Energia verde
Era o zi obisnuita. Ma trezisem, mancasem, facusem un dus si m-am imbracat cu
uniforma scolara ca sa ma duc la Scoala Nr. 7 pozitionata pe Strada Rosie Nr. 3 mai bine zis
pe Marte. E greu de crezut ca asta e o zi obisnuita, dar cine o crede cu siguranta traieste in
anul 8967.
Sa va explic mai bine despre ce este vorba. Pamantul, in anul 4093 a devenit
nelocuibil din cauza combustibilui ars in fabrici si masini incluzand poluarea cauzata de
oamenii rai care arunca gunoiul in ape sau pe jos. Cea ce inseamna ca aerul a fost poluat si
totii a trebuit sa poarte masti de gaze, iar oxigenul era platit scump la o fabrica care purifica
aerul facandul bun de respirat. Detinatorul fabricii era cel mai bogat om de atunci si familia
lui a fost pana acum 763 de ani cand stra stra stra… fiul primului detinator al fabrici a cedato
lumii. Ala a fost momentul cand omenirea s-a mutat pe Marte fiinca pe Pamantul era prea
poluat pentru ca aveau nevoie de o sursa nelimitata de aer ca sa dezvolte un oras pe o alta
planeta. Iar acum folosesc toti energie verde. Asta e tot ce stiu eu doar vam spus ca sunt inca
scoala ba chiar in clasa a patra.

Oricum haideti sa trecem la alt subiect. Deci, ma aflam in masina tatalui meu care
plutea usor deasupra solului si eram gata sa plecam spre scoala. Poate vati intreba cum merge
un asemenea vehicul. Ei bine o sa va spun. Folosea energie verde adica avea un panou solar
sau un fel de pozitionat sus pe masina. Acesta crea energie pur si simplu din lmina stelelor din
spatiu. Si asta nu e tot. Totul folosea energie eco. Sa va fac o lista:


Vehicule cum ar fi: masini, camioane, motociclete, scutere, avioane, elicoptere,
barci etc.;


Aparate caznice: cuptor, masina de spalat vase, masina de spalat rufe, frigiderul
etc. ;


Electronice: laptop, computer, televizor, console, boxe, monitor, telefon,
tableta, aer conditionat.
Si credeti ca asta a fost tot? Si eu as crede daca n-as trai acum. Toate aceste panouri
solare sunt asezate pe o parte a planetei Marte unde civilii nu au acces. Am numit aceasta
zona „Zona Energii”. Acolo nu erau doar panouri solare ci si generatoare care foloseau ca si

combustibil praf si roci de pe Marte. Erau doua tipuri diferite: generatoare cu praf si
generatoare cu roci. Oamenii care le-au numit nu au fost foarte inspirati. Deci acestea
produceau energie si curatau intr-un fel si planeta facand construirea unui oras mai usoa.
Oarecum caci tot mai sunt munti, cratere de impact si canioane.
Toate aceste surse nelimitate de energie erau eco si nu daunau deloc lanetei. Iar de la
toate aceste generatoare si panouri solare se alimentau roboti care aveau mai multe
intrebuintari cum ar fi:


Erau trimisi in investigatie pe planeta ca cei de la putere sa afle daca exista un
pericol pe Marte;



Erau trimisi in recunoastere sa afle daca e bine sa construiasca mai departe de
oras ca sa se extinda;



Ba chiar patrulau in oras ca sa vada daca totul e in regula si ca bu se risca
niciun scandal.

Acestia aratau cam asa:

Mai existau
insa si roboti politici care erau in adevaratul sens al cuvantului niste roboti inteligenti.
Ei de obicei participau la consili pentru ca erau mai destepti decat un om fiindca sunt
masinarii. Iata o poza a unuia dintre ei:

Haideti sa facem o recapitulare:


Siti despre panourile solare;



Generatoarele cupraf;



Generatoarele cu roci,



Stiti si despre „Zona Energii”



Ati aflat despre robotii de recunoastere;



Si robotii politici.

Acum stiti totul despre anul 8967. Acum trebuie sa fug la scoala. Larevedere!

