Revar kildesorter søppel.
Revar har akkurat våknet etter en god natts
søvn i revehiet sitt. Han kryper ut av hiet. Det er
en fin sommerdag. Sola skinner og varmer på
sommerpelsen hans. Himmelen er blå og fin.
Sommerfuglene flyr rundt og snuser på alle de fine
fjellblomstene som strekker seg opp mot sola. En
helt perfekt dag oppe på fjellet.
Revar har lyst til å gå seg en tur i det fine været.
Han kjenner at han er sulten, så han må finne
seg noe mat som han kan spise til frokost. Han
småløper gjennom mose og lyng. Det kiler under
potene hans.
Etter en liten stund uten å ha sett så mye som en
liten skogmus begynner han å bli utålmodig. Da
kjenner han en merkelig, fremmed lukt. Dette må
han undersøke nærmere. Han finner noe hvitt og
grønt som ligger på bakken. Det knitrer når han
stikker snuten sin borti og snuser på det.
Hva er dette?, tenker han, Hmm, det lukter litt rart.
Kanskje går det an å prøve å smake på det? Nei,
det smaker ikke noen godt. Det smaker råtne egg
og sure sild. Plutselig merker han at snuten sitter
fast i plastposen. Han prøver å komme seg løs med
poten, men da sitter han bare enda mer fast. Revar
blir redd. Han skriker så høyt han kan. Han snubler
borti et tre, og endelig der henger plastposen seg
fast på ei grein. Revar får løs snuten sin fra den
dumme plastposen. Puh, det var nære på`, sier
han og putter plastposen i sekken sin. Skal sånne
farlige ting ligge ute på fjellet, lurer han på.
Revar tenker at det er lurere å kaste plastposen
i søpla hjemme. I den søppeldunken som han
skal kaste plast i. Han har nemlig lært seg å
sortere søpla. Papir og melkekartonger skal i en
søppeldunk og matrester i en annen. Glass og
metall skal også sorteres. Revar vet at hvis han er
flink til å sortere søpla så er han med på å ta vare
på miljøet. Da kan søppel brukes opp igjen og bli
til nye ting. Det er kjempesmart!
Revar går videre, det romler fortsatt i magen. Nå
må han snart finne seg noe mat. Han snuser i
lufta. Nå kjenner han en annen lukt som han vil
undersøke.

Han er nysgjerrig, men husker samtidig det som
skjedde i stad. Så han må være litt forsiktig. Han
nærmer seg forsiktig noe som ligger på bakken.
Au, der brente han seg på snuten. Men jammen
var han heldig. Han fikk tak i en liten pølsebit som
noen mennesker hadde glemt igjen på det varme
bålet. Han stikker snuten sin i bekken og får avkjølt
den. Det var godt og kaldt. Så går han bort og
tisser en skvett på de varme glørne som ligger
igjen i bålet. Nå er det ikke farlig mer. Har ikke
menneskene lært seg at de må slukke bålet etter
seg når de har vært i skogen? Han plukker opp
en melkekartong som ligger slengt på bakken og
putter den i sekken sin. Når han kommer hjem kan
han brette melkekartongen og legge den sammen
med papiret som skal kastes.
Revar ble ikke mett av den lille pølsebiten. Han går
videre innover fjellet for å jakte etter en mus eller
en hare. Da kjenner han noe som skjærer inn i den
ene frampoten. Han ser at det kommer litt rødt
blod. Det gjør vondt når han går. Noe blankt ligger
og skinner i sola. Det er glass-skår. Revar putter det
opp i sekken sin mens han slikker seg på poten.
Glass-skår kan jo ikke ligge ute i naturen å slenge,
da kan jo dyrene som bor i skogen skade seg.
Det begynner å bli fullt av søppel i sekken. Revar
bestemmer seg for å rusle hjem til revehiet sitt. I
morgen kan han og Frithjof sortere alt søplet som
han fant i skogen.

