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Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

Pogled iz vesolja
POP TV, 14.6.2016, 24 UR, 19:18
DARJA ZGONC: Iz… Izvoli…
EDI PUCER: Izvoli…
ZGONC: Iz vesolja je gledal Slovenijo, v vesolju se je znašel v smrtni nevarnosti, sredi vesolja je nareš recept za mir na
našem planetu.
PUCER: Zdaj pa je na obisku pri nas. Jerry Linenger, astronavt slovenskih korenin, se je kot prvi Američan podal v
vesolje v ruskem skafandru. Je tudi eden najbolj izobraženih astronavtov na svetu. Za vse uspehe pa se, kot pravi, lahko
zahvali predvsem svoji slovenski babici. Ana Marija Krese.
JERRY LINENGER (ameriški astronavt): Kot vulkanski izbruh nas je eksplozija izstrelila v vesolje.
ANA MARIJA KRESE: Tako kot opisuje, Jerry Linenger svoje delo tudi opravlja – s strastjo. Pred 22 leti je prvič poletel v
vesolje, čez tri leta tam skoraj ostal za vedno.
LINENGER: Poslovil sem se od svoje žene: »Oprosti, ker sem te razočaral.« Poslovil sem se od pravkar rojenega sina: »
Oprosti John, ker ne bom ob tebi, tako kot je bil moj oče ob meni.«
KRESE: Misija na vesoljski postaji MIR danes velja za eno najnevarnejših v vesoljski zgodovini. Zaradi izpada elektrike je
posadka ostala v popolni temi, se brez nadzora prevračala po vesolju, zaradi zarjavelih cevi so se dušili v hlapih
najnevarnejši pa je bil požar.
LINENGER: Bil je kaos, v temi in dimu sem končno našel masko, jo aktiviral in vdihnil…Iz nje pa nobenega kisika.
KRESE: A človek lahko premaga vse, kar mu pride na pot. Tega me je naučila moja slovenska babica, s ponosom pove
danes 61-letni marinec, večkratni magister in doktor.
LINENGER: In to sem občudoval, njeno inteligenco, in to mi je dalo samozavest. Rekel sem si, morda sem pa tudi jaz
sposoben, da postanem astronavt.
KRESE: Iz vesolja je tako večkrat zrl tudi na Slovenijo.
LINENGER: Z očmi sem se po Bledu sprehajal dvatisočkrat, ga trikrat resnično obiskal.
KRESE: In slovenski ponos danes rad prenaša tudi na svoje štiri otroke.
JOHN LINENGER (sin Jerryja Linengerja): Prejšnji teden smo šli na Hrvaško in ko smo se vrnili v Slovenijo sem dobil
občutek, da sem spet doma.
KRESE: Ko se človek dvigne v vesolje dobi občutek, da je celotna Zemlja en sam skupni dom, na koncu doda še
pogumni kozmonavt, ki ima dve želji: Stopiti kot prvi na Mars in postati čarovnik.
LINENGER: Če bi znal čarati, bi rekel: »Ana, z mano greš v vesolje.« Vse ljudi bi dvignil v vesolje, da bi videli svet s
popolnoma drugačne perspektive - in čeprav povsem različnih nazorov bi na koncu le ugotovili, da smo vsi del tega
planeta in da moramo držati skupaj. 99 odstotkov problemov ki tarejo svet bi izginilo.

