
Holubí pošta

Dobrý den milí ransomáci,

Já teda dobrý den ještě neříkám, spíš jen ahoj a to ne všem, ale protože jsem viděla, co 
vám babí napsala, musím to uvést na pravou míru. Že jo, Peggy. Ale neboj, Nancy, budu 
stručná. Asi jo.

Sami víte, že domorodci jsou třeba dobří zásobovači, ale stejně je lepší se jim vyhýbat, 
neprozrazovat, tak díky, babi, ale já sama. Teda Ájinka-Bridget sama. A neboj, neprotáhnu tě 
za to pod kýlem ani nepošlu po prkně.

Léto je fajn, ale aby bylo fajn, bylo potřeba se dlouhodobě připravovat. A navíc na první
léto s bráchou. Ne že jsem přišla k hotovému.

Já sice nemám zatím zkušenosti s plachtou, ale už dlouho vím, jako Roger, že nejlepší 
vozidlo je to, co má motor. Vůbec nejlepší je tank a bagr.

A parní válec (ale tu páru tam nikdy nevidím, tak nevím).

I přes odborné prostudování (a to ještě neznám pohádku o Perníkové chaloupce) mně 
bagr nepůjčili a bylo nutno vzít do ruky lopatu. Přesné vykolíkování bylo i na ostrově 
Divokých koček, nepodcenila jsem ani na zahrádce a tatík ocenil. No, o dalších lopatách nebo
spíš lopatkách se píše až v Petru Kachnovi a tam jim pořád ujížděl písek. To naše hlína držela 
tvar. A zapotili jsme se. A umazali.
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Nevadí, máme doma pračku se sušičkou, stačilo pár kolíčků a nebylo nutno šaty a 
ručníky opékat nad ohněm, jak Zuzana Johnovi, když ztroskotali.
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A pak i odměna. Zkusila jsem si, jak to měly Vlaštovky, nebo Dick s Dorotkou, když 
skoro v každé knize uháněli vlakem do Jezerní oblasti hned ze školy. No, mně sice pršelo, ale 
nevadilo. A nemusela jsem hlídat celou rodinu a spousty zavazadel jako Zuzana, ani 
vypouštět holuby jako Roger.

U všech ráhen a kosatek, já o holubech a my máme vlastně budku na stromě na 
zahrádce! Tak takhle vysoko byla zavěšena ta lucerna na ostrově a Titty si ji spouštěla? No jo,
píšou tam, že Roger neměl šanci ani důvěru, ale stejně je to vysoko. Nebo že by…? Když 
zabubnuju na buben, teda ne, na tamtam, vylítne ven Lora a napočítá dukáty? Hodily by se. I 
peříčko bych brala. No – nic.
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Jak říkám, no nic. Do práce. Čáryfuk píše, jak mu narůstají počty slimáků, tak jdu 
pomoct.1

Jo, stan už mám postavený v altánku. Ale příští léto zas postavíme o kus dál. 
Ransomovky končívají stejně, ne? Pan Ransome napíše na poslední stránce, že prázdniny 
pokračují a asi si je i pak užívá sám, protože další kniha je zas o rok ve škole později. Já to zas
nejdřív vyzkouším ve školce, jo?

Áňa - Bridget

1 Narážka na mailovou korespondenci s „babí“. Rekordní počet posbíraných slimáků byl přes 190 ks, takže si 
asi dokážete představit, co by slimáci na záhonech nechali, kdyby se proti nim nebojovalo. (pozn. čfk)
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