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Im mniejsze mieszkania, tym wi#ksze rodzinne tarcia, 
tak$e w%kuchni%– tarcia rozumiane w% sensie metafo-

rycznym i%dos&ownym. 
Moi rodzice, wówczas w% gruncie rzeczy smarkacze 

(czego jako dziecko, rzecz jasna, nie wiedzia&em, ale 
dzisiaj ju$ wiem%– i%w's ojca nie wydaje mi si# teraz a$ 
tak g#sty), zaj#li niedu$y pokoik w%mieszkaniu dziad-
ków; mia&o to by( rozwi'zanie chwilowe, do czasu 
otrzymania w&asnego M-) na bia&ostockim osiedlu 
Dziesi#ciny%– chwila trwa&a lat dziewi#(. Nawet Goethe 
przyzna&by, $e by&a pi#kna, przynajmniej z% punktu 
widzenia dziecka; trzypokoleniowa rodzina w% jednym 
dwupokojowym mieszkaniu% – oto prawdziwa magia 
liczebników! 

Przekracza&em bezkarnie lini# demarkacyjn' dziel'c' 
terytoria obu nie zawsze sobie przyjaznych pa*stw. 
Dziadkowie zajmowali du$y pokój z% balkonem, my ten 
malutki, z% oknem od strony podwórza% – przedpokój, 
&azienka i%kuchnia by&y wspólne. Niepisane zasady naka-
zywa&y doros&ym korzysta( z% cz#+ci wspó&dzielonych 
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w%innym czasie; ja posiada&em paszport dyplomatyczny%– 
mog&em by(, gdzie chcia&em i%kiedy chcia&em. Ojciec tro-
ch# mi zazdro+ci&; jeszcze niedawno,% jako nastolatek, by& 
zwyk&ym domownikiem%– teraz sta& si# $onatym lokato-
rem w%domu w&asnych rodziców. Solidaryzuj'c si# z%$on', 
rzadko przeskakiwa& niewidoczn' granic# mi#dzy dwiema 
podstawowymi komórkami spo&ecznymi; ja robi&em to 
wielokrotnie ka$dego dnia%– przemyca&em zabawki, plo-
teczki i%smako&yki.

Dziadek by& powa$ny i% stateczny (cho( pewnie m&od-
szy ni$ ja dzisiaj); mia& krzaczaste brwi i% problemy 
z% sercem% – jak na pu&kownika peerelowskiego wojska 
przysta&o. Wtedy jeszcze nie zdawa&em sobie sprawy, $e 
wzrastam jako re$imowy wnuk, a% jednocze+nie syn opo-
zycjonistki% – w% czterdziestoo+miometrowym mieszaniu 
przy ulicy Kalinowskiego w%Bia&ymstoku toczy&y si# spory 
i% pokoleniowe, i% polityczne. Ojciec trwa& w% rozdarciu% – 
jako m'$ totalnej opozycji, ale i%syn totalitarnej w&adzy. 
Nic dziwnego, $e od czasu do czasu zakrada& si# w%oko-
lice pawlacza; sta& tam g'sior z% pykaj'cym w% szklanej 
rurce winem%– dzi#ki in$ynierskiemu sprytowi pykanie 
udziela&o si# szybko tak$e ojcu. Potem czka& i%chichota&, 
doprowadzaj'c do sza&u w&asn' $on#. Ale polityka, nawet 
domowa, wywo&uje napi#cia, które nale$y cyklicznie roz-
&adowywa(.

Babcia raczej nie prowadzi&a otwartych dzia&a* 
wojennych; okopa&a si# w% kuchni, sk'd prowadzi&a 
ustawiczny ostrza& pociskami mi&o+ci, a%$e by&a Wielko-
polank', jej niewerbalne wyznania dawa&o si# przeli-
cza( na konkretne kalorie. Celownik nakierowany by& 
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na mnie; w% pojedynku z% do+wiadczon' poznaniank' 
moja ledwie wtedy gotuj'ca mama nie mia&a wielkich 
szans% – wynik batalii o% mój $o&'dek (przedsionek 
serca) by& przes'dzony. Babcia u$ywa&a wyrafinowanej 
broni jak pomidorowa, kompot z%czere+ni czy podziub- 
dziane kanapki (peerelowska odmiana bruschetty al 
pomodoro): +wie$y chleb, prawdziwe mas&o, pachn'cy 
pomidor%– wszystko pokrojone na kawa&eczki. Dziadek, 
tak$e poznaniak, domaga& si# gzika i% innych przysma-
ków znanych mu z%rodzinnego domu. Dlatego w%stolicy 
Podlasia jedli+my to, co jada&o si# na zachodnim kra*cu 
Polski. 

Kiedy+, w% pierwszej czy drugiej klasie, pani nauczy-
cielka kaza&a nam opisa( potrawy regionalne.

– Czyli jakie?%– chcia&em wiedzie(.
– Takie jak w%domu. 
Opisa&em% – i% dosta&em dwój#. Z% adnotacj', $e nie 

tylko +ci'gam, ale na dodatek g&upio +ci'gam, „…
bezmy+lnie odpisuj'c z% jakiej+ ksi'$ki!”% – bo u% nas, 
na Podlasiu, to si# je bab# ziemniaczan' czy kiszk# 
ziemniaczan', ewentualnie kartacze, a% nie jakie+ tam 
gziki. Babcia posz&a do szko&y wyt&umaczy( zawi&o+ci 
powojennych losów; do Bia&egostoku rzuci&o j' w% +lad 
za m#$em: z% jej pozna*skim umi&owaniem porz'dku, 
z% pracowito+ci', z% takim, a% nie innym smakiem% – co 
wi#c jest temu wszystkiemu winny wnuczek?! Uwag# 
wykre+lono. Ale dosta&em prac# domow': opisa( ulu-
bion' wielkopolsk' potraw#.

– Szare kluski &y$k' k&adzione%– wyduka&em nast#p-
nego dnia, stoj'c przed ca&' klas'.
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Trzydzie+ci okazów wy$u demograficznego rykn#&o 

+miechem. Nikt chyba nie us&ysza&, $e nale$y zetrze( 
surowe ziemniaki, ods'czy( sok, doda( m'k#, jajko, tro-
ch# soli i%wymiesza(, a% potem nabiera( &y$k' siniej'c' 
mas# i%wk&ada( do osolonej gotuj'cej si# wody. 

– I%jak one wygl'daj'?%– Pani nauczycielka ruszy&a mi 
z%pomoc'. 

Natychmiast przypomnia&em sobie porównanie ojca.
– Jak ksi#$niczka zamieniona w%ropuch#%– paln'&em.
Bo ojciec uwa$a&, $e s' brzydkie, trupio sine i% trzeba 

zamkn'( oczy, aby dotkn'( ich ustami% – lecz warto, 
ooo, jak warto…! Niestety pani nauczycielka nie da&a mi 
szans na rozwini#cie tej jak$e +mia&ej metafory; popro-
si&a o%dzienniczek, a%nast#pnego dnia ojciec pow#drowa& 
do szko&y.

Trwaj, chwilo, trwaj, jeste+ taka pi#kna!
Trwa&a dziewi#( lat.
Bywa&o, $e zak&óca&y j' rodzinne tarcia, ale cz#+ciej 

ko*czy&o si# na tarciu surowych ziemniaków. 
Je$eli po ugotowaniu podamy kluski z%podsma$anym 

w#dzonym boczkiem i%cebulk' oraz zasma$an' kapust' 
kiszon', otrzymamy danie wpisane na Krajow! list" 
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i#Rozwoju 
Wsi. Wci'$ mnie dziwi, $e nie ma przy nim ani s&owa 
o%Bia&ymstoku!
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SK$ADNIKI:

! kg ziemniaków (m'cznych)
) &y$ki m'ki ziemniaczanej
! &y$ka m'ki pszennej
! jajko
sól
!.- g w#dzonego boczku
! cebula

DO TEGO:

na wszelki wypadek%– internet!

PRZYGOTOWANIE:

Uwa$ny czytelnik ju$ wie, co zrobi( ze sk&adnikami. 
Mas# nabieramy &y$eczk' i wk&adamy do wrz'cej wody, 
czekaj'c spokojnie, a$ kluska odklei si# i opadnie na dno. 
Je$eli ciasto jest za rzadkie, kluski b#d' si# rozpada( – 
dodajmy wi#c troch# m'ki. Gotujmy je oko&o . minut od 
chwili wyp&yni#cia. Podajemy z przysma$on' z cebulk' 
lub z boczkiem. Albo i z jednym, i z drugim!
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