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Byla jednou jedna Modrá lokomotiva, která jezdila po světě, ale nikde se jí nedařilo zastavit. 
Jednoho dne modrá lokomotiva zjistila, že bude mít malou mašinku. Těšila se na ni, bylo léto, 
venku bylo krásně. Přišel podzim, začalo pršet, foukal vítr a modrá lokomotiva  pořád jezdila po 
světě. Začaly padat první vločky sněhu, byl mráz. Jednoho zimního dne se Modré lokomotivě 
narodila malá modrá mašinka. Byla to krásná mašinka a Modrá lokomotiva jí dala jméno mašinka 
Pepa. 

No jo, ale Modrá lokomotiva byla zvyklá jezdit po světě sama! Nebylo nádraží ani stanice, 
kam by se s mašinkou Pepa na zimu uchýlila. Malé mašinky venku být nemohou, to dá rozum, ješte
neumí jezdit, nemůže na ně sněžit a být jim zima. Co teď?
Modré lokomotivy s malou mašinkou si všiml nádražní pan Mrázek. Domluvil Modré lokomotivě: 
„Modrá lokomotivo, vím, že máš malou mašinku moc ráda, ale venku být nemůžete, pojď zavezu 
vás na Bílé nádraží. Tam se umí postarat o mladé mašinky, které nemají úkryt.“  Modrá lokomotiva 
souhlasila, mašinku tam před zimou schovala a snažila se mezi tím hledat stanici, kde by mohli mít 
domov. Bohužel se jí to nepodařilo, nešlo jí to, neuměla domov najít, sama ho také nikdy neměla. 
Poprosila pana Mrázka, ať zkusí najít pro mašinku Pepa jinou lokomotivu, než je ona. Takovou, 
která by měla Pepu ráda a vše ho naučila. 

Pan Mrázek neváhal a dojel si pro Pepíka. „Pepo, na Bílém nádraží už tě nenechám, 
nemůžeš tu být takhle sám. Pojeď, s někým tě seznámím. S paní Červenou lokomotivou. Je to má 
oblíbená lokomotiva, moc hodná, schováš se na čas u ní.“ Pepa souhlasil, a tkak se vydali na cestu. 
Mašinka Pepa byl z té změny trochu paf, ale brzy si u paní Červené lokomotivy, v její vlakové 
stanici, zvykl. Pan Mrázek měl  totiž pravdu, byla to skvělá lokomotiva a Pepíka si zamilovala. 
Jednou se u nich ve stanici pan Mrázek zastavil na šálek horké čokolády. Povídali si o tom, jak se 
mašince jezdí po kolejích, kolik květin a stromů podél trati už pozná, že už ví, kde má zpomalit, kde
může zrychlit a kde jsou jaké přejezdy. Když pan Mrázek čokoládu dopil, poděkoval a paní Červené
pošeptal: „Staráte se o Pepu skvěle, ale vím, že už u vás nemůže dlouho být, máte jiné povinnosti. 
Vydám se tedy do světa najít tu pravou lokomotivu, která s Pepou procestuje svět.“ Červená 
lokomotiva uronila slzu, ale věděla, že je to tak správně. 

Do roka a do dne se ve dveřích stanice objevil pan Mrázek s radostnou zprávou: „Našel jsem
pro mašinku Pepa nový domov!“ volal už z dáli na lokomotivu a mašinku. „Rodinu Žluté 
lokomotivy. Jsou moc hodní a na Pepu se moc těší Huráá!!!“ Paní Červená radostí zahoukala, měla 
velkou radost, že se Pepa bude mít dobře. Pepa měl taky radost, ale byl i trochu smutný a naštvaný, 
že se už podruhé má stěhovat a bál se, že se mu bude stýskat po paní Červené lokomotivě. Pan 
Mrázek si toho hned všiml a řekl Pepovi „Pepíku, nemusíš se bát, za Červenou lokomotivou budeš 
moct dál jezdit a ona za tebou." Uf, to si Pepa oddychl. Rozloučil se ve své stanici, zabalil si své 
oblíbené věci a vyrazil s panem Mrázkem po kolejích do nedaleké stanice, kde už na něj čekala 
Žlutá lokomotiva. 

Pepovi se u Žluté lokomotivy moc zalíbilo. Měli ho tu moc rádi a on je. Seznámil se s 
dalšími velkými i malými mašinkami. Měli svou stanici, kam se mohli uchýlit za špatného počasí a 
když bylo pěkně, cestovali po světě. Když chtěl, viděl se s Červenou lokomotivou. Byl šťastný. I 
když byl ještě nová mašinka, už toho spoustu zažil. Ale věděl, že všude, kde byl, tam ho měli rádi. 
Věděl, že je dobrá, hodná a šikovná mašinka a že se může vydat za novým dobrodružstvím.  

Někdy toho mašinky zažijí tolik, ještě než začnou vozit cestující, že byste to do nich ani 
neřekli. 

  


