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Lutek siedział na trawie pod ulubioną jabłonią i z zadowoleniem spoglądał na świat. Świat, zadowolony, że tak się
Lutkowi podoba, starał się, jak mógł, by wyglądać pięknie.
Słońce świeciło wprost na wesołą minę Lutka, kwiaty kwitły kolorowo i nawet trawa pachniała jakby mocniej niż zwykle i była bardziej niż zwykle zielona.
– Co za dzień – odezwał się nagle jakiś skwaszony głos.
Z norki wysunął się zasmucony, wąski pyszczek, a zaraz
za nim cała chuda i długa Unka. Ledwie się pojawiła, zmrużyła oczy i skrzywiła się z niesmakiem.
– Co za okropne słońce – mruknęła i zniknęła w swojej
norce.
Pojawiła się po chwili z wielkimi ciemnymi okularami
na chudym nosie.

– Świeci i świeci – powiedziała ponuro. – Nic, tylko świeci. Prosto w oczy – narzekała.
– Przecież jest lato – powiedział Lutek – więc słońce świeci. Tak przyjemnie grzeje – przeciągnął się z zadowoleniem
i wystawił pyszczek ku słońcu.
– Świeci. Owszem, świeci – stwierdziła posępnie Unka.
– Zobaczysz, co z tego wyniknie – zapowiedziała złowróżbnie. – Będzie wielka susza. Uschnie każde źdźbło trawy.
Uschną wszystkie kwiaty. Uschną krzewy. Ogród będzie
zupełnie wymarły… – przerwała na chwilę, obrzuciła Lutka bacznym spojrzeniem, po czym dodała: – Drzewa też
uschną. Jabłoń oczywiście także – powiedziała z taką pewnością, aż Lutek poczuł się nieswojo.
Spojrzał w górę – jego ulubiona jabłoń spokojnie kołysała
zielonymi liśćmi, nie zwracając uwagi na przepowiednie
Unki.
Powiał lekki wietrzyk, nad ogród nadpłynęła mała, biała
chmurka. Mocniej zaszeleściły liście drzew. Unka z niepokojem popatrzyła na niebo.
Zaraz powie: „No, proszę…” – pomyślał Lutek i stłumił
w duchu głębokie westchnienie.
– No, proszę – powiedziała Unka. – Co za chmura. Na
pewno będzie padać…

Znikła na chwilę w norce. Wróciła z olbrzymim czarnym parasolem. Rozłożyła go
demonstracyjnie i znów
spojrzała w niebo.

– Nadchodzi ulewa – oznajmiła posępnie. – Straszna ulewa. Zrobi się ciemno i zacznie padać. Będzie padać i padać, aż w końcu zaleje nasz ogród – powiedziała z ponurym
zadowoleniem w głosie.
– Nieee, co ty? – niepewnie odezwał się Lutek.
– Nadejdzie wielka powódź. Woda zatopi wszystkie kwiaty i krzewy… I agrest, i porzeczki, i…
– Maliny też? – zapytał niespokojnie Lutek.
– Pewnie. Może zatopi nawet drzewa – Unka dalej snuła
swoje wizje, spoglądając z ukosa na Lutka. – Nawet te
najwyższe…
Lutek czuł, że wbrew swojej woli poddaje się słowom
Unki. Jak zahipnotyzowany słuchał jej mrocznych przepowiedni.
– Cały ogród znajdzie się pod wodą. Jabłoń też. Nie będzie widać nawet jej wierzchołka – Unka znów chytrze zerknęła na Lutka. Wyraźnie zadowolona z wrażenia, jakie na
nim wywołała, ciągnęła swą opowieść. – Wokół woda i tylko
woda…

Lutek z lękiem spojrzał najpierw na jabłoń, potem w niebo… I odetchnął z ulgą. Jabłoń była bezpieczna. W każdym razie w tej chwili na pewno nie groziło jej zatopienie
w strugach ulewnego deszczu – niebo nadal było niebieskie i czyste, z jedną tylko strzępiastą chmurką. Znów powiał wietrzyk i mały, wesoły obłoczek powędrował dalej.
– No, proszę – skrzywiła się wymownie Unka, zamykając
parasol. – Jaka ta pogoda zmienna. Kto wie, czego jeszcze
możemy się spodziewać – westchnęła, po czym obrzuciła
Lutka surowym spojrzeniem, jakby czyniła go osobiście
odpowiedzialnym za zmienność pogody.
Lutek na wszelki wypadek postanowił się nie odzywać.
Ale Unka jeszcze nie skończyła.
– Nigdy nie wiadomo, co świat dla nas szykuje – dodała
tonem zdradzającym, że ona sama niczego dobrego się nie
spodziewa.
Na ogrodowej ścieżce pojawiły się dwie mrówki, Kajetan
i Ambroży. Kajetan i Ambroży zawsze wędrowali razem po
ogrodzie.

– Dzień dobry – ukłonili się grzecznie Unce, przyjacielsko pozdrowili Lutka, po czym pospieszyli dalej, zajęci
swoimi sprawami.
– …bry – wymamrotała pod nosem Unka.
Potem powiedziała, niby do siebie, ale wystarczająco
głośno, żeby Lutek ją usłyszał:
– Jacy oni grzeczni. Ciekawe, czemu są tacy grzeczni…
– znacząco zawiesiła głos.
– Kajetan i Ambroży zawsze są grzeczni – powiedział Lutek, teraz już trochę zły na Unkę. O co jej chodzi?
– Właśnie, właśnie – skwapliwie podjęła Unka. – Zawsze
są grzeczni. Coś się za tym kryje, prawda? O coś im musi
chodzić. Przecież nie byliby grzeczni tak po prostu…
Tym razem Lutek westchnął otwarcie. A potem, choć
może nie było to bardzo grzeczne (Kajetan i Ambroży na
pewno by tak nie postąpili), wzruszył ramionami i po prostu odwrócił się i odszedł. Zmęczyło go towarzystwo Unki.
Czuł się znużony, chociaż dzień był taki piękny.
Na szczęście w ogrodzie coś się działo. Pod drzewem
wiśni stał Tymek i w skupieniu obserwował Tosię, która
wspinała się coraz wyżej i wyżej, zrywając owoce. Lutek od
razu się ucieszył. Z Tymkiem i Tosią w ogrodzie zawsze robiło się ciekawiej. Mieszkali po sąsiedzku, tuż obok,
a ogród Lutka traktowali prawie jak własny. Tak naprawdę

właścicielami ogrodu oraz stojącego
w nim domu byli pani Julia i pan Marek.
Jednak oni zjawiali się rzadko, zwykle
w soboty i niedziele, a i to nie zawsze.
Czasem nie było ich nawet kilka tygodni.
Pod ich nieobecność ogrodem i domem
opiekowali się rodzice Tymka i Tosi.
Tosia uwielbiała chodzić po drzewach.

– Gdyby mogła, wcale by z nich nie schodziła – mawiał
Tymek, który wolał trzymać się bliżej ziemi.
Choć Tymek i Tosia wyglądali jak dwie krople wody, tak
naprawdę bardzo się różnili. Tymkowi zawsze kręciło się
w głowie, kiedy patrzył na powietrzne akrobacje Tosi. Kiedy
Tosia wspinała się na kolejne drzewo (jakoś zawsze wybierała najwyższe w okolicy), Tymek stał bezpiecznie pod nim.
– Już?! Jesteś już na górze? – wołał z dołu.
– Na samiutkiej górze! – gdzieś z wysokości dobiegał radosny głos Tosi. – Tylko popatrz! Popatrz, gdzie weszłam!
– Wołałbym nie – mówił cicho Tymek do siebie.
– Jaki stąd piękny widok, mówię ci! Widać nasz dom i sąsiednie ogrody! I jabłoń Lutka! – zachwycała się Tosia, gdy

przejęty Tymek zastanawiał się, czemu Tosia tak beztrosko
macha do niego ręką, zamiast trzymać się mocno drzewa.
On na pewno by się trzymał, gdyby jakiś nieprawdopodobny zbieg okoliczności postawił go na miejscu Tosi.
Ale i tak świetnie się dogadywali. Tylko po prostu każde
z nich lubiło coś innego.
Teraz Tosia chciała zerwać najdojrzalsze wiśnie, te wiszące na odległej gałęzi. Trudno było się do nich dostać.
Tosia przechyliła się w stronę soczystych owoców. Gałąź,
na której siedziała, zakołysała się niebezpiecznie… Tymek
wstrzymał oddech…
– Spadnie. Na pewno spadnie – z przekonaniem stwierdziła Unka, która w ślad za Lutkiem zjawiła się pod wiśnią.
Najwyraźniej upodobała sobie dziś jego towarzystwo. – Na
pewno jej się nie uda…
– Uda ci się! – zawołał Lutek do Tosi. – Jeszcze trochę na
prawo! Tam, tak, właśnie tam!
Wiśnie były tuż-tuż… Prawie w zasięgu ręki. Jeszcze tylko jeden ruch… Tosia pewnie sięgnęła po owoce. Kolejne
wiśnie, jedna za drugą, lądowały w koszyku. Tosia zerwała
owoce i zręcznie zsunęła się z drzewa.
– Brawo!
– Brawo, Tosiu! – zawołali radośnie Lutek i Tymek. – Udało ci się!

