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ŻYĆ. CHWYTAĆ DZIEŃ. Stoję przed łóżkiem w sypialni, 
nie wiem, jak chwyta się dzień. Wreszcie postanawiam 
jak zwykle zacząć od nekrologów.

Najpierw jednak idę do łazienki. Mam na sobie 
ubranie z poprzedniego dnia – i z wszystkich innych 
dni – moją czarną sukienkę. Wczoraj była wyjątkowo 
czarna. Epsilon jest niskiego wzrostu, więc nie wiem, 
dlaczego lustro nad umywalką wisi tak wysoko. Mówi, 
że wystarczy mu, że widzi przedziałek. Ja nie widzę nic, 
taka jestem zgarbiona. Prostuję plecy i wspinam się na 
palce. Wtedy ledwie dostrzegam w lustrze górną poło-
wę twarzy, jak wodnik. Dziwne, że to ja. Patrzę sobie 
w oczy. Nie ma sensu być ładnym, kiedy nikt tego nie 
zauważa. Wychodzę na korytarz po gazetę.

Możliwe, że moi najbliżsi sąsiedzi, June i jego mat-
ka, wiedzą o moim istnieniu. Ale nie będzie im mnie 
brakować. Tylko oni, oprócz Epsilona i mnie, mieszka-
ją w bloku, odkąd go zbudowano. Dobrze pamiętam, 
jak June był mały. Jego matka nie wymawia „r”, ale 
to pewnie ojciec wymyślił to imię, bo wiem, że ponad-
przeciętnie interesował się dawnymi językami. I rewi-
dentkami. Matka jest jedną z niewielu osób, z którymi 
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się witałam w czasach tuż po przeprowadzce, kiedy nie 
znałam się jeszcze na rzeczy. „Dzień dobry” – mówiłam 
po kilka razy dziennie. Prędko stało się to problemem. 
Rano szło nieźle, ale potem znów się spotykałyśmy, 
kiedy ona wracała z piwnicy, a ja z garażu na rowery. 
„Dzień dobry” – powtarzałam. Nieco później mogły-
śmy natrafi ć na siebie pod pralnią, a często i parę godzin 
po tym. „Dobry wieczór” i „Miło znów panią widzieć” 
– mówiłam z wymuszonym uśmiechem. Jak wychodzi-
łam wyrzucić śmieci, podczas gdy ona załatwiała bliżej 
nieokreślone sprawy, byłam zmuszona udawać, że sła-
bo widzę po ciemku i jej nie zauważam. Rękoma wy-
macywałam sobie drogę do zsypu, aby nazajutrz rano 
znów powiedzieć jej „dzień dobry” i od nowa zacząć te 
żenujące uniki. Ulżyło mi, kiedy mąż zostawił ją dla 
rewidentki z piętra niżej, przez co przestała wychodzić 
z mieszkania. June był nadal nieletni, ale sam musiał 
wszystko załatwiać, więc może nic w tym dziwnego, że 
nie wyrósł na sympatycznego mężczyznę. Nigdy się nie 
wita, kiedy spotyka Epsilona i mnie, a i ja też się z nim 
nie witam. Odkąd z naszego bloku wyprowadziła się ta 
przygłucha, pozdrowienia zostawiam Epsilonowi. „Do-
bry” – mówi Epsilon, a June nie mówi nic, chociaż raz 
pokazał nam palec.

– Dziwne – powiedział Epsilon, nie próbując ironi-
zować. Epsilon nigdy nie ironizuje. – Nigdy nie widzia-
łem takiego powitania. Chyba nauczył się tego w har-
cerstwie.

Bywa, że June albo jego matka równocześnie ze mną 
wyglądają przez szparę w drzwiach, żeby rano podnieść 
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gazetę z wycieraczki, i za każdym razem jest to tak 
samo nieprzyjemne.

Siadam przy kuchennym stole z moimi kromkami chle-
ba. Za drugim razem otwieram gazetę na właściwej 
stronie. Kiedy jestem w centrum handlowym Tveita 
i kupuję drożdżówki z kokosem i budyniem, najpierw 
wyjadam ten żółty środek. I podczas gdy przegląd 
wszystkich plajt jest kokosową posypką gazety, nekro-
logi to żółte nadzienie z waniliowego budyniu. Dziś 
czuję ulgę, że mojego nazwiska tam nie ma. Aczkol-
wiek nekrolog byłby miłym dowodem na to, że istnia-
łam. Zastanawia mnie, czy mogłabym zawczasu wysłać 
im swój własny i poprosić, żeby wydrukowali go w od-
powiednim momencie. Wcześniej czytałam nekrologi 
jedynie po to, by napawać się kosztem tych, których 
przeżyłam. Teraz jednak myślę, że to bez znaczenia, bo 
i tak wszyscy żyjemy tylko chwilę.

Jesteś taką godziną, która już nie wróci, stosem listów po-
żółkłych w głębinie szufl ady, zapomnianym uśmiechem, który 
bardzo smuci, i wspomnieniem, na które nie ma żadnej rady.

Ciekawe, czy ktoś będzie pamiętał, jaka byłam ład-
na, bystra i zabawna. Gdybym miała dzieci, mogłyby 
odziedziczyć moje talenty, jakiekolwiek by były, mog-
łabym też komuś przekazać swoje życiowe motto: 
„Droga córko, pamiętaj, żeby zawsze wydymać usta na 
lekkim wydechu, kiedy robią ci zdjęcie”. Ale przyro-
da interesuje się tylko zachowywaniem i podtrzymy-
waniem gatunków, gdzieś ma jednostki. Właściwie to 
przyroda chce, żeby jednostki żyły jak najkrócej, żeby 
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pokolenia prędko się wymieniały, a ewolucja szybciej 
szła naprzód, co daje przewagę w walce o istnienie.

– Przyroda zachowuje się zatem w sposób sprzeczny 
z interesem jednostki – powiedział Epsilon.

– Czy nie to zawsze mówiłam? – odparłam.
Od śmierci Steina Epsilon zaczytywał się jedną książką.
– Co ty właściwie czytasz? – spytałam.
– Czytam, co Schopenhauer ma do powiedzenia 

o śmierci – powiedział Epsilon. – Próbuję pogodzić się 
z nieobecnością Steina.

– Ale czy ty nie jesteś religijny?
– Nie.
– Więc masz nadzieję znaleźć dla Steina inne roz-

wiązanie?
Epsilon skinął głową.
– Możliwe.
– To mówi coś rozsądnego ten Schopenhauer?
– To, że Stein mógł przeżyć jako swego rodzaju wola 

świata, zdaje się lekko przesadzone – powiedział Epsi-
lon. – Ale w tym, że przeżyje w postaci psiego gatunku, 
może już tkwić ziarno prawdy.

– Więc jeśli wyobrażę sobie psa, który tysiąc lat 
temu stał w ogrodzie i jadł trawę, jakby to miało roz-
wiązać wszystkie jego problemy, w pewnym sensie bę-
dzie to ten sam pies, który je trawę dzisiaj? – zapyta-
łam. – Marna pociecha. Stein był w końcu jeden.

– Schopenhauer mówi, że musisz wykroczyć poza 
wyobrażenie Steina jako jednostki – rzekł Epsilon. – 
Musisz utożsamić go z całością, gdyż jako część całości 
czeka go długie życie w postaci psa.
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Myślę sobie teraz, że ja też muszę wykroczyć poza 
wyobrażenie siebie jako jednostki i utożsamić się z cało-
ścią, ale nie potrafi ę. Tak bardzo oddaliłam się od cało-
ści, jak tylko się da. Może jednak nie jest za późno, więc 
rozważam możliwość, że ktoś zauważy mnie w drodze 
do sklepu. Tylko co ja zrobię, jeśli to nastąpi? Pewnie 
nic, i może tego kogoś zawiodę. Nigdy nie słyszałam, 
żeby komuś imponowało nicnierobienie, a ja nie lubię 
zawodzić ludzi.

Muszę długo stać pod drzwiami i wyglądać przez wi-
zjer. Ale nie narzekam. Gorzej mają ci, którzy z po-
wodu wady wzroku muszą nosić monokl. Czekam, aż 
sąsiedzi z mojego piętra i ci z góry sobie pójdą, a drzwi 
wejściowe na parterze zatrzasną się jeszcze kilka razy, 
i idę. Nie robię zakupów w weekendy, bo wtedy za 
dużo ludzi chodzi po dworze, a Epsilon siedzi w domu. 
Wolno schodzę po schodach między piętrami, prędko 
mijam drzwi sąsiadów i skrzynkę na listy. Kiedyś moje 
nazwisko widniało na katalogu sprzedaży wysyłkowej, 
a ja prawie kupiłam „wspaniałą i zupełnie wyjątko-
wą, śpiewającą, plastikową głowę łosia, która śpiewem 
reaguje na ruch, wzbudza śmiech i poprawia nastrój, 
a podobnym łosiem pochwalić się może niewielu”. Ale 
Epsilon temu zapobiegł.

Kiedy wychodzę, zmuszam się, żeby spojrzeć w górę. 
„Ładne słońce” – myślę, po czym znów spuszczam wzrok 
na rzeczy wyglądające zza krawężnika. Minął przeszło 
miesiąc, odkąd w gazecie był nekrolog dozorcy.

– Zmarł śmiercią tragiczną – powiedziałam.
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