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Divas kastaņbrūnas bizes 

Kādā siltā rudens rītā es izgāju no mājas un saulītē saldi izstaipījos. Pēc mirkļa 

izdzirdēju bērnu čalas un smieklus kaimiņu pagalmā. Brīdi man likās, it kā kāds aicinātu 

arī mani, tomēr īsti nesapratu un negribēju saprast, jo biju pārliecināts, ka mani neviens 

nesauktu. Mamma gan vienmēr mani iedrošināja un teica, lai pārstāju uzvesties kā 

mazulis, lai beidzot mēģinu iedraudzēties ar jaunajiem kaimiņiem.  

Mēs pavisam nesen bijām ievākušiem jaunajā mājā, bet es vēl nebiju atradis sev 

draugus. Taisnību sakot, draugu man nebija arī iepriekš. Mūsu ģimenei neveicās pārāk 

labi. Tētis mūs pameta, mamma strādāja, cik varēja, bet vienalga iztikšana bija niecīga. 

Man nebija tādu drēbju kā citiem, es nekad nebraucu ekskursijās, nepiedalījos klases 

vakaros, jo vienkārši to nevarēju atļauties un arī jutos neiederīgs. 

Neko nedomādams un uz neko necerēdams, aizgāju aiz mājas un nostājos pie lielā 

ozola un skatījos uz bērniem, kas skraidīja pa pagalmu, spēlējās un smējās. Bet es 

stāvēju viens. Pēkšņi sapratu, ka esmu pamanīts: uz mani lūkojās kāda meitene lielām, 

zilām acīm un divām draiskām biželēm. Es samulsu, pagriezos un devos prom. 

Ejot izdzirdēju, ka kāds man tuvojas un uzsit uz pleca. „Sveiks! Mani sauc Nellija, 

un kā tevi?” mazliet aizelsusies, jautāja meitene. „Mani... Pēteris...” apmulsis atteicu. 

Meitene domīgi mani nopētīja un tad aicināja līdzi. Viņa aizveda mani pie kāda koka. Tur 

meitene izstāstīja, ka kopā ar draugiem mani jau vairākas dienas vērojot un citi jau sākot 

smīkņāt un uzskatīt mani par dīvaini: kurš normāls bērns var noskatīties, kā citi spēlējas, 

priecājas, draiskojas un nevēlas nākt bariņā?! Un vēl izliekas, ka nedzird, kad sauc! 

Varbūt es esot lepns un pārlieku iedomīgs? „Šis ir tas koks, kuru mana mamma dēvē par 

laimes koku. Viņa apgalvo, ka katrs kastanis ir laimes pilns. Nereti cilvēki arī kā kastaņi: 

no ārpuses asi, durstīgi un noraidoši, bet, kad čaula atlauzta, atklājas piemīlīgs kodols,” 

Nellija teica.  

Mēs katrs paņēmām pa diviem kastaņiem un devāmies atpakaļ. Sāk smidzināt. 

Nellija teica, lai turu kastaņus saujā un domāju labas domas. Meitene aizsteidzās, bet es 



gāju lēnām. Lietus pieņēmās spēkā, bet es nevēlējos slēpties. Es jutu, kā katra lietus lāse 

noskalo no manis iedomātus aizvainojumus un bailes. Pirksti nemanot bija nolobījuši 

kastaņus aso čaulu, un tie gulēja manās plaukstās maigi un glāsmaini, nomierinoši un 

iedrošinoši. Tas, ko Nellija teica par kastaņiem, attiecas taču arī uz manu dzīvi: ja arī kāds 

kādreiz parāda savus asumus, ikkatrā tomēr mīt kastaņu maigums. 

Iegājis mājā, sapratu - nākamā diena būs pavisam citādāka. Es paslēpšu savus 

kastaņu ežus. Es neļaušu vairs tiem bojāt manu dzīvi.  

Divas kastaņbrūnas bizes... 
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