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Колись у давні часи жив собі в своєму замку король.
Світ навколо нього був чудовий, з високими горами, глибокими
морями і прекрасними тваринами. Король вважав себе хорошим
правителем, але насправді він не турбувався про своє королівство.
Йому лише хотілося бути багатим і жити розкішно.
Щоб задовольняти свої бажання, він зводив великі заводи, а щоб
швидше подорожувати, будував дороги, залізниці та аеропорти. Для
цього йому потрібно було багато енергії, тому король заходив усе далі і
далі, щоб видобувати нафту, і будував усе більші електростанції. Він був
упевнений, що справи ще ніколи не йшли так добре.
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Але мало-помалу його королівство почало страждати. Великі ліси
були вирубані, величезні території перетворилися на пустелі, навіть
клімат почав змінюватися. Король думав, що може контролювати все
навкруги, але поступово він зрозумів, що має піклуватися про свій
прекрасний світ, інакше він буде пошкоджений безповоротно.
Король зрозумів, що повинен служити своєму королівству так само, як
воно служило йому. Отже, він почав виробляти енергію із сили вітру,
води і навіть сонячного тепла. Король намагався економити енергію
і думати про майбутнє, а не лише про сьогодення. Йому та його дітям
хотілося, щоб цього було досить.
Ось так королівство було відновлено... Та чи закінчується наша казка
словами «жили вони довго і щасливо»? Ніхто не знає, тому що ми з
вами й досі є частиною цієї історії.
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“Érase una vez un rey en su castillo. Vivía en un mundo hermoso
con altas montañas, grandes mares y maravillosos animales. Pensó que era
un buen rey, pero en realidad no se preocupaba por su reino. Él sólo quería
ser rico y llevar una vida más ostentosa.
Para hacer las cosas que quería construyó grandes fábricas y para viajar
más rápido construyó carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Para ello,
necesitó una gran cantidad de energía, por lo que el rey condujo más y
más para conseguir petróleo y construyó más y más grandes centrales
eléctricas. Pensó que las cosas nunca habían estado mejor.
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Pero, poco a poco, su reino comenzó a sufrir. Grandes bosques fueron
talados, enormes áreas quedaron como desiertos e incluso el propio clima
empezó a cambiar. Pensó que podía controlar todo, pero, poco a poco, el
rey se dio cuenta de que tenía que ser amable con su hermoso mundo o
sería dañado para siempre.
Él llegó a comprender que tenía que servir a su reino tanto, como a él le
había servido. Así, hizo energía a partir de la fuerza del viento. El poder del
agua e incluso el calor del sol. Trató de ahorrar energía y pensar en el futuro,
no sólo en el presente. Y él, con sus hijos e hijas, desearon que esto fuera
suficiente.
Así se recuperó el reino y… ¿Terminó nuestra historia “felices para
siempre”? Nadie lo sabe, porque tú y yo somos todavía parte de ella.”
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