
Temat: Jak w kilka dni przeżyć życie? Piszemy charakterystykę Oskara

Etapy życia Oskara

Wiek Co się dzieje w  jego życiu?

dzień pierwszy
10–20 lat

– pierwsza miłość;
– przegrane starcie z Pop Cornem o względy Peggy Blue;
– niechciany, pierwszy w życiu pocałunek z Chinką, by udowodnić 
kolegom, że jest się mężczyzną;
– zdobycie względów Peggy Blue, rozpoczęcie tworzenia związku;

dzień drugi
20–30 lat

– małżeństwo z Peggy Blue;
– Dużo spaliśmy, dużo marzyliśmy, leżeliśmy blisko siebie, 
przytuleni, opowiedzieliśmy sobie swoje życie.;
– To normalne, między dwudziestym a dwudziestym piątym rokiem 
życia często wychodzi się po nocach, baluje, prowadzi hulaszcze 
życie.;

dzień trzeci
 30–40 lat

– operacja żony (Peggy);
– rozmowy o chorobie i śmierci;

dzień czwarty
40–50 lat

– kryzys w małżeństwie po dowiedzeniu się przez Peggy
o pocałunku z Chinką;

dzień piąty
50–60 lat

– Fajne jest życie we dwoje. Szczególnie po pięćdziesiątce, kiedy ma
się za sobą różne przejścia.

dzień szósty
60–70 lat

– Peggy Blue czuje się lepiej. Przyjechała mnie odwiedzić
na wózku. (…) spędziliśmy razem miłe chwile. Słuchaliśmy Dziadka 
do orzechów, trzymając się za ręce i przypomniały nam się dawne 
czasy.;

dzień siódmy
70–80 lat

– Oskar zastanawia sięnad słowami: życie, śmierć, wiara, Bóg;
– Chcę powiedzieć, że dla „Życia” jest kilka rozwiązań, a więc nie 
ma żadnego.
– A ja myślę, ciociu, że dla życia nie ma innego rozwiązania niż 
żyć.;

dzień ósmy
80–90 lat

 (…) a teraz zostałem sam i leżę w łóżku łysy, stary i zmęczony. 
Ohydnie jest się starzeć.;

dzień dziewiąty
90–100 lat

– Oskar zrozumiał, że Bóg chce mu powiedzieć, aby codziennie 
patrzył na świat, jakby oglądał go po raz pierwszy;
– Dziękuję ci, Panie Boże (…)  Miałem wrażenie, że bierzesz mnie 
za rękę i wprowadzasz w sam środek tajemnicy, by zgłębiać 
tajemnicę. Dziękuję.;

dzień dziesiąty
100–110 lat

– Byle kretyn może cieszyć się życiem w wieku dziesięciu, 
dwudziestu lat, ale kiedy człowiek ma sto lat, kiedy już nie może się 
ruszać, musi uruchomić swoją inteligencję.;

dzień jedenasty 
110–120 lat

–  Sto dziesięć lat. To dużo. Chyba zaczynam umierać.


