечку, у Дубровнику дуби на 
глави, исправља криву Дрину, у Мокрину једе 
суву питу..., а да притом сједи и само слуша 
временску прогнозу. 
- Баш смо се лепо дружили. Забављајући себе, 
забављали смо и друге. А онда (изненада) дође 
Намрштени Чика, узе нам лопту, поломи стативе 
и оде да квари игру некој другој деци. Не зна Он 
да ми имамо резервну лопту. 
- Мићо, ако мислиш на књигу “Тачно у подне”, 
онда је она већ пошла са центра...



Да би ТУП-ТУП био овакав какав јесте, много 
су и много радили: Влада Петровић, Хранислав 
Николић, Мирко Лазић, Дејан Патаковић, Миле 
Пиле Милетић, Вељко Жујовић, Милован Илић 
Минимакс и Гане Милановић



1986.
Није знао да је толико добар човек док није 
чуо свог адвоката на суду.                                                                                                                 

                                          Димитрије Здравковић
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Просјечан Југословен најбоље уштеди 
вечеру. Док гледа ТВ ДНЕВНИК – жив се   
поједе.                                                                       

                                                              Перица Јокић

Још није пронађена црна кутија која би 
дала одговор на питање зашто нам је пао 
стандард.

                                                           Љубиша Ђокић

Друг би се спустио у народ, али народу је 
доста спуштања.

                                                 Миљко Недељковић

Престали смо да се учимо на грешкама. 
Сад гријешимо без грешке.

                                                               Перица Јокић
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Спремите шест великих и два мања 
ковчега, држава нам одумире.   

                                                             Милован Илић

Радничка класа нам је у преломном 
тренутку. Много тога се ломи на њеним 
леђима.

                                                          Милорад Бибин

Више нијесмо на ивици провалије. Сад ту 
ивицу гледамо одоздо.

                                                               Перица Јокић

Дискусија је била разводњена све док није 
стигао виски.

                                                           Владо Каракаш
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Другарице и другови, сазрео је тренутак за 
организовање марша стазама привредних 
промашаја.

                                                           Љубиша Ђокић

Ухватићемо ми корак с временом, али тек 
онда кад часовнике вратимо бар два-три 
вијека уназад.  

                                                               Перица Јокић

Наћи ћемо ми излаз из кризе, али где да 
нађемо онога што нам је наплатио улаз.

                                                             Милован Илић

Овде се нешто мора мењати, рече један 
делегат строгим гласом. Зар не видите да 
су дотрајале тапете?

                                                 Слађан Мартиновић
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Постигли смо невиђене резултате. Ако их 
ко примијети, нека јави.

                                                               Перица Јокић

Он је био наше горе лист, а онда је дошла 
јесен.

                                                       Павле Цветковић

Неки наши другови никако да извуку 
дебљи крај. Из кожних фотеља. 

                                                           Лепомир Катић

Кад неким друговима опростимо све 
грешке, не остаје ништа од њиховог дјела.

                                                               Перица Јокић
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Пуцајте, ја и даље држим састанак.

                                                       Шикања Северин

Многи се жале да су улице у једној нашој 
покрајини прљаве. Нема везе, бар су 
етнички чисте.

                                                       Томица Петровић

Они су као сијамски близанци. Кад једног 
заболи зуб, другог боли – уво!

                                                               Перица Јокић

Узалуд звона на узбуну звоне, другови у 
ушима имају тампоне. 

                                                           Љубиша Ђокић
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Једни остадоше поштени јер они други све 
покрадоше.

                                                             Павле Ађански

Кола су нам кренула низбрдо. Најзад и 
нама да крене.

                                                               Перица Јокић

Онај ко мути познаје се по томе што мудро 
ћути.

                                                 Угљеша Михајловић

Брак између госпође Инфлације и друга 
Стандарда није срећан зато што је госпођа 
Инфлација незајажљива, а друг Стандард 
све мање може.

                                                 Александар Ламбић 
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Сви путеви воде у Рим, само што се наш 
Рим зове – ћорсокак. 

                                                               Перица Јокић

Градови су нам све чистији. Нема народ 
шта више да баца.

                                                 Миљко Недељковић

Дајем две партијске за једну штедну 
књижицу.

                                                             Милован Илић
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***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Разговарају два мајмуна, и овај један каже: 
„Знаш шта, бре, ја бих да постанем сутра 
човек“. 

А овај други каже: „Немој, бре, да се 
замлаћујеш, где од тебе да постане, видиш 
да си већ човек, чим причаш, разговарамо 
као људи“. 

„Знаш шта, мајмуне“, каже овај мајмун 
другом мајмуну, „Е, па, ја бих, онда, је л’ ми 
дозвољаваш да постанем висибаба?“ 

„Може“, каже, „е, може. То може“.



1987.

Желим да се заустави вријеме. Али у оном 
тренутку кад дође мојих пет минута. 

                                                               Перица Јокић



Ако је веровати древним пророчанствима Инка, 
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Остало је још само четврт века до смака 
света. Ко би рекао да ће наша привреда 
још толико издржати?!

                                                             Милован Илић

Другови су изнели неке важне ствари, а 
портир ништа чуо, ништа видео.

                                                                     Аца Борош

На нашем тлу отпочела је нова еволуција. 
Човјек све више постаје мајмун.

                                                               Перица Јокић

Имам представу о вама, али шта вреди кад 
је забрањена.

                                                           Владо Каракаш
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У години Вука можемо да констатујемо да 
смо и од тог великана наследили бар једну 
ствар. Записујемо све што треба урадити и 
то преносимо с колена на колено.

                                                             Милован Илић

Човјек је наше највеће богатство. 
Проневјерио.

                                                               Перица Јокић

Имају исте погледе на свијет. Не виде даље 
од носа.

                                                           Владо Каракаш

Друг се никад не посипа пепелом. Он има 
парно грејање.

                                                                     Аца Борош
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Направили смо заокрет. Од лошег ка 
горем.  

                                                               Перица Јокић

Живот је као атлетика. Пре него што 
стигнете на циљ морате да клекнете.  

                                                             Милован Илић

Знате ли каква је разлика између пијанца 
и политичара? Пијанац се напије па не зна 
шта прича, а политичар попије киселу воду, 
па не зна шта ’оће.

                                                          Дејан Шапоњић

Рад је створио човјека. Биро за 
запошљавање од њега углавном прави 
мајмуна.

                                                               Перица Јокић
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Једном нашем функционеру врана попила 
мозак и остала гладна и жедна.

                                                           Владо Каракаш

Био је огроман. Тек кад су га скратили за 
главу, успео је да уђе у историју. 

                                                             Милован Илић

Циљ нам није одређен, али ми већ знамо 
како да га промашимо. 

                                                               Перица Јокић

Нису нас преварили за 1. април, јер нас 
варају током целе године.

                                                       Душан Вигњевић
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Имамо доста идеја, али нам недостају 
идеалисти.

                                                                     Аца Борош

Са мртве тачке кренули смо крупним 
корацима.У провалију!

                                                               Перица Јокић

Ако су тако добри функционери, зашто су 
им увек у пратњи милиционери?

                                                       Томица Петровић

Некад се гинуло с песмом на уснама. И 
данас би многи гинули, али коме је до 
песме.

                                                             Милован Илић 
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Да није црног петка, сви би нам дани били 
сиви.

                                                               Перица Јокић

Тај човек је баш умео са људима. Био је 
гробар.

                                                 Слађан Мартиновић

Није важно бити први, важно је победити.

                                                          Душан Поповић

Ускоро нећемо имати атеиста. Сви ће 
видјети свога бога.

                                                               Перица Јокић
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Како да будем на коњу кад ми магарци 
стално подмећу ногу.  

                                                                     Аца Борош

Што нас више тапшу по раменима, све нам 
више страдају џепови. 

                                                          Милорад Бибин

Има другова који нијесу постали од 
мајмуна. То су још увијек!

                                                               Перица Јокић

Мислили смо да смо обрали бостан, кад 
оно пуче тиква.

                                                Јовица Дамњановић
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Ја радим, ти радиш, он... Он нас је све 
израдио.

                                                          Душан Поповић

За срећу је потребно троје. Комшија, други 
комшија и његова цркнута крава. 

                                                               Перица Јокић

Наши омладинци су прваци света у четири 
дисциплине: кошарци, рукомету, фудбалу 
и незапослености.

                                                               Бранко Антић

Данас ретко ко може на Јадран, а некад је 
Голи оток био пребукиран.  

                                                             Милован Илић
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Показали смо им зубе. Али они су то 
схватили као рекламу за пасту.

                                                               Перица Јокић

Партија је једна, али се дуго игра. 

                                                           Владо Каракаш

Био је поштен и племенит. Никада није 
издао саучесника.

                                                          Дејан Шапоњић

Постоји само један начин да се избјегну 
сви производни губици, а то је да се са 
отварањем фабрика уједно приређује и 
њихово свечано затварање.

                                                               Перица Јокић
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*** 

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Разговарају фајронт и локомотива. „Ти 
си за мене један обичан ТХЕ ЕНД“, каже 
фајронт. 

„Пре свега“, каже локомотива, „како ти 
можеш да говориш кад фајронт уопште не 
постоји?“ 

„Како не постоји“, каже фајронт, „фајронт, 
то јест ја, то је саставни део сваке кафане, а 
о бифеима да не говоримо“. 

„А НОН-СТОП?“, каже локомотива. 

„У праву си“, каже фајронт, „од данас ти 
за мене ниси више вагон-фургон већ си 
скретничар са све скретницом, а о рампи 
да и не говоримо“.

 



1988.
  

Холандски симбол је бела лала, а наш – 
црни лебац.  

                                                             Милован Илић
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У наредној сезони кажу да ће се носити 
глава у торби.

                                                           Лепомир Катић

Не, то није крематоријум. То је радна 
организација у којој се највише изгарало. 

                                                               Перица Јокић

Што је историјска дистанца већа, великани 
бивају све мањи. 

                                                             Милован Илић

Рад је створио човека који ће да га 
обуставља.

                                                        Захарије Драгаш
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Изборили су се за наше боље сјутра, али 
нам га још увијек не дају. 

                                                               Перица Јокић

Домановић би се данас звао – Страдоје!

                                                             Раде Рончевић

Хај-хо, хај-хо, са штрајка идемо.  

                                                       Северин Шикања

Правећи стално глупости испаде да неки 
другови никад немају паметнија посла.

                                                               Перица Јокић
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 Тачно у подне                                                            

Имали смо и тежих тренутака, али нису 
трајали оволико година.  

                                                             Милован Илић

Конзумирајући вегетаријанску храну, 
Југословени се полако враћају на грану. 

                                                           Миодраг Томић

У борби за голи живот топлес му дође као 
чисто расипништво.  

                                                               Перица Јокић

Оволико заслужних овај народ стварно 
није заслужио.

                                                           Лепомир Катић
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 Перица Јокић                                                             

Саветовање у Столицама настављено је у 
фотељама.  

                                                Миодраг Стојановић

Некад су дјевојке биле природно ватрене. 
Данас се углавном „пале“ на бензин.  

                                                               Перица Јокић

Обично се пресипање из шупљег у празно 
завршава тачком разно.  

                                                             Павле Ађански

Једни су на граници егзистенције, а други 
су били паметни па су још давно прешли 
границу. 

                                                             Милован Илић
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 Тачно у подне                                                            

Пала је. И положила. 

                                                               Перица Јокић

Одржао је тако ватрен говор да му то и 
није упалило.

                                                             Раде Рончевић

Ко све кроји политику, није чудо ако 
останемо кратких рукава. 

                                                               Бранко Томић

Имамо кључ за излазак из кризе, али шта 
вриједи кад је много већи од браве.  

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

Ал’ је шарен овај крај, доле криза, горе рај.

                                                              Мићо Мамлић

Одвојили су га од сисе, али неће и од 
микрофона.

                                                              Никица Банић

Можда нијесмо изабрали прави пут али је 
ћорсокак био идеалан. 

                                                               Перица Јокић

Социјализам је фантастичан, али где баш 
нас да снађе.  

                                                             Милован Илић
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 Тачно у подне                                                            

Неки другови су нам као инфлација. 
Никако да падну.

                                                          Милорад Бибин

Више не морамо да радимо прековремено. 
На вријеме успијевамо да оберемо бостан.

                                                               Перица Јокић

Непријатељ никад не спава. Значи, 
уплашили смо га.  

                                                 Слађан Мартиновић

Плашим се да комунизам не закуца на 
врата баш онда кад портири штрајкују па 
да тако останемо ту где јесмо.

                                                       Павле Цветковић
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 Перица Јокић                                                             

Конци су у нашим рукама. Од њих сад 
можемо да направимо таписерију. 

                                                               Перица Јокић

Мада је позиција изгубљена, партија још 
траје.  

                                                             Павле Ађански

Пензија није крај већ почетак борбе за 
живот.

                                                                Жика Пантић

Стално нешто муте. Па то је већ коктел 
партија.

                                                             Раде Рончевић
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 Тачно у подне                                                            

Ја сам против вишепартијског система зато 
што не могу да плаћам чланарину ни за ову 
једну партију.

                                                             Драгиша Аџић 

Пошто влада није могла да промени народ, 
народ је променио владу.

                                                             Милован Илић

Можда нам нијесу све овце на броју, али се 
овнови и те како множе. 

                                                               Перица Јокић

Они што спавају на састанцима не 
пропуштају много.  

                                                 Миодраг Лазаревић
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 Перица Јокић                                                             

И ја имам своје мишљење, само се са њим 
не слажем.

                                                       Радомир Блажић

Једини спорт у којем не бисмо промашили 
је – пуцање у празно. 

                                                               Перица Јокић

Лисице су стварно лукаве. Некима су око 
врата, а некима око руку. 

                                                       Северин Шикања
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 Тачно у подне                                                            

 ***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

На бандери седе два молекула и пишу деди 
разгледнице у боји. 

Наравоученије: Свако тело потопљено 
у ПТТ губи привидно од своје бандере 
за онолико колико је молекула њиме 
стављено до знања управнику библиотеке.





1989.

Пролетери и пролетерке, уједините се. 
Наталитет нам опасно опада.  

                                                        Весна Стевандић
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 Тачно у подне                                                            

Наша земља је у развоју. Тек има гомилу 
идиота!

                                                               Перица Јокић

Размишљао сам мало о златној рибици 
кад бих је упецао шта бих јој рек’о. Не знам 
стварно шта бих јој рек’о, ал’ кад видим 
цене меса, можда бих је пек’о.

                                                               Бранко Антић

Шта вреди што сам у партији кад партија 
није у мени.

                                                       Северин Шикања

Шта вриједи што смо окренули нову 
страницу кад нам је неко увалио – индиго. 

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

Неки политичари су прави женомрсци. 
Како само могу да заведу, искористе и на 
крају напусте јадну државу.

                                                        Весна Стевандић

Школовање нам је, заисте, џабе. Кад 
дипломираш не можеш нигде да се 
запослиш.

                                                             Милован Илић

Нико није савршен. Осим појединих 
идиота.  

                                                               Перица Јокић

Затвор је мали, срешћемо се.

                                                       Павле Цветковић
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 Тачно у подне                                                            

Рад је од мајмуна створио људе, а 
политичари од неких људи мајмуне.

                                                     Иван Миленковић

Извукли смо живу главу. А више смо били 
за нешто сухомеснато.  

                                                               Перица Јокић

Не забрињава толико што не можемо 
да спречимо одлив мозгова, већ што не 
можемо да се решимо мазгова.

                                                   Душко Михајловић

Југословенска је туга преголема, пуче 
држава, а резерве нема.

                                                        Весна Стевандић
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 Перица Јокић                                                             

Народ им више не скида капу. Сад им је 
кроји. 

                                                               Перица Јокић

Држава одумире, а и мене баш заболе.

                                                             Раде Рончевић

Код нас има паран број република због 
лакшег дељења.  

                                                 Миодраг Лазаревић

Нијесу сви другови подједнако криви за 
нашу кризу; неки су криви више, а неки још 
више.

                                                               Перица Јокић
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 Тачно у подне                                                            

Кад би Србија била нека болница, Косово 
би се звало – шок соба.

                                                  Слободан Шумарац

Само да и ниске гране, на које смо пали, 
издрже.

                                                            Зоран Симовић

Шта вриједи што конац дјело краси кад 
они упорно тјерају – мак на конац.

                                                               Перица Јокић

Неки ће, ипак, морати да раде јер више 
нема шта да се украде.

                                                   Душко Михајловић



52

                                                                                                                                                      
 Перица Јокић                                                             

Како се инфлација креће, раднички 
фрижидери биће све пунији и пунији 
празнине. 

                                               Љубиша Стефановић

Осуђен је на доживотну робију. Ако до тада 
не умре, биће стријељан.

                                                               Перица Јокић

Ове јесени биће довољно струје. Радничка 
класа је наелектрисана.

                                                                     Аца Борош

Друг је дуго ведрио, зато нам се и 
наоблачило.

                                                        Весна Стевандић
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 Тачно у подне                                                            

Пас је човјеков најбољи пријатељ. Од 
џукела се то није ни очекивало.

                                                               Перица Јокић

Рудари све више штрајкују, данима неће 
да сиђу. Па шта, политичари годинама 
штрајкују – неће да сиђу.

                                                                      Зага Аксић

Партији се још само образ црвени.

                                                        Ранко Пивљанин

Дотични може да буде народни посланик. 
Испуњава све основне глупости. 

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

Не купујте чачкалице, потпуно су изашле 
из моде, нема шта да се ишчачка, а нема 
шта ни да се набоде.

                                                           Јелена Варагић

Многи наши политичари ускоро ће бити на 
цени. Мислим, кад им изађу потернице.

                                                 Слађан Мартиновић

Можда нам ни бог не може помоћи, али то 
је само једна од наших мука. 

                                                               Перица Јокић

Нема одмора док траје обмана.

                                                        Захарије Драгаш
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 Тачно у подне                                                            

Да ли знате каква је разлика између 
Југо песимисте и Југо оптимисте? Југо 
песимиста тврди да нам је стање такво 
да горе не може бити, а Југо оптимиста, 
међутим, мисли да може да буде и горе.

                                                             Милован Илић  

Коначно смо чврсто стали на своје штуле.

                                                               Перица Јокић

Социјализам је прелазни период ка 
комунизму, па ко кога пређе.

                                                    Фабијан Јагодинац

Милиција им је изашла у сусрет. Али са 
пендрецима!

                                                       Томица Петровић
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 Перица Јокић                                                             

Мајмунска посла још само мајмуни не 
упражњавају.  

                                                               Перица Јокић

И после њих – они. 

                                                     Србољуб Николић

Каква је разлика између проститутке и 
шибице? Шибица може да се кресне само 
једном!

                                                                 Иван Шипош

У социјализму је дошло до истицања 
радничке класе. Нарочито у штрајковима. 

                                                               Перица Јокић
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 Тачно у подне                                                            

Држава је давно раскрстила са црквом, а 
кад ће са неким својим боговима, не зна се.

                                                        Весна Стевандић

Некад смо деци причали приче о Ивици и 
Марици. Сад им можемо причати о палици 
и Милици.

                                                                        Ервин. Ш.

Стекао је имунитет. Сад и јавно може да 
прича глупости.  

                                                               Перица Јокић  

 

Ко тражи боље, широко му Косово поље.

                                                        Милета Јанковић
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 Перица Јокић                                                             

Дошао Албанац сепаратист у библиотеку 
и каже библиотекару: - Дајте ми, мољим 
вас, књигу „Стварање Велике Албаније“. 
А библиотекар му каже: - Друже, бајке се 
налазе на другом спрату!

                                                                   Горан Тасић

Имали смо трновит пут. Нијесмо лако 
дошли до провалије.

                                                               Перица Јокић

Нема везе што идемо погрешним путем. 
Битно је да нас воде прави људи!

                                                               Саша Јовичић
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 Тачно у подне                                                            

***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Срели се, онако случајно, изненада, 
Живорад и Живорад. Два Живорада срели 
се и каже овај њему: „Здраво, Жико“. То је 
рекао Живорад, овом Живораду другом. 

А овај каже: „Користим прилику да 
поздравим Жику“, каже њему Живорад, 
овом првом Живораду. Живорад пита овог 
Живорада: „Је ли, Живораде, Жико, колико 
је сати, да ли знаш?“ 

„Не знам“, каже, „купио сам трактор јуче“. 

„А“, каже, „штета видиш, а мени се 
једу смокве“, каже овај Живорад, овом 
Живораду другом. 

Овај њему Живорад каже: „Немој, бре, да 
лупаш глупости, сад се не зна коме се једу 
смокве, а ко је купио трактор, кад си и ти 
Живорад и ја Живорад“. 

И после се Живорад насмеја горко, ха-ха-
ха.





1990.

Ко каже да немамо нашта да се ослонимо, 
имамо просјачки штап.  

                                                         Селимир Костић
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 Тачно у подне                                                            

Код нас постоје две врсте непријатеља. 
Непријатељ који никада не спава и онај 
други који никада не заспе на седницама и 
конгресима.

                                                        Зоран Станковић

Изабраћемо ми прави пут, али тек онда кад 
не буде било ни једног другог.

                                                               Перица Јокић

Имамо изузетно веште балансере. Још 
успевају да нас одрже на ивици беде.

                                                                 Сава Марков

Какав парадокс, Холандија је земља лала, а 
нема кућу цвећа.

                                                       Ивко Михајловић
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 Перица Јокић                                                             

Наша земља је мала, али лако се пронађе. 
По стопама инфлације.  

                                                               Перица Јокић

Пао ми је мрак на очи. Живо ме интересује 
да ли је то знак да сам коначно прогледао.

                                                Александар Деветак

Једино су политику бистрили, све друго су 
мутили.

                                                        Ранко Пивљанин

Лоше нам се пише. За неписменог је сасвим 
свеједно да ли ћирилицом или латиницом.

                                                               Перица Јокић
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 Тачно у подне                                                            

Имали смо два истинска генија. Један је 
измислио струју, а други мрак.

                                                       Ивко Михајловић

Кажу да је у овом нашем привредном 
лудилу најбоље бити мађионичар. Ја не 
верујем. Наш мађионичар данас из шешира 
једва да може да извуче живу главу.

                                                             Милован Илић

Нуди нам се безброј излаза. Свако може да 
бира своју – пропаст.

                                                               Перица Јокић

Кад једнима власт удари у главу, другима 
главе одлећу.  

                                                        Ранко Пивљанин
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 Перица Јокић                                                             

Ко ради не боји се глади. Навикао је.

                                                              Ненад Андрић

Наша земља је за немијешање у туђу 
политику. Ни стране земље се не мијешају 
у туђу, само у – нашу!

                                                               Перица Јокић  

Ми не губимо главу. Држимо је у торби.

                                                       Ивко Михајловић

Према комшији гајим дубоко поштовање, а 
комшиница га заслужује још и дубље.

                                               Жарко Миловановић
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 Тачно у подне                                                            

Морао сам да јој испуним три жеље. 
Ухватила ме на златну рибицу. 

                                                               Перица Јокић

Били смо истомишљеници. Мислили смо 
његовом главом. 

                                                       Радомир Блажић

Да имам власт у рукама – их шта бих јој 
радио.

                                                       Ивко Михајловић

Запалили бисмо ми лулу мира, али се још 
нијесмо одлучили: пушење или здравље? 

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

Неко ново време дошло. Масовне песме 
певају само појединци.

                                                Александар Деветак

И мале будале могу да направе велике 
глупости.  

                                                         Предраг Блажић

Немам ништа против тога што су ми се 
попели на врх главе. Само да не пободу 
заставицу.

                                                               Перица Јокић

Избори су показали да наш народ није 
навикао да бира, него да му се сервира.

                                                              Мићо Мамлић
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 Тачно у подне                                                            

Нису свима досадили, само богу и народу.

                                                       Ивко Михајловић

Волим своју отаџбину, али то није 
довољно. Некад бих нешто и појео.

                                                               Перица Јокић

То је време било њихово, 
њихово, а не свачије,                                                                        
најебао је свако ко је мислио другачије. 
Ко мисли исто на Галебу се нађе,                          
ко мисли другачије Голи Оток га снађе. 
Тада смо били познати широм целог света, 
нисмо мислили из главе, већ из комитета.

                                                             Милован Илић
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 Перица Јокић                                                             

Југославијом још једино може да влада – 
хаос.

                                                        Ранко Пивљанин

                                  

***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Сишао мајмун са дрвета и решио да 
постане човек, а човек се попео на дрво да 
бере крушке. И ништа не би било да жена 
за то време није од њега правила мајмуна 
са Лазом из самопослуге.



1991.

Многима је живот само једна велика 
нужда.  

                                                     Драган Јовановић



На нашем тлу отпочела је нова еволуција. Човјек 
све више постаје мајмун.   (Перица Јокић)
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 Тачно у подне                                                            

Имали смо један правац, али много 
криваца.

                                                 Миодраг Лазаревић

Нијесу га примили у циркус, већ у 
политичаре. Био је патуљак, али – 
морални.

                                                               Перица Јокић

Можда је код нас радник у главној улози, 
али она је комична.

                                                               Бранко Томић

Циљ је био такав да смо се још на старту 
прешли.

                                                       Ивко Михајловић
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 Перица Јокић                                                             

Није све изгубљено. Остале су нам још неке 
заблуде.  

                                                               Перица Јокић

Док су ћутали мислило се да су глупи, кад 
су проговорили отклонили су сваку сумњу.

                                                Александар Деветак

Једино је на коњским тркама јасна 
ситуација. Тамо никада не може да победи 
магарац.

                                                 Миодраг Лазаревић

Дрво живота за ову земљу је – жалосна 
врба.

                                                              Ненад Андрић
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 Тачно у подне                                                            

Како год окренули, наш појас за спасавање 
је сидро. 

                                                               Перица Јокић

Крваву бајку сам прочитао, а крваву 
стварност доживео.

                                                           Љубомир Илић

Домовину попут наше пожелела би свака – 
дворска будала.

                                                       Ивко Михајловић

Неке наше средине једва састављају крај са 
крајем.

                                                Александар Деветак
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 Перица Јокић                                                             

Планета Земља баш нам је наклоњена. Док 
друге врти само око Сунца и своје осе, нас 
још и око – малог прста.

                                                               Перица Јокић

Можемо да се сликамо. Апарат је у 
њиховим рукама.

                                                               Бранко Томић

Ако будете ћутали, пристаћемо на дијалог.

                                                             Милован Илић

Са комшиницом сам О.К. иако јој понекад 
радим иза леђа.

                                                              Мићо Мамлић
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 Тачно у подне                                                            

Да није причао глупости, никад га не бисмо 
препознали.

                                                               Перица Јокић

Оно што нас је треснуло по глави, 
прогласили смо за светињу.

                                                       Ивко Михајловић

Не расту нам само цене, у порасту нам је и 
пад производње.

                                                Александар Деветак

Све док вођа није залутао, народ није знао 
куда иде.

                                                              Драган Симић
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 Перица Јокић                                                             

Направили смо неколико крупних корака. 
Мислим да је било четири и ради се о 
рукомету.

                                                               Перица Јокић

Како ми дани брзо пролазе. Мало, мало па 
ми се смркне.

                                                 Миодраг Лазаревић

Наше невоље нису од јуче. То је већ славна 
традиција.

                                              Витомир Теофиловић

Шта ће нам лажна љубав, од ње је лепша 
искрена мржња.

                                                   Радмила Вељковић
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 Тачно у подне                                                            

У свему смо подбацили. Једино нас 
промашаји добро служе.

                                                               Перица Јокић

Што теже живиш, лакше умреш.  

                                                Александар Деветак

Није ништа необично што у сазвежђу 
постоји велики медвед, јер се и међу 
политичарима налази велики мајмун.

                                              Милорад Марјановић

Питање је да ли револуција која тече, на 
жалост, завршава у канализацији? 

                                                       Павле Цветковић
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 Перица Јокић                                                             

Наша дјела су велика. Глупост.

                                                               Перица Јокић

Како се на јапанском каже Ју – самит? ЈУ 
ЈАО МИ.

                                                       Северин Шикања

Народ који гладује и масном вицу се 
радује. 

                                                          Драгурин Јокић

И ми коње за политику имамо.

                                                            Иван Р. Софтић
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 Тачно у подне                                                            

Не боримо се само ми за ГОЛИ ЖИВОТ. То 
раде и Њемци, и Французи, и Енглези, и... 
Али на нудистичкој плажи!

                                                               Перица Јокић

На сваком нашем граничном прелазу 
требало би као и при уласку у рударско 
окно да пише: СРЕЋНО!

                                                       Ивко Михајловић

Да није обарача, неки ни прстом не би 
мрднули. 

                                                Александар Деветак

У лажи су кратке ноге, али брзо обиђе свет.

                                                           Љубомир Илић
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 Перица Јокић                                                             

Остајте овде пушке туђе земље неће вас 
гађати као што наше гађају.

                                                 Миодраг Лазаревић

                                               ***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Улази човек у радњу и каже:“Имате ли 
папигу?“ 

Овај каже, овај што продаје има бркове, 
каже:“Не, ја имам бркове.“ 

А овај каже:“Добро, знам за бркове, видим, 
у реду, ал имате ли папагаја?“ 

„А“, каже, „ару?“ 

Овај каже:“Јесте, ару.“ 

А овај каже:“Прешла дара меру.“ 

Овај каже:“Не каже се бубамару, него мару, 
дару.“ 

И овај после изађе напоље и ништа. И 
каже:“Више нећу да улазим у ову радњу.“



1992.

Једина болест коју желим је – хумор на 
мозгу.  

                                                             Ненад Андрић
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 Тачно у подне                                                            

Лако им је да одрже ријеч, хајд’ нека одрже 
цијелу реченицу!

                                                               Перица Јокић

Бомба је једина ствар коју треба обавезно 
бацити пре употребе.

                                                               Бранко Антић

Дошло неко ружно време. Оно што трезан 
говори, ни пијан не може да смисли.

                                                             Милован Илић

Кад он узме ствар у своје руке, не треба да 
бринемо. Ништа неће урадити!  

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

Врхунац демократије је кад изабрани 
бирају себе.

                                                    Живомир Дедовић

За многе врле посланике и даље постоје 
само три годишња доба. За њих нема зиме.

                                                       Радомир Блажић

За Југословене је Дантеов пакао само 
симпатично излетиште.

                                                              Ненад Андрић

Благо томе ко довијек живи, дочекаће 
свијетлу будућност.

                                                               Перица Јокић
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 Тачно у подне                                                            

Ускоро ће нови избори. Лопови на парове 
разбројс!

                                                Дракче Калакурдија

Нова Југославија је променила заставу. На 
жалост, мотка је остала иста.

                                                             Милован Илић

Неко се залаже за ово, а неко лаже за оно.  

                                                 Миодраг Лазаревић

Да није подгријане атмосфере, имали 
бисмо веома захладњеле односе.

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

Европа нама пацку, а ми Европи – рацку!

              Горан Радосављевић и Милан Илић

Што се мене тиче, ја сам добро. Поштујем 
ВЕРУ, живим с НАДОМ и спаван на МИРУ.

                                                   Љубиша Ђорђевић  

Кад радник са средњом школом не уме да 
се снађе код машина јер је учио да ради са 
компјутерима, онда ни владин службеник 
не уме да се снађе са компјутерима јер је 
учио да ради са машинама.

                                                   Емилијан Милошев

За боље сјутра никад није касно, ако сте 
бесмртни – јасно. 

                                                               Перица Јокић
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 Тачно у подне                                                            

Неки предлажу прелазну владу, као да нас 
ова не прелази довољно.

                                                             Милован Илић

Да код нас ринта и Кунта Кинте, остао би 
Кунта, али без кинте.

                                                               Бранко Антић

Какви су као да су пали с Маркса.  

                                                           Милан Р. Симић

Никог није преварио. Радио је и за једне и 
за друге. 

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

Ко у нашим банкама девизно штеди, 
камате уписује у лудници.

                                                              Ненад Андрић

Најјаче аплаузе у Скупштини Србије 
добијају посланици који одустану од 
дискусије. 

                                                          Горан Ивановић

Све бих им по списку, али дилема је по 
ср’једи: да л’ азбучним редом, ил’ по – 
абецеди! 

                                                               Перица Јокић

Толико се променио, нисам могао да му 
препознам биографију.

                                                                Милан Лукић
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 Тачно у подне                                                            

Многи су чекајући у редовима за уље 
добили шећер. Сад стоје у реду за инсулин.

                                                           Јелена Варагић

Вас је много, а народ је један.

                                                    Живомир Дедовић

Какви су, сваки пети Југословен би могао 
да им очита лекцију, само да је писмен.

                                                               Перица Јокић

Народ није довољно зрео да има владу 
какву би хтео. Зато има владу какву му 
даду.

                                                   Душко Михајловић
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 Перица Јокић                                                             

***

 ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Десио се бродолом. Брод је потонуо и на 
пучини пливају двојица. Први и други. 

„Јој, што сам жедан“, каже други. 

„Ја бих мало воде“, каже први. 

„Где да нађемо воду“, каже други, „видиш 
да је свуда око нас океан“. 

„Ништа не видим“, каже први, „пао ми је 
мрак на брак.“

„Понови још једном, леба ти“, каже други, 
„ја ништа не чујем јер ми је пао мрак на 
уши.“



1993.

Ми одвајамо од уста да бисмо купили 
храну. 

                                                Александар Деветак
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 Тачно у подне                                                            

У нашем политичком животу успостављена 
је савршена равнотежа: што је више оних 
који лажу, све је мање оних који им верују.

                                                             Милован Илић

Ко каже да нико не воли Србе? Људождери 
се још нијесу изјаснили.

                                                               Перица Јокић

Принц можда и није био онакав о каквом је 
маштала, али је коња одмах препознала.

                                                 Слађан Мартиновић

Силовање је немогуће због тога што жене 
брже трче са подигнутим сукњама, него 
мушкарци са спуштеним панталонама.

                                                       Душан Вигњевић
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 Перица Јокић                                                             

Као да смо у средњем веку. Пребројте само 
буздоване.

                                                           Милан Р. Симић

Ратова ће бити све дотле док се не укине 
Нобелова награда за мир.

                                                               Перица Јокић

После другог светског рата добијали 
смо помоћ од Американаца, такозвана 
Труманова јаја, а данас добијамо од њих 
оно што је преостало.

                                                    Љубиша Стојковић

Остали смо сами на пустом острву. Тада 
сам схватио – то је жена мог живота. 

                                                    Нинус Несторовић
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 Тачно у подне                                                            

Он је за политику леве орјентације. Лева 
рука, десни џеп.

                                                         Славомир Васић

Стао је на бранику отаџбине... да покаже 
визу.

                                                               Перица Јокић

Данас би и Филип Вишњић видео свога 
бога.

                                                             Милован Илић

Од свих послова најбоље нам иду пословни 
ручкови.

                                                Александар Деветак
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 Перица Јокић                                                             

На нашој новој новчаници сигурно ће се 
наћи лик Чарлија Чаплина.

                                                 Слађан Мартиновић

Ко у Југославији тражи спас, ни смрт му 
није тешка.

                                                               Перица Јокић

Код нас се химна може свирати увек, јер ми 
свугде стојимо и чекамо.

                                                                 Душко Тасић

Окренули бисмо ми други лист да не 
стигосмо до последње странице.

                                               Миле Ђ. Кременовић
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 Тачно у подне                                                            

Кад бараба хапси, поштени се тресу.

                                                              Ненад Андрић

Не прети нам епидемија сиде јер нас туцају 
у главу.

                                                             Павле Ађански

Најзад смо испливали. На пусто острво.

                                                               Перица Јокић

Бацајући народу прашину у очи, власт је од 
државе направила пустињу.

                                                       Ивко Михајловић
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 Перица Јокић                                                             

Није ни чудо што су нам кола кренула 
низбрдо кад су нам коњи ударили санкцију.

                                                          Милорад Бибин

Полиција бије и недужне, јер смо пред 
законом сви једнаки.

                                                     Саша Антонијевић

Није да нам ништа не иде. А предузећа у 
ликвидацију?!

                                                               Перица Јокић

Част свакоме, глас никоме.

                                                         Славомир Васић



101

                                                                                                                                                      
 Тачно у подне                                                            

Имала је велики успех на изборима. 
Добила је од већине.

                                                        Милета Јанковић

Залуд нас фарбате, рђа је учинила своје!

                                                             Никола Вукота

Кажу да нас на оном свијету чека живот 
кроз  Пакао или Рај. На овом су углавном 
заступљени пакао почетак, пакао средина 
и пакао крај.

                                                               Перица Јокић
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 Перица Јокић                                                             

***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Разговарају мрав што личи на слона и 
човеколики мравојед. 

„Како стоји ствар у односу на јуче“ , пита 
мрав што личи на слона. 

„Неће ми се, значи лажем“ , каже 
човеколики мравојед, а човек ћути и једе 
мраве у односу на сутра за 2,6 у односу на 
однос.



1994.

Полако али сигурно хлеб прелази у колаче.  

                                                              Ненад Андрић
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 Тачно у подне                                                            

Добро је што народ сада мисли што некад 
није смео ни да помисли.

                                              Радомир Станојковић

Ђаво је дошао по своје и одушевио се 
амбијентом.

                                                         Славомир Васић

У циљу заштите животиње, човјека смо 
ставили у кавез.

                                                               Перица Јокић

Почетак буне против дахија сада се зове 
обустава рада.

                                                        Рајко Новаковић
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 Перица Јокић                                                             

Пиши као што говориш, али пиши: 
пропало. 

                                                Јовица Дамњановић

Власт у скупштини има просту већину. Све 
простак до простака.

                                                     Саша Антонијевић

Најнезахвалније је бити патриота у 
Југославији. Веома је болно, често затреба 
и дуго траје.

                                                               Перица Јокић

У пропалој држави цео народ је 
технолошки вишак.

                                                       Ивко Михајловић
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 Тачно у подне                                                            

Државне јасле многе су волове од глади 
спасле.

                                                            Иван Лађарски

Некад АВНОЈ, сада А-ЈОЈ!

                                                       Павле Цветковић

Ништа нас не може изненадити. Под свим 
условима спремни смо на предају.

                                                               Перица Јокић

И Дракулу су послали на плаћено одсуство. 
Крв су нам већ попили.

                                              Радомир Станојковић
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 Перица Јокић                                                             

Правог полтрона не можеш ухватити ни 
за главу, ни за реп. Или клима главом, или 
маше репом.

                                                        Петар Јовановић

Пљунуо бих у шаке, само нема смисла – 
власт ми је у рукама.

                                               Миле Ђ. Кремановић

Убили смо их у појам, али шта вриједи кад 
су ту нерањиви.

                                                               Перица Јокић

Кад се срећа насмеши зубару, он јој прво 
потражи каријес.

                                                 Слађан Мартиновић
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 Тачно у подне                                                            

Само их је мост раздвајао. Сада их брвно 
спаја.

                                                          Вељко Рајковић

Озбиљне су нам тешкоће, јер са нама нема 
шале.

                                                Александар Деветак

Међуљудски односи у мојем колективу 
су такви да често помислим како радим у 
некој терористичкој организацији.

                                                               Перица Јокић

Шпанци имају борбу с биковима, а ми 
Југословени борбу с воловима.

                                                Јовица Дамњановић
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Остали су до краја с народом. Мучили су га 
до смрти.

                                                         Славомир Васић

Комунисти су са народом делили добро и 
зло. За себе су узимали добро.

                                                       Северин Шикања

Одијело лично носим на хемијско 
чишћење, мозак ми, углавном, други 
испирају.

                                                               Перица Јокић

У школи има неоправдано одсутних, а на 
власти неоправдано присутних.

                                                                Жарко Ковић
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Запослио се на железници. Тамо се добро 
плаћа лежарина.

                                              Радомир Станојковић

Све више почиње да га нервира сељак. 
Увек нешто копа.

                                                Гордана Богдановић

Разлика између човјека и политичара је у 
томе што човјек држи ријеч, а политичар 
реплику.

                                                               Перица Јокић

После делимично укинутих санкција, 
Југословени су почели поново да лете. А 
нарочито у божју матер!

                                                             Васа Коларски
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Пре пола века у Јајцу је одржано 
хисторијско наседање.

                                                       Диоген Земунски

Даље не морате да нас водите. И сами 
видимо крај.

                                                        Рајко Новаковић

Био је без пребијене паре док није почео 
да пребија за паре! 

                                                               Перица Јокић

Он је својим присуством увећао, а не 
увеличао прославу.

                                               Миле Ђ. Кременовић
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Како смо се слепо волели позавидео би 
нам и Филип Вишњић.

                                              Радомир Станојковић

Благо ногометашима. Да би били најбољи, 
ништа не треба да им иде од руке.

                                                               Перица Јокић

Освојио сам је. Сада сам за њу окупатор.

                                               Горан Радосављевић
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***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

На дну мора разговарају два гњурца. „Дај 
ми мало кисеоника, изгубићу живот“, каже 
први. 

„Не дам, Боривоје“, каже други. 

„Нисам ја Боривоје“, каже први, „ја сам 
Јеремија“. „А шта си оно хтео?“, каже 
други. 

„Хтео сам да ми позајмиш мало кисеоника 
да не изгубим живот“, каже први. 

„Замисли“, каже други, „ја сам прошле 
среде изгубио златан сат. Није ми за сат 
већ ми је за ланац. Обожавам предмете од 
месинга“. 

„Последњи пут те питам, хоћеш ли да ми 
даш мало кисеоника јер ћу да изгубим 
живот“, каже први. 

„А ако изгубиш живот, ко ће да ми врати 
кисеоник?“, каже други. „Знаш шта“, каже 
први, „ти ниси човек жаба, већ човек 
баба. Такав гњурац може сместа да иде у 
плићак.“



1995.

Разлика између мане и њега је у томе што 
он има своје телохранитеље, а ја своје 
џелате.

                                                         Славомир Васић



Циљ нам није одређен, али ми већ знамо како да 
га промашимо.  (Перица Јокић)
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Волови су одувек били у моди јер су уз 
вола увек ишла и кола.

                                                    Нинус Несторовић

Не дамо ми да нас зеза ко хоће. Зна се ко је 
за то плаћен.

                                                             Милован Илић

За неког је мало рећи слава му и хвала, већ 
слава му и хвала богу! 

                                                               Перица Јокић

Ако су сељаци грађани другог реда, онда 
су неки грађани сељаци првог реда.

                                                        Рајко Новаковић
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Лежећих полицајаца највише има 
испред школа и обданишта и у уличним 
демонстрацијама! 

                                                 Слађан Мартиновић

Лепи смо на маму, паметни на тату и глупи 
на свој начин.

                                                        Србислав Спасић

Није све изгубљено, остале су нам још неке 
наде. Нада Топчагић, Нада Кнежевић, Нада 
Обрић...

                                                               Перица Јокић

Чудно, нису добро потковани, а добро нас 
јашу.  

                                                     Јордан Андоновић
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Пензије су мале и од њих, заиста, не може 
да се живи. Срећом по пензионере, бар се 
ретко исплаћују.   

                                                             Милован Илић

Имам говорну ману. Што мислим, то 
кажем.

                                                  Мића Стојадиновић

Одвајањем мајмуна од човјека настали су 
зоолошки врт и – циркус.

                                                               Перица Јокић

И пензионери могу да уштеде. Нико их не 
шиша.

                                                          Вељко Рајковић
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Продрла је истина о нама у свет. Сами смо 
криви кад не умемо ништа да сакријемо.

                                             Милорад Марјановић

Што се нас Срба тиче све смо предузели у 
корист наше штете.

                                                   Љубиша Ђорђевић

Човјек се учи док је жив. Уколико га смрт 
не прекине.

                                                               Перица Јокић

Померили смо казаљке, а време и даље 
тера по своме.

                                                Александар Деветак
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Изгледа да ови који нам узимају меру нису 
скоро баждарили метар.

                                                         Радивоје Јефтић

Бог је немилосрдан. Многе је ускратио за 
главу.

                                                          Вељко Рајковић

Шта вриједи што нас цијене у свијету кад 
то раде у нашој валути. 

                                                               Перица Јокић

Највише нас је задужио Никола Тесла. И 
дан данас плаћамо рачуне за струју! 

                                                 Слађан Мартиновић
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Милиција не само да јури криминалце него 
их је и претекла.

                                                        Рајко Новаковић

Не јадикујмо због појаве сиве економије. 
Можемо ми и у црно да је завијемо.

                                              Мића Милосављевић

У чему је разлика између Скупштине и 
брвна? На брвну су само два јарца!

                                                               Перица Јокић

Због чињенице да је рад створио човека, 
неки ће остати мајмуни целог живота.

                                                       Павле Цветковић
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Не знам зашто политичари перу руке кад 
им савест није чиста.

                                                         Бора Стојановић

Глупости су нам неуништиве, а мудрости 
недоказане.

                                                Миодраг Стојановић

   

Захваљујући прековременом раду, успјели 
смо да удвостручимо губитке!

                                                               Перица Јокић

Ја се не мешам у политику, увек гласам за 
владајућу странку.

                                              Витомир Теофиловић
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Доћи ће и наших пет минута. Шест је до 
дванаест!

                                                          Вељко Рајковић

Политичари су као вино. Најбољи су кад 
одлеже. 

                                                             Милован Илић

Ови не јашу на челу колоне, већ свуда гдје 
стигну.

                                                               Перица Јокић

Жена му је била одлична куварица. Стално 
му је солила памет.

                                                 Слађан Мартиновић
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Овде се све радило па кључу, а само једна 
ствар по списку.

                                                              Ненад Андрић

Свако скупштинско заседање захтева 
психијатријско надгледање.

                                                   Душко Михајловић

Код на сфер-плеја има још само у боксу.

                                                           Јован Рукавина

Сиротињу ни лопов не цени.

                                                        Милан Павловић
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Ако сретнете нијемог гдје говори слијепом 
куда да нас води док глуви слуша и 
диктира неписменом, знајте да сте у 
Југославији!

                                                               Перица Јокић

***

ВИЦ БЕЗ ВЕЗЕ

Упао блатобран у блато па се жали 
пријатељу:“Где си кишобране био кад је 
севало?“ , каже блатобран. 

„Био сам на пластичној операцији и сад сам 
сунцобран“ , каже кишобран.

“А пита са месом“, каже блатобран. 

„Ко те пита за питу, важно је да негде 
сместиш писаћу машину за веш“, каже 
сунцобран, бивши кишобран и то је тај виц.
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* У књизи је заступљено 97 ТУП-ТУП 
сарадника:

Александар Деветак, Суботица
Александар Ламбић, Бачка Топола
Аца Борош, Нови Сад
Бора Стојановић, Лазаревац
Бранко Антић, Банатско Карађорђево
Бранко Томић, Тузла
Васа Коларски, Неготин
Вељко Рајковић, Подгорица
Витомир Теогиловић, Београд
Весна Стевандић, Бачка Паланка
Владо Каракаш, Славонски Брод
Горан Ивановић, Лесковац
Горан Радосављевић, Барич
Горан Тасић, Лазарево
Гордана Богдановић, Књажевац
Дејан Шапоњић, Бор
Димитрије Здравковић, Кос.  Митровица
Диоген Земунски, Земун
Драган Јовановић, Земун
Драган Симић, Ваљево
Драгиша Аџић, Краљево
Драгутин Јокић, Клење
Драгче Калакурдија, Бабушница
Драган Вигњевић, Футог
Душан Поповић, Прокупље
Душко Михајловић, Сремски Карловци
Душко Тасић, Београд
Емилијан Милошев, Црепаја
Ервин Ш., Кикинда
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Жарко Ковић, Нови Сад
Жарко Миловановић, Смедерево
Живомир Дедовић, Ниш
Жика Пантић, Београд
Загорка Аксић, Шабац
Захарије Драгаш, Крагујевац
Зоран Симовић, Горњи Милановац
Зоран Станковић, Ниш
Иван Лађарски, Крагујевац
Иван Миленковић, Приштина
Иван Р. Софтић, призрен
Иван Шипош, Беочин
Ивко Михајловић, Крушевац
Јелена Варагић – Шејла, Београд
Јован Рукавина, Шабац
Јовица Дамњановић, Ниш
Јордан Андоновић, Пирот
Лепомир Катић, Крагујевац
Љубиша Ђокић, Крушевац
Љубиша Ђорђевић, Јагодина
Љубиша Стефановић, Бор
Љубиша Стојковић, Зрењанин
Љубомир Илић, Мала Крсна
Милан Илић – Циц, Барич
Милан Лукић, Бечеј
Милан Павловић, Варварин
Милан Р. Симић, Велика Плана
Миле Ђ. Кременовић, Карађорђево
Милета Јанковић, Косјерић
Милован Илић – Минимакс, Београд
Милорад Бибин, Зрењанин
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Милорад Марјановић, Ужице
Миљко Недељковић, Књажевац
Миодраг Лазаревић, Пожаревац
Миодраг Ј. Стојановић, Падинска Скела
Миодраг Томић – Стублински, Стублине
Мића Милосављевић, Ниш
Мића Стојадиновић, Смедерево
Мића Мамлић, Барич
Ненад Андрић, Београд
Никица Банић, Инђија
Никола Вукота, Београд
Нинус Несторовић, Нови Сад
Павле Ађански, Београд
Павле Цветковић, Неготин
Перица Јокић - Мистермон., Иванград/ Беране
Петар Јовановић, Панчево
Предраг Блажић, Краљево
Раде Рончевић, Крагујевац
Радивоје Јефтић, Зајечар
Радмила Вељковић, Београд
Радомир Блажић, Краљево
Радомир Станојковић, Врање
Рајко Новаковић, Смедерево
Ранко Пивљанин, Нови Београд
Сава Марков, Кикинда
Саша Антонијевић, Бачка Топола
Саша Јовичић, Борово
Северин Шикања, Београд
Селимир Костић, Божетићи
Славомир Васић, Алексинац
Слађан Мартиновић – Буковски, Пожаревац
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Слободан Шумарац – Рас, Рашка
Србислав Спасић, Нишка Бања
Србољуб Николић, Лесковац
Томица Петровић – Зврк, Чачак
Угљеша Михајловић, Коцељева
Фабијан Јагодинац – Сима, Јагодина
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Перица Јокић

(цртице из личне карте)

Бројке:
* Дан, мјесец и година рођења: 116 дана         
    савременик Мерилин Монро                                                                  
* Висина/тежина: 175/63                                                             
* Број ципела: 41 (у стагнацији)                                                                                       
* Коса: тамно смеђа, орах четворка (у благом 
    опадању)                                                            
* Очи: зелене, металик 880                                                 
* Уши, оштрина слуха: 6/6

Слова:
* Животни мото: “Људи се дијеле на небитне и   
    на оне који ме обожавају”.
* Објавио: Паметнији попушта, афоризми
                        Ти си мој геније, роман у балади
                        Доручак за Ему, драма
* Карикатуре: Југославија у 69 поза
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