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... Iatã, se vãd ºi gospodãriile. În dreapta, viitoarea casã, ridicatã de gospodarul familiei Carpea Marcu.
“Mai trebuie sã cumpãr sobã, podele, sã îmbrac casã pe dinafarã ºi apoi copii o sã poatã locui”.
În stânga, este cãsuþa bãtrânascã unde locuiesc ei (4 copii ºi cei doi pãrinþi) alãturi de 2 cai, 2 porci
ºi o cloºcã cu pui. “Pãmântul îmi dã cartofi, ceva varzã ºi fânul cel mai bun, cã este pãmânt de turbã doar.
Altceva nu creºte. Încolo este pãdurea. Lupii nu vin la copii, doar cã îmi mãnâncã câinii.” Spune Carpea
Marcu, tatãl copiilor.

O camerã pentru familie ºi o camerã pentru orãtãniile gospodarului.
Bunica care locuieºte la 20 de minute are grijã de mâncarea pentru porci. O cratiþã plinã de cartofi fierbe
pe sobã afãrã, în casã nu se poate deoarece camera este mult prea micã pentru mâncarea porcilor.

”Pereþii sunt toþi afumaþi, o sã dãm la primãvarã, iar cu var. Ce sã facem, lampa cu care luminãm scoate
foarte mult fum” - spune mama copiilor cu speranþã ca vor avea ºi ei luminã adevãratã.
Pentru cã nu au aragz, acestã sobã þine loc de susrsã de cãldurã, dar ºi de aragaz.

Ionel - Cãtãlin, are 10 ºi este în clasa a III-a, mereu premiant. Nu tare demult a primit ca premiu un calculator,
dar nu-l poate folosi deoarece nu are curent. Este mâna dreaptã a tatãlui, ºtie toate roaturile din gospodãrie :
sã punã caii la cãruþã, sã ajute la lemne ºi multe altele.
Andrei, are 9 ani ºi este în aceaºi clasã cu Ionel. Este mai timid, ºi se împacã mai bine cu surorile mai mici
cu care se joacã, alergând liber ºi inventând jocuri pe care copiii de la oraº nici mãcar prin vis nu le-ar putea trãi.
Lenuþa, are 7 ani. Acum începe sã descopere literele alfabetului. Este în clasa a I-a la ceaºi ºcoalã cu fraþii
ei.Sperã ca încurând sã poatã citi poveºtile din cãrþile fratelui ei mai mare. “Ionel are 2 cãrþi cu poveºti tare frumoase
primite ca premiu” - spune cu mândrie suriora lui.
Petronela, o fâºneaþã de copilã. Are 4 ani ºi merge la grãdiniþã.
Cu toþii se trezesc la ora 6 dimineaþa ºi pornesc cãtre ºcoalã parcurgând pe jos cei 3 km, prin ploaie sau ger.

Este greu sã descifrezi literele alfabetului la lumina lumânãrii, astfel cã tatãlo ajutã pe fetiþã cu o luminã
de la telefonul mobil!

Este decembrie ºi la munte este zãpadã ºi ger. Dar acei copii au dreptul la LUMINÃ.
Cu cãruþa ºi caii familiei Carpea Marcu încãrcaþi cu : panou solar, acumulator ºi alte materiae trebuincioase,
am plecat la treabã.

Ajunºi la casa familiei Carpea Marcu,
specialiºtii s-au pus pe treabã.
Ionel, ca de obieci doreºte
sã ºtie de toate.

Panoul solar a fost orientat cãtre soare ºi apoi cablurile au fost aduse în casã unde s-a continuat munca.

Cablurile trase ºi montate pe tavan au fost “îngropate” astfel, copiii nu se vor încurca de ele.
O ultimã probã.
Ledurile s-au aprins ! ªi lumina a inundat casa ! Este fascinant pentru toþi.

În acea searã, copiii au fost fascinaþi de întrerupãtor. Se aprinde ºi se stinge ºi la ei lumina !

