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Ná&scaron; pradÄ›deÄ•ek koupil a pÅ™estavÄ›l nádhernou chalupu u jezera, kde co si pamatuju, na&scaron;e rodina vÅ¾dy
trávila celé léto. RodiÄ•e taky provedli hodnÄ› úprav, chata je velká a opravdu dobÅ™e vybavená a patÅ™í k ní i dost velký
pozemek. KdyÅ¾ rodiÄ•e zemÅ™eli, pÅ™ipadla chata mÄ› a mým dvÄ›ma sestrám. S manÅ¾elem jsme pak obÄ› sestry - cca
dvaceti lety - vyplatili.

PochopitelnÄ›, Å¾e starost a náklady o udrÅ¾ování chalupy bylo od té doby jen na nás. Ale jinak se nic nezmÄ›nilo, na
chaloupku jezdili v&scaron;ichni pÅ™íbuzní dál, a v&scaron;ichni jsme tam mÄ›li mnoho nádherných záÅ¾itkÅ¯.

JenÅ¾e jak stárneme, tak údrÅ¾ba zaÄ•ala být pro nás dva pÅ™íli&scaron; velkou zátÄ›Å¾í. Jak fyzickou, tak finanÄ•ní.
Obzvlá&scaron;tÄ› proto, Å¾e poslední roky tam nikdo jiný, neÅ¾ mÅ¯j manÅ¾el a já, uÅ¾ nejezdí. Naposledy tam byli pÅ™íb
pÅ™ed tÅ™emi léty. A tak jsme se rozhodli, Å¾e chalupu prodáme. Oznámili jsme v&scaron;em, Å¾e pokud si chtÄ›jí vyzvedn
nÄ›jaké rodinné vÄ›ci, upomínky, pÅ™ípadnÄ› nÄ›co, co by jim chalupu pÅ™ipomínalo, tak mají Ä•as do konce léta.

NeuvÄ›Å™itelná reakce... V&scaron;ichni byli najednou v &scaron;oku, na&scaron;tvaní, rozzuÅ™ení. NeteÅ™ mi breÄ•ela
telefonu, Å¾e tam plánovala svatbu (nemá ani váÅ¾nou známost), jedna sestra tvrdí, Å¾e jsem sobec a niÄ•ím rodinnou
tradici, druhá nám navrhla, Å¾e chatu odkoupí (nabídla v&scaron;ak jen zlomek ceny). A já teÄ• nevím, co s tím.
V&scaron;ichni ze mÄ› dÄ›lají teÄ• tu &scaron;patnou, a pÅ™itom si tÅ™i roky na chalupu ani nevzpomnÄ›li. (CoÅ¾ jsem
v&scaron;em vysvÄ›tlila, ale je to jako hrách na zeÄ• házet). NehledÄ› na to, Å¾e ve&scaron;keré náklady jsme celou tu
dobu táhli my!
ManÅ¾el si myslí, Å¾e bude nejlep&scaron;í se na v&scaron;echny vyka&scaron;lat, a chalupu prodat. Mám ale
pÅ™í&scaron;erný pocit zrady a viny. Co mám dÄ›lat?

MARTA Milá Marto,
pro dobrotu, na Å¾ebrotu... :-))) Trápí&scaron; se úplnÄ› zbyteÄ•nÄ›. Je to stejné, jako kdybys chodila
k sestrám domÅ¯ na náv&scaron;tÄ›vu, a pokud by ony chtÄ›ly svÅ¯j byt prodat, tak bys jim ty udÄ›lala podobnou scénu...
PÅ™ipadá ti to hloupé? Ano, je to tak...
Chaloupka byla a je vá&scaron; majetek, do kterého vám uÅ¾ nikdo nemá co
mluvit. Navíc, kdyÅ¾ jste se o ni posledních dvacet let starali jen vy... Od tebe je naopak velmi milé, Å¾es jim nabídla, Å¾e si
mohou vzít nÄ›jakou tu upomínku... TakÅ¾e dej na svého manÅ¾ela a nech je být. Ono je to snad pÅ™ejde - a kdyÅ¾ ne, je to
smÅ¯la... d@niela

http://www.kudlanka.cz
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