Zomervakantie 2006.
Hallo BT-vrienden,
Sarn en ik zijn met onze 2-voeters op vakantie geweest en het was weeral super!
Eerst zijn we mijn mama, zus en halfzus gaan bezoeken in Pacov i Ricany, een gehuchtje net
ten zuiden van Praag. We hebben er heerlijk samen kunnen ravotten in de tuin en zijn ook nog
2 uur in’t bos gaan wandelen. De 2-voeters zijn daarna nog Praag gaan bezoeken en
ondertussen hebben Sarn en ik lekker liggen snurken op de bank.
Van Tschechië zijn we naar Nieder-Oesterreich gereden, naar een wijngoed. De 2-voeters
vonden de wijn er héél goed! Als sportief verzetje hebben ze aan de Neusiedlersee een
waterfiets gehuurd. Sarn en ik mochten mee op het bootje. Toen de 2-voeters in het water
sprongen zijn Sarn en ik er natuurlijk meteen achteraan gegaan, want zonder ons zouden ze
misschien wel verdronken zijn, met al die wijn!
Het Oetztal in Tirol was onze laatste vakantiebestemming. Naar het schijnt hebben ze hier een
aantal jaar geleden een heel oude mummie gevonden, Oetzi. Nu hebben Sarn en ik ons rot
gezocht naar een heerlijk botje, maar niks hoor!!!
Tijdens een wandeling ben ik heel dom geweest, maar Sarn nog véél dommer! Ik had de
pretentie te denken dat ik na een aantal jaren Austria al een echte klipgeit was en ben dus van
een rots van 2 meter afgesprongen, plat op mijn gezicht natuurlijk, met als gevolg een
gekneusd pootje en een bloedende kin. Natuurlijk heb ik geen kik gegeven en de volgende
dag was alles terug ok. Sarn daarentegen is tijdens een achtervolgingsrace (met mij natuurlijk)
in een schuur binnengesprongen. Zijn geluk: hij is net niet bij 2 volwassen varkens beland!
Zijn pech: hij stond tot aan zijn kin in de mesthoop!!! Het vrouwtje heeft hem dan zo goed ze
kon in de ijskoude bergrivier afgespoeld en na de wandeling vloog hij meteen onder de
douche want hij stonk nog uren in de wind. Natuurlijk kon ik mijn pret niet op!
’s Middags gingen de 2-voeters meestal iets eten in een almhut. Ze vroegen dan steeds om
een “leber-, een käse- of een speckknödel”. Wat ik nogal straf en onfair vind, is dat als Sarn
en ik dan eens een lekkere “geite-, schape-, herte- of gemseknödel” vonden, de baasjes
meteen gilden van NEEN, AF, FOEI!!! Ik versta die 2-voeters niet!!! Waarom mogen zij die
knödels wel eten en wij niet?
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