
TESAURUS

CRISTI: Zelo pogrešam tvojo družbo.
Prideš na pogovor?

SIMONA: Pridem!

CRISTI: 
Super, pes bo presrečen.

CRISTI: Peljal sem ga na sprehod,
ampak brez tebe ni enako.

Tesa, lepotička.

Ne prenašam glutena,
zato lahko analiziram ta pojem.

Mislim, da nam
prehrambna industrija ne laže,

samo vseh podatkov nam ne da.

Resnico zavijejo,
češ da je hrana dovolj zdrava.

Vse, kar rečejo,
lahko razumeš kot dobro ali slabo.

S tem pa veliko zaslužijo.

Če hočeš zaslužiti,
moraš dobro manipulirati.

To ni povsem res.

Bi ti počela to sranje,
če bi lahko?

Ne vem,
ali je moralno na verski način.

Na primer,
med študijem

sem prebrala veliko knjig
o apokalipsi, kar me je razjezilo.

Kaj si rekla?

Da živimo v obdobju konformizma,
prihodnost bo presenetljiva.



Vse poteka v ciklih. En dan
si v redu, naslednjega nisi nič.

To je konec sveta,
ki ga poznamo.

Tesa!
-Tesa.

Tesa.
-Tesa.

Tesa!

Tesa.

VIZIJA APOKALIPSE
PES TESA

Si videl, kaj je danes
objavila NASA? -Ne, kaj?

Rekli so, da bo do konca leta
Zemlja v popolni temi

zaradi hudih sončnih neviht.

Kako bodo potem ljudje delali
na napravah? -Ne vem.

To se mi zdi dobro.
Potrebujemo počitek. -Prav imaš.

Kaj je notri?

Nič.
-Samo zombiji.

Zapuščamo središče mesta?
-Niti ne.

To je drugi del mestnega središča.
Precej veliko je.

Nekoč so se lahko
samo Britanci včlanili v ta klub.

Naši kolonialni gospodarji.

Naš parlament.



Katera stavba? Velika.
-Tista z lučmi.

Tam se dogajajo vse traparije.

Na levo bi morali iti.

Sanjala sem,
da smo poslali

eno samo seme na Mars.
In celotno človeštvo

je očarano gledalo,
ko je rdeča vrtnica

zacvetela
v tem prašnem, rjastem svetu.

Zamisli si, ena popolna vrtnica,
odvržena na Marsu,

povsem varna
v svojem mini taborišču.

Negujejo jo
majhni Deweyji,

naša sadika
pa se pogumno vzpenja k nebu

in uživa
v manjši gravitaciji.

<Tam, kamor greš,

<proti neskončnosti jadra
jata belih žerjavov.>

<Zamisli si luč,>

<ki te nosi,
kot da si delček prahu.>

<Poleti in poj.>

<Dokler letiš,
naj se sliši tvoj glas.>

<Vesolje naj sliši nemir>

<in nebo naj zapoje z nami.>
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