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DANCO PUIŠI ZĀBAKOS

Latviešu rotaļa.

P. Kveldes muzikas apdare. M. Lasmanes choreografija.

TEKSTS

I. Dancot gāju ar meitami, 2X

Naudu bēru zābakosi, zābakos. 2X
2. Saka meitas dancodamas: 2X

Tev sudraba zābaciņi, zābaciņ' 2X
3. Danco puisi ar meitami, 2X

Tu meitami nesasmeji, nesasmej', 2X

4. Tu vēl pats i nezināji, 2X
Kura tava līgaviņa, ligaviņ'. 2X

5. Palīdz, puisi, man dziedāti, 2X
Manu dziesmu darināti, darināt': 2X

6. Es tev būšu palīgāi 2X
Miežiem listi līdumiņu, lidumiņ' 2X

7. Es palīdu līdumiņu 2X
Pa līduma galiņiemi, galiņiem', 2X

8. Lai iet mana līgaviņa 2X
No druviņas, druviņai, druviņa. '2X

9. Druvā manim saule lēca, 2X
Druva saule norietēja, norietej'. 2X

10. Visi mani druvas ceļi 2X

Vizuļiem vizuļoja, vizuļoj'. 2X

Rotaļas tekts un melodija pierakstīta Preiļu rajonā, Auspokti
ciemā. Tā uzrakstīta 8 puišiem un 8 meitām, bet dejot var arī

6 pāri un vairāk. Rotaļai desmit panti. Tās izpildījumā meitām

visos pantos vienāds pamatsoļu gājiens.

Soļu apraksts.

Meitām: 1. t. divi leni gājiena soļi (solis uz katram 2/4.)
2. t. četri viegli, elastīgi gājiena soļi uz puspēdas (katrs

solis uz 1/4.)
3. un 4. t. izpilda 1. un 2. t. darbību.

5. un 8. t. visu laiku izpilda vieglu, elastīgu gājiena soli.
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Puišiem, 1. t. uz «viens — un» spraigs palēciens uz kreisās

kājas (uz 2/4.), labā kāja celī ieliekta, pacelta uz priekšu.
Uz «div' — un» divi gājiena soļi uz priekšu (labā, kreisā)*.

2. t. izpilda 1. t. darbību, tikai palēciens uz labās kājas.
3.—4. t. atkārto 1.—2. t. darbību, tikai puiši 4. t. beigās

ar diviem gājiena soļiem pagriežas uz vietas, ar skatu

uz āru (ar muguru pret centru).
5.—8. t. Tas pats raitais gājiena solis, kas meitām, tikai

reizēm, atbilstoši rotaļas saturam, smagāks.
Puiši rotaļa izpilda ari meitu aprakstīto soli.

Novietojums.

Rotaļu var sākt ar un bez uznāciena. Ja bez uznāciena, tad

priekšspēles laikā lēni atveras priekškars un rotaļnieki atrodas

jau uz skatuves: meitas dārziņā ar muguru uz centru, puiši lok-

veidu kolonā ap meitu dārziņu, katrs pret savu meitu ar skatu

pa dejas ceļu. Ja vēlas rotaļu sākt ar uznācienu, tad meitas no-

1. zīm.

stājas pa četras rindā numerācijas kārtībā katras skatuves ma-

las pirmajās aizkulisēs ar skatu pret skatītāju. Pirmajai un ce-

turtajai meitai brīvās rokas sānos. Tāpat nostājas arī puiši, tikai

pēdējās aizkulisēs, un sakārtojas kolonā pa vienam ar 4. puisi
priekšgalā. Rokas sānos. Uznācienam bez 4 ievada taktīm nospēlē
arī vienreiz rotaļas muziķu.

Četras ievada taktis visi noklausās aiz kulisēm.

1.—4. t. Meitu rindas nak uz skatuves vidu viena otrai pretim.

2. zīm.
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5.—6. t. Pagriežoties ar skatu viena pret otru, iet caur centra lī-

niju uz skatuves dziļumu.

7. t. Pirmās un ceturtās meitas sadod galos rokas, otras un tre-

šās atkāpjas uz malām, tā izveidojot ne visai lielu dārziņu.

8. t. Visas atlaiž rokas un apgriežas caur labo plecu ar skatu uz

āru un atkal sadod nolaistās rokas.

1.—2. t. Puiši vel stāv aiz kulisēm.

3.—4. t. uznāk uz skatuves ar pamatgajienu kolona pa vienam,
bet paliek vairāk malā no centra līnijas.

5.—6. t. Sākot ar ceturto, pienākšanas kārtībā pagriežas ar skatu

uz publiku un tāpat kolonā pa vienam iet uz skatuves

priekšplānu, pretvirzienā meitām.

7.-8. 1. griežoties uz labo, izveido apli, lokveida kolonu pa vie-

nam tā, lai katrs atrastos pret sava numura meitu (1. zīm.).
8. t. beigās puisis lielīgi paceļ labo roku sānis galvas aug-

stumā.

Tagad sakas pati rotaļa.

PIRMĀ PANTA NORISE

Dancot gāju ar meitami, 2X
Naudu bēru zābakosi, zābakos. 2X

1.—4. t. Meitu dārziņš virzas ar rotaļas pamatgajienu pret dejas
ceļu. Puiši:

1. t. Virzās ar aprakstīto palēciena gājienu pa dejas ceļu.

Reizē ar palēcienu ar labo roku izpilda lielīgu žestu,
velkot to ar uzsvaru lokveidīgi sev priekšā galvas aug-

stumā. Izpildot gājiena soļus, roku velk atkal sānis.

2. t. Darbību atkārto, tikai palēciens ir uz labas kājas.

3.—4. t. Atkārto 1.—2. t. darbību, tā apdejojot reizi apkārt meitu

dārziņam. Puiši apstājas tā, lai abi ceturtie puiši atrastos

skatuves priekšplānā, pirmie — skatuves dziļumā, bet abās

skatuves malās otrie un trešie puiši. Ar diviem pēdējiem ap-

ļiem visi pagriežas ar skatu uz āru.

5.—8. t. Meitas turpina gājienu ar 5.—8. t. iepriekš norādīto gā-
jiena soli pret dejas ceļu. Pavisam no 1. —8. t. meitas iet

dārziņā divas reizes un apstājas pret savu puisi, ceturtie nu-

muri skatuves priekšplānā. (3. zīm.).
5. t. Puiši palecas 4 reizes uz kreisās kājas, labā celī ieliekta, pa-

celta uz priekšu. Rokas sadotas plaukstās saliektiem pirk-
stiem, labā plauksta virs kreisās. Tādā veidā ar rokām sit

četras reizes pa labo celi — žvadzina naudu.
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6. t. Liek rokas sānos un 4 palēcieniem (labā, kreisā, labā, krei-

sā), iebirdina naudu zābakos.

7. t. atkārto 1. t. darbību, tikai palecas uz labas kājas un naudu

žvadzina uz kreisā ceļa.

3. zīm.

8. t. Pagriežas ceturtie, otrie un trešie; pirmie ar skatu viens pret
otru (3. zfm.).

2. PANTA NORISE

Saka meitas dancojoti:
Tev sudraba zābaciņi, zābaciņ':

1.—2. t. Puiši: ceturtais ar ceturto, otrais ar trešo, pirmais ar

pirmo tuvojas viens otram diviem palēcieniem, sadod malē-

' jās rokas, izveido vārtiņus, ar muguru pret skatītājiem, iz-

pildot uz vietas četrus soļus, un izlaiž caur vārtiņiem meitu

pāri. (4. zīm.).

4. zīm.

Meitas — tādā pašā numerācijas kārtībā kā puiši pagrie-
žas viena pret otru, sadod sānis plecu augstumā paceltas
rokas un, sākot ar ārējo kāju (viena ar kreiso, otra ar labo),

tuvojas puišu izveidotajiem vārtiņiem un četriem soļiem iz-

lien caur tiem. (4. zīm.).
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3>-4. t. Puišu pāri ar pagriezienu uz āru uzgriež viens otram

muguru, iet diviem palēcieniem pie sev otrā pusē stāvošā

puiša, izveido ar iekšējām rokām vārtiņus, ar skatu pret

skatītājiem un četriem soļiem uz vietas izlaiž jauno meitu

pāri cauri (5. zīm.).

5. zīm.

Meitas— izgājušas caur puišu vārtiņiem, šķiras un iet

diviem lēniem soļiem uz pretējām pusēm, tā satiekoties ar

otra pāra meitu. Tāpat kā ar iepriekšējo sadod sānis paceltas
rokas un četriem soļiem iziet caur puišu vārtiņiem uz centru,
kur pagriežas ar skatu uz āru (viena caur labo, otra kreiso

plecu).

5a. zīm.

5.—8. t. Puiši — sadodas labajos elkoņos, brīvās rokas sānos un

griežas diviem palēcieniem un četriem soļiem viens ap otru.

Tāpat griežas ar sava numura puisi kreisajos elkoņos, beigās
paliekot katrs atsevišķi ar skatu uz centru. (5. zīm.).
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Meitas — griežas četriem soļiem uz labo, tad ar skatu

pret puisi izpilda četrus solīšus uz vietas. Tad vēlreiz ap-

griežas un izpilda četrus solīšus uz vietas. (5. zīm.).

TREŠĀ PANTA NORISE

Danco, puiši, ar meitami,
Tu meitami nesasmeji, nesasmej'.

1.—2. t. Turoties ar puisi labajās rokas, meita velk puisi uz

centru ar pamatgājienu. Kreisās rokas sānos. (6. zīm.).

6. zīm.

3.—4. t. Puisis velk meitu diviem lēnajiem pamatgājiena soļiem
uz āru un ar četriem teciņus soļiem izvelk meitu ārpusē un

pats ieiet centrā.

5.—8. t. Puiši centrā sadod kreisās rokas, brīvās rokas sānos,

un virzās teciņus soļiem pa dejas ceļu.
Meitas ārpusē virpuļo pa dejas ceļu līdz savam puisim.

(7. zīm.)

7. zīm.
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CETURTĀ PANTA NORISE

Tu vel pats i nezināji,
Kura tava līgaviņa, līgaviņ!

1. t. uz «viens un div' un»

Meitas — stāv katra atsevišķi aplī ar skatu uz aru, ro-

kas sānos.

Uz «trīs un četri» — pagriežas caur kreiso plecu ar skatu

uz centru, it kā novēršoties no puišiem.

2. t. uz «viens un div' un» — pagriežas caur labo plecu ar skatu

uz āru.

3. t. — turpina 1. un 2. t. darbību.

Puiši:

1. t. uz «viens un div' un» skrien 4 teciņus soļiem savai meitai

gar kreiso plecu pie tai pa dejas ceļu priekšā stāvošās mei-

tas, lai paskatītos tai acīs, bet tā aizgriežas uz centru.

2. t. — uz «trīs un četr' un» — puisis skrien pie nākošās meitas

uz apļa iekšpusi, jo visas meitas pagriezušās ar skatu uz

centru. Bet tā pagriežas ar skatu uz āru.

3. t. — puisis skrien pie trešās meitas, kas stāv ar skatu uz āru.

Bet tā kā arī viņa pagriežas ar skatu uz centru, tad viņš
apskrien tai apkārt.

4. t. — Meitas turpina tāpat pagriezties un puiši tada pašā veida
aizskrien atpakaļ pie savas meitas. Zīm. 8.

8. zīm. 9. zīm.

7.—8. t. — griežas ar viņu labajos elkoņos, brīvās rokas sānos,

pārdaloties 2 rindās pa četri pāri katrā pusē kulisēm. To

panāk gala pāriem izejot uz malām. Zīm. 9.
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PIEKTĀ PANTA NORISE

Palīdz, puiši, man dziedāti,

Manu dziesmu darināti, darināt. 2 reizes

1.—2. t. Puiši — stāv uz vietas krustotām rokām.

Meitas — iet pie pretimstāvošā puiša,
3.-4. t. apgriežas ar to slēgtā roku satvērienā ar labajiem ple-

ciem kopā.
5,—6. t. Mci tas iet atpakaļ pie sava puiša un apgriežas ar to

slēgtā roku satvērienā ar kreisajiem pleciem kopā. (9. zīm.)

SESTĀ PANTA NORISE

Es tev bušu palīgai
Miežiem listi līdumiņu, lidumiņ'. 2 reizes

1.—2. t. Rotaļnieki rindas sadodas rokās un abas rindas iet

;
viena otrai pretim.

3.-4. t. sadodas ar pretim stāvošo (puisis ar meitu) slēgtā roku

satvērienā un šūpo tas uz skatuves priekšplānu un atpakaļ

. divas rejžes. .
5.-6. t. rokas sadod atkal rindas dalībnieki un priekšplānā stā-

vošie kāpjas atpakaļ, dibenplānā stāvošie izpilda solīti uz

vietas, tā izlīdzinoties dibenplānā vienā rindā.

7.-8. t. Meitas sadod rokas galvas augstumā. Puiši četriem

soļiem pavirzās uz priekšu un nogrupējas ta: 2 vidus puiši
vidū ar skatu viens pret otru, pārējie divi pagriezušies pret

' vidējo. (10. zim.)

10. zīm.

SEPTĪTĀ PANTA NORISE

Es palīdu līdumiņu
Pa līduma galīņiemi, galiņiem. 2 reizes

ti t. Meitas pārnes ķermeņa svaru uz labās kājas, līdz ar to vi-

jīgi šūpo uz labo pusi augšā paceltas sadotās rokas.
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2. t. ķermeņa svaru pārnes uz kreisas kājas un ari rokas šūpo
uz kreiso pusi.

3.-4. t. atkārto 1.—2. t. darbību.

5.—8. t. meitas, liekot rokas sānos, pa četrām katrā skatuves

malā iet kolonā viena aiz otras uz skatuves priekšplānu un

8. t. beigās pagriežas ar skatu uz skatuves vidu. Puišu trij-
nieki atdarina līduma līšanu un koka zāģēšanu.

Vidējie puiši — nostājas centrā viens pret otru, labās rokas sa-

dotas, labās kājas priekšā. Tas puisis, kurš velk zāģi uz savu

pusi, pārnes ķermeņa svaru uz kreisās kājas, ieliecot to celī.

1.—4. t. Zāģi velk divas reizes katrā taktī pavisam 6 reizes.

4. takts divās ceturtdaļās ar pārlēcienu, atsperoties uz labās

kājas, maina vietas. ><

5.—8. t. zāģē ar kreisajām rokām un pārlecot atsperas uz krei-

sās kājas. (Jl. zīm.)

11. zīm.

ASTOTĀ PANTA NORISE

Lai iet mana līgaviņa 2X
No druviņas druviņāi, druviņā. 2X

1.—4. t. Meitu rindas iet uz vidu pretim viena otrai, 5. t. atgrie-
žas atpakaļ savā vietā.

1.—6. t. Puiši vēlreiz iet uz dibenplānu, tad pārdalās pa četriem

katrā pusē, nāk kolonā pa vienam uz skatuves priekšplānu
un pagriežas ar skatu uz centru, kur meitas tiem nāk pretim.

7.—8. t. pāri apgriežas labajos elkoņos (brīvās rokas sānos) un

izveido dārziņu. (12. zīm.)

DEVĪTĀ PANTA NORISE

Druvā manim saule leca 2X
Druvā saule norietēja, norietēj'. 2X

i,—2. t. Rotaļnieki iet pa dejas ceļu, pakāpeniski ceļot rokas virs

galvas.
3.-4. t. Turpina gājienu paceltām rokām.
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5.—6. 4- Visi iet uz centru, pakāpeniski nolaižot rokas, ta atda-

rinot saules norietēšanu.

7.—8. t. Atkāpjas no centra nolaistam rokam un pa pāriem,
priekšā krustojot rokas, pagriežas ar skatu pa dejas ceļu.

12. zīm.

DESMITĀ PANTA NORISE

Visi mani druvas ceļi 2X
Vizuļiem vizuļoja, vizuļoj'. 2X

1.—4. t. Pāri iet pa dejas ceļu krustotā roku satvērienā

5. t. Puisis griež meitu sev apkārt.
6. t. Pārmet meitu sev otrā pusē.
7. t. Griež atkal meitu sev apkārt.

13. zīm.

8. t. — Pārmet atkal to sev pje labas rokas.

Aiziet no skatuves pāris aiz pāra mūzikas pavadījumā
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MAGONĪTE

Lietuviešu tautas rotaļa.

Lietuvas PSR Nopelniem bagātā mākslas darbinieka, Staļina

prēmijas laureāta J. Lingisa choreografija un apraksts.
No lietuviešu valodas tulkojuši A. Masis un O. Strauss.

Rotaļa ir jautra un izpildāma vidēji ātrā tempā. Rotaļu iz-

pilda ar vienkāršiem gājiena soļiem, sākot ar labo kāju. Rotaļu

izpildot dzied. Visu rotaļas laiku meitenēm brīvās rokas pie svār-

kiem, bet zēniem — sānos. ,

DEJAS APRAKSTS

Meitenes, sadevušās rokās, izveido divus dārziņus skatuves

priekšplānā, bet zēni — skatuves dibensplānā. Dārziņš no dār-

ziņa atrodas 2—3 soļus un katrā ir četri rotaļnieki.

I

1.—10. t. Sākot rotaļu, visi dārziņi griežas: kreisajā pusē (ska-
toties no skatītājiem) esošie divi dārziņi griežas uz labo

pusi, bet pārējie uz kreiso pusi (1. zīm.).

1. zīm.

11.—14. t. Rotaļnieki iet astoņus soļus, radīdami, ka sēj mago-

nes, un izveido 4 kolonas. Meiteņu kolonas iet uz skatuves
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dibenplānu, zēnu kolonas — gar skatuves malām iet uz

priekšplānu (2. zīm.). Sēšanu nobeidzot nostājas, kā parā-
dīts 3. zīm.

2. zīm.

3. zīm.

Sēšana:

1. takts — uz «viens» — solis ar labo kāju uz priekšu un

vienlaicīgi ar labo roku «sēj» no labās puses uz priekšu.

Sējot labā roka garudrīz iztaisnota pa labi zemāk par ple-
ciem.

Uz «divi» — solis uz priekšu ar kreiso kaju un labo roku

ieliek sānos.

2. takts uz — «viens» — solis uz priekšu ar labo kaju un

«sēj» ar kreiso roku.

Uz «divi» — solis uz priekšu ar kreiso kaju un kreiso roku

ieliek sānos.
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Nākošajās divās taktis izpilda to pašu. Katrs dejotājs

«sēj» četras reizes (ar labo, kreiso, labo un kreiso roku).

Roku kustībām jābūt saskaņotām ar labās kājas kustībām.

Zēnu un meiteņu kustības ir vienādas (1. att.).

1. att.

15. t. Visi rotaļnieki sasit divas reizes plaukstas un iet divus

soļus viens pret otru.

16.—17. Pāri sadod labos elkoņus un apgriežas ar četriem soļiem.
Nobeidzot griešanos, meitenes atrodas malējās rindās, bet

zēni vidējās rindās (meiteņu vietās).
18.—20. Atkal sasit 2 reizes plaukstas un vienlaicīgi izpilda di-

vus soļus uz vietas. Sadodot kreisos elkoņus, pāri atgriežas
savās vietās un izveido divus dārziņus (katrā dārziņā četras

meitenes un četri zēni).

II

l.—10. Kreisajā pusē esošais dārziņš griežas uz kreiso, bet labā

pusē esošais uz labo pusi (4. zīm.). Dārziņiem jāapgriežas

4. zīm.
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1,5 reizes un, nobeidzot griešanos, izveidojas 4 rindas, kurās

zēni un meitenes ir ar skatu viens pret otru (līdzīgi kā tre-

šajā zīm.). Starpība ir tikai tā, ka meitenes atrodas zēnu,

bet zēni — meiteņu vietās. Tie pāri, kas pirmajā gājienā bija

priekšā, tagad atrodas skatuves dibenplānā.
11. Meitenes saliecas uz priekšu un ar labo roku, kuras rādītāja

pirksts saliekts «kāsītī», noliecas gandrīz līdz zemei un rāda,

kā dīgst magonītes. Liecoties uz priekšu, kreiso kāju izliek

priekšā, bet ķermeņa svars paliek uz labās kājas. Zēni šinī

laikā stāv un skatās uz meitenēm.

12. Pievelkot kreiso kāju un ar labo roku paņemot aiz svārkiem,

meitenes iztaisnojas un skatās uz zēniem. Zēni izliek uz

priekšu kreiso kāju, noliecas un rāda, kā dīgst magonītes
(2. att.).

2. att.

13.—14. Atkārto no 11.—12. t. darbības.

15.—20. Visi sasit divas reizes plaukstas un, apgriežas pusapli

labajos elkoņos, vēlreiz sasit un apgriežas pusapli kreisajos

elkoņos. Plaukstu sasišanas laikā izpilda soļus uz vietas.

Otro apgriezienu nobeidzot, nostājas pa pāriem ar skatu pa

dejas ceļu. Zēna labā roka sadota ar meitenes kreiso.

111

1.—10. Šūpojot sadotās rokas uz priekšu un atpakaļ, pāri iet

viens aiz otra pa dejas ceļu (5. zīm.). Ejot soli ar labo kāju,
sadotās rokas šūpo uz priekšu gandrīz līdz plecu augstu-

mam, bet, ejot soli ar kreiso kāju, sadotās rokas ar vēzienu

caur stāvokli lejā šūpo atpakaļ (līdz tādam pašam augstu-
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mam ka priekša). Šūpojot rokas, rotaļnieki skatās par plecu
viens uz otru un beigās pāros pagriežas viens pret otru. pie-

5. zīm.

tupjas un rokas izstiepj uz priekšu ar delnām uz leju. Mei-

feņu rokas zem zēnu rokām. (3. att.)

3. att.

11.—14. Rotaļnieki lēnam pieceļas un pārmaiņus liek savas iz-

stieptās rokas virs partneru rokām. Beigās visi pieceļas uz
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pirkstgaliem un rokas izstiepj augšā (4. att.). Kad rokas

liek vienu virs otras, tās veido astotnieku. Sākumā meitene

liek savu labo roku virs zēna kreisās, tad zēns kreiso virs

meitenes labās v. t. t.

4. att.

15.—20. Sasit plaukstas, apgriežas labajos un tad kreisajos elko-

ņos. Pēc otrā apgrieziena zēni apgriežas vēl pus apli caur

kreiso plecu un izveido dārziņu ar skatu uz centru. Apkārt
zēnu dārziņam atrodas meiteņu dārziņš.

IV

1.—10. Zenu dārziņš griežas pret dejas ceļu, bet meiteņu — pa

dejas ce|u. 9.—10. t. Visi iet dažus soļus uz vidu un izveido

neizplaukušu magones ziedu. Četri zēni (katrs otrais no

dārziņa) saiet centrā viens pret otru un, sakrustojot priekša
rokas, pietupjas. Pārējie četri zēni puspietupušies izstiepj uz

priekšu augšā rokas virs pirmo zēnu galvām. Meitenes stāv

dārziņā apkārt zēniem un arī paceļ mazliet elkoņos saliek-

tas rokas uz priekšu augšā. (5. att.)
10.—14. Meitenes un otri četri zēni, lēni iztaisnojoties, liecas at-

pakaļ. Rokas izstiepj augšā un nolaiž ar lokiem lejā. Meite-

nes nolaiž rokas līdz pleciem un savieno tās dārziņā virs

elkoņiem. Četri tupošie zēni arī iztaisnojas un ieiet savā

dārziņā, kur atradās arī agrāk (6. att.).
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5. att.

6. att.
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15.—20. Zēnu un meiteņu dārziņi griežas vienādā ātrumā pa de-

jas ceju. Beigās rotaļnieki izveido virknltes (katrā virknītē

4 dalībnieki). Labāk, ja meiteņu un zēnu virknītes veidojas
skatuves priekš- un dibenplānā. Virknītes izveido tie paši

rotaļnieki, kas sākumā izveidoja dārziņus. Tādēļ dārziņiem

jāgriežas ar vienādu ātrumu. Virknītēs rokas sadotas lejā.

V

1.—10. Viena meiteņu virknīte iet pa labi, bet otra pa kreisi

(6. zīm.). Skatuves malā meitenes veido divus dārziņus ar

sejām uz āru un griež dārziņu pret dejas ceļu. Dārziņos mci-

6. zīm.

tenes paceļ sadotās rokas plecu augstumā. Beigās dārziņi

apstājas un meitenes veido pārus pa divām. Tā meitene, ku-

ra veido virknīti un kura bija beidzamā, veido pāri. Virknī-

tes (kura gāja priekšā pa kreisi) pirmā un pēdējā meitene

veido pāri priekšā, bet virknītes, kura saka virzīties diben-

plānā, I un II meitenes veidotais pāris atrodas dziļumā. Šinī

laikā viena zēnu virknīte iet nedaudz soļus (mazus) uz ska-

tītāju pusi, bet otra virknīte uz dibenplānā pusi. Pēc tam

virknītes iet pretēji un veido vidū dārziņu uz āru, kā tas re-

dzams 6. zīm. Rokas tiek sadotas priekšā «groziņā» plecu

augstumā (7. attēls).

11.—14. Zēnu dārziņš, kas atgādina ienākušās magoņu galviņas,

griežas pret dejas ceļu (7. zīm.). Tajā pat laikā meitenes pā-

ros (divi pāri viens aiz otra vienā pusē un divi otrā) malās

4 reizes izpilda «balansā», šūpojas. Neatlaižot rokas, mei-

tenes šūpojas viena pret otru, pēc tam viena no otras un

atkārto to vēlreiz.
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15.—20. Zēnu dārziņš turpina griezties tajā pašā virzienā. Bei-

gās zēni atrodas dārziņā savas meitenes tuvumā. Šinī laikā

meitenes, pagriežoties pāros viena pret otru, sasit plaukstas
un apiet pusapli labajos elkoņos. Tad vēlreiz sasit plaukstas
un apiet pilnu apli kreisajos elkoņos.

7. att.

7. zīm.

VI

I.—10. Visi izveido kopēju dārziņu (8. zīm.) ar skatu uz centru

un griež dārziņu pa labi. Meitenes atrodas zēnam pie labās

rokas. Beigās dārziņš apstājas un rotajnieki pagriežas viens

pret otru. Meitenes un zēni izliek labo kāju uz priekšu, pāri
sadodas rokās virs elkoņiem un trīs reizes papurinās.

11.—12. Pēkšņi, pagriežoties caur kreiso plecu (zēni ar skatu

caur dārziņa centru, meitenes uz āru), rotajnieki papurinās
trīs reizes ar blakus rotaļniekiem.
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13.—14. Visi rotaļnieki, pagriezušies caur labo plecu, no jauna

papurinās ar savu partneru, bet, pagriežoties caur kreiso

plecu — ar kaimiņu.

8. zīm.

15.—20. Visi sasit divas reizes plaukstas un apgriežas elkoņos.

Pēc otrā apgrieziena saiet centrā un izveido 2 dārziņus.
Meitenes izveido iekšējo, bet zēni ārējo dārziņu, ar skatu uz

centru.

VII

1.—10. Meiteņu dārziņš griežas vidū pa labi, bet zēnu dārziņš —

pa kreisi. Beigās, satiekot otrreiz savu partneri, visi pāros
pagriežas ar sejām viens pret otru. Zēni pietupjas un saga-

tavojas malšanai. Meitenēm rokas pie svārkiem.

11.—14. Zēni izdara malšanas darbību, parāda ar rokām, kā

«maļ» magones (8. att.). Mazliet saliektu kreiso roku tur

krūšu augstumā, bet labo ritmiski griež jostas augstumā.
Jāgriež pa apli no labās puses uz kreiso, roku iztaisnojot un

pēc tam, velkot gar sevi, saliekt. Griež tempā, kādā izpilda
rotaļu un tādēļ pavisam «malšanas» kustību izdara 8 reizes.
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Saja laikā meitenes ar astoņiem soļiem apiet vienu reizi ap

savu partneru, pagriezušās pret viņu ar labo plecu, it kā gri-
bētu pārbaudīt, vai viņš labi «maļ». Beigās nostājas viens

pret otru.

8. att.

15.—20. Visi sasit plaukstas un, sadevuši labos un tad kreisos

elkoņus, griežas. Pēc pēdējās apgriešanās meitenes izveido

divas virknes (pa 4 katrā) ar skatu uz centru. Arī zēni veido

divas virknes ar skatu uz centru.

VIII

li—lo. Meiteņu un zēnu virknes virzās uz skatuves dibenplānu,
un rotaļnieki mainās vietām. Labajā esošie iet caur aizmu-

guri uz kreiso pusi, bet kreisajā pusē esošie — uz labo pusi

pa priekšu. Ejot ar sīkiem solīšiem, beigās apstājas kopīgā
pusaplī ar skatu pret skatītājiem (meitene pa labi no sava

zēna) (9. zīm.).

11. Meitenes iet ar labo kāju soli uz priekšu, kreiso pieliek laba-

jai, galvu paceļ augšā un ar labo roku ieber magones mutē.

Zēni šajā laikā stāv mierīgi un tur rokas sānos.

12. Meitenes atkāpjas, ejot ar kreiso kāju un pieliekot labo, ve-

cajā vietā. Šajā laikā zēni iet ar labo kāju soli uz priekšu,
pieliek kreiso kāju un ar labo roku ber sev mutē magones.
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13.—14. Meitenes un zēni vēlreiz parāda, kā ēd magones. Pēc
tam zēni pagriežas caur labo plecu pret meitenēm.

9. zīm.,

15.—20. Visi sasit plaukstas un apgriežas, sadevušies labajos
elkoņos. Atkārtojot, apgriežas kreisajos elkoņos pilnu apli
un apstājas pusapļos ar skatu uz skatītājiem. Pirmajā pus-

aplī meitenes, aiz viņām zēni.
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KRIEVU ROTAĻA
Tulkojis V. Novickis

Šī rotaļa pieskaitāma Viduskrievijas rotaļām un ir sastādīta

pēc Kaļiņinas apgabala deju materiāliem.

Kaļiņinas apgabala kolchozos līdzīgas rotaļas iet norās un

laukumos. Šīs rotaļas raksturs ir plūstošs un dzīvespriecīgs.
Puiši ir jautri, ar aizrautību izpilda sīkdaļas soli. Meitenes rotaļā

ir mierīgas, izturētas, brīžiem uzsmaida sava pāra puisim.

Rotaļa sākas ar dejotāju virknīšu uznākšanu, kuras virzoties

viena pie otras izveido kopējo apli. Tālāk seko dažādi zīmējumu

pārgrupējumi, izveido «gatvi» it kā pastaigājoties, paceļ sadotas

rokas, lai caur «vārtiņiem» izlaistu pretim nākošos dejotājus. Sa-

devušies rokās, izveido «groziņu», pārkārtojas «pakaviņā» (pus-

aplī) un dejas beigās viens otram paklanās*
Dejas muzikālajam pavadījumam var izmantot tautas dzies-

mas «Vo sadu ļi v ogorode», «Ctoi to zvon», «Vo sirom boru tro-

pinka», vai arī citas krievu tautas dziesmas, kuru muzikālais iz-

mērs 2/4.

Rotaļā piedalās 8 pāri. Izpildītāji, sadalījušies pa 4 pāri, iz-

veido skatuves dibenplānā aizkulisēs virknītēs, viena virknīte

labajā aizkulisē, otra — kreisajā. Sadotās rokas nolaistas gar

sāniem (meitene puisim pie labās rokas), malējiem dejotājiem
brīvās rokas sānos.

UZNĀKŠANA

1.—16. t. Abas virknītes, sākot ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas
soli uznāk uz skatuves. No skatītāja labās kulises virknīti

ved puisis, virzoties pret dejas ceļu gar skatuves priekšplā-

1. zīm.
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nu. No kreisās kulises virknīti ved meitene, virzoties pa

dejas ceļu skatuves priekšplānā. Virknītes mainās ar krei-

sajiem pleciem. Nonākot skatuves dibenplānā vidū, sadodas

rokās un izveido kopējo dārziņu. (1. zīm.)
x

KOPĒJAIS DĀRZIŅŠ

1.—8. t. Sakot ar labo kaju, ar krievu pārmaiņas soli izpildītāji
dārziņā virzās pa dejas ceļu.

9.—16. t. Ar to pašu darbību, sākot ar labo kaju, dārziņš virzas

pret dejas ceļu. (2. zīm.)
17.—20. t. Meitenes, sākot ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas soli

virzās uz dārziņa centru un, sadodoties rokās, izveido iek-

šējo dārziņu. Puiši tam laikā izveido ārējo dārziņu. (3. zīm.)

2. zīm. 3. zīm.

21.—24. t. Ar to pašu darbību meiteņu dārziņš virzās pret dejas

ceļu, puišu dārziņš — pa dejas ceļu.
25,—28. t. Abi dārziņi virzās pretējos virzienos (meitenes pa de-

jas ceļu, puiši pret dejas ceļu).
29.—30. t. Meitenes, sākot ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas

soli atiet atpakaļ, sadotās rokas paceļot plecu augstumā,

puiši pienāk pie meitenēm (savai meitenei pie kreisās ro-

kas).

4. zīm.

31.—32. t. Meitenes sadotas rokas nolaiž uz leju. Puiši sadotās

rokas ceļ pāri meiteņu galvām un izveido groziņu. (4. zīm.)
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GROZIŅŠ

Muziķa atkārtojas

1.—4. t. «Groziņš» ar «garmoškas» soli plūstoši virzās pa dejas

ceļu. Galvas pagrieztas pa labi.

5.—8. t. Groziņš ar garmoškas soli virzās pret dejas ceļu. Galvas

pagrieztas pa kreisi.

9.—10. t. Groziņš virzās ar sānus klupiena soli (pripadaņije),
sākot darbību ar labo kaju, pa dejas ceļu. Puiši sadotas ro-

kas lēni ceļ uz augšu.
11. —12. t. Puiši, turpinot izpildīt klupiena soli, nolaiž rokas

meitenēm aizmugurē un tām gar priekšpusi sadod.

13.—14. t. Turpinot iepriekšējo darbību, meitenes ceļ sadotās ro-

kas uz augšu.
15.—16. t. Meitenes nolaiž sadotās rokas puišiem aizmugurē un

gar priekšpusi sadod.

17.—24. t. Groziņš pārtrūkst starp diviem izpildītājiem (vado-

šajiem). Visi pārējie izpildītāji, neatlaižot rokas un ar klu-

piena soli turpinot virzīties pa dejas ceļu, izveido pusloku.
(5. zīm.)

5. zīm.

GRIEŠANĀS PA PĀRIEM

25.-28. t. Dejotāji pa pāriem sadodas slēgtā roku satvērienā un,

sākot darbību ar labo kāju, katrs pāris ar krievu pārmaiņas
soli griežas pa dejas ceļu. Skats vienam uz otru. Meitenes

virzas kautri, zēni jautri, priecīgi. (6. zīm.)

6. zīm.

29.—32. t. Ar iepriekšējo darbību pāri griežas pret dejas ceļu.
Pēdējā taktī, sadevušies iekšējās rokās, dejotāji katrā ska-

tuves pusē izveido pāru kolonas, ārējās rokas dūrē sānos.

(7. zīm.)
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GATVE

1.—4. t. Sākot darbību ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas soli

abas kolonas tuvojas gar skatuves priekšplānu viena pie
otras.

7. zīm.

5.—8. t. Vidū satiekoties skatuves priekšplānā pa dejas ceļu ejo-
šie pāri paceļ sadotās rokas uz augšu un izveido vārtiņus.
Pret dejas ceļu ejošie pāri lien caur vārtiņiem. 8-tās takts

beigās visi izgājuši caur vārtiņiem. Pāri, kuri veidoja vār-

tus, nolaiž rokas gar sāniem. (8. zīm.)

8. zīm.

9.—12. t. Abas kolonas virzas uz skatuves dziļumu un atkal tu-

vojas viena pret otru. (9. zīm.)

9. zīm.

13.—16. t. Pret dejas ceļu ejošie pāri veido vārtiņus, pa dejas
ceļu ejošie pari lien caur izveidotajiem vārtiņiem, un visi

atgriežas atkal savās vietās, izveidojot pusapli. (10. zīm.)

10. zīm.
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ZVAIGZNĪTES

1.—4. t! Ar krievu pārmaiņas soli, sākot darbību ar labo

4 pāri labajā pusē un 4 kreisajā pusē izveido divas zvaigznī-
tes. Izpildītāji labajā pusē no skatītāja savieno centrā krei-

sās rokas, bet kreisās puses dejotāji sadod labās rokas. La-

bās puses zvaigznīte griežas pa dejas ceļu, bet kreisās puses

zvaigznīte pret dejas ceļu. (11. zīm.)

11. zīm.

5.—8. t. Dejotāji labās puses zvaigznītē sadod centrā labās ro-

kas, bet kreisās puses zvaigznītē sadod kreisās rokas, un tā

zvaigznītes griežas uz otro pusi. (12. zīm.)

12. zīm.

DIVI DĀRZIŅI

9.—12. t. Sākot ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas soli katra

zvaigznīte sadodoties rokās izveido parasto dārziņu. Labās

puses dārziņš virzās pa dejas ceļu, kreisās puses dārziņš

pret dejas ceļu. (13. zīm.)

13. zīm.
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13.—16. t. Virzoties uz to pašu pusi ar krievu pārmaiņas soli,

pirmie pāri savus dārziņus izved uz kopējo pusapli.

(14. zīm.)

14. zīm.

LIELĀ ZVAIGZNE (karuselis)

I,—4. t. Sākot ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas soli visi puiši
sanāk uz centru un sadodas kreisajās rokās, izveidojot lielo

zvaigzni. Meitenes stāv uz vietas. (15. zīm.)

15. zīm.

5. —8. t. Meitenes, sākot ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas soli

pienāk pie sava puiša un padod tam kreiso roku. Brīvās r -

kas meitenēm atvērtas vaļā, tā izveidojot lielu «karuseli».

(16. zīm.)

16. zīm.

9.—12. t. Puiši gandrīz uz vietas izpilda krievu pārmaiņas soli,
meitas griežas pa kreisi zem sadotām rokām. Brīvā roka

grieziena laikā tiek ielikta sānos dūrītē.

13.—16. t. atkārto 9.—12. t. darbību.
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17.—24. t. Karuselis virzas pa dejas ceļu (meitenes
24. taktī atkal visi izveido pusloku ar skatu pret centru.

(17. zīm.)

17. zīm.

PUSAPLIS

].—3. t. Meitenes, sākot darbību ar labo kaju, ar nelielu krievu

pārmaiņas soli virzās uz skatuves priekšplānu un sadotās

rokas pacej uz augšu. (18. zīm.)

18. zīm.

5.—7. t. Meitene stāv uz vietas. Puiši ar to pašu pārmaiņas soii

iziet cauri meiteņu sadotajām rokām (ejot savai partnerei
gar kreiso roku). (19. zim.)

19. zīm.

8. t. Puiši pagriežas caur labo plecut ar skalu pret savu meiteni

un padod tai abas rokas. Meitenes ieliek savas rokas puišu
rokās.
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GRIEŠANĀS PA PĀRIEM

9.—12. t. Sākot ar labo kāju, ar krievu pārmaiņas soli pāri slēg-
tā roku satvērienā griežas pa dejas ceļu.

13.—16. t. Pāri ar to pašu darbību griežas pret dejas ceļu.

16. taktī pāri klanās viens otram un pateicas par deju.

20. zīm.

KRIEVU PĀRMAIŅAS SOLIS

Visi trīs pārmaiņas soļa solīši jāizpilda vienādi, uz visas pē-

das, pārejot no vienas kājas uz otru, bet nevis šļūcot. Pēc trešā

solīša izpildītājs mazliet paliek uz vietas, pēc tam turpina dar-

bību ar otru kāju.
Izejas stāvoklis — 6. pozicija. Pirkstu gali mazliet izvērsti

uz āru.

Muzikālais izmērs 2/4.

Uz «viens» — solis ar labo kaju uz priekšu, liekot to uz visas

pēdas.
Uz «un» — solis ar kreiso kāju uz priekšu uz visas pēdas.
Uz «divi» — solis ar labo kāju uz priekšu uz visas pēdas.
Uz «un» — pauze.

GARMOŠKA (ermonikas solis)

Virzīšanās sānis notiek vienlaicīgas vienas kājas pēdas un

otras, kājas pirkstgalu pārvietošanas ceļā, pie tam pārmaiņus
vienreiz tiek savienoti abu kāju pirkstgali, otrreiz — papēži.

Kāju izejas stāvoklis — pirmā pozicija.
Muzikālais izmērs 2/4.

Aiztaktī — labās kājas papēdis un kreisās kājas pirkstgals uz

«un» tiek atcelti no grīdas un pavirzīti pa labi.

Uz «viens» — labās kājas papēdi un kreisās kājas pirkstgalu
noliek uz zemes, kāju pirkstgali savienojas.

Uz «un» — labās kājas pirkstgalu un kreisās kājas papēdi atceļ
no grīdas un pavirza pa labi.

Uz «divi» — labās kājas pirkstgalu un kreisās kājas papēdi no-

liek pie zemes, papēži savienojas.
Uz «un» — atkārtojas aiztakts darbība.
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Ar garmoškas soli var virzīties kā pa labi, tā arī pa kreisi.

Ķermenis taisns. Darbība tiek izpildīta plūstoši, dažreiz pat ar

vieglu pietupšanos. Kad pirkstgali savienojas — ceļi mazliet

ieliecas, kad pēdas savienojas — ceļi iztaisnojas.

«PRIPADAŅIJE» (klupiena solis)

Kāju izejas stāvoklis — 3. pozicija. Laba kaja priekša.
Muzikālais izmērs — 2/4.

Aiztaktī uz «un» — izpildītājs mazliet paceļas uz kreisās kājas

pirkstagliem, labo kāju atdalot no grīdas.
Uz «viens» — ar viegli izvērstu labo kāju izdara soli pa labi uz

pilnas pēdas, viegli iesēžoties uz tās. Kreiso kāju, celī

ieliektu, atdala no grīdas un virza ar pēdu aiz labās kājas
pēdas.

Uz «un» — kreiso kāju noliek uz puspirkstiem mazliet celi

ieliektu aiz labās kājas. Ķermeņa svars tiek pārnests uz

kreisās kājas, labo kāju atdala no grīdas, celis brīvs, kāja
nav nostiepta.

Uz «divi» — atkārto uz «viens» izpildīto darbību.

Uz «un» — atkārto uz «viens un» izpildīto darbību.
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PUTENIS

Tulkojusi I. Grabovska.

«Putenis» — pāru — masu deja, pēc sava rakstura ātra, vir-

puļojoša. Dejotāji attēlo ziemu, puteni. Pāri atri traucas viens aiz

otra, visbiežāk pa apli, kā vēja dzenātas sniegpārsliņas; pēc tam

pēkšņi sagriežas uz vietas, it kā veidojot kupenu. Meitas apskrien
puišus, griežoties ap tiem kā lidojošas pārsliņas.

Dejas kustības vienkāršas, pamata balstās uz vienu, divām

kustībām, bet dejas kompozicija daudzveidīga.

Dotajā dejas variantā piedalās astoņi dejotāju pāri.

Deju izpilda tautas melodijas «Putenis» pavadījuma.

Taktsmērs: 2/4.

Visi pari, viens aiz otra, nostājušies pēdēja labas puses kulise

Katra pāra dejotāji sadevuši krustiski rokas (1. att.).

1. att.

1. GĀJIENS

Iznāciens un gājiens pa apli. 16 t.

1.—16. t. Visi pāri ātri un strauji viens aiz otra izskrien ar

1. kustību — «biguņec», sākot ar labc kāju, un virzās apli
pa dejas ceļu. (1. zīm.)
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1. zīm.

2. GĀJIENS

Divi apļi un griešanas pa pāriem. 16 t.

1.—8. t. Meitas ar 1. kustību, aizskrienot puisim gar priekšpusi,
veido iekšējo apli un skrien aplī viena aiz otras pret dejas
ceļu. Puiši ar to pašu l. kustību skrien pa ārējo apli dejas
ceļa virzienā (2. zīm.). Rokas visiem dejotājiem nedaudz pa-
celtas uz priekšu un mazliet atvērtas uz sāniem. Apskrējuši
pilnu apli, izpildītāji satiekas: meita ar savu pāra puisi.

2. zīm.

9.—16. t. Nepārtraucot 1. kustību, katra pāra dejotāji pagriežas
ar skatu viens pret otru, sadod rokas, krustojot (2. att.), un

ātri<tiz vietas griežas dejas ceļa virzienā. Pāri, nepārtraucot

2. att.
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griezties, virzas viens uz apļa centru, otrs no centra v. t. t.

Nobeidzot izveidojas četri pāri iekšējā aplī un četri pari —

ārējā. (3. zīm.).

3. zīm.

3. GĀJIENS

«Lielā zvaigzne». 16 t.

1.—7. t. lekšējā apļa četri pāri, krustotā roku satvērienā (1. att.)
bez apstājas virzās ar 1. kustību aplī pret dejas ceļu, sākot

ar labo kāju.
Ārējā apļa četri pāri ar šo pašu soli, virzās aplī pa dejas

ceļu, rokas kā parādīts l. attēlā. (4. zīm.).

4. zīm.

S. t. lekšējā apļa četri pāri pagriežas ar skatu dejas ceļa virzienā.

Šo pāru puiši apļa centrā sadod kreisās rokas un ar labo

roku saņem savu meitu aiz kreisās rokas.

Ārējā apļa četri pāri, aizkavējoties, pievienojas iekšējā

apļa pāriem tāpat ar skatu dejas ceļa virzienā. Puiši padod
kreisās rokas iekšējā apļa meitām un ar labo roku saņem

savas meitas kreiso roku. Izveidojas viena «liela zvaigzne».
Sadotās rokas paceltas plecu augstumā. Malējās meitas ar

brīvajām rokām saņem vienu no vainadziņa lentām un paceļ

plecu augstumā.
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9.—16. t. «Liela zvaigzne» ar 1. kustību virzas aplī pa dejas ceļu,
sākot ar labo kāju. (5. zīm.).

5. zīm.

4. GĀJIENS

No četriem maziem aplīšiem veido četrus koncentrētus apļus. 16 t.

1.—6. t. «Zvaigzne» sadalās 4 mazos aplīšos. Puiši, kas atradās

«zvaigznes» centrā, atlaiž kreisās rokas un katrs četrinieks,
sastāvošs no diviem pāriem, izveido atsevišķu aplīti. Visi

aplīši, griežoties aplī pret dejas ceļu, ar 1. kustību iziet uz

skatuves četriem stūriem. (6. zīm.).

6. zīm.

7.—8. t. Mazos aplīšus izved uz kopējo apli puiši, kas stāvēja

«zvaigznes» centrā. Visi sadod rokas ar skatu uz apļa
centru.

9.—10. t. 4 meitas (1., 3., 5., 7.) ar pirmo kustību, sākot ar labo

kāju, ātri skrien uz apļa centru, izveidojot nelielu apli, ne-

sa dodot rokas.

11.—12. t. Šo pašu pāru četri puiši ar to pašu soli virzās uz apļa
centru aiz sava pāra meitas un nostājas aiz meitām intervā-

los starp tām. Tajā pašā laikā visas meitas, gan tās, kuras

stāv apļa centrā, gan arī tās, kuras palika ārējā aplī, griežas
uz vietas ar 3. kustību pa labi, sākot ar labo kāju; rokas ne-

daudz paceltas sānis. Ārējā apļa puiši izpilda 1. kustību uz

vietas, sākot ar labo kāju, rokas sānos.
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13.—14. t. Ārējā apļa četras meitas ar 1. kustību, sākot ar labo

kāju, virzās pie apļa centrā stāvošajiem izpildītājiem un no-

stājas aiz puišiem intervālos starp tiem. Visi pārējie dejo-

tāji izpilda 1. kustību uz vietas.

15.—16. t. Ārējā apļa puiši ar 1. kustību, sākot ar labo kāju, vir-

zās pie sava pāra meitām un nostājas intervālos starp tām.

Visi pārējie izpildītāji izpilda 1. kustību uz vietas. Izveido-

jas četri koncentrēti apļi. (7. zīm.).

7. zīm.

5. GĀJIENS

Skrējiens pa četriem koncentrētiem apļiem un lielā apļa izveidošana 16 t.

I.—B. t. Pirmajā un trešajā aplī stāvošās meitas ar 1. kustību

skrien pret dejas ceļu, saglabājot savus apļus. Otrajā un ce-

turtajā aplī stāvošie puiši ar to pašu soli skrien pa dejas
ceļu, saglabājot savus apļus (8. zīm.). Rokas visiem brīvi

8. zīm.

atvērtas. Augums viegli noliekts uz priekšu. Izpildītāji, ap-

skrējuši pilnu apli, bet meitas, kas atradās apļa centrā —

divus apļus, apstājas ar skatu viens pret otru: meita pret
sava pāra puisi. Izpildītāji sadod labās rokas un paceļ tās

augšā.
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9.—12. t. Meitas ar 1. kustību griežas zem paceltajām rokām

Puiši izpilda 2. kustību. Ar šo kustību visi pāri izveido ko-

pīgu apli un nostājas pa pāriem dejas ceļa virzienā

(9. zīm.).

9. zīm.

13.—16. t. Atlaiduši rokas, puiši izpilda 2. kustību, sākot

ar labo kāju. Katra meita ar 1. kustību, sākot ar labo kāju,

apskrien pret dejas ceļu savu puisi. 16. t. beigās meitas no-

stājas pie sava puiša labā pleca, krusteniskā roku satvē-

rienā (1. att.).

6. GĀJIENS

Gājiens pa apli un nogajiens. (16. t.).

1.—4. t. Visi pāri ar 1. kustību virzās aplī pa dejas ceļu, sākot

ar labo kāju. Augums nedaudz noliekts uz priekšu.
5.-8. t. Katrs pāris tajā pašā satvērienā ar 1. kustību griežas uz

vietas dejas ceļa virzienā. Izpildītāji skatās viens uz otru.

9.—16. t. Nemainot roku satvērienu, pāri turpina virzīties ar

1. kustību aplī pa dejas ceļu un pāris aiz pāra noiet no skatu-

ves kreisajā pēdējā kulisē. (10. zīm.).

10. zīm.
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KUSTĪBU APRAKSTS

1. kustība «Biguņec».

«Biguņec» — straujš gājiens uz priekšu

Izejas stāvoklis: 6. kāju pozicija.
Takts mērs: 2/4.

Aiztaktī uz «un» — viegli iesēžas uz kreisās kājas, paceļot uz

priekšu ne visai augstu labo kāju, celis brīvs.

Uz «viens» — plats skrejošs solis ar labo kāju uz priekšu, ce-

lis ieliekts, kreiso kāju celī brīvu paceļ uz priekšu.
I z «un» — neliels skrejošs solis ar kreiso kāju uz priekšu uz

puspirkstiem.
Uz «divi» — neliels skrejošs solis ar labo kāju uz priekšu uz

puspirkstiem. Kreiso kāju ātri, paceļ priekšā augšā, celis

brīvs.

Uz «un» — kā «aiztaktī», tikai iesēžas uz labās kājas. Tāpat
darbību izpilda arī ar kreiso kāju.

2. kustība «Tinok».

Pa-debask tipa kustība.

Izejas stāvoklis: 3. kāju pozicija.
Taktsmērs: 2/4.
Aiztaktī uz «un» izpildītājs viegli iesēžas uz kreisās kājas

visas pēdas, paceļot priekšā celī ieliektu, ne visai augstu
labo kāju.

Uz «viens» — pārlekt uz labās kājas uz priekšu mazliet pa

labi. Kreiso, ne visai augstu paceļ priekšā augšā, celis

ieliekts, padjoms izstiepts.
Uz «un» — pārnest ķermeņa svaru uz kreisās kājas, noliekot

to krustiski priekšā labajai.
Uz «divi» — pārnest auguma svaru uz labās kājas, noliekot

to uz visas pēdas aiz kreisās kājas, viegli ieliecot celi.

Krēiso kāju ne visai augstu paceļ uz priekšu.
Uz «un» — izpildītāji izpilda pārlēcienu no labās kājas uz

kreiso.

Kustību turpina ar otru kāju.
3. kustība — (sānu solis).

Izejas stāvoklis — 3. kāju pozicija.
Taktsmērs — 2/4.

Uz «viens» —
-* neliels solis ar labo kāju pa labi, uz visas pē-

das, viegli iesēžoties. Kreiso kāju atceļ no grīdas un pie-
virza aiz labās kājas potītes. Celis saliekts un izvērsts uz

sāniem.- N

Uz «un» — kreiso kaju noliek zeme aiz labas kājas uz pus-

pirkstiem, celi iztaisno.

Uz «divi» — atkārto uz «viens» izpildīto kustību.
Uz «un» — atkārto uz «viens — un» izpildīto kustību. Var

izpildīt arī ar otro kāju.
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SISIJAKS

Moldāvu deja 4 pāriem

H. Sūnas apraksts

NOVIETOJUMS

Katras puses skatuves dibenplānā aizkulisēs nostājas divi

pāri kolonā pa divi, ar skatu viena kolona pret otru (1. zīrn.).
Rokas sadotas virs galvām; puiša labā roka sadota ar meitas

labo un kreisā ar kreiso. Šādi stāvot nogaida mūzikas ievadu —

4 taktis.

PIRMAIS GĀJIENS

Uznāciens

Mūzikas l. daja I.—B. t.

1.—2. t. — Dejotāji uznākot ar atsitiena soli satiekas skatuves

dibensplana centrā (1. zīm. punktētās līnijas).

1. zīm.

Atsitiena solis:

1. t. — Uz «viens» izpilda soli ar labo kāju.
Uz «un» izpilda atsitienu ar kreiso kāju 3. pozicijā labās

kājas aizmugurē uz puspirkstiem, pēc tam kreiso kāju aiz-

mugurē atmet uz augšu.
Uz «divi» noliek labo kāju.
Uz «un» pauze.

2. t. — Uz «viens» liek soli ar kreiso kaju
Uz «un» izpilda ar labo kaju atsitienu kreisās kājas aiz-

mugurē.
Uz «divi» nolfek kreiso kāju.
Uz «un» pauze.

3. t. — Puiši turpina virzīšanos ar atsitiena soli.
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Meitas izgriežas pa labi ar izsitiena soli zem sadotas ar

puisi labās rokas. Kreisās rokas puisim un meitai sānos.

4. t. — Puiši un meitas trīs reizes piesit kājas.
5.—8. t. — Atkārtojas darbība, kas aprakstīta iepriekšējās

4 taktīs.

OTRAIS GĀJIENS

Mūzikas 2. daļa I.—B. t.

1.—4. t. — Puiši, dejojot pievilciena soli, ar apgriezienu — vir-

zās, kā parādīts 2. zīmējumā. Kreisās puses puiši pa aizmu-

guri iet uz labo pusi un labās puses puiši pa priekšpusi uz

kreiso pusi, lai ieņemtu 3. zīm. norādītās vietas.

2. zīm. 3. zīm.

Pievilciena solis ar apgriezienu - puišiem:

L t. — Uz «viens» ar labo kāju liek soli uz papēža uz priek-

šu, reizē saliecot priekšpusē labo roku jostas augstumā;
kreiso roku atvirza nolaistu atpakaļ.

Uz «un» kreiso kāju pievelk klāt labajai aizmugurē Ķ po-

zieijā.
Uz «divi» ar labo kāju liek soli uz priekšu.
Uz «un» pauze.

2. t. — Tas pats solis tikai sāk ar kreiso kāju un saliec krei-

so roku priekšpusē un labo roku atvirza atpakaļ.

3. t. — Uz «viens un», lecot uz labās kājas, vienlaicīgi grie-
žas pa kreisi, paliekot pēc grieziena ar skatu pretējā vir-

zienā; labā roka priekšpusē saliekta jostas augstumā.

Uz «divi un», lecot uz kreisās kājas, pagriežas ar

skatu sakuma virzienā.

4. t. — Trīs kāju piesitieni; rokas sānos.

Meitas ar palēciena soli, turot rokas pie svārciņiem, vir-

zās vijā, kā parādīts 2. zīm. ar punktētām līnijām, un nonāk

blakus saviem puišiem (3. zīm.).
5.—8. t. — Dejotāji pa pāriem, sadevušies uznāciena satvērienā,

abos skatuves sānos divu pāru kolonā pa divi izpilda uz vie-

tas uznāciena soli, kas aprakstīts pirmajā gājienā no 1.—4. L
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TREŠAIS GĀJIENS

Mūzikas 3. daļa I.—B. t.

1.—8. t. — Kreisās puses puiši un labās puses meitas, apgriežo-
ties pret partneriem, paliek ar muguru pret skatītājiem
(4. zīm.).

4. zīm.

Puiši dejo divas reizes otrajā gājiena no 1.—4. t. aprak-
stīto pievilciena soli ar apgriezienu, tikai otro reizi sāk ar

kreiso kāju, griežas pa labi, virzās, kā parādīts 4. zīm. ar

punktētām līnijām, un nonāk 5. zīm. norādītajās vietās.

Meitas arī dejo šo soli, tikai rokas tur sānos, meitas vir-

zās, kā norādīts 4. zīm. ar punktētām līnijām, un nonāk

5. zīm. norādītajās vietās.

5. zīm.

CETURTAIS GĀJIENS

Mūzikas 2. daļa I.—B. t

I.—B. t. — Puišu un meitu rindas tuvojas viena otrai ar sadotām

un virsugalvas paceltām rokām, izpildīdamas «drebuļa» solL

Malējiem puišiem un meitām brīvās rokas paceltas.

Piezīme: Šim gājiena dejotāji satiekas ar citu partneru,

jo ir samainīti pāri.

«Drebuļa» solis:

1. t. — Uz «viens» izliek labo kāju priekšā kreisajai už pa-

pēža ar riteņbraucēja kustību uz priekšu, reizē palecoties

atsperīgi uz kreisās kājas.
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Uz «un» atsperīgi palecas uz kreisās kājas (izpilda
saukto «drebuli»); labā kāja paliek priekšā uz papēža.
Uz «tlivi» izpilda vēlreiz drebuli, t. i., atsperīgu pa le-

cienu uz kreisās kājas; labā kāja paliek priekšā uz

papēža.
Uz «un» pauze.

2. t. — Uz «viens» pārlec veikli uz labās kājas, kreiso kāju
ar riteņbraucēja kustību izliek uz priekšu uz papēža.

Uz «un divi un» izpilda to pašu, ko iepriekšējā taktī,

tikai ar mainītam kajam.

PIEKTAIS GĀJIENS

Mūzikas i. daļa I.—B. t. un 2. daļa I.—B. t.

1.—8. t. — Puišu un meitu rindas, nonākušas gatvē viena soļa at-

tālumā — virs galvām sadotās katras rindas rokas savukārt

sadod ar pretējās rindas sadotajām rokām (6. zīm.) un ar

sīkiem šļūcošiem solīšiem šādā satvērienā griež spārnu pa

6. zīm.

dejas ceļu. Priekšējās divas meitas un dibens plāna divi puiši
virzās atmuguriski, bet viņu partneri, virzoties uz priekšu,
viņus vada. Astoņās taktīs aizmugurējie pāri nonāk priekš-
pusē.

I.—B. t. — Gatve spārnos griežas tālāk un nonāk sava izejsta-
vokli.

SESTAIS GĀJIENS

Mūzikas 1. daļa I.—B. t. un 2. daļa I.—B. t.

1.—4. t. — Pāru partneri, sadevušies plecu augstumā izstieptās
rokās, gatvē uz vietas izpilda «drebuļu» soli, — izņemot pē-
dējo, t. i., pirmo aizmugurējo pāri (7. zīm.), kas, ielicis rokas

sānos, griežoties uz āru (puisis pa kreisi un meita pa labi)
un apkārt virzās ar palēciena soli uz gatves priekšpusi
(7. zīm. punktētās līnijas).
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5.—8. t. — Aizmugurējais puisis vispirms un pēc tam meita at-

muguriski ar mazu palēciena soli virzās zem gatves sado-

tajām rokām uz otra aizmugurējā pāra vietu. Puisim abas

rokas izstieptas uz priekšu; meitai sānos. Nonākuši norādī-

7. zīm.

tajā vietā, sadod rokas plecu augstumā un pievienojas gatvē

stāvošajiem, uz vietas izpildīt «drebuļa» soli.

Šajā pat laikā otrs aizmugurējais pāris līdzīgi iepriekšē-

jam, griežoties uz ārpusi, virzās uz gatves priekšpusi.
1. —4. t. — Otrs aizmugurējais pāris līdzīgi iepriekšējam atmu-

guriski virzās uz aizmuguri, lai nostātos gatves galā — di-

bensplānā. Šajā pat laikā griešanos un virzīšanos uz gatves

priekšpusi izpilda trešais aizmugures paris; priekšējais visu

laiku izpilda savā vietā «drebuļa» soli.

5.—8. t. — Trešais pāris atmuguriski virzās uz gatves aiz-

muguri.

SEPTĪTAIS GĀJIENS

Mūzikas 3. daļa I.—B. t.

1.—3. t. — Puišu rinda, sadevušies rokās plecu satvērienā, t. i.,

turot rokas uz pleciem (malējiem puišiem rokas sānos), un

meitas rindā sadotās rokas paceļot uz augšu (malējām mei-

tām brīvās rokas paceltas) dejo atmuguriski (8. zīm.) pār-
maiņas soli ar kājas izlicienu.

8. zīm.
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Pārmaiņas solis ar kājas izlicienu:

1. t. — Uz «viens» liek soli ar labo kāju atpakaļ.
Uz «un» pieliek kreiso kāju pie labās.

Uz «div» liek soli ar labo kāju atpakaļ uz visas pēdas
vienlaikus izliekot kreiso kāju uz priekšu.

Uz «un» pauze.

2. t. — Izpilda to pašu, kas aprakstīts 1. takti, tikai sāk ar

kreiso kāju.
4. t. — Trīs kāju piesitieni.
5.—8. t. — Atkārtojas no i.—4. t. aprakstītā darbība, tikai sāk

ar kreiso kāju.

ASTOTAIS GĀJIENS

Mūzikas 2. daļa I.—B. t. un 4. daļa I.—B. t.

1.—8. t. — Puiši rindā sadotās rokas paceļot augšā (malējiem

puišiem brīvās rokas paceltas), virzās ar «drebuļa» soli sā-

nis uz skatuves dibenplānu, lai tur nostātos ar skatu pret

skatītājiem (9. zīm.). Dejojot «drebuļa» soli sānis pa kreis;,

labo kāju izliek krustiski priekšā kreisajai.

9. zīm.

Meitas šajā laikā sadevušās rokās «pinot žogu», virzās

ar palēciena soli zem puiša paceltajām rokām (9. zīm. punk-
tētā līnija). Pirmajai un pēdējai meitai rokas sānos.

I.—8. t. — Puiši uz vietas izpilda astoņas reizes sparīgu palē-
cienu ar akcentētu piesēdienu un papēžu pavērsienu sānis:

J. t. — Uz «viens» izpilda sparīgu palēcienu uz abām kājām
6. pozicijā.

Uz «un» vēlreiz sparīgs palēciens uz abām kājām 6. po-

zicijā.
Uz «divi», paliekot pret skatītājiem, kopā saliktās pēdas

pirkstgalus ar akcentētu palēcienu un piesēdienu virza sānis

pa kreisi un papēžus pa labi.

Uz «un» pauze.
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Meitas šajā laikā «pinot žogu» zem puišu paceltajām
rokām, dejo ar palēciena soli (10. zīm.) atpakaļ pie puišiem

un nonākot pie viņiem, sadodas labajās rokās un griežas
zem tām pa labi. Kreisā roka meitām pie svārciņiem, pui-
šiem — sānos.

10. zīm.

DEVĪTAIS GĀJIENS

Mūzikas 5. daļa I.—B. t.

1.—8. t. — Dejotāji, veikli nostājoties vienā rindā (11. zīm.) un

satveroties krustiskā roku satvērienā (puisim ar puisi sado-

tās rokas atrodas zem meitu sadotām rokām)., dejo uz ska-

tuves priekšplānu ar «drebuļa» soli.

11. zīm.

DESMITAIS GĀJIENS

Mūzikas 6. daļa I.—B'. t.

L —B. t. — Dejotājiem nonākot skatuves priekšpusē, rindas vidē-

jais puisis un meita atdalās (12. zīm.) un izveidojas di-

vas rindas, katrā pa divi pāri ar noslēgtu krusta satvērienu.

Katra rinda virzās gar savu skatuves malu lokveidīgi uz

skatuves dibensplānu ar izsitiena soli. Kreisās puses rinda

virzīšanos pa labi sāk ar kreiso kāju un labās puses rinda

virzīšanos pa kreisi sāk ar labo kāju (12. zīm. punktētas lī-

nijas), beigās iziet kopīgā dārziņā ar skatu uz apļa cantru

(13. zīm.).
v

12. zīm. 13. zīm.
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No skatītāju kreisas puses izsitiena solis — saukts «ba-

nītis»:

1. t. — Uz «viens» ar uzsvaru izsper labo kāju priekšā krei-

sajai, reizē liecot augumu uz priekšu, pie tam virzoties

nedaudz pa labi.

Uz «un» kreiso kaju liek sānis pa labi aizmugurē krei-

sajai.

Uz «divi» labo kaju liek aizmugure kreisajai, virzo-

ties pa labi.

Uz «un» kreiso kaju liek sānis pa labi — 3. pozicija

priekšā labajai.

Labas puses rinda izpilda šo soli līdzīga kārta, tikai

spoguļattēlā, t. i., sāk uzsvaru ar kreiso kāju v. t. t.

VIENPADSMITAIS GĀJIENS

Mūzikas 7. daļa I.—B. t.

1.—8. t. — Abas rindas izveidojušas vienu dārziņu, paliek
iepriekšējā krustiskā satvērienā (katra rinda atsevišķi) un

virzās ar šūpošanās soli dārziņā pa labi, t. i., pa dejas ceļu
13. zīm. bultas virziens).

Šūpošanas solis:

1. t. — Uz «viens» ar labo kaju sparīgi lec uz priekšu, reize

pieliecot augumu; kreiso kāju atvirza atpakaļ.
Uz «un» izsper kreiso kaju uz puspirkstiem labajai

kājai aizmugurē; labo — nedaudz paceļ.

Uz «divi» ar labo kaju sparīgi lec otro reizi uz

priekšu.

Uz «un» izsper kreiso kaju uz puspirkstiem labajai
aizmugurē; labo — nedaudz paceļ.

2. t. — Uz «viens» ar labo kaju sparīgi lec trešo reizi uz

priekšu.

Uz «un» izsper kreiso kaju uz puspirkstiem aizmu-

gurē labajai; labo — nedaudz paceļ.

Uz «divi un», iztaisnojot augumu vēlreiz, palecas uz

kreisās kājas, vienlaicīgi izceļot uz priekšu nostieptu labo

kāju.
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DIVPADSMITAIS GĀJIENS

Aizgajiens

Muzkas 8. daļa I.—B. t. tik ilgi, kamēr dejotāji aiziet

1.—8. t. — dejotāji, satveroties rokās un paceļot tās virs galvas,
virzās vienreiz apkārt dārziņā pa labi, t, i., pa dejas ceļu ar

sīku krustsolīti un pēc tam dibensplānā, atverot dārziņu
meita noved rindu uz kreiso dibensplānā aizkulisi (14. zīm.).

14. zīm.

Krusta solītis:

1. t. — Uz «viens» kreiso kāju liek priekšā labajai.
Uz «un» labo kāju liek sānis pa labi.

Uz «divi» kreiso kāju liek aizmugurē labajai 3. pozī-

cijā.
Uz «un» labo kāju liek sānis pa labi.

Izpilda mazliet palecoties.



50

Danco brāli zābakosi
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Krievu rotaļa.
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Sisijaks
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