


Det Varme Hjertets Land
Netop dette forår er farverne i Det Varme Hjertets Land ekstra levende,
vibrerende og klare. Vinteren var længe om at slippe sit tag, men endelig
besluttede den at trække sig tilbage. Straks kom forårets lune brise med
sådan en frydefuld glæde, at den bølgede over hele landet i storslået
begejstring.

Alt i naturen blomstrede med sådan en overdådighed og lidenskab, som
havde en usynlig hånd strøet hende med glædens magiske glimmerstøv.
På få dage havde træerne svøbt sig i royale klæder, vævet af sarte blade og
blomsterflor. Engene og græsmarkerne dækkedes med farverige tæpper og
blomsterfeer begyndte deres livlige dans. Fuglene sang og bierne begyndte
deres travle arbejde. Der var en duft af glæde i luften, der velsignede det
nye livs opvågning.





Bedstemor Bøg og bedstefar Kastanje beundrer dyrene, dværgene og
blomsterfeerne for primulaer, vintergækker og violer der svirrer omkring
på deres fine vinger. Bedstemor og bedstefar holder meget af deres venner
og mindst lige så meget af hinanden.

Bedstefar Kastanje siger med beundring til bedstemor Bøg: ”Min kære,
hvor er du smuk i din nye forårskjole.”

”Åh, du skal ikke drille mig, bedstefar,” siger hun leende.

”Jeg driller skam ikke,” siger bedstefar med et smil. ”Du er lige så smuk
som for tre hundrede år siden, da vi stadig var unge træer. Faktisk er du
endnu smukkere nu hvor din stamme har vokset sig kraftig og dit hjerte
større og fyldt med visdom.”

Bedstemor ser på ham med et glimt i øjet. ”Tak skal du have, min kære.
Det er sødt af dig og du har da helt ret for sandelig er jeg smuk. Din
stamme er også blevet stærkere, men duften af dine blade er stadig den
samme som den var i vores første forår.”

”Åh ja, det husker jeg klart. Mit hjerte dansede af glæde,” siger bedstefar
og giver hende et kram med en af sine stærke grene.





Netop da, ser de i det fjerne deres ven, dværgen Venlighjerte komme ned
mod dem ad stien fra bjergene. Hver dag går Venlighjerte mellem træer
og planter over hele Det Varme Hjertets Land. Her sludrer han med
feerne mens han glad hopper på blade og mosklædte sten, triller rundt i
græsset og danser sammen med sommerfugle og bier. Nogle gange ligger
han stille på ryggen i græsset og betragter himlen, mens han lytter til
vinden i træernes blade. Han har et stort hjerte hvis ønske det er altid
at være glad. Det der gør ham mest glad er, når han kan bringe glæde til
andre.

Af alle dværge, har denne dværgling Venlighjerte et yderst vigtigt arbejde
i Det Varme Hjertets Land. Nu spørger du måske, hvilket arbejde der er
så vigtigt. Jo, ser du, højt oppe i bjergene findes der en kilde hvorfra der
løber en bæk. Bækken ender med at blive en flod der bringer vand til
hele Det Varme Hjertets Land. Det specielle ved kildens vand er, at det er
magisk! Ved kilden er der nemlig en vandfe som synger og danser. Med
hendes magiske sang giver hun liv til vandet der kommer ud af kilden
med funklende stråler af glæde. Hendes sang er så smuk og hendes dans
så yndefuld at bækken der løber fra kilden funkler og skinner. Dværgene,
disse små, modige fyre, har den fornemme opgave at passe på vandfeen.
De sørger for, at hun ikke bliver forstyrret i sit arbejde med at give liv til
vandet fra kilden, så det magiske vand kan flyde ud til alle hjerter i den
store verden. Dette bringer glæde til alle drenge og piger, alle mus, både
store og små, og også til katte og deres killinger, selv til elefanter. Glæden
når også ud til dem der er blevet voksne, men som stadig har et hjerte
som et barn i deres indre. Det er derfor sangen og dansen er så vigtig.
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