
 

Ilze Knoka 

Pēc Jāņa Ezeriņa noveles “Kādas blusas stāsts” motīviem 

 

Šis stāsts ir par vienu gudru blusu.  

 

Blusa piedzima skaistā dzīvoklī. 

Dzīvoklī dzīvoja stingra un iedomīga saimniece. 

Saimniecei bija kalpone. 

Kalpone katru dienu tīrīja dzīvokli. 

 

 

Dzīvoklī bija arī mazs, balts sunītis. 

 

 

Blusa piedzima agri no rīta. 

Dzīvoklī bija klusums. 

Saimniece, kalpone un sunītis gulēja. 

Blusa klusi lēkāja pa tīro grīdu. 

Tad blusa piekusa. 

Tā atgriezās savā vietiņā. 

  



 

Pirmā pamodās kalpone. 

Kalpone sāka tīrīt dzīvokli. 

Vispirms kalpone tīrīja grīdu. 

Pēc tam viņa tīrīja palodzes. 

Dzīvoklī viss bija tīrs. 

 

Blusa bija viena pati. 

Citu blusu dzīvoklī nebija. 

Blusa bija vientuļa. 

 

Vēlāk pamodās mazais, baltais sunītis. 

Blusai sunītis patika. 

Blusa gribēja ar sunīti draudzēties. 

Tāpēc blusa ielēca sunītim kažokā. 

 

Sunītim blusa nepatika. 

Sunītis gribēja tikt vaļā no blusas. 

Sunītis ātri skraidīja un lēkāja pa istabu. 

 

Blusa izkrita uz grīdas. 

Blusa ieraudzīja kalponi. 

Blusa gribēja draudzēties arī ar kalponi. 

  



 

Tad blusa pārlēca no grīdas uz palodzi. 

Kalpone ieraudzīja blusu. 

Kalpone uztraucās. 

Blusa dzīvoklī nozīmēja netīrību. 

Kalpone iekliedzās. 

 

Kalpone sita blusai ar lupatu. 

Kalpone netrāpīja blusai. 

Taču dzīvoklī no sitiena bija troksnis. 

 

Troksnis pamodināja dzīvokļa saimnieci. 

Viņa ienāca istabā. 

 

Kalpone skatījās uz blusu. 

Blusa skatījās uz sunīti. 

Sunītis skatījās uz saimnieci. 

Istabā bija briesmīgs klusums. 

 

Kalpone pastāstīja par blusu. 

Saimniece dusmojās uz kalponi. 

Saimniece lika vēlreiz tīrīt dzīvokli un izmazgāt balto sunīti. 

Saimniece gribēja atrast blusu un izdzīt no dzīvokļa. 

Par to blusa uz saimnieci apvainojās. 

  



 

 

Kalpone atnesa saimniecei brokastis. 

Saimniece lēnām ēda brokastis. 

Uz galda bija liels, balts galdauts. 

Saimniece dzēra kafiju no mazas, baltas krūzītes. 

Blakus krūzei stāvēja balts cukura trauks. 

Arī cukurs traukā bija balts. 

 

Melnā blusa bija ielīdusi paklājā. 

Saimniece blusu neredzēja. 

Taču saimniece par blusu domāja. 

Blusai dzīvoklī nebija vietas. 

Tā no dzīvokļa jāizdzen! 

 

 

Vēlāk saimniece apsēdās spēlēt klavieres. 

Blusai pie jautrās mūzikas gribējās dejot. 

Blusa uzlēca uz baltajiem klavieru taustiņiem. 

Saimniece ieraudzīja melno blusu un sadusmojās. 

Blusa nolēca uz grīdas. 

 

  



 

Saimniece sauca kalponi. 

Saimniece kalponi sabāra. 

Tad saimniece mēģināja blusu noķert. 

Bet blusa priecājās par uzmanību. 

Tāpēc blusa lēkāja pa grīdu vēl augstāk. 

 

Saimniece uzkāpa blusai uz kājas. 

Blusai sāpēja kāja. 

Blusa ielīda istabas stūrī. 

Viņa nolēma saimniecei atriebties. 

 

Blusai bija garlaicīgi. 

Viņa nolēma izpētīt lielo dzīvokli. 

Blusa izpētīja: 

- dīvānu, 

- krēslus, 

- puķupodus, 

- plauktus. 

Plauktos bija grāmatas. 

Dažas grāmatas bija par cilvēkiem, dažas – par kukaiņiem. 

Blusai patika grāmatas par kukaiņiem. 

Blusa arī bija kukainis. 

Tāpēc blusa jutās ļoti lepna. 

  



 

Bet tagad blusa vēl vairāk dusmojās uz saimnieci. 

Saimniece nelasīja grāmatas. 

Saimniecei nepatika kukaiņi. 

 

Saimniece gaidīja ciemiņu. 

Ciemiņš bija saimnieces draugs. 

Ciemiņam bija bail no kukaiņiem. 

Saimniece gribēja ciemiņam patikt. 

Bet skaistajā dzīvoklī bija blusa. 

Blusa varēja nobiedēt ciemiņu. 

Tad ciemiņš varēja apvainoties uz saimnieci. 

Saimniecei sāka sāpēt galva. 

 

Taču saimniecei paveicās. 

Draugs uzaicināja saimnieci pastaigāties. 

Saimniece bija priecīga. 

Viņa varēja aizmukt no blusas. 

Pa to laiku kalpone varēja tīrīt dzīvokli. 

Tad dzīvoklis atkal būs tīrs un skaists. 

  



 

Saimniece sāka ģērbties. 

Drēbes bija baltas un dārgas. 

Saimniece gribēja savam draugam patikt. 

Draugam patika dārgas un smalkas drēbes. 

Saimniecei mugurā bija balta blūze. 

Zem blūzes saimniecei bija balta mežģīņu apakšveļa. 

 

Blusa gribēja satikt saimnieces smalko draugu. 

Blusa uzlēca uz saimnieces kājas. 

Blusa lēnām ielīda saimnieces drēbēs un paslēpās. 

Mežģīnēs bija daudz vietas. 

 

Saimniece uz satikšanos brauca ar vilcienu. 

Kopā ar saimnieci vilcienā brauca arī blusa. 

Blusa pirmo reizi brauca vilcienā. 

Vilciens brauca ātri. 

Blusai tas bija liels piedzīvojums. 

  



 

Draugs gaidīja vilciena stacijā. 

Draugs bija garš un tievs. 

Saimnieces draugam rokās bija balti cimdi. 

 

Saimniece izkāpa no vilciena. 

Draugs noskūpstīja saimniecei roku. 

Spīdēja saule. 

Debesīs bija balti mākoņi. 

Saimniece ar draugu priecājās par sauli un mākoņiem. 

Blusai saimnieces blūzē bija silti. 

 

Saimniece ar draugu apsēdās ēst pusdienas. 

Viņi ēda saldas kūkas un dzēra sarkanu vīnu. 

Blusai arī gribējās ēst. 

Tāpēc blusa divas reizes iekoda saimniecei. 

Saimniece salēcās. 

 

Draugs paskatījās uz saimnieci. 

Draugam saimniece patika. 

Taču kukaiņi viņam nepatika. 

 

Saimnieces draugs bija ļoti nervozs. 

Saimniecei bija kauns par blusu drēbēs. 

Saimniece klusām ēda kūkas. 



 

Pēc pusdienām saimniece ar draugu gāja pastaigāties. 

Draugs gribēja braukt ar laivu. 

Saimniece arī gribēja braukt ar laivu. 

Laivā varēja sēdēt un runāt. 

Draugam patika runāt ar saimnieci. 

Saimniecei patika draugs. 

Viņi gāja meklēt laivu. 

 

Spīdēja karsta saule. 

Blusai bija garlaicīgi un vientuļi. 

Blusa gribēja dejot un priecāties. 

Blusa gribēja satikt citu blusu. 

 

 

Saimniece gribēja noskūpstīt draugu. 

Draugs arī gribēja noskūpstīt saimnieci. 

Bet blusa nolēma beidzot parādīties saimnieces draugam. 

Tāpēc blusa lēnām līda cauri veļas mežģīnēm. 

Veļa bija dārga un smalka. 

Mežģīnes bija vairākās kārtās. 

Saimnieces āda bija silta un smaržīga. 

 

 

 



 

Blusa izlīda no blūzes tieši uz saimnieces pleca. 

Tad blusa pārlēca uz saimnieces ausi. 

Pēc tam blusa lēca no saimnieces auss uz degunu. 

Tālāk blusa uzlēca uz saimnieces lūpām. 

 

Draugs vēl blusu neredzēja. 

Viņš stāstīja saimniecei par sauli un mākoņiem. 

Blusa nogura un atgriezās uz baltās blūzes. 

Blusa lēkāja pa balto blūzi un atstāja aiz sevis mazas, melnas pēdas. 

Tagad baltā blūze bija netīra. 

 

 

Draugs pieliecās tuvāk saimniecei. 

Draugs paņēma saimnieces roku savā rokā. 

Viņš gribēja saimnieci noskūpstīt. 

Bet tad draugs uz baltās blūzes ieraudzīja melno blusu. 

Draugs nobijās no blusas. 

Blusas dēļ saimniece draugam vairs nepatika. 

Saimniece palika viena pati. 

Blusa bija saimniecei atriebusies. 

Blusa bija laimīga. 

 

  



 

Tad garām gāja melns, pinkains suns. 

Blusa ielēca suņa kažokā. 

Kažokā dzīvoja vēl viena blusa. 

Par to blusa ļoti priecājās. 

Tagad blusai beidzot bija draugs. 


