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Joanna Panna wracająca  

 

Lipcowe późne popołudnie, wypalone kolory i ulica z jak zawsze niezbyt równymi 

chodnikami. Dwadzieścia pięć lat temu chodziła nią do szkoły. Nawet pachniało tak samo, jak 

wtedy – rozpaloną cegłą i nagrzanym asfaltem. Sprawdziła, czy nie dzwonił syn albo mąż, 

wrzuciła telefon do torebki. Wsunęła ciemne okulary i ruszyła w stronę dawnego domu. Czuła 

niepokój, jakby powrót po latach do miasta młodości oznaczał zagrożenie.  

- Joanno Panno – usłyszała tuż obok męski głos.  

Nieomal podskoczyła. Od dziesięcioleci nikt nie mówił tak do niej. Nagle wywołany został 

duch z przeszłości, duch młodej dziewczyny. Joanna Panna - trochę osobna, trochę w kontrze. 

Trochę swoja, trochę obca. Jeszcze słaba z wiedzy na własny temat. 

- Poznajesz mnie? – przy niej zmaterializował się mężczyzna, który uśmiechał się szeroko.  

Patrzyła uważnie, szukając wskazówek. Włosy z siwizną, ale gęste, ciepłe, brązowe oczy. 

Uśmiech! 

- Piotrek Świętochowski, oczywiście, że cię poznaję – powiedziała, bo w uśmiechu był cały 

on. 

Nie wiedziała, czy ma go przytulić na powitanie? W szkole nigdy się tak nie witali. Ale może 

po latach trzeba? Nie zrobiła nic, czuła się niezręcznie. 

- Co cię tu sprowadza? – spytał. 

- Likwiduję dom po ciotce, tu niedaleko  - odpowiedziała, nie wdając się w szczegóły.  

Odkąd jej rodzina wyprowadziła się z Raciborza odwiedziła krewną ledwie dwa razy, ostatni 

raz dawno temu. Wolała nie wdawać się w rodzinne sprawy. Szkoła była bezpieczniejszym 

tematem. 

– Zamknęłam sprawy i mam chwilę dla siebie. Zerknęłam na szkołę. Ładnie odnowiona. – 

dodała. 

- Ładnie, miło popatrzeć, też na nią zerkam, jak przyjeżdżam. Teraz przywiozłem dziecko na 

wakacje do dziadków. Masz jakiś plan? 

- Idę zobaczyć mój stary blok. I podwórko – westchnęła trochę mimowolnie.  

- Podróż sentymentalna. Wolisz być sama? 

Podobało jej się, że spytał wprost. Robił sympatyczne wrażenie, lepsze niż pochmurny 

nastolatek, jakiego znała.  

- Niekoniecznie. Masz czas? 

- Już mam. Zdałem dziecko i szedłem do samochodu. Prowadź. 
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Ruszyli w kierunku bloków wynurzających się zza niższych domów. Słońce świeciło mocno, 

cienie plątały się pod nogami. Nie wiedziała, jak zacząć rozmowę, na szczęście Piotrek 

wiedział.  

- Kiedyś dałbym wiele, żeby móc odprowadzić cię do domu – powiedział.  

- Przecież mieszkałeś zaraz przy szkole – zerknęła na niego.  

Wzruszył ramionami. 

- I to był problem. Potrzebowałem pretekstu. Gdybyś się nie wyprowadziła, coś bym w końcu 

wymyślił.  

To było miłe. Roześmiała się.  

- I co wtedy? 

- Byłaby jesień, szuralibyśmy liśćmi a ja zastanawiałbym się, jak wziąć cię za rękę. 

Poczuła gorąco wychodzące na policzki.  

- Ale... dlaczego ja się o tym dowiaduję dopiero teraz? 

Zrobił ręką nieokreślony gest. 

- Wtedy wszystko było trudne i pierwsze. Więc robiłbym podchody, a potem wziął cię za rękę 

jakby przypadkiem. 

I zrobił to. Jego dotyk był przyjemny, ciepły. Niech tak zostanie. Trzymając się za ręce 

przystanęli na przejściu dla pieszych i choć ruch był mały stali na nim chwilę, jakby 

przekroczenie ulicy było ważną decyzją. Tam, za nią, było jej stare osiedle. Zapatrzyła się 

w bure cielska bloków stojących obok Katowickiej. 

- Zawsze lubiłam mieszkać wysoko i nigdy nie chciałam w domku – powiedziała.  

- Wiem. 

Zaskoczenie za zaskoczeniem.  

- Skąd? 

- Z wycieczki do Karpacza, opowiadałaś.  

Przeszli przez ulicę. Nie rozłączyli dłoni. Minęli pawilon handlowy z wiecznym sklepem 

Społem. Osiedle toczyło leniwe, wakacyjne życie. 

- O czym byśmy rozmawiali? – spytała.  

- O biologii – powiedział, bo wymagająca biologiczka była stałym punktem dyskusji w 

szkole. – O osiemnastkach może też.  

- Nie byłam imprezowa.  

- Wiem. Gdybyś była, byłoby łatwiej.  

Rozśmieszył ją.  

- Co się śmiejesz? – obruszył się. - Jak miałem cię poderwać w szkole? Przy wszystkich? 
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- A chciałeś?  

- A chciałem.  

To było bardzo przyjemne.  

- Miałbym szanse? – zapytał patrząc na nią uważnie. 

Zastanowiła się uczciwie. Jak to było wtedy? 

- Gdybyś potrafił mnie oswoić, to tak.  

Uniósł jej dłoń do ust i pocałował. Miał suche wargi, których dotyk czuła jeszcze przez długo 

czas. Teraz zeszli między bloki. Trawniki tylko trochę lepiej utrzymane, na parkingach więcej 

samochodów, niż kiedyś. Chodniki też zastawione. Ale na chodnikach te same głębokie cienie 

i bloki zasłaniające niebo te same. Jakby czas tylko przemalowywał to miejsce z wierzchu, ale 

pod spodem było to wciąż to samo osiedle. 

- Tam mieszkali ci z kopalni. Tutaj ci z ZEWu. A my tutaj. Mieszkałam w tym po prawej – 

powiedziała, wskazując kierunki głową.  

- Wiem.  

Nawet nie pytała, skąd wiedział. Było jej dobrze u boku mężczyzny, którego praktycznie nie 

znała, ale z którego wychodził chłopiec, który kiedyś coś do niej czuł. Do dziewczyny, do 

Joanny Panny.  

- Nikt już mnie nie nazywa Joanna Panna – westchnęła.  

- Nie znają się – odpowiedział.  

Pod blokiem był w miarę wypielęgnowany trawniczek, przystrzyżone żywopłoty i ładne 

drzewa. Kiedy wyjeżdżała rachityczne drzewka sięgały ledwie parteru a trawnik był 

regularnie zadeptywany. Stanęła na chodniku i zadarła głowę. Poczuła wzruszenie. 

- Na siódmym – powiedział, ściskając lekko jej palce. – Trzecie okno z prawej to twój pokój.  

Stanęła przed nim, zdejmując okulary. Jego orzechowe oczy śmiały się do niej.  

- Czy powinnam zacząć się bać? 

- Próbowałem ułatwić sobie zadanie.  

Znów zadarła głowę. Blok wznosił się nad nią, ale i tak był mniejszy, niż go zapamiętała.  

- Chciałabym zobaczyć znów widok z mojego okna.  

- Chodź – powiedział.  

Podeszli pod drzwi klatki, w której kiedyś mieszkała.  Nowe drzwi i domofon broniły wejścia 

do domu. Piotrek wyjął coś z kieszeni i pomajstrował przy zamku. Drzwi otworzyły się.  

-Oooo, zostałeś złodziejem? – spytała.  

- Pozostałość po życiu w akademiku – odpowiedział.  
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Wnętrze było chłodne i po wejściu z jasnego dnia – ciemne. Powrócił do niej zapach i w 

oczach zakręciły się łzy.  

Nikt nie otworzył w dawnym mieszkaniu. Rozczarowanie nie zdążyło się w niej zadomowić, 

bo przyszła jej do głowy inna myśl. Pociągnęła go za sobą i przeskakując po dwa stopnie 

pobiegła na ostatnie piętro Tam, już ponad mieszkaniami, było wejście na dach. Klapa 

zamknięta była na solidną kłódkę. 

- Otwórz to – powiedziała.  

Bez protestu spełnił jej prośbę. Weszli na nagrzany słońcem, pachnący miastem, zakurzony 

dach. Podeszli bliżej krawędzi i usadowili się wygodnie oparci o komin. Z wysokości ponad 

dziesiątego piętra patrzyli na osiedle i dalej, poza nie. Kiedyś to był koniec miasta. Z tego 

miejsca było widać cały świat, który na nią czekał. Odetchnęła i poczuła łzy na policzkach.  

Piotrek wyjął paczkę papierosów. Wyciągnął je w jej stronę. Nie paliła od dziesięciu lat, ale 

poczuła ogromną ochotę, żeby zaciągnąć się jak najgłębiej. Pokręciła jednak głową. Zapalił 

sam. Siedzieli ramię przy ramieniu. Patrzyła na budynki, które pojawiły się w miejsce 

dawnych „dzikich pól”. Po chwili wyciągnęła do niego rękę a on podał jej palącego się 

papierosa. Od dawna brzydziła się pić z jednej butelki, szklanki, słomki. Ale teraz zaciągnęła 

się jego papierosem i z przyjemnością powoli wypuściła dym. Nie zakręciło się jej w głowie 

ani nie zrobiło niedobrze. Papieros był pyszny.  

- Brakuje wina – powiedziała cicho oddając mu papierosa.  

Wypalili go na spółkę.  

- Co byłoby dalej? Gdybyś już mnie odprowadził? 

- Próbowałbym cię pocałować. Wyobrażałem sobie, że byłbym pierwszym chłopakiem, który 

cię całuje. 

Obróciła się w jego stronę.  

- Wtedy byłbyś – powiedziała. 

Jego oczy lśniły w słońcu ciepłym, bursztynowym blaskiem. Uciekła od tego spojrzenia. 

Poczuła jego rękę na karku a za tym dotykiem szedł dreszcz.  

- Joanno Panno – powiedział cichutko. 

Spuściła głowę, nagle przestraszona. Joanna Panna w takich chwilach panikowała, 

panikowała na całego.  

Podniosłą się i poprawiła bluzkę, nie patrząc na niego. Ale była świadoma każdego jego 

ruchu. A jednak nie potrafiła powiedzieć, jak to się wydarzyło, że ją wyprzedził i nagle stała 

oparta o komin i była całowana. I całowała.  
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Małe chmury sunęły niespiesznie, ptaki ślizgały się na podmuchach wiatru. Zarejestrowała to 

jednym spojrzeniem, kiedy w końcu otworzyła oczy. Przeniosła wzrok na niego. Jego 

spojrzenie było czułe, zupełnie jak usta.  

- Co byłoby dalej? – teraz on spytał.  

- Chodzilibyśmy na cmentarz. Albo na łąki za blokami i leżeli w trawie – odpowiedziała, bo 

wydawało jej się to oczywiste, choć nigdy z żadnym chłopakiem nie leżała na tej łące czy 

raczej nieużytkach, które nazywała po swojemu, bo tak był przyjemniej. 

Szli blisko siebie, trzymał ją mocno w pasie. Zostawili za sobą bloki i skręcając coraz bardziej 

w bok i w bok trafili wreszcie na łąkę. Zielsko rosło wysoko, trawy były nieskoszone. 

Nagrzane zioła pachniały intensywnie.  

Leżeli, plącząc nogi i ręce. Miał takie miłe dłonie; czuła je na plecach, na nogach, na brzuchu.  

- Dotykałbym cię coraz śmielej – wymruczał jej do ucha. 

- Tu, na łące pozwalałbym ci na to. 

- Tu, na łące powiedziałbym, że cię kocham. 

- Wtedy już też bym cię kochała.  

Kiedy podnieśli się z ziemi powoli zaczynało się mieć ku wieczorowi. Pachnieli rumiankiem 

i krwawnikiem. Delikatnie wyjęła mu z włosów jakieś liście i patyczki. 

W starym osiedlowym spożywczaku kupili jogurt i bułki. Zjedli to na pierwszej lepszej ławce. 

Zapadł letni, słodki zmierzch. Pachniał spóźniony jaśmin i zapalały się światła w oknach. 

Osiedle żyło, gwar głosów, śmiechy, samochody. Działy się jakieś sprawy a oni siedzieli przy 

sobie rozmawiając niewiele. Wtuliła się w jego ramię, czuła ciepłą pieszczotę oddechu na 

szyi. Stała się noc gdy wreszcie zaczęli wracać do centrum. Prowadziła go jak najbardziej 

naokoło.  

- Pokłócilibyśmy się o jakąś imprezę – powiedziała stanowczo, gdy mijali dom kultury.  

- Ale bym ci wybaczył.  

Oburzyła się.  

- Tu nie ma co wybaczać, nie zrobiłabym nic złego.  

- Nie musiałabyś tańczyć z Gackiem.  

- To tylko taniec – prychnęła. 

Ich kroki niosły się po pustej ulicy. Stare kamienice nachylały się nad nimi z obu stron. 

Widziały już wiele takich para, słyszały niejedne wyznania. Różne języki, ale znaczenie 

miłosnych zaklęć było zawsze takie samo. 

Hotel, w którym się zatrzymała był coraz bliżej. Słychać było przejeżdżające pociągi. 

Zwolnili, bez zbędnych słów.  
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- Pojechałabyś na studia a ja przez rok wyobrażałbym sobie, co się dzieje w akademiku. 

Pojechałaś na studia za daleko. Nie mogłaś do Katowic? 

- Tęskniłabym, sama w obcym mieście. Byłabym zła, że tak rzadko przyjeżdżasz.  

Stanęli przed wejściem do hotelu. Słychać było zapowiedzi pociągów z dworca. 

- Kiedy byśmy się rozstali? – spytał. 

- Kiedyś byśmy się rozstali – szepnęła.  

Stali naprzeciw siebie. Dotknęła jego policzków, szorstkich od zarostu, zmarszczek w 

kącikach ust, siwych skroni.  

- To była piękna miłość. Zawsze będę miała cię głęboko w sercu.  

- Zawsze będziesz moją pierwszą dziewczyną.  

Nie oglądała się. Weszła do hotelu.  

 

 

 

 

godło:  nosorożec 

 

Uzasadnienie jury 

 

Nowela oparta na motywie powrotu do przeszłości, do lat szkolnych. Fabuła pokazuje 

wędrówkę w poszukiwaniu straconego (a może jednak nie!) czasu. Na uwagę zasługuje 

realistyczne, pełne szczegółów i detali, przedstawienie osiedla przy ul. Katowickiej. 

 


