
REPUBLIKA ALI SREČNO POT GRETA GARBO - teksti

----------------------------------------------
Barbara (B): Jaz zdaj grem.
Gregor (G): Kam?
B: Stran od tebe.
G: A grem lahko zraven?
B: Ne.
B: A boš čips?
G: Ne.
-----------------------------------------------
Barbara: 

1. Pri Žabicah sem v celi skupini najlepše pela.
2. S sedmimi leti sem napisala svojo prvo pesem
3. V 2. razredu OŠ sem pomagala organizirati delovne akcije pobiranja 
papirčkov okoli bloka.
4. V 4.razredu OŠ sem seštrikala svoj prvi brezrokavnik.
5. V 5.razredu OŠ sem imela zaključene same petke.
6. V 5.razredu OŠ sem že imela fanta iz 8.razreda.
7. Na višji stopnji OŠ sem bila najbolj talentirana in perspektivna pri 
recitacijskem krožku.
8. V 7.razredu OŠ sem napisala svoj prvi avtorski komad:

Sem človek, (C)
drugačen od vas, (E)
sem tisto (a)
kar terja moj čas: (C), G

Sem Miha, (C – C,G,C)
Sem Tine, (E – E,G#,H)
Sem Peter, (a – A,A,C)
Sem Jani. (E – E,G#,H,E)

Sem človek,
Ki dvakrat živi,
sem človek, 
ki spi, ko ne spi.

Sem mačka,
Sem račka,
Sem miš 
In sem ris.

Sem človek,
Ki ljubi ljudi,
Sem tisto,
Kar vsak si želi:

Sem sreča, 
Ljubezen,
Veselje,
Sem strah.



Poslušajte!
Vsi, ki vas mika:
Ste kar ste,
Pa basta in pika.

9. Vsrednji šoli sem v družbi vedno igrala kitaro.
10. Od 2. do 4. letnika srednje šole sem vsako soboto sodelovala v delovnih 
akcijah Zveze Socialistične Mladine Slovenije.
11. V 2.letniku srednje šole sem napisala in zrežirala dramo, ter v njej tudi 
igrala:

B: …Je že kuhana?
G: Kdo?
B: Kava. Saj kuhate kavo, ne?
G: Ja, kavo kuham.
B: Vedno živite sami?
G: Ne, včasih sem imel psa.
B: (Ah revček) Kaj pa se mu je zgodilo?
G: Vzeli so mi ga.
B: Kako. Ukradli? Nemogoče. Kakšne pasme pa je bil?
G: Čistokrvni mešanec.
B: Ja kdo pa ga je ukradel?
G: Niso ga ukradli. Vzeli so mi ga, ker je lulal po hodniku.
B: Smešno. Jaz pa sem mislila, da jemljejo samo take, ki so lepo vzgojeni. Kako 
so lahko vzeli tako nevzgojenega psa? Res ne poznam ljudi, ki bi jemali take, ki 
lulajo po hodniku.
G: Mislil sem reči, da so ga vzeli zato, ker niso marali, da lula po hodniku.
B: Aja, sostanovalci so ga vzeli. Kam so ga pa dali?
G: Ne vem, verjetno so ga ubili.
B: Ubili?! Pa ste šli na Policijo?
G: Ne.
B: Zakaj niste šli na Policijo in rekli, da so vam sostanovalci ubili psa?
G: Ker, ker, ker ne vem, če so ga zares ubili.
B: Kako, samo na pol so ga ubili?
G: Ne, mogoče so ga prisilili, da je umrl.
B: Kaj, taka reva je bil, da je kar umrl, ker so oni to pričakovali od njega?
G: Ne vem, bil je dober pes.
B: Kako pa mu je bilo ime?
G: Viktor.

12. Pri devetnajstih sem naredila sprejemne izpite na AGRFT v prvem 
poskusu.
13. V 2. letniku akademije sem prejela Severjevo nagrado za mlado igralko.
14. V 4. letniku akademije sem prejela študentsko Prešernovo nagrado.
15. Leta 1998 sem diplomirala.
16. Leta 2002 sem Magistrirala iz Metode fizičnih akcij.
17. Sem zelo usdpešna pedagoginja. Redno poučujem že 7 let.



-----------------------------------------------
Barbara piše na steno: "Greta je srečna. Greta ve kaj bo oblekla."
-----------------------------------------------
Gregor: 
Spoznala sem ga v mladinski delovni brigadi na Menini planini. Boštjan. Bil je moja 
prva ljubezen.
Čez dan sva skupaj sadila drevesa, ponoči sva ležala drug ob drugem. Rekel mi je, 
da me ljubi, jaz pa sem mu dala žvečilne iz Avstrije. Sladki so bili njegovi poljubi. 
Njegove roke nežne. Tako so minevale noči hitreje kot dnevi. Potem je moral oditi, 
deset dni pred koncem. S starši na morje. Rekel mi je, da se bo vrnil in jaz sem mu 
rekla, da bom potem vsa njegova. V avtobusu do Mežice sva se poljubljala in jaz 
sem jokala.
Ko sem se kasneje s sedežnico vozila v planino kjer smo pogozdovali, sem prosila 
Boga, da se vrne. Govorila sem mu: Če se vrne, bom verjela Vate. Želela sem se mu 
predati. Izbrala sem prostor, izposodila sem si sveče in pripravila liter 
Jeruzalemčana.
Ni ga bilo. Čez pol leta za Božič me je poklical. Vprašal me je kako sem? 
-----------------------------------------------
Barbara: 
Leto 2007: ZDRAVIK, ker nisem želela takoj z njim
Istega leta ARHITEKT, ker ni bil pripravljen na skupno življenje

Leto 2005: PRODUCENTKA, ker moj koncept ni bil dovolj dober

Leto 2004: KOREOGRAF, ker moje sposobnosti niso bile v skladu z njegovimi 
zahtevami.
Istega leta BOJAN, ker je bil vezan
Istega leta REŽISER, ker nisem bila sposobna do konca speljat predstave

Leto 2003: PRIJATELJICA, ker… še zdaj ne vem
Istega leta PARTNER, ker je bil zaljubljen v drugo

Leto 2002: ŠTUDENTKA, ker je imela punco
Istega leta ŠTUDENT, ker ni zmogel veze na daljavo

Leto1993: PROFESORICA, ker sem bila prekratko postrižena

Leto 1991: GIMNAZIJEC, ker sem jaz prej želela spat z njim, kot on z mano
Istega leta GAŠPER, ker je bil zaljubljen v drugo

Leto 1990: DAMIJAN, ker mu nisem bila več zanimiva

Leto 1989: EVGEN, ker se je odločil za mojo sošolko, ki ni bila vozač
Istega leta BOŠTJAN, ker se ni vrnil k meni, kot je obljubil

Leto 1987: ROKOMETAŠ, ker sem bila preveč fantovska



-----------------------------------------------
Barbara piše na steno: "Greta je zapustila stanovanje. Jaz sem stanovanje."
-----------------------------------------------
Urška: 
Pride trenutek, ko poželenja ni več. Vsakdan zapolnjujejo navade, vzorci, ki ne 
pritegnejo. Domišljija ustvarja navidezen svet, ki je boljši od dejanskega, v katerem 
sem super herojina, boginja in nasploh fantastična, v katerem imam:
- polne ustnice
- ravne noge
- izklesan trebuh
- svojega zobozdravnika s koncesijo v Ljubljani
- živim brez stresa 
- umrem brez bolečin
- sem pogumna
- dobra mama
- moj pes ni nevrotičen
- imam kredit za hladilnik
- hišo na morju
- žuram lahko celo noč in se naslednji dan počutim odlično
- živim s strastjo


