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Słowa kluczowe bibuła, drugi obieg, wolne słowo, Lublin w okresie PRL

Bo już w samochodzie jest "bibuła"

Pamiętam takie zabawne zdarzenie. Ponieważ musiałem, jak już złożyliśmy to wszystko, trzeba
było oczyścić ten lokal i porozrzucać bibułę. Więc te wszystkie skrzynki, które miałem, piwnice,
które tam mi ludzie dawali, klucze tak że ja mogłem sobie wchodzić o każdej porze dnia i nocy,
porozrzucałem te nakłady po różnych miejscach, do różnych ludzi, ale jeszcze mi trochę zostało i
tak już wszędzie mam zapakowane, myślę sobie co, gdzie tu coś jeszcze. Przypomniałem sobie
jeszcze o koledze, który na pewno mi nie odmówi. Mieszkał na Lubartowskiej, Janusz Południok.
Wpadłem do niego, kolega z samochodem na dole czeka, bo już w samochodzie jest "bibuła",
myślę sobie, tutaj do niego wrzucę. Przyszedłem i zapukałem w ten sposób puk-puk,
puk-puk-puk. Otwierają się drzwi, patrzę, znajomy kolega, z którym siedziałem, byłem
internowany, w jednej celi siedzieliśmy, ale on tam nie mieszka, Wiesiek Kniter. Mówię: „Co ty tu
robisz?”, a on taki, taką minę ma niewyraźną, „No wejdź”. Wszedłem, patrzę, a tam na stole sito
rozłożone i chłopaki drukują, pytam: „Gdzie Janusz”, „Do sklepu wyskoczył i właśnie się
umówiliśmy, że jak wróci to trzy razy zapuka". A nie, ja mu mówię: „Wiesiek, czy cię pokręciło,
każdemu tak otwierasz, jak bibułę drukujesz, każdemu byś tak otworzył, kto puka?”. „Tak, ale
Janusz poszedł do sklepu i mówił, że jak wróci, to trzy razy zapuka”. To ja tak zapukałem właśnie.
Najbardziej tradycyjny sposób, w jaki się puka, po prostu, puk, puk, puk. I był dosyć speszony,
że tak wyszło. Oczywiście tam nie udało mi się tej bibuły włożyć, nie pamiętam gdzie to
przerzuciłem, ale tam już nie było możliwości.
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