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Kupować mięso Ćwiartować mięso
Zabijać mięso Uwielbiać mięso

(... )

Dla jutra mięsa Dla zguby mięsa
Szczególnie szczególnie w obronie mięsa
(Stanisław Grochowiak Pfonąca żyrafa)

Nazwisko Brygidy Helbig - poetki, prozaiczki, tłumaczki,
a przy tym wykwalifikowanej literaturoznawczyni i profesor
slawistyki - pada najczęściej w kontekście debaty o współczesnej
literaturze czy ogólnie: działalności kulturalnej polskiej emigracji
w Niemczech. już na wstępie ów dyskurs spotyka się z koniecznością
(re)definicji emigracji, która w ostatnich dekadach ewidentnie
odbiega od dotychczasowych postromantycznych i z reguły
politycznie nacechowanych standardów, przybierając raczej
wymiar indywidualnych poszukiwań i wyborów egzystencjalnych.
Suwerenność decyzji o wyjeździe, jej nieostateczny charakter,
bliskość kraju ojczystego, zwłaszcza w dobie wzmożonej i ułatwionej
mobilności i możliwość częstych kontaktów tak z rodziną
i znajomymi w kraju, jak i z żywą, mówioną polszczyzną sprawiają,
że emigracja utraciła swój patetyczno-nostalgiczny wymiar.
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Odpolitycznienie i przeniesienie punktu ciężkości na zapis subiektywnych
wrażeń, niespodzianek, przełamywania lub utwierdzania utrwalonych stereotypów w jednostkowym codziennym doświadczeniu daje się zauważyć
również w świadectwach literackich. Istotne jest zwłaszcza zmniejszenie roli
przynależności narodowej jako kryterium identyfikacji tożsamościowej
postaci. Bohaterowie literatury emigracyjnej, czy też "wyemigrowanej"- jak
określa ich Małgorzata Zduniak Wiktorowicz, nie czują się już przede wszystkim Polakami, ten status nie jest decydujący dla ich wyobrażenia o samych
sobie, choć zarazem są świadomi, że spojrzenie z zewnątrz zawsze zawiera
element przyklejania etykietki narodowościowej, choćby w formie prze-
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Bo życie
Znaczy:

w tej
sytuacji okazuje się dystans do siebie i do tego obrazu, jaki przypisują nam
inni - stąd tak częste operowanie ironią i autoironią, czarnym humorem
i prowokacyjnym językiem w twórczości polskich autorów emigracyjnych.
Świadomość nieusuwalności gombrowiczowskiej JĊE\dotyczy jednak
ogólnych uwarunkowań percepcji, nie ogranicza się tylko do narodowościo
wych uprzedzeń. Podobnie doświadczenia emigrantów są w pierwszym
rzędzie egzystencjalnymi doświadczeniami obcości, inności, a nie tylko
zetknięciem Polaków z niemiecką rzeczywistością. Uwzględnienie głębszych,
antropologicznych źródeł przywołuje m.in. perspektywę płci, jako tego
czynnika, który określa nas w sposób bardziej pierwotny niż narodowość. Ten
wniosek wydaje mi się kluczowy dla analizy mini-powieści Brygidy Helbig,
opisującej perypetie kobiety-Polki - z naciskiem na "kobiety" - za naszą
zachodnią granicą. Feministyczny punkt widzenia chciałabym uzupełnić
o refleksję kognitywistyczną, skupioną na przewodniej metaforze jedzeniowej, konsekwentnie wykorzystywanej w literackiej konstrukcji postaci:
bohaterka jest mianowicie "istotą z kiełbasy", żeńską odmianą stworów
powołanych do powieściowego życia w książce Leszka Oświęcimskiego Klub
Kielboludów (Wydawnictwo Nieudaczników, Berlin 2002), który to koncept
Helbig mistrzowsko pogłębiła i wyeksploatowała.
Antycypacją kiełbasianej kondycji bohaterki są figurujące w tytule powieści
ĞZLQLH(Anioły i świnie. W Berlinie!, Forma Autorska. Szczecin 2005),
przeciwstawione uduchowionym i eterycznym aniołom. Pobrzmiewa tu echo
szowinistycznych obelg pod adresem emigrantów z postkomunistycznego,
zaściankowego Wschodu, "polskich świń" w Berlinie. Jednak z drugiej strony
to "świeże mięso" było na początku lat osiemdziesiątych - jak dowiadujemy
się z pierwszych stron powieści - cennym towarem importowym "dla znużo
nego dobrobytem i monotonią, łaknącego świeżych wrażeń niemieckiego
społeczeństwa". Nie wspominając o tym, że polskie kiełbasy i wędliny wciąż
pozostają niemal przysłowiowym rarytasem nie tylko dla naszych zachodnich
sąsiadów. Kiełboiuda Gisela z początku wygląda na typową przedstawicielkę
specyficznej, mięsno-polskiej rasy, mimo upierania się przy rzekomym niemieckim pochodzeniu. Jednak przy bliższym poznaniu objawia bardziej
ezoteryczną naturę, poetyckie ciągoty, czułostkowość i przynależność do grona
istot, które później spotka na wydziale slawistyki, a które tropiąc ślady aniołów
w literaturze, są im podobne: "Budziły w niej mgliste wspomnienia jakiejś
jedwabnej, zaznanej niegdyś w kraju łagodności. Czasem nawet gładziły ją po
twarzy pachnącymi lawendą dłońmi". Ambiwalentna natura bohaterki ujawnia się symbolicznie już w wywołującym stylistyczny zgrzyt nazwisku- ktoś,
kto nazywa się Gisela Stopa, jedną- nie tylko stopą, ale całą nogą- musi stać
mocno na ziemi, podczas gdy drugą chciałby odbić się i wznieść ku rozrzedzonym sferom astralnym. Fantazyjne imię i banalne nazwisko skupiają istotę jej
egzystencji: intelektualno-mistyczne porywy i prozę życia, do której należy
termofor i drożdżowe ciasto ze śliwkami.

i odrzuconego stereotypu.

Jedyną skuteczną bronią
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Splot życiowego pragmatyzmu i dezorganizującego sentymentalizmu,
wymieszanie i połączenie stereotypowych wyobrażeń o kobiecym charakterze,
czyni z Giseli paradoksalnie postać bardzo autentyczną i sympatyczną. Gra ze
stereotypami ma tu również wymiar narodowościowy: bohaterka jest bowiem
specyficzną realizacją obrazu "pięknej Polki". Z jednej strony jej ezoteryczne
lektury, skłonność do wzruszeń, wrażliwość i gotowość do przejmowania się
losem innych nawiązują do romantycznego ideału kobiety-anioła, z drugiej
nachalna cielesność i zewnętrzność odbiegają od typowego modelu słowiań
skiej urody. Tyjąca "w oczach i w katastrofalnym tempie" Gisela jest "grubą
3RON ą z kokardami, odzianą w chińskie kolorowe sweterki", która na dodatek
jest niezbyt zainteresowana nadążaniem za modą i prezentowaniem swoich
wdzięków, choć nie uchroni jej to przed staniem się obiektem zachłannej
konsumpcji. Wyraźnie różni się od niemieckich rówieśniczek: "Po zdaniu
egzaminu magisterskiego dziewczyny znikały, rodziły dzieci, robiły kariery
i Gisela tyle je widziała. One tymczasem chudły, faszerowały się kosmetykami
firmy "Helena Rubinstein", błyszczały na słynnych targach w Dortmundzie,
i w krótkich spódniczkach przewracały w głowach menom - czy może raczej
babożerom, co wydawało się dość naiwnie skonstruowanej Giseli czynem
moralnie nagannym i specyficznie polskim". jej perypetie, choć mało oryginalne i w większości przewidywalne, są właśnie dlatego bliskie życiowym
doświadczeniom czytelniczek, skłaniają do empatycznej identyfikacji. (Małgo
rzata Zduniak-Wiktorowicz pisze o "fabularnym banale" jako strategii narracyjnej, służącej przedstawianiu kobiecych życiorysów.) Zdystansowany i pełen
ironii sposób prowadzenia narracji nie tylko nie zaburza tej relacji, ale wręcz
ją umacnia, sprawiając, że autorska samoświadomość przenosi się po trosze na
bohaterkę, pogłębiając jej rysunek, czyniąc ją bardziej złożoną i ludzką.
3U]HP\VáDZCzapliński komentuje to słowami: "Pozorna naiwność narracji
powoduje, że język wyłazi na powierzchnię i staje się jednym z bohaterów.
W rezultacie ironia zagarnia wszystko (... ), także schematyczne i banalne
wzorce opowieści". Sinusoida wrażeń i emocji urywa się na scenie, która
nastraja optymistycznie: mimo niepewnej przyszłości zawodowej Gisela po
rozlicznych momentach zwątpień i samoudręczeń ostatecznie zyskuje poczucie
pewności siebie. 3U]HP\VáDZCzapliński interpretuje to osiągnięcie przede
wszystkim jako przezwyciężenie różnych wymiarów obcości: kulturowej,
społecznej, językowej, które dokonuje się w wymiarze potocznego, codziennego doświadczenia, zgodnie z dewizą: "Zatroszczę się o życie, a obcość sama
się o siebie zatroszczy". Bez wątpienia aspekt pomyślnej akulturacji współ
tworzy ostateczny sukces bohaterki, ale skupienie się na życiowym konkrecie
nadaje jej historii bardziej uniwersalny, egzystencjalny wymiar, uwalnia go od
kontekstu emigracyjnego, "życia na obczyźnie". Mówiąc za Czaplińskim,
chodzi o osiąganie dojrzałości, ale niezależne od geograficznych koordynat ani
przesłanek narodowościowych. Trudno oprzeć się wrażeniu, że zaprezentowana
perspektywa jest nie tyle polska, co po prostu typowo kobieca: praktyczna,
empiryczna, podobnie jak odbiór otaczającego świata: zdecydowanie zmy-

somatyczny, bezpośredni do tego stopnia, że aż prowadzący do zatarcia
podmiotowych granic percypującego ja. Podświadomym znakiem lęku przed
rozpuszczeniem się w zalewie wrażeń i bodźców są sny, w których często
pojawiają się motywy akwatyczne, co w psychoanalitycznym dyskursie (patrz:
Gaston Bachelard Wyobraźnia poetycka) ma dość jasną wymowę i oznacza
unicestwienie, transcendentalne rozpuszczenie się w uniwersum, co Helbig
wykorzystuje w Aniolach i świniach ... : 11 Na dłuższą metę termofor przestał
wystarczać Giseli, mało tego, dręczyły ją jakieś bezsensowne sny, że wylewa
się z niego woda i że ona w niej tonie. W jej snach mieszkania niemal zawsze
podmyte były wodą, a nieraz całe ulice miast zamieniały się w rzeki, którymi
płynęła kraulem przestraszona.
2]QDNąsensualnego obioru rzeczywistości jest nie tylko szukanie ciepła czy to sztucznego, czy naturalnego, płynącego z dotyku ludzkiej skóry- ale
przede wszystkim wyczulenie na smaki i zapachy. Przy tym apetyt bohaterki
nie sprowadza się tylko do banalnej słabości do dobrego jedzenia, ale jest
metaforą jej postawy wobec życia i świata : Gisela jest głodna wrażeń i przeżyć,
"trawiona gorączką przypraw".
Dochodzimy tu do centralnej metafory kognitywnej!, na której zbudowana
jest koncepcja postaci i jej relacje w świecie przedstawionym - metafory
jedzenia jako czynności i jako obiektu, pokarmu. Podstawowe metafory
konceptualne wykorzystujące jedzenie jako domenę źródłową to: 32-ĉ&,$TO
POZYWIENIE (IDEAS ARE FOOD) oraz ZDOBYWANIE TO JEDZENIE (GETTING
IS EATING). Zwłaszcza ta druga, obejmująca de facto ogół ludzkiej aktywności
poznawczej, znajduje wyraźne zastosowanie w charakterystyce Giseli jako
osoby, której percypowanie świata ma głęboki, intymny, sensualny wymiar.
Jedzenie i smakowanie implikują maksymalną bezpośredniość kontaktu, jak
też uruchamiają sens metafizyczny: w procesie jedzenia i trawienia pokarmprzedmiot doświadczenia- ulega pełnemu przyswojeniu, wchłonięciu, staje się
częścią doświadczającego podmiotu. Nie można wyobrazić sobie bardziej
osobistej relacji. Intensywność takiego przeżywania rzeczywistości jest wartością samą w sobie. W Aniolach i świniach potrzeba silnych i głębokich
wrażeń w sferze intelektualnej i emocjonalnej znajduje wyraz w założeniu
"klubu poetów wegetariańskich pod mylącą, krwiożerczą nazwą ªĩDUFLH
poetów«", ale już wcześniej różnorakie lektury stanowią dla bohaterki duchową
pożywkę, wywołując "dwuznaczne uczucia niesmaku i apetytu", jak we
fragmencie: 11 [Profesor polonistyki Dieter Langosch] lubował się w psuciu
i zawstydzaniu matkomówców głośnym odczytywaniem wierszy Wojaczka
o tym, że na przykład moja matka jest kiełbasą czy coś w tym rodzaju, albo
Peipera o rzeźni róż, co w Giseli budziło jakieś dwuznaczne uczucia niesmaku
i apetytu zarazem". Cudze myśli stają się pokarmem, który Gisela Stopa
metaforycznie przeżuwa, połyka i przetrawia, czytając, dyskutując, próbując
sił na polu twórczości literackiej, tworząc z przyswojonych treści nową jakość .
słowy,
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1. Metafora kognitywna to, za NODV\F]Qąjuż pozycją Lakoffa i Johnsona, rozumienie jednej
rzeczy w kategoriach innej rzeczy, sposób ludzkiego P\ĞOHQLDi postrzegania rzeczywistości.
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Warto zauważyć, że samo jedzenie niesie pozytywny ładunek aksjologiczny,
o czym Urszula Śmietana pisze: ,,Jedzenie - jako pokarm i jako czynność
emanuje, ukrytym wprawdzie, ale oczywistym sensem ontologicznym. jeśli
istnienie jest wartością, jest nią również jedzenie, istnienie to warunkujące .
A jednak te, zawsze problematyczne, związki materii, ciała (jakże prozaicznych)
oraz ducha (jakże wzniosłego), wydają się pozostawać na peryferiach oficjalnej
kultury, uznane za zestawienia swoiście oksymoroniczne, za nieuzgodnienia
porządków kwalifikacyjnych, a nawet za naruszenie zasady decorum".
W tym kontekście konstrukcja ki elboludy Giseli może być postrzegana jako
próba pogodzenia przeciwstawnych porządków, połączenia w jedno anielskiego ducha z mięsną materią. Fakt, że właśnie mięso funkcjonuje jako
budulec i wyznacznik tożsamości, niesie określone kognitywne sensy dla
analizy wizerunku bohaterki w oczach innych i w autoperspektywie. Mięsność
jako tkanka w czystej postaci, nawet bez osłony skóry, dziedzina krwawa
i zwierzęca, sistota materii, nosi piętno gnostyckich z ducha potępień i negacji.
W wyniku dychotomicznego podziału przypada jej miejsce poślednie, kosztem
nieskalanej sfery ducha, jest uważana za siedlisko zła i grzechu. Jednak
w przypadku bohaterki Helbig nie tyle mięsność decyduje o jej pejoratywnej
(samo)ocenie, co przetworzony charakter, bycie podrobem: Vądwie Gisele, ta
z żywego mięsa, obdarzona zwierzęcym instynktem życia i wolności, i ta
kiełbasiana, urobiona, strzegąca narzuconej formy". Problemem jest więc nie
materiał, ale jego ukształtowanie, po wcześniejszym przemieleniu i ugnieceniu.
Kiełbasiana świadomość bohaterki to efekt socjalizacji, indoktrynacji, wtło
czenia w ramy konwenansów, a więc procesów mających na celu standaryzację
i eliminację wszelkich ekstrawagancji. Końcowy produkt jest może smaczny
i zawiera odmierzoną ilość przypraw, ale jako materiał egzystencji okazuje się
mdły, jego banalność i pospolitość nie wzbudzają emocji.
Co innego mięso, które posiada swoją metafizykę. Jolanta Brach-Czaina
w filozoficznych esejach w tomie Szczeliny istnienia zwraca uwagę na immanentny witalizm mięsności, jej pierwotny, elementarny wymiar w perspektywie
egzystencjalnej: 0LĊVQHw istnieniu jest to, czego nie można zeń odrzucić,
pozbyć się, od czego nie można się uwolnić, co nie może być od istnienia
odłączone.( ...) Mięsne jest to, co dane jest nam w życiu tak mocno, że aż drżymy
i czego nie możemy się ]DSU]Hü Dalej czytamy: "Szczególna elementarność
mięsności widoczna jest w tym, że nie usuwa jej nawet miażdżenie tkanki, nawet
posiekana i zmielona jest nadal PLĊVQDco znaczyłoby, że i kiełbasianość Giseli
ma swój udział w uniwersalności i wieczności istnienia, jest szczególną "chwilową, indywidualną formą, przez którą właśnie przeistacza się mięsność". 2GVáR
nięcie metafizycznego, transcendentalnego sensu "bycia w mięsie" nie niweluje
przy tym jego zmysłowego charakteru. Wręcz przeciwnie, pierwotność doświad
czeń cielesnych wysuwa się na pierwszy plan, do tego w formie maksymalnie
bezpośredniej, co należy interpretować jako wartość, intensyfikację przeżyć:
"Mięsność wiąże się z całkowitym odsłonięciem na doznania, jest to bowiem
pewna postawa, w której przyjmujemy świat bez osłony, można by powiedzieć:
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bez skóry "-jak zauważa Brach-Czaina. jednak powyższa nobilitująca filozoficzna perspektywa wyraźnie kłóci się z potocznym postrzeganiem, znajdującym
odbicie w popularnej metaforyce i uzusie językowym, w którym augmentatywne określenie "kawał mięcha" funkcjonuje nie tylko w odniesieniu do
kulinariów, ale jako wyraz oceny seksualnej atrakcyjności drugiej osoby. Choć
ta ocena nie musi być negatywna - mówi się przecież, że ktoś jest "apetyczny",
"słodki" czy "do schrupania" - jest w oczywisty sposób redukcjonistyczna
i najczęściej seksistowsko-szowinistyczna, jak u Helbig: 3UDZGĊmówiąc jej
kiełbasiany status ani nie był wypisany jej na czole, ani nie czynił z niej istoty
wyjątkowej, zwłaszcza na tle innych kobiet z Polski, które przez nieustannie
wypatrujących jakiegoś smacznego kąska polskich kolegów generalnie określane
były jako ªPLĊVR©Co prawda żeńskie pokolenie Cosmopolitan jest już skłonne
traktować mężczyznę jako "ciacho", ale to wciąż kobieta pozostaje stereotypowym obiektem seksualnym, postrzeganym przy tym w kategoriach konsumpcyjnych, zgodnie z inną metaforą konceptualną 32ĩĄ'$1,(TO GŁÓD
(DESIRE IS HUNGER). Co ciekawe, pejoratywne określenia odnoszące się do
atrakcyjności fizycznej przedstawicieli obu płci, semantycznie związane ze
sferą kulinariów, najczęściej przywołują obraz przetworzonych mięsnych potraw:
"pulpet", "pasztet", "kicha" itp. Bohaterka Aniołów i ĞZLĔjako istota z kiełbasy,
jawi się w tym świetle z góry zepchnięta na gorszą pozycję.
"Konsumowanie kobiet" dotyczy nie tylko płaszczyzny kontaktów seksualnych, ale wiąże się z medialnymi i marketingowymi praktykami używania
kobiecych wizerunków w celu wzmocnienia oddziaływania reklamy i polepszenia efektów sprzedaży, zgodnie z cynicznym hasłem sex sells. (Feministyczny
dyskurs często podejmuje problem sprowadzania kobiet do rangi towaru,
w tym towaru żywnościowego. Hasłem wywoławczym stał się tytuł głośnej
powieści Margaret Atwood Kobieta do zjedzenia.) Konsumpcja, jako szeroko
pojmowane korzystanie z dóbr materialnych i konsumowanie w sensie spoży
wania jedzenia odnajdują tu wspólny rdzeń semantyczny, który sprowadza się
do "używania, zużywania". W przypadku powieściowej bohaterki można
mówić o jeszcze jednym wymiarze, w jakim pada ofiarą nienasyconych
apetytów swojego otoczenia: jej nadmierna skłonność do empatii, altruizm
i gotowość niesienia pomocy są bezwstydnie wykorzystywane. Stosunek
innych osób do Giseli nabiera cech mentalnego i emocjonalnego kanibalizmu
czy też wampiryzmu. Interesowni znajomi metaforycznie wysysają z niej
życiowe soki, podbudowując swoje ego, podczas gdy ich áXScoraz bardziej
słabnie, tyle tylko, że zamiast niknąć w oczach, obrasta w kolejne kilogramy,
kompensując emocjonalną pustkę kompulsywnym obżeraniem się. 2GVáDQLD
się druga strona konsumowania, które jest nie tylko dostarczaniem witalnej
energii, ale- jednocześnie- niszczeniem, unicestwianiem życiodajnego paliwa:
pokarmu. "Wszyscy nagle zaczęli się żreć. Najbardziej smakowała im Gisela,
pozbawiona instynktu samoobrony, Gisela żłób, z którego w każdej chwili
można się obsłużyć." 2WZDUWRĞüna innych i kompletny brak asertywności
sprawiają, że bohaterka nie tylko nadmiernie przejmuje się cudzymi sprawami,
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ale ma problemy z oddzieleniem ich od własnego życia. jej tożsamość i podmiotowość są wskutek tego płynne, nieokreślone, podlegają nieustannym
wpływom: "Nie umiała bronić się przed światem. Nie umiała wytyczać swoich
granic, śniło jej się, że ludzie ją jedzą całymi płatami. Prawdopodobnie nie
wiedziała, gdzie się kończy, a gdzie zaczyna. (... ) Śniło jej się, że skubią ją sępy,
że jest tylko kawałkiem padliny, że jej brzuch to jakieś zezwłoki".
Dopiero pod koniec powieści udaje się Giseli odnaleźć względny spokój,
zapanować nad opresyjnymi roszczeniami, tymi stawianymi przez otoczenie
i tymi bezwiednie przyswojonymi i wdrukowanymi, powtarzanymi przez
własne rozrośnięte superego.
jeszcze jedno pytanie nasuwa się w związku z wyjątkowym statusem
bohaterki: w jakim stopniu jej kiełbasianość jest wynikiem i pochodną jej
pols.kości? Starałam się pokazać, że przygody i doświadczenia Giseli mają
wymiar dość uniwersalny i najlepiej oglądać je przez pryzmat teorii kognitywno-feministycznych. Niemniej jednak aspekt przynależności narodowej
odgrywa tu istotą rolę, na co zresztą zwraca uwagę autorka w pierwszym minirozdziale Klub Kiefboludów. Fakt, że to właśnie istoty "importowane" z Polski
mają status kiełbasianych stworów nie jest bynajmniej przypadkowy. Wychodząc od metafory 262%2:2ĝû
TO MATERIAŁ (PERSONALITY IS MATERIAŁ),
można dość prosto przekształcić ją w 262%2:2ĝûTO POKARM, ta zaś z kolei
formuła po dalszym opracowaniu i uszczegółowieniu sprowadza się do metafory CHARAKTER NARODOWY TO POTRAWA. W kontekście książek Helbig
i 2ĞZLĊFLPVNLHJRodzwierciedleniem polskiego charakteru narodowego jest
kiełbasa. Abstrahując od mód i regionalnych tradycji kulinarnych, uchodzi ona
na ogół za artykuł spożywczy mało wykwintny, pospolity, ot, wkładkę do
codziennej kanapki. jeśli przenieść te skojarzenia na domenę docelową,
polskość wiązałaby się z zaściankowością, przaśnością, ale i zwyczajnością,
bezpretensjonalnością. I tak jak w kiełbasie oprócz zmielonego mięsa znajduje
się mnóstwo przypraw, pieprzu, czosnku, gorczycy itp., tak ta polska zwyczajność byłaby w istocie konglomeratem różnych mniej lub bardziej pikantnych
składników. 3RĪ\ZQRĞüi smakowitość kiełbasianej mieszanki dla wszystkich
nie-wegetarian nie ulega wątpliwości, podobnie jak jej przynależność do
utartego trybu codzienności. Skandalizujący wiersz Wojaczka, o którym zresztą
jest mowa w powieści, zaczyna się od słów: "To jest kiełbasa l to jest moja
matka jadalna". To niecodzienne utożsamienie ewokuje coś więcej niż tylko
przyzwyczajenie, codzienną rutynę. Pospolita kiełbasa jest symbolem swojskoś
ci (nieprzypadkowo popularne rodzaje kiełbas noszą nazwy: "swojska" czy
"zwyczajna"), zakorzenienia w pewnej tradycji i wspólnocie - rodzinnej
i narodowej. jest życiowym konkretem, w który można się wgryźć, by przypomnieć sobie znajome smaki, poczuć się jak w domu. W końcu nie da się żyć
samą eteryczną ambrozją i boskim nektarem, a ludzie to nie niematerialne
anioły, tylko zwykli zjadacze chleba. I czasem też kiełbasy.

