Næste gang du er i skoven, så sæt dig
på hug og vær helt stille et øjeblik.
Måske vil du opleve, at småkryb og dyr kommer frem.
Hvis du er heldig, kommer en lillebitte skikkelse
med vandrestav og strikket hue gående.
Det er spidsmusen Vips, som skal ud på nye eventyr.
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Her kommer Vips.
Som sædvanlig frisk på nye eventyr.

I dag dufter skoven dejligt af blomster og grønne blade.
Lyden af plasken i bækken gør Vips nysgerrig.
Vips skynder sig hen til den store flade sten og ser,
at det er rødhalsen, som har været ude at bade. Nu står
den og ryster sine fjer for at blive tør, inden den flyver sin vej.
Vips overvejer, om vandet er for koldt at soppe i.

Vips træder forsigtigt ned i bækken og
mærker det kolde vand og den bløde
mudrede bund under fødderne.
Bækken slynger sig gennem skoven med
en stille klukken. Vips elsker den lyd!

Her vokser forskellige blomster,
som Vips aldrig har set andre steder.
De ser ud til at trives med rødderne
i vand. Præcis som Vips,
der elsker at soppe.

Vips får lyst til at smide en sten i bækken.
Den lander med en plump lyd og synker til
bunds. Så kaster Vips en indtørret hasselnød i
vandet. Den lander med en lidt lettere lyd: plop!
og lægger sig til at flyde på overfladen.
Vips kaster grene, grannåle, tørre blade og
uglegylp i bækken - alt skal testes. Til sidst
plukker Vips et blad fra en kvist. Nogen har
gnavet i det, men det flyder alligevel fint.

