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Oli kord üks suur ja võimas puu. Puu oli kasvanud juba

500 aastat, tema juured läksid sügavale maasse ning

oksad sirutusid kõrgele taevasse. See puu oli nagu väike

maailm, ökosüsteem - tema lehtede vahel, koore peal ja

mujalgi elasid mitmesugused olevused. Puuelanikud

hoolitsesid puu eest ning puu hoolitses elanike eest,

andes neile süüa ja juua, varju ning ulualust.

Puuelanikud on erinevad - tüvel elavad kooreelanikud,

juurte vahel mullas juureelanikud, viljade sees

viljaelanikud, lehtede vahel päikeseelanikud ning

varjuelanikud.  Kõigil puuelanikel on puu eest

hoolitsemisel oma ülesanded ja tegevused. Vastutasuks

tarbivad nad puu ressursse, nektarit ja vilju.

Ka puu ise on elus ning suhtleb oma elanikega, lauldes

aeg-ajalt lehesahinal laulukesi kas niisama elanike

rõõmustamiseks või siis oma tujude ja soovide edastamiseks.

Puuelanikud on tavaliselt rõõmsad ja sõbralikud, nende elu on olnud hea. Puu on andnud piisavalt

vilju ja ka lehenektarit on olnud kõigi jaoks. Sageli korraldavad puuelanikud pidusid ja festivale, mis

on kogukonnatunde tekitamiseks väga olulised. Erinevad puuelanikud on teineteist külla kutsunud ja

kostitanud hea ja paremaga. Igaühel on oma ilus kodu kas lehtede vahel, viljades, koorel või juurte

all. Heaolu ja küllus on saatnud mitmeid põlvkondi.

Aga viimasel ajal on midagi valesti ning elu on läinud märgatavalt kehvemaks. Puu sees liikuv mahl on

halva lõhnaga ning tüvele on tekkinud haisvad seened, magusat nektarit ei ole enam nii palju kui

vanasti, viljad mädanevad ja kukuvad maha, ka lehed on hakanud kuivama ja krimpsu tõmbuma ega

kaitse enam ei päikese ega vihma eest.

Puuelanikud ei ole rahul, kõhud ei ole täis, on liiga kuum või liiga külm, pidutsemiseks ei ole piisavalt

nektarit. Elanikud on muutunud üksteise vastu ebasõbralikuks ja torisevaks, kõik leiavad, et halvas

olukorras on süüdi keegi teine. Puu laulud on muutunud kurvaks, ka puul on ilmselgelt paha.

Midagi peab ette võtma ning puuelanikud on tulnud kokku suurele koosolekule, et arutada, mis on

valesti ning kuidas muuta elu jälle heaks. Kõik on valmis andma oma panuse, et olukorda parandada.


