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Pozwól, że się wytłumaczę. 

Jeżeli właśnie czytasz ten tekst, to albo jesteś 

recenzentem wydawnictwa i zastanawiasz się, czy to 

nie będzie tylko strata czasu, albo jesteś klientem 

księgarni szukającym czegoś w swoim guście, lub na 

swoją kieszeń. A może jesteś moim przyjacielem, 

który właśnie rozsiada się wygodnie w fotelu i zabiera 

do czytania? 

Jakkolwiek jest, zasługujesz na kilka słów 

wyjaśnienia. 

Przedstawię Ci trzy kobiety, choć w tle będzie ich 

więcej. Ale trzy szczególne, wyjątkowe. Poznasz ich 

historię splecioną więzami miłości i cierpieniem. 

Poprowadzą Cię trzy osoby wymieniając się miłym 

obowiązkiem narracji. Będzie to sympatyczny 

dziennikarz Artur (jest w porządku), jedna z kobiet, 

do których odnosi się tytuł (uważaj! pokochasz ją!),  

a także ja. Wybacz, ale czasem będą Cię prowadzić 

moje słowa, zwłaszcza tam, gdzie lepsze zrozumienie 

opowieści wymagało spojrzenia z zewnątrz, a nie od 

środka. 



Nie przejmuj się też zbytnio lekkim wymieszaniem 

fikcji z rzeczywistością. Niektóre miejsca urokliwego 

Dolnego Śląska są prawdziwe, inne mogłyby takimi 

być. To nieistotne, to tylko tło.  

Opowieść dedykuję moim dziadkom z wdzięcznością za 

wszelkie dobro, jakiego od nich doświadczyłem. 

Autor 

 

 

 

 

 

Dając – otrzymujemy.  

Bywa, że zaskakująco wiele. 
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JA, BIEDNY 

 

Nazywam się Biedny. Artur Biedny. Tak, tak! Możesz 

się śmiać! Nie żałuj sobie, jestem przyzwyczajony. Nie 

sądzisz chyba, że dwadzieścia dziewięć lat mojego 

życia oszczędzało mi drwin. Wiele razy 

przechodziłem zimny nurt rzeki nieumiejętnie 

skrywanych uśmieszków. Z biegiem czasu wypłowiał 

jednak rumieniec, pojawiający się wraz z uściskiem 

dłoni nowo poznanej osoby. Nie lubiłem się 

przedstawiać. A moi nauczyciele, to dopiero było! 

Tylko niektórzy ograniczali sprawdzanie obecności do 

imion. Byłem im za to wdzięczny! Jednak większość 

pastwiła się nade mną okrutnie, z uporem wyczytując 

na głos moje nazwisko. Przez dziesięć długich 

miesięcy, kilkanaście lat niezasłużonych tortur. Nie 

wspominam tamtych lat z sentymentem. Najgorzej 

było w gimnazjum. Figurowałem pierwszy na liście, 

więc prawie każda lekcja rozpoczynała się gromkim: 

Biedny! Czy myślałem o zmianie nazwiska? A jak ci się 

wydaje? Gdy mogłem o tym tylko pomarzyć, mając 

zbyt mało lat na samodzielne podjęcie takiej decyzji, 

wyobrażałem sobie zupełnie inny początek szkolnych 
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zajęć. Nauczyciel usadowiwszy się w wysłużonym, 

skrzypiącym krześle, zakłada okulary, otwiera 

dziennik i sprawdza, czy jestem, odczytując pierwsze 

nazwisko z listy: Bond? Z jaką rozkoszą 

odpowiadałbym: obecny! Nawet bym wstał! No dobra, 

przesadziłem. No, to może Czajkowski, Sienkiewicz 

lub chociaż Wajda. Byłbym wówczas szczęśliwym 

luzakiem. Tymczasem z zazdrością myślałem  

o Steinbeckach, Copperfieldach, Czartoryskich, a kiedy 

dorosłem… odechciało mi się zmiany. Przyzwyczaiłem 

się, a ponadto już jakiś czas temu skończyłem szkołę  

i nikt nie wyczytuje listy obecności. I tak oto idę 

Biedny przez świat. Biedny od urodzenia. Trochę 

ponarzekałem, ale mówiąc szczerze – tak między 

nami – nie zawsze czułem się taki pokrzywdzony. To 

było podczas moich studiów. Nie mówiłem? 

Studiowałem dziennikarstwo we Wrocławiu.  

Gdy na początku mojej uniwersyteckiej przygody 

szukałem stancji (niedrogiej, gdyż moje nazwisko aż 

nader często oddawało stan kieszeni), poszperałem  

w ogłoszeniach rozwieszonych na uczelni, 

przejrzałem lokalne gazety i szczęśliwie wypatrzyłem 

okazję. Pobiegłem jeszcze tego samego dnia, by mnie 

ktoś nie ubiegł. W progu starego domu z czerwonej 
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cegły – był stary, ale dobrze zachowany – przywitał 

mnie starszy mężczyzna w jeszcze starszym swetrze, 

podsunął na orlim nosie okulary o bardzo grubych 

szkłach, zmierzył mnie z góry na dół i pewnie 

zadowolony ze wstępnych oględzin, podając mi rękę 

rzekł dobrotliwym głosem: Teodor Nędza. Wierz mi, 

tylko przez szacunek dla jego wieku nie parsknąłem 

śmiechem, no i trochę przeszła mi złość na tych, 

którzy wcześniej śmiali się ze mnie. Ten to musiał 

mieć przechlapane! Ale przez następne lata 

przekonywałem się, że to nie nazwisko zdobi 

człowieka. Staruszek był dobrym towarzyszem  

w mojej studenckiej doli i niedoli. Częściej niedoli. Był 

cierpliwym słuchaczem i często jedyną osobą, której 

bez obaw mogłem się wygadać. A przy tym robił 

bardzo dobre wino, które nam obu pozwoliło dziarsko 

przeżyć niejeden zimowy wieczór. Po obronie 

obiecałem, że go kiedyś odwiedzę i dotrzymałem 

słowa. Przyjechałem kilka miesięcy później, by ze 

smutkiem stwierdzić, że pan Teodor zakończył już 

swój – wcale nie nędzny – żywot. Złożyłem kwiaty na 

skromnej mogile, i zawsze z sentymentem będę 

wspominać miłe wieczory przy Dębowej 12.  


