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- Koľkí tu pracujete na stavbe? 
- S majstrom piati. 
- Teda bez majstra štyria... 
- Nie! Bez majstra nikto.

Manželka po dvoch rokoch manželstva 
povie manželovi: „Musím sa ti s niečím 
priznať, som farboslepá.“ 
Muž jej odpovie: „Aj ja sa ti s niečím 
musím priznať, som černoch.“

Stretnú sa dve ženy na chodníku: 
„Ahoj, odkiaľ ideš?“ pýta sa jedna. 
„Zo salónu krásy,“ odpovedá druhá. 
„A čo, bolo zavreté?“

Idú traja blázni na okraj skaly. Prvý 
skočí a začne spievať: 
„Poďme spolu lietať.“ 
Potom skočí druhý a zaspieva: „Pozri 
ja už letím.“ 
A tretí zaspieva: „Ak sú dvaja šťastní, 
nechýba im tretí.“ Otočil sa a odišiel.

Predám psa, pittbula, zožral mi svokru. 
Značka: Berte kým mu chutí!

Slávnostne vyzdobený vianočný strom-
ček, všade upratané, z kuchyne sa šíri 
vôňa štedrovečernej večere, skrátka 
vianočná pohoda. Na strope v obývač-
ke je pribitá skoba a na nej visí staršia 
pani. Vo dverách stojí manželský pár v 
tichom zdesení. Ticho preruší manžel:
”Teda, tá tvoja mama je ale formát! 
Krajší vianočný darček mi už ani 
nemohla dať...”

Kovboj vyjde zo saloonu a predtým 
než nasadne na koňa, pristúpi k nemu 
zozadu, zdvihne chvost a pobozká 
ho priamo na zadok. Ostatní kovboji 
čumia: 
„Čo to robíš?“ 
„Aaale, mám popraskané pery.“ 
„A to pomáha?“ 
„Nie, že by to priamo liečilo, ale aspoň 
si ich menej oblizujem.“

Zaľúbený mládenec padol na kolená 
pred dievčaťom svojich snov. Prosí ju 
o ruku.
„Neexistuje!“ odsekne dievča.
„Môj budúci manžel musí zarábať 
aspoň 50 tisíc.“
„Musí vedieť variť, upratovať, všetko 
opraviť a splniť mi každé prianie.“
„No dobre! Ale keď už kľačím, dovoľte 
mi, aby som sa za toho chudáka 
pomodlil!!!“

Jano rozpráva chlapom v krčme:
„Chlapi, mne sa minule sníval strašný 
sen. Snívalo sa mi, že mám dieru v 
hlave. Zobudím sa, idem k zrkadlu a tá 
diera tam naozaj bola.“
„A kedy zmizla?“ pýtajú sa chlapi.
„Hneď, ako som prestal zívať.“

Smetiari odvážajú kontajner. Blíži sa 
stará Nováková s odpadkovým košom 
a volá:
- Dúfam, že nejdem neskoro?
- Ale kdeže, naskočte si.

Výstup na ĎUMBIER

      Pravidelne, druhý decembrový týždeň sa partia handlovčanov vydáva na 
Ďumbier. Nebolo to inak ani tohto roku, keď sa nás na Štefánikovej chate zišlo 
ako mesiačikov – dvanásť. Výstupu prialo počasie. Bola krásna inverzia a po-
hľad, ktorý sa nám po prebudení naskytol z okien chaty bol nádherný. Aj samotný 
výstup na vrchol sa niesol v pohode, hoci chodník ku krížu nebol prešlapaný. Na 
vrchole nás čakal prekrásny výhľad na okolité vrcholy a celkom teplé počasie. 
Aj preto sme sa z tejto rozprávky naspäť veľmi neponáhľali. Počas dvoch hodín 
strávených na Ďumbieri sme si zaspomínali aj na nášho kamaráta Picka, ktorý sa 
pravidelne tohto výstupu zúčastňoval a všetkým nám tam hore veľmi chýbal. Hoci 
počasie bolo ozaj fantastické, plánovaný prechod na Chopok sme kvôli neprešli-
apanému chodníku radšej odložili a zostúpili sme na Štefánikovú chatu, z nej na 
parkovisko a potom domov. Na záver treba dodať, že hoci sme výstup zvládli bez 
kyslíku, domáca pálenka na Ďumbieri nechýbala. A o rok, keď si budeme pred 
Vianocami ladiť formu a postavy sa môžete pridať.
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