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Kudlanko a ostatní, ani nevím, jestli mi poradíte, spí&scaron; si chci jen poÅ¾alovat. Ná&scaron; táta se po smrti maminky
znovu oÅ¾enil. Byli jsme uÅ¾ dospÄ›lí a tak jsme s jeho novou Å¾enou ani moc nepÅ™icházeli do styku. NehledÄ› na to, Å¾e
Å¾ijeme ve mÄ›stÄ›, on zÅ¯stal v na&scaron;em rodinném domÄ›. Po devíti létech otec po celkem banální operaci zemÅ™el a o
té doby v domku zÅ¯stala bydlet jeho Å¾ena sama. Je to pÅ¯l roku, co také zemÅ™ela. A co se nestalo:

Najednou se z NÄ›mecka ozvala její dcera, která si na mámu nevzpomnÄ›la celou dobu, co tam Å¾ije. My s bratrem jsme
bÄ›hem tátova Å¾ivota za ním jezdili minimálnÄ› dvakrát tÅ™ikrát do roka (Ä•astÄ›ji jsme nemohli, jeho nová paní nás "nemÄ›la
kam dát", protoÅ¾e témÄ›Å™ v&scaron;echno pronajala, oni Å¾ili jen v pokojíku a kuchyni!). Po tátovÄ› smrti nám také dala
jasnÄ› najevo, Å¾e tam vítáni nejsme a Å¾e si s námi nemá co Å™íct.

Nyní jsme se dozvÄ›dÄ›li, Å¾e domek a v&scaron;echno v nÄ›m atd. má být oné neznámé dcery. Respektive se nám ozval je
právník.
Nic není samozÅ™ejmÄ› uzavÅ™eno, budou asi rÅ¯zná jednání, ale je mi z toho mizernÄ›. Po tátovÄ› smrti jsme s
bratrem zdÄ›dili kaÅ¾dý jednu Ä•tvrtinu, ale ona nyní Å™íká, Å¾e za tu dobu její máma v&scaron;echno pÅ™edÄ›lala, Å¾e ta
"na&scaron;e" Ä•tvrtina je v podstatÄ› pryÄ•, protoÅ¾e se v&scaron;echno muselo opravovat, my na to nic nedali... atd. atd.
Víte, my jsme bez jakéhokoliv dÄ›dictví aÅ¥ po mámÄ›, tak po tátovi, Å¾ili klidnÄ› a spokojenÄ›, ale nechápu, Å¾e nemáme
najednou na nic právo... KdyÅ¾ tam manÅ¾el s bratrem zajeli, nikdo je do domku nevpustil, Å¾e se prý v&scaron;echno vyÅ™í
právní cestou. Je mi z toho v&scaron;eho dost &scaron;patnÄ›. Nejde mi v podstatÄ› o Å¾ádné peníze, snad bych si vzala
nÄ›jakou drobnost na památku, i kdyÅ¾ manÅ¾el s bratrem Å™íkají, Å¾e jakým právem si má v&scaron;echno po na&scaron;ic
rodiÄ•ích pÅ™evzít cizí hamiÅ¾nice.

Uvidím, jak to dopadne. To jen jsem vlastnÄ› ulevila vypsáním. Ov&scaron;em, nevím, jestli budeme mít Å¾aludek na to se
hádat s touhle "dámou".
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