
Mimo zapowiedzi meteorologów ten wrzesień okazał się wyjątkowo ciepły. Amelia           
przyłożyła rękę do czoła, by osłonić oczy przed mocnymi promieniami słonecznymi.           
Siedziała na dużym kamieniu w milczeniu, przypatrując się dziewczynom grającym w berka i             
chłopcom, z krzykiem podającym piłkę. Ona sama nie miała ochoty na żadną z tych zabaw.               
Jak już mówiłam, siedziała na kamieniu, próbując osłonić się przed słońcem. W ręce             
trzymała mały tablet w skórzanym etui. Włączyła go, a przed jej oczyma pojawiło się logo               
popularnego serwisu internetowego dla nastolatków – DOT. Dziewczynka bardzo lubiła          
przeglądać ciekawe artykuły, czytać opowiadania i oglądać zdjęcia dodawane tam przez jej            
rówieśników. Mimo że na dworze trudno dostrzec wszystko, co znajduje się na ekranie,             
Amelia w jednej chwili dojrzała duży, czarny nagłówek, wypisany drukowanymi literami. „            
Konkurs na najpiękniejszy wiersz!”- po odczytaniu liter, dziewczyna z zapałem kliknęła w            
artykuł. 

Moi drodzy internauci 

To zadanie jest nie lada 

Wiersz napisać, co naszemu jury w pełni odpowiada 

Do wyboru są tematy  dwa - by łatwo wam nie było  

O jesieni albo o tym co się w lesie dziś ukryło 

Czekam więc na wasze prace, i doczekać się nie mogę 

Bo choć niby rzecz to prosta, nie jednego wprawi w trwogę. 

  

Pod wierszem znajdował się formularz zgłoszeniowy. Amelia oparła brodę o dłoń. Wziąć             
udział w takim konkursie…. Myśl ta wydawała się jej fantastyczna ale niemożliwa. Sądziła,             
że nie potrafi pisać opowieści, a co dopiero wierszy! „Nie dam rady napisać wiersza, z resztą                
nikomu by się on nie spodobał” , powiedziała sobie w duchu i z rezygnacją wyłączyła tablet.                
Do końca dnia nie myślała już o konkursie. 

Nazajutrz polonistka oddawała uczniom ocenione referaty. Wywołana Amelia podeszła do           
uśmiechniętej nauczycielki, która podała jej kartkę z dużą cyfrą sześć. 

– Amelio, naprawdę świetnie piszesz. Próbowałaś wziąć udział w jakichś konkursach?-            
powiedziała pani i nie czekając na odpowiedź, wywołała kolejną osobę, przestając się przy             
tym uśmiechać. 

Zdziwiona dziewczynka pomaszerowała szybko do swej ławki. Jeszcze wczoraj mówiła          
sobie, że z pewnością nie potrafi nic napisać. A tutaj… Rozmyślanie przerwał jej głos              
polonistki. 

– Wszystkie prace zostały ocenione i oddane. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni ze              
swoich ocen, tymczasem chciałabym wyróżnić jedną szczególnie piękną pracę.- tutaj          
spojrzenie nauczycielki powędrowało do dziewczynki. 



- Amelio, odczytaj nam swoją opowieść . – po słowach pani, Amelia spojrzała na leżącą               
przed nią kartkę. Nie spodziewała się, że jej proste i niezbyt dobre, jak myślała, opowiadanie               
zostanie w taki sposób wyróżnione. 

Pani czekała. Mimo że dziewczynka niezbyt lubiła być w centrum uwagi, przemogła się i              
odczytała swą krótką opowieść na wzór kryminału. Kiedy skończyła i wzięła kartkę z przed              
oczu, ujrzała swoich kolegów i koleżanki patrzących na nią ze szczerym podziwem. Chwilę             
później rozległ się aplauz, szybko uciszony przez panią. 

Dziewczyna nie wierzyła w to, co widzi. I w tym właśnie momencie na myśl przyszedł jej                 
konkurs, o którym czytała poprzedniego dnia. – Skoro udało mi się napisać ładne             
opowiadanie, to może i wiersz się uda- wyszeptała cicho. 

  

 Pozostawała jeszcze jedna sprawa, a mianowicie pomysł. To, że temat jest podany,            
wcale nie oznacza, że łatwiej jest coś napisać. Amelia doskonale zdawała sobie z tego              
sprawę. Nad treścią pracy zastanawiała się przez całą drogę do domu. Będąc jakieś sto              
metrów przed swoim blokiem, przysiadła na osiedlowej ławce. Dwie wiewiórki radośnie           
goniły się na sporej jarzębinie. 

I wtedy właśnie stało się TO. Nikt do końca nie wie, jak rodzą się pomysły, kiedy ludzie                  
czują artystyczną wenę. Jak Newton odkrył grawitację, przypatrując się spadającym z drzew            
jabłkom, lub ludzie zaobserwowali zmianę ruchów księżyca i zaczęli liczyć czas. Jednak w             
jakiś sposób dzieje się to i tak samo przydarzyło się  Amelii. 

Wstała z ławki i jak najszybciej mogła, przebiegła schody. Wpadła do mieszkania i nawet nie               
odpowiadając na powitanie mamy, otworzyła komputer. Całe popołudnie spędziła na          
pisaniu, tworząc co raz to nowe rymy, kasując linijki i pisząc je na nowo, aż wreszcie praca                 
była gotowa. 

Wypełniła formularz i trzymając kciuki nacisnęła „WYŚLIJ”. 

Następne dni mijały w nerwowym oczekiwaniu. Amelia nikomu nie powiedziała o swoim            
uczestnictwie w konkursie, na wypadek gdyby się nie udało.  

Aż wreszcie nadszedł od dawna wyczekiwany przez dziewczynę dzień. Wyciągnęła tablet i            
kliknęła w duży niebieski napis „Wyniki konkursu” Przejrzała wszystkie dziesięć zwycięskich           
wierszy i , ku rozczarowaniu, nie znajdował się tam jej wierszyk. Smutna dziewczynka             
zgasiła ekran i usiadła na swoim łóżku. Ale w tej chwili ,niespodziewanie poczuła przypływ              
odwagi i determinacji. Przypomniała sobie całą swoją klasę patrząca na nią z podziwem,             
głośne oklaski i uśmiechniętą panią. Oni w nią wierzyli. Nie, nie wolno było się jej poddać. 

Na twarzy Amelii znowu pojawił się uśmiech.  

Ponownie włączyła urządzenie i wyszukała informacje o konkursie. Powtarzać miał się on co             
miesiąc. Następne dwa tematy brzmiały:   „Szkolny dzwonek” lub „Dwa żołędzie”.  



 I tym razem dziewczyna skoncentrowała się, otworzyła nowy dokument i zaczęła           
pisać. Kiedy wiersz był już gotowy i wysłany, ponownie oczekiwała wyniku, tym razem już              
bez wielkich emocji, gotowa na porażkę. 

Kiedy nadszedł termin, z największym spokojem, Amelia sprawdziła wyniki. Powoli          
przejeżdżała palcem po ekranie w dół artykułu. Pierwszy wiersz- nie jej, drugi – także,              
trzeci, piąty ,siódmy… 

Dziewczyna była już prawie pewna, że i tym razem nie powiodło się jej, kiedy dostrzegła               
cyferkę dziewięć, a obok swoje imię i nazwisko. Niżej, od akapitu, wypisany był jej wiersz!               
Amelia aż podskoczyła z radości. 

 Od tego dnia pisanie stało się jej największą pasją. Brała udział w konkursach,             
publikowała swoje prace i nie bała się krytycznych opinii. Chętnie również pomagała swoim             
rówieśnikom w pisaniu wierszy i opowiadań. Wymyślała specjalne, dla swojego młodszego           
brata. Bez nieudanych wierszy się oczywiście nie obyło, lecz Amelia nie poddawała się i              
próbowała ponownie. Naprawdę, uwierzyła w siebie. 
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