
Biznesa pasaka 

Atstumtais 
Reiz dzīvoja kāds mazs un bailīgs ežulēns. Viņš vienmēr 

dusmojās par to, ka visi no viņa baidījās un izvairījās, jo klīda baumas, 

ka viņš esot kādu sadūris ar savām adatām. 

Kādu dienu kāds gudrs, vecs vīrs uzrunāja viņu un jautāja, kāpēc 

ežulēns neuzdrošinās iesākt sarunu ar kādu, kas baidās no viņa. Ežulēns 

nezinādams ko teikt vecajam vīram sacīja, ka viņam esot slinkums. 

Vecais vīrs pasmējās un aizgāja prom. Protams, vīrs nebija muļķis un 

saprata, ka ežulēns nemāk komunicēt ar citiem.  

Vīrs bija burvis. Viņš spēja pārvērsties par jeb ko. Šoreiz viņš 

pārvērtās par zaķi. Viņš pielēca pie ežulēna. Ežulēns bija ļoti izbrīnīts, 

ka kāds uzdrošinājās pietuvoties viņam. Zaķis uzsāka ar ežulēnu 

sarunu. Bet ežulēns klusēja un neatbildēja. Zaķis jau zaudēja cerību 

aprunāties ar ežulēnu un gāja prom, bet te pēkšņi ežulēns sāka runāt. 

Ežulēnam iepatikās sarunāties ar citiem. Abi divi sarunāja tikšanos pēc 

nedēļas, jo zaķim jeb vecajam vīriņam bija, jābrauc palīdzēt citiem tikt 

galā ar savām bailēm.  

Ežulēns steidzās mājās. Viņam galvā bija iešāvusies kāda 

interesanta ideja. Ežulēns izdomāja, ka varētu uz savām adatām uzlikt 

ko mīkstu, lai nejauši nesadurtu zaķīti. Viņš aizgājis uz savu darbnīcu 

ieraudzīja lielu dzēšgumijas gabalu ko cilvēki bija izmetuši atkritumu 

tvertnē. Dzēšgumiju ar zāģi viņš sadalīja vairākos mazos kubiciņos, lai 

varētu uzspraust uz savām adatām.  

Beidzot pienāca ilgi gaidītā tikšanās ar zaķi. Tikšanās bija 

norunāta pie dārzeņu tirgus, jo tur uzturējās visvairāk dzīvnieku un arī 

vecais vīrs gribēja parādīt citiem, ka ežulēns nevar nodarīt ļaunu. Kad 

ežulēns nokļuva pie tirgus visi uz viņu skatījās. Ap viņu sanāca daudzi 

eži un citi radījumi, kuriem ir adatas. Zaķēns atbraucot ieraudzīja lielu 

baru ar dzīvniekiem. Viņš izspraucās cauri pūlim un ieraudzīja ežulēnu. 

Ežulēns priecīgi runāja ar citiem dzīvniekiem. Pie viņa rindā bija 

sastājušies vairāki adatainie dzīvnieki. Viņi visi gribēja nopirkt adatu 

aizsargus, jo viņi arī bija atstumti.  

Viņš, ieraugot zaķi, bija ļoti priecīgs. Beidzot zaķis pārvērtās 

atpakaļ par veco, gudro vīru, jo saprata, ka ežulēnam palīdzība vairs 

nav vajadzīga. Ežulēns bija sarūgtināts, ka viņam vairs nebūs tik laba 

drauga. Vīrs apsolīja palīdzēt viņam.  



Ežulēns izveidoja jaunu firmu kopā ar veco vīru. Viņi veidoja 

adatu aizsargus. Vecais vīrs piegādāja dzēšgumijas, bet ežulēns zāģēja 

un pārdeva. Viņi bija pieprasītākie uzņēmēji visā dzīvnieku valstī. 

Beidzot neviens nebija atstumts. Visi dzīvnieki bija sapratuši, ka 

galvenais ir nevis izskats, bet iekšējā būtība. 
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