Já a moje rodina

Jaké je mé postavení v naší rodin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ě? Myslím že jsme celkem normální rodina, žijeme v rodiném domě, takže je se stále o co starat. Máme rádi všechna zvířata, proto máme 2 kočky a 1 psa.
 Mám dva starší bratry je jim už přes 25, jeden z nich je ženatý a druhý se bude ženit někdy v červenci. Oba žijí už mimo náš dům. Takže žiji se svými rodiči prakticky sám, bratři pouze tak dvakrát týdně přijedou na návštěvu. S rodiči si celkem rozumím ale  mohu říci že lépe s matkou než s otcem.  Můj otec je tipický cholerik. Je otevřený a právě až moc. Jedna z jeho nejhorších vlastností je že v sobě hromadí vztek např. ze zaměstnání a z jeho vlastních nezdarů a čas od času jeho nervy prasknou a propukne hádka. Mohu uvést příklad. Otec přijede z dlouhé služební cesty, unavený cestováním a stačí naše malá chybička a hádka je tu. Naše chybička: Jdu ven přinést nákup a uklidit věci z jeho auta, auto je plně naloženo.  Po 4 cestách mezi autem a naším domem zavřu dveře a otec řekne: "Nezavřel si kufr od auta!" Ja na to: "Ještě tam půjdu" On: "To je jedno, JÁ jsem tik ŘEK, že máš zavřít kufr od  AUTA!!!!" Já:"Ježiš vždyť to je jedno! Co zase blázníš?" Matka"Co mu děláš, udělal ti snad něco?!" On"Co se to tady do mě navážíš? Už je to tady zase viď? Já jsem magor,víš? HE HE HE!" A  je to tady. Hádka je v plném proudu. Někdy to matku dožene až k pláči. Když se hádá pouze se mnou, matka ví, že nemůže zasáhnout a že kdyby to udělala, obrátí se bouře proti ní. Těžce to nese a to j myslím i důvod proč v poslední době začala kouřit.  Po několikaleté zkušenosti s tímto jsem zistil, že hádat s s ním nemá naprosto žádný smysl. Nejlepší je prostě odejíd a počkat až se bouře přežene. Má velice kontrastní změny nálady, někdy je zlatý a jindy je to s ním k nevydržení. Například mi vytýká, že nepřiznám vlastní chybu. Myslím že je to tak trochu pravda ale ve skutečnosti je to on, komu nelze naprosto nic vytknout, je to on kdo nepřizná vlastní chybu. Myslím, že je to způsobeno jeho vlastní nevyrovnaností. On je prostě takový. Třeba například on zbožňuje děti. Ale jakmile vyrostou a začnou mít trošičku vlastní hlavu a přestanou ho na slovo poslouchat, je zle. Ale má i spoustu velmi kladných vlastností, máme stejné zájmy - elektronika a počítače a tak si máme o čem povídat a co kutit a vytvářet. Otec mě také naštěsní v mých zálibách velmi podporuje. Jakmile však spadne hádka, je po podpoře. Také, jak jsem již říkal, bydlíme v rodinném domě takže s otcem dům udržujeme. S matkou vycházím vcelku dobře avšak sem tam se také pohádáme například kvůli nepořádku v mém pokoji. Přesto všechno narozdíl od mých vrstevníku si myslím, že mám své rodiče v úctě a že čí jsem starší, tím více si uvědomuji, že mají pravdu. Třeba nemám žádné problémy avec chozením ven a na párty, naši už mi v tomto důvěřují. Co se týče známek ve škole, moje matka je učitelkou na gymnáziu, takže naši ani nechodí na rodičovské schůzky. To je do jisté míry výhoda. Když se mě zeptají: "Co ve škole?" odpovím většinou pouze: "dobrý" a je to vyřízeno. Škola mi až tak velké problémy nedělá. Co však našim vytýkám oběma je jejich názor na mé kamarády. Oni si prostě myslí, že všichni mí kamarádi jsou z té nejnižší třídy. Jakmile si někoho pozvu do pokoje, a jdu dolů se podívat co dělají naši, ihned slyším: "Už je pryč?" nebo "Už jsi ho vyhodil?", ale na druhou stranu mi klidně dovolí jít ke kamarádovi na delší dobu.
	Nedávno nám umřela babička. Byla to tragédie avšak pro ni to byl konec utrpení. Měla totiž těžkou Alzheimerovu chorobu. Nevěděla, jak se jmenuje, zapoměla skoro úplně všechno, i základní věci jako například vstávání z postele, jedení. Její choroba byl také důvod proč se má matka pohádala se svým bratrem. On totiž o vážnosti jejího stavu nevěděl a tak když mu volala jak ji utiskujeme a jsme na ni zlí, vzal věci "do svých rukou" a umístil babičku na léčebnu dlouhodobě nemocných mezi umírající lidi, což ji těžce poznamenalo a museli sme ji vzít zpět k nám. Dodnes kvůli tomuto incidentu má matka se svým bratrem nemluví. 
	Teď k veselejším stránkám naší rodiny. Zrovna "stavíme", zvětšujeme obývák. Je to celkem náročné, tek jsme si pozvali na pomoc dělníka. Je to důvod k tomu, aby byla rodina pohromadě. V poslední době jsme se ani moc nehádali. Musím říct, že jsem se svou rodinou spokojen.
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Moi et ma famille
Quelle est ma situation dans notre famille? Je pense que nous sommes la famille normale, nous habitons dans rodinný maison, alors nous avons toujours o co se starat. J'ai deux fréres, ils sont plus de 25, 
Alors, is ne habitent pas dans notre maison. Ca veut dire que je vivre avec mes parents soeul. Les fréres seulement arriver pour visiter de temps en temps. Je conhabite avec mes parents mais je peux dire que je plus conhabite avec ma mére de mon pére. Mon pére est cholerik.

