Anna Vintēna


Mācās Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā 11.A klasē.



Literatūra tuva no bērnības, lasa kopš četru gadu vecuma, un, kā pati atzīst, tā
joprojām ir lielākā aizraušaunās.



Pārvalda angļu valodu, šobrīd apgūst norvēģu valodu.

Anna: “Tulkošana, protams, ir daudz sarežģītāka un atbildīgāka nekā mīlestība pret
literatūru, bet esmu izlēmusi piedalīties, lai izaicinātu sevi un pārbaudītu savas spējas,
jo, manuprāt, garīgai izaugsmei nav robežu un ir jāpārbauda sevi, lai uzzinātu, uz ko
esmu spējīga!”
Literārie mēģinājumi:
 Ar stāstu "Slazdā" 2014. gadā piedalījās īsstāstu konkursā "Reversi", kur tas
ieguva pirmo vietu.
 Ieskatam arī daži dzejoļi:
Dažreiz vārdi aptrūkstas
Un šķiet, ka klusums viegli ietrīsas
Kā nostiepta stīga
Saviļnojuma pilna, tik līksma
Tā ir mana sirds, kas tur trīs
Kā agri rudens rīti, kad gaiss tik dzestrs un tīrs
Neatšķaidīts prieks plūst pāri malām
Nav nozīmes, kur es esmu
Tad sajūta ir kā mājās
Kaut nesaku to skaļiMan vienalga,ko citi domā par mani
Dzīve mani mēdz pacelt spārnos
Un tad es aizlaižos padebešos tālos
///
Teikt vārdu un apēst pelnu putru
Aiz sevis sadedzināt tiltus
Mērīt vienreiz un
Tomēr atpakaļ paskatīties,
Par sālsstabu pārvērsties
Es laikam esmu nomirusi

Es to jūtu dziļi gaļā
Kaut kas, ko sen biju aizmirsusi
Brūce, kas no jauna atrauta vaļā
Man šķiet, ka es sevi neredzu skaidri
Neticu , ka viss ir tikai melns un balts
Kaut kur ir pazudis viss zelts
Visapkārt skan izmisuši vaidi
Ironiski, bet valda priecīga kņada un gaiši smaidi
Mūs ir piemeklējuši tumši laiki
/ / / /
Atvainojos par sagādātajām neērtībām
Bet
Ēnu vilciens pasažierus vairs neuzņem
Gūstekņus gan
Laksti, ģīmji un pudeles vecas
Vakaram nākot, ēnas kopā vācas
Plīsuši puķu podi un televizoru izsistās acis
Naktij vienalga, vai esi savus noslēpumus apracis
Grāmatu lapas un gods tavs mētājas
Kuš
Ieklausies, kā nakts mūs mēģina sasaukt
Nakts nesaudzēs
Savāc godu un bēdz, kamēr vari
Ēnas tāpat tevi panāks ātri jo ātri

