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- Nie ma, jest w pracy - informuje życzliwie Pani Zosia.
- Tak? To niech pani zapyta, gdzie był naprawdę i z kim!
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A tym ostatnim
nie dajmy się dręczyć! Są toksyczni
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I jeśli
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bardzo
nieotrząsnęliśmy
szczęśliwi. się już z przejedzenia świątecznego, rodzina znów da nam szansę, żeby za nią zatęsknić - idźmy na
spacer do lasu! Póki jeszcze jest!
A w wolnej chwili polecam raczej „Ucztę Babette” niż
„Wielkie żarcie”. Może być też „Uczta” Platona, ale to już
dla bardziej zaawansowanych.
Platoniczne podejście do jedzenia byłoby dla mnie zdecydowanie za trudne! Smacznego!
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