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Det var en gang et baobab-tre som vokste på ei stor slette i Afrika. Alle de
andre trærne på sletta var små og pjuskete, men baobab-treet hadde stått
der i mer enn tusen år og var så stort at tretti barn måtte til for å danne en
lenke som rakk rundt stammen. En dag kom det en mann med øks forbi.
Han skulle hogge ved og hadde aldri sett et så enormt tre.
Baobab-treet ble engstelig da mannen tok fram øksa og ropte fortvilet:
«Ikke hugg meg ned!» Mannen ble veldig overrasket over at treet kunne
snakke, men da han fikk summet seg, sa han: «Vi trenger ved slik at vi får
kokt mat, og hvis jeg hogger deg ned har vi nok ved for resten av livet.»
Han hevet øksa, men tenkte seg om og la øksa ned igjen. Han så opp på
det store, majestetiske treet. «Jeg skal spare deg hvis du kan gi meg tre
gode grunner til at jeg skal la deg stå», sa han.
Mannen var sliten, svett og varm etter å ha lett etter ved i det sterke
solskinnet. «Hvil deg i skyggen av bladene mine», sa baobab-treet.
Mannen satte seg ned med ryggen mot stammen. Bladene ga ham deilig
skygge mot solsteika slik at han fikk kjølt seg ned.
Etter å ha sittet der ei god stund, kom mørke skyer til syne på himmelen.
Plutselig fosset regnet ned og et kraftig tordenvær braket løs. Mannen ble
redd og spurte baobab-treet hvor han kunne søke ly for uværet. «Du kan
gjemme deg i hulen i stammen min», sa baobab-treet. Mannen var ikke
sen om å krabbe inn. Der satt han tørt og trygt og kunne hverken se det
kraftige lynet eller høre de sterke tordenskrallene.
Uværet varte i flere timer. Da mannen endelig kunne gå ut av hulen igjen,
var han veldig sulten. Baobab-treet ristet på en av greinene sine, og noen
av fruktene falt ned like foran mannen. «Værsågod, smak på fruktene
mine», sa treet. Mannen takket og la i seg av den gode frukten.
Mett, glad og fornøyd tok mannen øksa, takket for seg og begynte å gå.
«Så du vil ikke hogge meg ned likevel?» spurte baobab-treet.
«Nei», smilte mannen. «Du har gitt meg tre gode grunner for at jeg skal la
deg stå. Ved får jeg skaffe et annet sted.» «Hurra, da kan jeg kanskje stå
her i tusen år til», jublet baobab-treet.
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