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DÄ›kuju vám v&scaron;em za to, Å¾e se mÅ¯Å¾u svÄ›Å™it. (první dopis) Tak vám napí&scaron;u, co je nového, co jsme zatím
zjistili. Byli jsme s manÅ¾elem na náv&scaron;tÄ›vÄ› u rodiÄ•Å¯ té dívky. Máme ze v&scaron;eho velice divné pocity. PoÄ•ítali
jsme s tím, Å¾e si se v&scaron;emi v klidu promluvíme, ale syn s manÅ¾elkou tam nebyli. Byli nÄ›kde se svými kamarády.
Docela nás to mrzelo.

NÄ›jak si nemÅ¯Å¾u zvyknout Å™íkat a psát "synova manÅ¾elka", moje snacha... je to takové nové, ale to se poddá. VidÄ›
jsme fotky ze svatby. Její rodiÄ•e jsou docela fajn lidé, i kdyÅ¾ napÅ™ed byla dost napjatá atmosféra. ProtoÅ¾e podle toho, co
jsme se od nich dozvÄ›dÄ›li, jaké má ta na&scaron;e nová dvojice nejbliÅ¾&scaron;í plány, tak pÅ™edpokládali, Å¾e je to asi z
hlavy na&scaron;eho kluka. Ale nikdo z nás vlastnÄ› nic poÅ™ádnÄ› neví.
VÄ›c se má tak, Å¾e se rozhodli pÅ™eru&scaron;
studium a na jaÅ™e odjet nÄ›kam za prací do zahraniÄ•í, kde si prý chtÄ›jí vydÄ›lat nÄ›jaký potÅ™ebný kapitál. SamozÅ™ejmÄ
zaji&scaron;tÄ›ného nikde nemají, alespoÅˆ její rodiÄ•e o niÄ•em nevÄ›dÄ›li. Je to v&scaron;echno nÄ›jaké bláznivé.
Na&scaron;tÄ›stí dívka prý v jiném stavu není, takÅ¾e jsem si alespoÅˆ v tom oddychla. TeÄ• prý budou bydlet nÄ›kde v pronájm
aÅ¾ si nÄ›co vhodného najdou. Zatím prý si chtÄ›jí nÄ›jaké peníze shánÄ›t zprostÅ™edkováním pronájmÅ¯ a prodejÅ¯ realit. Kd
alespoÅˆ tu &scaron;kolu nevzdávali. Ale jak to vypadá, tak ona nÄ›jak nezvládala zkou&scaron;ky, takÅ¾e si ten roÄ•ník prý
zopakuje. No, a ná&scaron; kluk ze solidarity tedy &scaron;kolu chce pÅ™eru&scaron;it taky. To ov&scaron;em nevím, jak
chce udÄ›lat, co chce uvést jako dÅ¯vod. Zatím jsme z toho v&scaron;ichni dost zmatení. A s tÄ›mi penÄ›zi - zatím co vím, tak
si nic moc nevydÄ›lali, zajistili zatím prý snad dva pronájmy a ten výdÄ›lek dali za svatbu, nÄ›jakou tu párty s kamarády a tak.
Ale nakonec si Å™íkám, Å¾e jsou zdraví a snad v Å¾ádném prÅ¯&scaron;vihu. Budeme se snaÅ¾it je nÄ›jak pÅ™esvÄ›dÄ•it, a
&scaron;koly nevzdávali, protoÅ¾e jakýkoliv odklad je pak hor&scaron;í, to znova zaÄ•ínání. Tak vám zase dám vÄ›dÄ›t.
DÄ›kuji, Å¾e jsem se mohla vypsat. Radka
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