
                            nr 229 - LIPIEC 2016    5

  Człowiek stąd, nasz człowiek, An-
drzej Bandelak, ma nie tylko przyro-
dzony dowcip, ale także duży talent
fotograficzny, co widać na zamiesz-
czonych tu zdjęciach z tegorocznego 
Dnia Włoskiego na Commercial Dri-
ve (niedziela, 12 czerwca). Dodatko-
wo, ich autor podzielił się także wra-
żeniami z wyżej wymienionego festy-
nu, na którym, jak i w ogóle na jakiej-
kolwiek zabawie na The Drive, był po 
raz pierwszy, przez co jego spojrzenie 
na życie ulicy, która od ponad dwu-
dziestu lat stanowi mój neighbour-
hood, jest dla mnie spojrzeniem, przez 
swoją świeżość, interesującym.
 Relacja zaczyna się zaraz po wyjściu 
ze skytrain’u: „Jak dojechałem do 
Broadway Station i zobaczyłem ulicę 
w perspektywie, to nic innego nie po-
zostawało, jak zrobić zdjęcie”. Żeby 
w pełni zrozumieć to zdanie, trzeba 
wiedzieć, że chodzi o imprezę, w któ-
rej według oficjalnych danych uczest-
niczyło ponad 300 tysięcy osób, przy 
czym – ponieważ byłem w tym tłu-
mie – mogę zapewnić, że bez cienia 
wątpliwości nie jest to liczba zawyżo-
na. Trzysta tysięcy to morze głów.
  Po zrobieniu zdjęcia (bo nic innego 
nie pozostawało) Andrzej Bandelak 
rusza dzielnie przed siebie, w nieznane:
 „No i rozpocząłem wędrówkę w kie-
runku 1st Avenue. Wszędzie muzyka, 
wszyscy się bawią, jedzą, piją – nikt 
nie szarpie za to, że niektórzy chodzą 
sobie z puszką piwa. Ja też pozwoli-
łem sobie na taki wybryk – i żyję – nie 
zabrali mi i nie wylali złocistego na-
poju.

  I tak krok po kroczku posuwałem 
się do przodu, przystając co jakiś czas 
– tu estrada, tam na ulicy tańczą i śpie-
wają… Miałem okazję zobaczyć pa-
na, który nie mając partnerki, tańczył 
tuląc do siebie pieska. Był też osobnik 
– ni to facet, ni kobita – biust ponad 
zerówka, prawie jedynka – wszystko 
to zarejestrowałem zdjęciami.
  Zaliczyłem występ Federico Fuoco, 
który musi być znany, bo było dużo 
pisku pań i owacyjnych okrzyków. 
Śpiewała też Carmelina Cupo, śpie-
wał i grał Gianni Fuoco… I tak po-
malutku, robiąc przerwę na zjedzenie 
pizzy, dotarłem aż do Venables Street.
Po drodze, w parku, full ludzi, oczy-
wiście występy… Kolejna kawa, tym 
razem free, bo Bosa otworzył swój ko-
lejny sklep i częstował espresso z pian-
ką i kwiatkiem na tej piance, serwowa-
ną przez sympatyczne włosko-kana-
dyjskie dziewczyny.
  Aha! Zapomniałem dodać, że mia-
łem okazję zobaczyć na własne stare, 
zmęczone oczęta Miss Calabrii 2016. 
Taka sobie misska. Za to modelki, 
które prezentowały kolekcje letnie, 
patrzyły z góry, bo takie to wysokie. 
A jakie ładne – chyba z pięćdziesiąt 
zdjęć zrobiłem. A jak szybko i ładnie 
one chodziły. A jak szybko się w na-
miocie rozbierały… to znaczy, mia-
łem na myśli, przebierały. Gdyby tak 
co do czego, to chyba nie zdążyłbym 
zdjąć jednej skarpetki, a ona już by 
była ready…”
  Fajnie. Zastanawia mnie tylko, jak 
pani Bandelak przyjęła te „chyba 
z pięćdziesiąt zdjęć”.
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