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POROČENA KAVČ SRFARJA Z MADŽARSKE 20.7.2015. 

Danes sta k nam prišla približno ob 20.00 uri in 30 minut Kavč srfarja ki sta se ravnokar 

poročila. Njemu je ime Oliver, njej pa Bela. Oba sta zelo suha. Pri nas sta prespala 2 dni. V 

torek, drugi dan, ju je moja sestra Špela peljala malo po Ljubljani, da jima je povedala malo o 

naši prestolnici. Špela ju je ven peljala okoli 17.00 ure popoldne, ko ni bilo več tako vroče. 

Domov so prišli malo čez 20.00 uro zvečer. Že prvi dan jima je rekla, da če bosta šla zvečer na 

WC, da morata v hodniku prižgati luč, saj naša Pipa leži povsod kjer ji zapaše in ker je črna jo 

v temi ne bosta videla, zato jo lahko pohodita. Razložila jima je tudi, da imam jaz epilepsijo in 

se včasih derem, da se ne bi ustrašila slučajno. Pokazala jima je kje je kaj v kuhinji in da lahko 

iz hladilnika vzameta vse kar želita. Drugače sta z Madžarske, vendar živita na Dunaju, ker 

Oliver še študira. V sredo 22.7. bosta po vsej verjetnosti odšla naprej v Benetke. 

Jaz sem jima za darilo poklonila milo, ki ga izdelujemo v delavnici DZC. Bila sta ga zelo vesela 

in se mi zahvalila. Z Špelo sta govorila malo po Madžarsko, malo po Angleško. Ni mi jasno 

kako ju je Špela razumela. V sredo 22.7. sta odšla že zgodaj zjutraj, ko sem jaz še spala. Špeli 

sta naročila naj se mi še enkrat zahvali v njunem imenu. Bilo je zelo lepo, verjamem pa, da je 

bila Špela zelo utrujena, ker je najprej v vročini sprehajala psa, potem pa se je ukvarjala še z 

njima. Kajti midve z mami ne znava angleško. Preden sta odšla, sta nam pripravila še njihov 

tradicionalni namaz iz Madžarske. Bilo je zelo lepo, upam da še kdaj prideta, kajti zelo sta 

prijazna. 


