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  W powiecie rawskim przebywa 
kilkanaście tysięcy Ukraińców, co 
stanowi prawie połowę liczby miesz-
kańców tego powiatu. Jadę do Rawy 
tomaszowskim autobusem. Odjeżdża-
my z Dworca Zachodniego w Warsza-
wie, gdzie tłumy naszych wschodnich 
sąsiadów rozjeżdżają się we wszyst-
kich kierunkach. Siedzę obok Myko-
ły z Wołynia.
- Do Tomaszowa? – zagaduję.
- Nie – Rawa, Rawa.
- Do pracy?
- Nie. Żona. Żona pracuje. Do żony.
- Można wiedzieć, gdzie pracuje?
- Do pana. U pana.
  Jestem zaskoczony i udaję głupiego:
- U mnie? Ja nie zatrudniam pracow-
ników.
- Drugiego pana. Tamtego pana – od-
powiada Mykoła.
  Śmieję się i próbuję Mykole wyja-
śnić, czym różni się zwrot grzeczno-
ściowy „pan” od „pana” zatrudniające-
go (nie lubię „pracodawcy”):
- Ja pan i ty, to znaczy pan też pan. 
Tak się do siebie zwracamy.
  Mykoła jakby trochę zdziwiony:
- Ty pan i ja pan?
- No tak, obaj jesteśmy panami.
  Mykoła śmieje się i macha ręką. 
- U was jak – mówię – gospodin, wy,
wasze błagorodie? U nas – pan. W re-
lacji „pan-poddany” chodzi o coś in-
nego.
 Z godzinę tak gadamy, pasażerowie 
chichoczą, a przecież sprawa nie jest 
błaha. Myślę, że stanowi jeden z klu-
czy do zrozumienia stosunku Ukraiń-
ców do Polaków. „Polskie pany”, jak 
się okazuje, mocno jeszcze tkwią 
w głowach naszych pobratymców.  
I strach przed nimi, i uniżoność, i nie-
nawiść, może  jakiś podziw – diabli
wiedzą. Mam nadzieję, że teraz, ob-
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cując z nami  na co dzień, będą taki-
mi samymi „panami”. I nastąpi praw-
dziwe pojednanie. Jak pana z panem. 
Gdy wysiedliśmy w Rawie, zapy-
tałem:
-  Idzie pan do miasta?
   Mykoła znów się uśmiechnął:
- Nie, nie, koliega przyjedzie zaraz.
  Tak… o czym my mówimy, jeśli 
mój dobry sąsiad ze wsi, pan Tomek, 
gdy zwracam się do niego „panie Tom-
ku”, ma zwyczaj odpowiadać: - Jaki 
pan? Gdzie pan? Do pana mi jeszcze 
daleko. Na pana to trzeba mieć wy-
gląd. Mów pan normalnie jak czło-
wiek. 
  Od wczesnej wiosny, a właściwie 
od końca zimy miałem do czynienia 
z akacjami. Rozłożyste, niebotyczne
rosną wzdłuż drogi okalającej dział-
kę. Są bardzo ekspansywne, rozprze-
strzeniają się niepostrzeżenie w każ-
dym miejscu. Kolce twarde i diabelnie
ostre są najbardziej okazałe na mło-
dych pędach. Podczas wycinki i prze-
noszenia nieuchronne są bolesne u-
kłucia i zadrapania. Kląłem na czym 
świat stoi i pragnąłem wydostać się 
jak najszybciej na otwartą przestrzeń. 
Nie uwierzyłbym wówczas, że już nie-
bawem będę chciał przebywać wśród 
akacji jak najdłużej. W połowie maja 
buchnęły kwiatami tak obficie, że ko-
rony najwyższych drzew wyglądały 
niczym ośnieżone szczyty Himalajów.
Na młodych pędach kwitły kiście 
wyglądające jak białe winogrona. Za-
pach zabójczy. I nieustające, mono-
tonne brzęczenie pszczół. I myśl o 
akacjowym miodzie. Nie mogłem się 
oprzeć, zżarłem ze dwie garście soczy-
stych kwiatów, żeby dopełnić sma-
kiem zmysłowe rozkosze. Wystarczył 
jeden miesiąc, by nienawiść zamieniła 
się w miłość i pożądanie. Samo życie.

  Doroczny Dzień Włoski na Com-
mercial Drive – wydarzenie uznawane 
za największe street party w regionie, 
przyciagajace każdego roku kilkaset 
tysięcy ludzi. Dużo oczywiście zielo-
no-biało-czerwonych kolorów, tak jak 
i włoskich potraw, ale jakby – para-
doksalnie – wyznacznik etniczny nie 
jest w tej imprezie najważniejszy, już 
choćby dlatego, że we wspomnianych 
kilkuset tysiącach uczestników tej 
ulicznej zabawy Włosi raczej na pew-
no nie stanowią większości; są tymi, 
którzy tę zabawę przygotowali i gości 
sprosili.
  Ponad 150 punktów sprzedaży bar-
dzo zróżnicowanej żywności, przed 
którymi stoją nieprzerwanie długie 
kolejki, i jakieś dwadzieścia ogród-
ków lokalnych restauracji, z pizzą i 
spaghetti w roli głównej.
  Jest pokaz przyrządzania włoskich 
specjałów, darmowe poczęstunki „dla 
spróbowania”, pokaz włoskiej mody,
miejsca z prezentowaną przez didże-
jów muzyką mechaniczną, bardzo
wielu – obecnych wręcz na każdym 
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kroku – ulicznych performerów i trzy 
główne sceny prezentujące m.in. ze-
społy jazzowe, muzykę operową i im-
prowizowane występy teatralne. Dużo 
też oczywiście różnorakich zabaw dla 
dzieci.
  Nie ma góralskiej muzyki.
  Jest za to na pewno radość bycia 
anonimowym w anonimowym tłu-
mie, co dla kogoś kto całe życie spę-
dził w dużym mieście (dużych mia-
stach) jest wartością nie do przecenie-
nia. Anonimowość – myśląc o Kana-
dzie – nie oznacza wyalienowania, 
braku kontaktu między nie znającymi 
się osobiście ludźmi. I chodzi tu nie 
tylko o Good Morning czy Hello wy-
mieniane przez mijających się na uli-
cy nieznajomymi, ale też o gotowość 
do zwyczajnej „ludzkiej” rozmowy 
między nimi, często o zainteresowa-
nie jakimś skrawkiem życia drugiego 
człowieka. I to jest fenomen. I na tym 
właśnie opiera się radość wspólnej za-
bawy setek tysięcy nie znających się 
ludzi na ulicznym party.

Uliczne party 
zwane Dniem Włoskim


