Revar sparer strøm.
Under et digert grantre med greiner som går helt
ned til bakken, ligger Revar og sover.
Ååååå, sier Revar og strekker seg så lang han er,
”det er jammen godt jeg har fått på meg den gode
tjukke vinterpelsen min slik at jeg kan holde varmen
om natta nå. Den første snøen har jo kommet på
fjellet og det er snart vinter.
Da går det jo ikke an å løpe rundt i sommerpelsen
og fryse, det er bare vinterpelsen som holder kulda
unna, jeg vil jo ikke bli forkjøla heller.
Det rumler i magen hans , det er lenge siden han
har spist. Revar vet at kroppen hans trenger mat og
drikke, eller energi som de voksne sier det heter.
Hvis han ikke spiser så blir han sliten og trøtt. Da
orker han ikke å springe rundt på fjellet og i skogen
å leke seg sammen med Fritjof. Revar kikker nedi
sekken sin og finner litt nistemat fra dagen før.
Brødskvier med kvitost som er det beste han vet.
Han setter seg på en trestubbe og spiser. Det er
godt med litt frokost.
I dag tror jeg at jeg vil gå meg en lang tur og
se om jeg kan finne noe mer mat, sier Revar og
småspringer innover skogen med sekken på ryggen.
Plutselig ser han mange høye stolper med masse
ledninger, han lurer på hva det er for noe. Kanskje
det er slik som gjør at folk får strøm i husene sine,
strømledninger heter det visst. Revar springer videre
og kommer til en liten bekk. Han er tørst og bøyer
seg ned for å drikke litt vann. Da er han uheldig og
mister lekekonglen sin i bekken. Revar klarer ikke
å få tak i den. Konglen renner nedover bekken og
Revar springer langsmed bekken og ser på konglen
som flyter avsted. Plutselig renner bekken inn i et
digert rør og lekekonglen hans blir borte. Revar ser
et stort hus, ”Kraftstasjon” står det på skiltet utenfor
huset. Hva e det? Det er mange ledninger der,
kanskje det er strømledninger ?, tenker Revar. Han
ser at alle ledningen går bort til noen hus på andre
siden av veien.
Hm, det var litt rart med alle strømledningene syns
Revar. Han går videre og etter en stund kommer
han opp på en liten fjelltopp. Han kan se ned på alle
husene som ligger nedi bygda. Hmm, det var da
veldig mange lys der borte da tenker Revar. Der bor
det sikkert mange barn som jeg kanskje kan leke
med.

Da Revar nærmer seg husene, hører han en
brummelyd. Rett ved siden av huset står det en
bil med motoren i gang, men det er ingen folk
som sitter inne i bilen. Så rart, tenker Revar og går
nærmere bilen. Bilen trenger da ikke å stå med
motoren i gang. Da bruker den mer bensin og det
kommer mye eksos. Det er jo ikke bra for miljøet
vårt, det lukter vondt og lufta som vi skal puste inn
blir ikke lengre frisk og god.
HUFF, HUFF så vondt det lukter. Det lukter nesten
som promp, og så mye røyk som kommer fra
eksosanlegget på bilen. Jeg klarer nesten ikke å
puste i denne røyken ( Revar hoster).
Nei, jeg må gå litt lengre vekk fra bilen, fysj.
Revar ser at det kommer noen folk ut fra huset. De
låser døra, de skal nok bort på besøk til noen tenker
han. Da må jeg passe meg slik at de ikke kjører på
meg med bilen.
Folkene setter seg inn i bilen, rygger bakover og
reiser vekk. Revar blir sittende og skrukke på nesa.
Jammen lukter slike biler vondt, tenker han og ser
på eksosskya etter bilen.
Så kikker han gjennom vinduet på huset til folkene.
Det lyser mange lamper der inne, på kjøkkenet, i
stua og gangen. Det synes Revar er litt dumt for
alle lampene bruker jo mye strøm. Dessuten koster
strøm mange penger. Hvorfor står lyset på når det
ikke er noen hjemme? Hysj, han syns han hører noe,
og da ser han det, Tv- en står på i stua. Revar tøyer
seg litt for å se om han ser noen folk inne i huset,
men det er ingen hjemme. Dette er da ikke så lurt,
tenk å ikke slå av Tv`en og ikke slå av lyset før de
reiser bort. Det er sløsing med strøm og penger,
tenker Revar. Så ser han at et vindu står åpent. Revar
klatrer forsiktig og stille inn vinduet. Jeg vil lure meg
inn og slukke alle lysene mens folkene er borte, da
hjelper jeg dem med å spare både strøm og penger!
Han lister seg rundt i huset og slukker alle lysene.
Jeg håper at folka ikke kommer hjem nå mens jeg
er her, for da blir de kanskje redde. Hysj, jeg syns
jeg hører noe…. Å nei, det var visst bare tvn, så den
slår jeg av. Nå er det helt mørkt i huset så da lister
jeg meg ut igjen. Jeg håper folkene slukker alle
lampene og slår av tvn neste gang de drar på besøk.
Nå vil jeg hjem til revehiet mitt og slappe av.

