
Nickiho vlak 

 

Už je mi sice 82 let a už jsem toho spoustu zapomněla, ale přece si ještě pamatuji svoje poslední 

loučení s maminkou. Bylo pondělí, jestli si dobře vzpomínám, a trochu mrholilo, ale na přeplněném 

pražském nádraží to ani nešlo poznat. S maminkou jsem na nádraží přišla kolem druhé hodiny a na 

nástupišti to bylo jak na bleším trhu. Chvíli jsme s maminkou stály na jednom místě, potom se ke mně 

naklonila a řekla: „Zůstaň tu a hlídej kufr, něco musím zařídit, hned se vrátím.” Lehce mě políbila na 

tvář a hbitě se začala prodírat davem. Já jsem si sedla na kufr a pozorovala lidi. Něco však bylo zvláštní. 

Na nástupišti byly skoro samé děti. Velké, malé, miminka i děti v pubertálním věku. Dospělých tam 

byla jen hrstka. Vlakem jsem jela už několikrát a vím, že na nástupišti je vždycky více dospělých. V ten 

den tomu však bylo jinak. Asi po dvaceti minutách se maminka vrátila zpátky a držela v ruce nějakou 

cedulku s čísly. Chtěla jsem se zeptat, co je to za cedulku, ale než jsem stačila něco říct, maminka mi 

dychtivě řekla: „Tuhle cedulku nesmíš ztratit, bez ní tě do vlaku nepustí,“a připnula mi cedulku na 

kabát. Potom vzala kufr a mě za ruku a snažila se prodrat mezi lidmi k obrovské parní lokomotivě. 

Když jsme se dostaly k lokomotivě, zeptala jsem se maminky, proč je na nástupišti tolik dětí. Maminka 

mi však neodpověděla. Možná proto, že byl na nástupišti veliký hluk, nebo taky neznala odpověď. 

Najednou si maminka klekla, aby mi viděla do očí, a řekla mi něco, co nikdy nezapomenu: „Alžbětko, 

teďka pojedeš na nějaký čas k tetě do Anglie, jmenuje se Clarie Smithová . V cizině se naučíš spoustu 

jazyků a získáš spoustu zkušeností.“ Řekla to tak rychle a ve zmatku. Chvíli mi trvalo, než jsem si 

uvědomila, co vlastě řekla. „A pojedeš se mnou?“ zeptala jsem se a doufala, že řekne ano. „Bohužel 

nepojedu, Bětuško, ale budu na tebe myslet.“ řekla se slzami v očích. „A navštívíš mě?“ zeptala jsem 

zoufale. Nikdy jsem bez maminky nikde tak dlouho nebyla, bez ní to nezvládnu. „Asi taky ne,”řekla a 

slzy se jí roztekly po tvářích, ,, ale pokusím se!“ Rozplakala jsem se taky. Maminka mě objala a 

zašeptala mi do ouška. „ Mám tě moc ráda, Bětuško, jsi statečná holka, zvládneš to!“ dojatě mi 

pověděla a dala mi polibek na tvář. „Já tě mám taky ráda,“ a opětovala polibek. Náhle nastal na 

nástupišti obrovský zmatek. Všechny děti začaly nastupovat do vlaku a já musela taky. Rychle jsem 

vběhla do kupé a vystrčila hlavu z okénka, abych viděla mámu. Náhle jsem maminku spatřila. Stála u 

lampy a mávala na mě. Taky jsem začala mávat a znovu se rozplakala. Vlak se začal rozjíždět a 

maminka se vzdalovala stále dál a dál, až nakonec zmizela úplně. V Londýně mě teta Carie vychovala 

jako vlastní a až od ní jsem se dozvěděla, že maminku už nikdy neuvidím. V Anglii jsem žila do svých 

dvaceti let a pak se vrátila do rodné země a zde založila rodinu. 

Tímhle příběhem moc děkuji muži jménem Nicholas Winton, děkuji za šanci žít. 


