
Minulý pátek jsme jeli vlakem za tetou do Boršic. Teta je mámina sestra. Jsou přibližně stejně staré, ale jmenují se samozřejmě každá trochu
jinak.

Z nástupiště nebylo přes uličku do kupéček vidět, ale když jsme nastoupili, vypadalo to, že se do žádného kupé nevejdeme všichni. Pokračovali
jsme proto uličkou doleva směrem od lokomotivy a v dalším vagóně jsme našli jedno úplně prázdné. Honem jsme do něj naskákali, protože za
námi se tlačili další cestující. Všichni nejraději sedíme po směru jízdy a co nejblíž u okýnka. A jak se říká, kdo dřív přijde, ten dřív sedí. Nikdo
další se už do kupé nevešel, a tak jsme ho měli celé pro sebe.

Cesta nám příjemně ubíhala. S mou mladší sestrou jsme řešily sudoku. Ona se ale moc nesoustředila, pořád pokukovala po tátovi a našem
malém bratrovi, kteří luštili křížovku, a snažila se jim radit. Tak jsem nechala sudoku být a připojila se k nim; společnými silami jsme brzy
vyplnili všechna políčka. Sestra potom vyhlásila, že kdo jako první uvidí někde koně, dostane bod. Měli jsme na koně docela štěstí, body jsem
postupně získala já a rodiče. Když přišel pan průvodčí, podali jsme mu skupinovou jízdenku pro pět. Máma měla vlastní, protože skupinovou
jízdenku pro větší skupiny je potřeba objednat dopředu, jak jsem ráno spolu s tátou a sestrou zjistila u přepážky. Potom si táta vzpomněl, že
chtěl naplánovat výlet na zítra – on se totiž věnuje geocachingu a často s sebou bere sestru a našeho nejmladšího, genderově nevyhraněného
sourozence; toho nejvíce baví vyzvedávat z krabiček poklady. Vybral spolu s mámou a bráchou docela pěknou trasu, asi půjdu taky. Sestra pak
řekla, že se už moc těší na tetu, a začala zpívat nějakou písničku, kterou se od ní minule naučila, což brácha nesl dost nelibě. Ale to už jsme měli
vystupovat, tak jsem sundala svůj batoh, táta podal batohy mámě a bráchovi, pak si sundal svůj; mezitím se do uličky nahrnuli lidi a museli
jsme čekat, až vlak zastaví a oni vystoupí. Sestra s bráchou na rozepři zapomněli, jen co si všimli, že na nás z nástupiště mává teta.
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