
czAR śwl4r gożeco NARoDZENIA
Moja babcia to supermen-ka.
Nie potrafię sobie wyobrazic życia w czasach stanu wojennego. Opowieść babci o
tym okresie była dla mnie straszna i nierealna.

Moja babcia w tamtych latach wychowywała trojkę małych dzieci - czyli mojego
tatę oraz mojego wujka i ciocię. Babcia pracowała na poczcie i miała bardzo duzo
pracy. Najgorsze dla niej było wtedy to, że zarabiała pieniądze, ale nie mogła za nie
zbyt wiele kupic bo wtedy wszystkiego brakowało, Trzeba było wciąż kombinować
jak zdobyć podstawowe do zycia produkty. Było to o tyle trudne, że w sklepach
niczego nie było i wszystko kupowało się na kartki - cukier, słodycze, mięso, kawę,
a nawet mąka. W sklepach był tylko ocet i worki jutowe na ziemniaki, A pod
sklepem były kolejki,w ktorych stało się cały dzień iwięcej,aby coś kupić.
Pewnego razu babcia wracając z pracy zobaczyła przez szybę w sklepie mięsnym,
że są parowki , które dzieci tak lubiły i ktorych tak dawno nie jadły Nie
zastanawiając się długo weszła i kupiła 4 kg. Bardzo była szczęśliwa, ze udało jej
się kupić taki przysmak. Gdy przyszła do domu ,wszyscy rzucili się na parówki.
Wtedy okazało się, że były to parówki z baraniny. Miały okropny zapach, były
twardawe ,ale i tak wszystkim smakowały.
Tak samo trudno było zdobyć masło, dlatego kupowano margarynę. Dzieci
uwielbiały chleb z margaryną i śmietaną posypaną cukrem. Kochały tez słodycze,
dlatego babcia sama robiła czekoladę z bakalii, kakao, orzechów i mleka w
proszku. W sklepach wyroby czekoladopodobne były okropne i dodatkowo na
kartki.
Babcia od zawsze uwielbiała kawę. Wtedy kupowało się ją na kańki, po kilka sztuk
na osobę. Więc bardzo często na zakupy z babcią chodziły dzieci, bo kazdy klient
mogł kupić po kilka sztuk opakowań kawy . Prawdziwa kawa to był rarytas. Gdy
była, to piło się ją raz dziennie. Pienłsze zaparzenie kavrry nazywano
,,proboszczówką". Była aromatyczna, mocna i pyszna. Potem fusy po niej zalewano
jeszcze razwrzątkiem - była to tzw,,wikarówka". Gdy nie było kawy',piło się kawę
zbożową. Bez mleka.
Na działce uprawiało się wtedy wszystkie warzwa a przede wszystkim cebule,
czosnek oraz zblerało porzeczki, mali ny i truskawki.
W jesieni i zimie juz nie było tak dużo owoców dlatego wszyscy wyczekiwali świąt
Bozego Narodzenia. Wtedy do sklepów ,,rzucali" pomarańcze. Juz w Dzienniku
Telewizyjnym o godzinie 20.00 ogłaszano, że statek z pomarańczami wpływa do
pońu, Teraz trzeba było obliczyć kiedy towar będzie w sklepach. Babcia pamięta
dzień przed Wigilią kiedy sąsiadka powiedziała, że jej mąż stoi pod Akwarium w
kolejce po owoce. Gdy tam doszła kolejka była olbrzymia i babcia nie była pewna
czy dostanie cokolwiek. Ale udało się jej te pomarancze kupic. W tym czasie mąż z
synem ubierał już w domu choinkę. Było wiele radości gdy bezpiecznie wrociła do
domu, Tamte święta wzbogaciła też paczka ktorą dostała w zakładzie pracy.
Dziadek na czarnym rynku zdobył szynkę konserwową, a od sąsiadki dostali karpia
i kiełbasę wędzoną przezjej mamę na wsi, W czasie świątecznej kolacji nie brakło
dostępnego wszędzie octu do zakwaszenia barszczu, Śpiewali kolędy
i słuchali Zespołu Mazowsze w Polskim Radio.
Bardzo trudno było życ w tamtych czasach a do tego być kobietą, matką i zoną.


