
Dzintarkrasta puiši 

Deja 8 puišiem 
Viļa Ozola horeogrāfija un apraksts 

Arvīda Žilinska mūzika, Ventas Vīgantes vārd i 

Deja pirmoreiz iestudēta Jelgavas TDA „Jaunība". 1965. gadā jaunrades 
deju skatē ieguvusi 1 prēmiju . Publicēta ari igauņu un l ietuviešu valodā. 
„Dzintarkrasta puiši" dejoja 1970. gadā VI Deju svētkos stadionā, kā ari Mežaparka 
estrādē. X Deju svētkos puiši dejoja kopā ar meitenēm, kuras tēloja „Zelta zivtiņas". 

Deja rādīta TDA koncertos Rīga Sporta pilī, studentu svētkos „Gaudeamus", 
daudzos ārzemju koncertbraucienos. 

Sižetiska puišu deja. Zvejnieku puiši, līksmi sasaucoties, pulcējas krastā 
un dodas jūrā. Seko tikla atritināšana un izmešana. Pirmais tukšais loms sagādā 
vilšanos, taču draugi uzmundrina šaubīgos. Un jūra nepieviļ - nāk pilni tikli zivju, 
puiši līksmi izkrauj bagātos lomu. Priecīgi šķeļot vilni, kuģis dodas mājup. 

Mūzikas taktsmērs 2/4. 

Novietojums 
Dejas sākumā četri puiši nostājas cits aiz cita skatuves kreisās puses 

kul ises un otrie četri puiši - l abās puses kulisēs (1. zīm.). Rokas visiem sānos. 

1. t. 

2. t. ,,Viens- " 

.„ 
„-1 

„Divi" 

3.-4. t. 

5. t. 

„Viens" 
„Divi" 

Pirmais gājiens 

(1/8 t.) 
Pirmie četri puiši, kas stāvēja skatuves kreisajās kulisēs, sākot 
ar kreiso kāju, ar diviem plašiem pa lēciena soļiem izskrien 
uz skatuves vidu (1. zim.). Virzās iesāniski, ar kreiso plecu pa 
priekšu. 
- skrējiena solis ar kreiso kāju, turpinot virzīties uz skatuves 
vidu. 
- solis ar labo kāj u. Vienlaikus pirmie četri puiši īsi izsauc 
vārda „ehei" pirmo zi lbi. 
- nonākuši līdz skatuves vidum, akcentēti piesit kreiso kāju; 
labā kāja paliek sānis aizmugurē nostiepta uz pirkstgala. 
Vienlaikus augstu paceļ sānis kreiso roku un, pabeidzot 
izsaucienu „Ehe!!" (izsauc otro zilbi „-hei"), izaicina otru puišu 
grupu. 
Uz skatuves izskrien otrā puišu grupa. Izpilda pirmo četru 
puišu 1.- 2. t. darbības, tikai sākot ar labo kāju un nobe igumā 

paceļot labo roku. 4. t. be igās abas puišu grupas satiekas 
skatuves vidū (1. zim.). 
Pretim stāvošie puiši, pagriežoties viens pret otru un stāvot 11 
pozīcijā, sasve i cinās ar labo roku: 
- kustība ar labo roku atpakaļ. 
- sadod plaukstas (ar uzsvaru). 



6. t. 
„Viens" 

„Divi" 

7.-8. t. 

1.-7. t. 

8. t. 

1.-7. t. 

8. t. 

- puiši izstiepj kreiso roku virs pretimstāvošā dejotāja labā 
pleca. 
- uzsit ar kreiso roku pretimstāvošajam puisim uz labā 
pleca. 
Dejotāji sadod lejā nolaistās rokas (pirmais un otrais puisis 
rokas nesadod) un ar septiņiem skrējiena soļiem izveido 
„kuģi", kā parādīts 2. zīmējumā. Septītais un astotais puisis 
sadotās rokas pacel uz priekšu krūšu augstumā (izveido kuģa 
priekšgalu), pārējiem rokas nolaistas. 

Otrais gājiens 

(11/4 t. x 2) 
Dejotāji, nemainot roku satvērienu, ar 1. kustību atmuguriski 
virzās uz skatuves kreisās puses pēdējo kulisi (3. zīm.), attēlojot 
kuģa iziešanu atpaka!gaitā no ostas jūrā. 
Visi dejotāji, izpildot trīs kāju piesitienus, nostājas cits aiz 
cita. Katrs puisis ar kreiso roku turas pie priekšā stāvošā 
jostas. Labā roka elkonī saliekta un brīvi izvirzīta uz priekšu, 
pirkstgali saskaras ar priekšā stāvošā puiša elkoni. Astotajam 
puisim kreisā roka sānos. 

Trešais gājiens 

(111/8 t.) 
Turoties ar kreiso roku pie priekšā stāvošā dejotāja jostas, visi 
ar 2. kustību virzās uz skatuves labās puses priekšējo kulisi 
(4. zīm.) - attēlo, kā kuģis gan paceldamies, gan nolaizdamies 
viļņos, pilnā gaitā dodas jūrā . Kustība trauksmaina, taču 
nezaudē plūdumu. 

Visi trīsreiz piesit kājas, rokas ieliek sānos. 

Ceturtais gājiens 

(1/8 t.) 
Rita vēju kuģim priekšā jūgsim, 

2
x 

Lai pār viļņu smailēm viegli nes! 
1.-7. t. Dejotāji ar 3. kustību virzās, kā parādīts 5. zīmējumā - atritina 

tiklu. 
8.t. Izpildot trīs kāju piesitienus, dejotāji liek rokas sānos un 

pagriežas ar skatienu pret skatuves vidu. 1., 2., 3., 4. puisis 
pagriežas pa kreisi, 5., 6., 7., 8. puisis - pa labi. Ceturtais un 
piektais puisis atrodas skatuves vidū (6. zīm.). 

Piektais gājiens 

(11/4 t. x 2) 
Tālu tālēs dzelmju dzelmes gūsim, 
Un mums jūras sudrabs piederēs. 

2X 
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1.- 2. t. 

3. t. 

4. t. 

1.-2. t. 

3. t. 

4.t. 

Dejotāji izpilda 4. kustību (tīkla izmešana), virzoties uz 
skatuves priekšplānu. 1., 2., 3. un 4. puisis kustību sāk ar labo 
kāju, pārējie - ar kreiso kāju. 
Visi dejotāji, nostājoties ar skatienu pret skatītājiem, 
aizmugurē nostiepto kāju noliek 11 pozīcijā. Rokas uz ceļiem, 
augums nedaudz saliekts - visi skatās uz priekšu. 
Nemainot roku un kāju stāvokli, dejotāji pašūpo galvu pa 
kreisi, pa labi, pa kreisi - vēro, kāds būs loms. 
Dejotāji, pamazām iztaisnojot augumu, paceļas uz puspirkstiem 
(kājas 11 pozīcijā), kakls izstiepts, skatiens uz priekšu. 
Nepacietībā gaidīdami bagāto lomu, dejotāj i priecīgi saberzē 
rokas, vienlaikus uz „viens", atsperoties uz kreisās kājas, 
izpilda mazu palēcienu uz augšu; pēc lēciena nostājoties uz 
labās kājas, izpilda sīkus solīšus uz vietas VI pozīcijā. Augums 
nedaudz noliekts uz priekšu. 
Dejotāji, trīs reizes piesitot kājas, pagriežas ar skatienu pret 
skatuves vidu. Augumu iztaisno, rokas ieliek sānos (6. zīm.). 

Sestais gājiens 
(1 11/8 t.) 

Tiklā, tīklā, menca zeltspārnīte, 
Tiklā, reņģe zilganā, 

Sudrab/asis, baltvēdere plekste, 
Brētliņš - ha, ha, ha, ha, - siļķe spriganā. 

1.-7. t. Dejotāji izpilda 5. kustību (tīkla vilkšana). 1., 2., 3. un 4. puisis 
kustību sāk ar labo kāju, pārējie - ar kreiso kāju. 

8. t. Visi izpilda trīs kāju piesitienus, rokas ieliek sānos, augumu 
iztaisno, skatiens pret skatītājiem . 

1. t. 

2. t. 

3. t. 

4. t. 
5. t. 

6.t. 

Septītais gājiens 

(1/8 t.) 
Dejotāji, sākot ar labo kāju, ar diviem palēciena soļiem veido 
pusloku. · 
Ar trim kāju piesitieniem nostājas 11 pozīcijā un uz „divi" sadod 
lejā nolaistās rokas. Augumu noliec nedaudz uz priekšu. 
Dejotāj i , piet~ktī paceļoties uz puspirkstiem, ar uzsvaru 
nostājas uz visas pēdas (kājas 11 pozīcijā) un atkārto šo kustību 
vienā taktī trīs reizes. Vienlaikus ar pēdu darbību ari sadotās 
rokas mazliet paceļ un asi pakrata uz leju, it kā izkratot tīklu. 

Atkārto 3. t. darbībās. 
Pārliecinājušies, ka tīkls tukšs, puiši sadusmojušies paceļ 
sadotās rokas uz augšu un, strauji laižot tās lejā, atlaiž vaļā. 
1., 2., 7. un 8. puisis vīlies atmet ar roku (nav vērts pūlēties, 
zivju nav). 3., 4., 5. un 6. puisis uz „viens" sadod rokas, uz 
„divi" - rokas, strauji saliecot e l koņos, apņēmīgi paceļ ar 
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7. t. 

8.t. 

1.- 3. t. 

4.t. 

1.- 2. t. 

3.-4. t. 

Piedziedājums. 
1.-7. t. 

8. t. 

sadotām plaukstām plecu augstumā un, pieliekot kreiso kāju 
pie labās, nostājas 1 pozīcijā. 

Vidējo puišu četrinieks, neatlaižot sadotās rokas, ar diviem 
palēciena soļiem, sākot ar kreiso kāju, dodas atmuguriski uz 
skatuves dibenplānu. Pārējie dejotāji pagriežas un ar diviem 
plašiem soļiem ari dodas uz dibenplāna pusi (7. zīm .). Rokas 
saliek aiz muguras, elkoņ i sānis. 
3., 4., 5. un 6. puisis, izpildot trīs kāju piesitienus, atlaiž rokas, 
ieliek tās sānos un pagriežas ar skatu pret skatuves vidu. Tajā 
pašā laikā pārējie četri malējie puiši pagriežas ar skatu pret 
skatītājiem (8. zim.}. 

Astotais gājiens 
(11/4 t. x 2) 

Četri vidējie p uiši izpilda V gājiena 1.- 3. t. darbības (izmet 
tiklu). Pārējie - malējie puiši stāv uz vietas, kājas 11 pozīcijā, 

viduklis izvirzīts uz priekšu. 
3., 4., 5. un 6. puisis, redzēdams, ka būs bagāts loms, sauc 
pārējos palīgā - 3. un 4. puisis divas reizes pamāj ar labo roku, 
5. un 6. puisis - ar kreiso roku. Brīvās rokas uz ceļa. 
1., 2., 7. un 8. puisis, stāvot skatuves dibenplānā, kļūst 
uzmanīgs. 

3., 4., 5. un 6. puisis, sadodot rokas un paceļot uz priekšu 
plecu augstumā, izpilda 8. kustības 1.- 2. t. darbības. 
Pārēj ie četri puiši ar četriem plašiem soļiem, sākot soli ar labo 
kāju no papēža, steidzas uz priekšu. Augums nedaudz saliekts 
uz priekšu, rokas brīv i vēzē līdzi soļu ritmā (9. zīm .). 

Visi dejotāji izpilda V gājiena 7.-8. t. darbības. 

Devītais gājiens 

(111/8 t.} 

Dejotāj i atkārto VI gājiena 1.-7. t. darbības, tikai šoreiz vē l 

enerģiskāk. 

Dejotāji ar trim skrējiena soļiem veikli izvietojas divās 
diagonālēs (10. zīm.). 

Desmitais gājiens 
(1/8 t .} 

Kuģis tā kā dziesma tālē trauksies, lX 
Apstāties mums laika neiznāk. 

1. t "Viens" -1. un 2. puisis ar nelielu pārlēcienu nometas uz kreisās kājas 
ceļa, 7. un 8. puisis - uz labās kājas ceļa, vienlaikus augumu 
noliec uz priekšu un ar plašu vēzienu ar abām rokam grābj 
no iedomātā tīkla zivis. Pārējie dejotāji, stāvot uz vietas 11 

1 56 



„Divi" 

2.-7. t. 
8. t. 

pozīcijā, ar abām rokām padod zivis tālāk: 4. un 5. puisis uz 
skatītāju pusi, 3. un 6. - uz skatuves dibenplāna pusi. Visi puiši 
reizē uz „viens11 izsaucas: „J ā! 11• 

-1 ., 2., 7. un 8. puisis, nepieceļoties (celi no grīdas nepacelot), 
bet iztaisnojot augumu, izpilda kustību ar abām rokām uz 
skatuves dibenplāna pusi (padod zivis tālāk). Pārējie dejotāji, 
stāvot uz vietas, izpilda kustību ar rokām uz pretējo pusi. 
Dejotāji turpina 1.t. darbības. 
četriem priekšējiem puišiem veikli pieceļoties, visi dejotāji ar 
trim soļiem izskrien uz skatuves malām un izveido līnijas. 8. t. 
beigās līnijās stāvošie dejotāji sadod rokas. 

Vienpadsmitais gājiens 
(11/4 t. x 2) 

Un šai dziesmā ilgi, ilgi klausies, X 
To tik Dzintarkrasta puiši māk! 2 

1.- 7. t. 

8.t. 

1.-7. t. 

8.t. 

Piezīme. 

Dejotāji ar 6. kustību, sadevušies rokās, virzās divos 
dārziņos. 
četri puiši, kuri atrodas skatuves kreisajā malā, kustību sāk ar 
labo kāju un virzās dārziņā DCV (sāk vest pirmais puisis). 
Otrs četrinieks kustību sāk ar kreiso kāju un virzās pret DCV 
(sāk vest 8. puisis; 11. zim.). Šajā gājienā dejotāji attē lo, kā zivis 
sasāla mucās un pēc tam mucas aizvāko. 
Dejotāji atkal izskrien uz skatuves malām un izveido divas 
līnijas ar skatienu uz dibenplāna pusi, rokas ieliek sānos 
(12. zim.). 

Divpadsmitais gājiens 
(111/8 t.) 

Dejotāji, sākot no dibenplāna puses, virzās ar 7. kustību 
(12. zīm.; ved 4. un 5. puisis) līdz skatuves vidum, pēc tam 
pa pāriem uz priekšplānu, tad .dalās un gar skatuves malām 
dodas uz dibenp lānu; kur veido divas līnijas. 
Izpildot trīs kāju piesitienus, pagriežas ar skatienu pret 
skatītājiem. Rokas ar akcentu paceļ uz augšu un sadod. 
Ja deju izpilda .seši dalībnieki vai arī ja dejas laukums ir liels, 
tad gājiena beigās veido nevis divas, bet vienu līniju un tādā 
izvietojumā izpilda nākošo gājienu. 

Trīspadsmitais gājiens 

(1/8 t.) 
Rīta vēju kuģim priekšā jūdzam, 

2
X 

Lai pār viļņu smailēm viegli dej! 
1.- 8. t. Visi dejotāji izpilda 8. kustību (13. zīm.). 



četrpadsmitais gājiens 
(11/4 t. x 2) 

Tālu tālēs dzelmju dzelmes guvām, X 
To tik Dzintarkrasta puiši spēj! 2 

1.-4. t. + 1.t. Sadevušies tādā pašā satvērienā kā 111 gājienā, dejotāji virzās 
ar 2. kustību (14. zīm.) uz skatuves priekšplānu. Ved 5. puisis, 
4. puisis pievienojas aiz 8. puiša. Kustība trauksmaina, bet 
nezaudē plūdumu - dejotāji attēlo, kā kuģis pilnā gaitā dodas 

2. t. 

3. t. 

4. t. 
„Viens" 

„Divi" 

mājup. 

Visi, atlaižot rokas un ieliekot tās sānos, izpilda trīs kāju 
piesitienus. 
Pagriezušies pret skatītājiem, dejotāji ar diviem soļiem, sākot 
ar labo kāju, dodas uz priekšplānu. Rokas vēzē kustības ritmā, 
kā soļojot ierindā (15. zīm.). 

- ar diviem soļiem (labā, kreisā kāja) apgriežas uz vietas pilnu 
apli pa labi. Rokas ieliek sānos. 
- uzsvērts solis uz priekšu ar labo kāju, kreisā kāja paliek 
a izmugurē ar nostieptu pirkstgalu uz grīdas . Vienlaikus, 
paceļot labo roku, visi iesaucas: „Hej!" 

KUSTĪBU APRAKSTS 

1. kustība („Kuģa atpakaļgaita") 
Kustību izpilda 2 t. 

Sākotnējais stāvokl is - VI pozīc ija, satvēriena apraksts dots 1 gājiena beigās. 
1.t. 
„Viens-„ 
„-i" 

„Di- vi" 
2. t. 

- solis no pirkstgala atmuguriski ar labo kāju; 
- no liek k reiso kāju blakus labajai uz pusp i rkstiem 
(bez uzsvara). 
- atkārto kustību, sākot ar kreiso kāju . 

četri vieg li skrējiena soļi atmuguriski, sākot ar labo kāju. 
Kustību izpilda plūstoši, ceļi atbrīvoti (mazs p ietupiens), 
augums noliekts nedaudz uz priekšu. 

2. kustība („Pilnā gaitā uz priekšu") 
Kustību izpilda 1 t. 

Sākotnējais stāvoklis - 1 pozīcija, satvēriena apraksts dots 11 gājiena 8. t. 
Pietaktī uz „ - i" - labo kāju paceļot no grīdas (celis vērsts uz priekšu, pēda pie 
kreisās kājas potītes), paceļas uz kreisās kājas puspirkstiem, ar augumu tiecoties 
uz augšu („kuģis paceļas virs viļņa") . 

„Viens" - plašs solis uz priekšu ar labo kāju, sa l iecot ceļus 
puspietupienā (,,kuģis iegrimst vi ļņos"). 

. „ 
"- 1 - solis uz priekšu ar kreiso kāju, paliekot puspietupienā . 
„Di-„ - solis uz priekšu ar labo kāju; 
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- atkārto pietaktī aprakstītās darbības. 
Vienlaikus ar labās rokas elkoni katrā taktī izpilda apļveida 
kustību - sākot uz priekšu, pēc tam uz leju un atpakaļ 
(labās rokas pirkstgali saskaras ar priekšā stāvošā dejotāja 
elkoni). 
Kustība jāizpilda trauksmaini, bet, nezaudējot plūdumu, 
jāattēlo, ka kuģis, viļņos gan paceldamies, gan nolaizda
mies, pilnā gaitā dodas uz priekšu. 

3. kustība („Tīkla at ritināšana") 

Kustību izpilda 2 t. 
Sākotnējais stāvoklis - 1 pozīcija. 
1. t. 
,,Viens" 

„Divi" 

2. t. 

- palēciena solis ar labo kāju uz puspēdas pa labi. Kreiso 
kāju mazliet paceļ uz priekšu, celis saliekts un izvērsts, 
pēda nostiepta uz leju. Vienlaikus labo roku virza no 
kreisās puses pret sevi, kreiso roku - uz priekšu pa kreisi. 
- palēciena solis uz puspēdas ar kreiso kāju krustām 
priekšā labajai, labo kāju aiz kreisās nedaudz paceļ no 
grīdas, celis izvērsts. Tajā pašā laikā kreiso roku virza pret 
sevi, labo roku - pa kreisi uz priekšu. 
Atkārto 1. t. darbības, tikai divreiz ātrāk, pie tam palēciena 
soļu vietā jā i zpilda četri viegli skrējiena soli (kreiso kāju 
tāpat liekot krustām priekšā labajai). 

4. kustība („Tīkla izmešana") 
Kustību izpilda 2 t. 

Sākotnējais stāvoklis - 1 pozīcija. 
Pietaktī uz «-i» - labo kāju paceļ no grīdas. Abas rokas ar vēzienu virza sān i s pa 
kreisi. 
1. t. 
„Viens» 

„Divi" 

2. t. 
„Viens" 

„Divi" 

- plašs galopa solis sānis, s.ākot ar labo kāju. Vienlaikus ar 
abām rokām izpilda „apļveida vēzienu uz priekšu (rokas 
vēzē lejā, sānis pa labi, augšā, sānis pa kreisi). 
- solis sānis uz priekšu ar labo kāju. Vienlaikus abas rokas, 
nobeidzot .vēzienu, izstiepj uz priekšu. 

- slīdošs pārlēciena .so l is sānis uz priekšu izk lupienā 

uz labās kājas puspēdas (soli izpilda klusi). Kreisā kāja 
aizmugurē nostiepta sānis, balstās ar puspirkstiem uz 
grīdas, celis iztaisnots. Rokas izstieptas sānis uz priekšu. 
Augums taisns, noliekts uz priekšu. 
- iztur pozu. 



5. kustība („Tīkla vilkšana") 
Kustību izpilda 2 t. 

Sākotnējais stāvoklis - 1 pozīcija . 

1. t. 
„Viens" 

„Divi" 

2.t. 

- palēciena solis uz v ietas ar labo kāju, kreisā kāja nostiepta 
sānis atpakaļ, celis iztaisnots. Vienlaikus labo roku strauji virza 
uz priekšu. Augums taisns, mazliet noliekts uz priekšu. 
- pa lēciena solis uz vietas ar kreiso kāju; labo kāju, saliektu 
celī (celis izvērsts), nedaudz paceļ uz priekšu. Tai pašā laikā 
labo roku virza pret sevi, kreiso - strauji uz priekšu. Augumu 
atliec atpakaļ (vilkšanas kustība). 

četri skrējiena soļi uz vietas, sākot ar labo kāju (111 pozīcijā) . 
Augums iztaisnots. Ar rokām izpi lda to pašu kustību, ko 
iepriekšējā taktī, tikai divreiz ātrāk. 

6. kustība („Zivju sālīšana un mucu aizvākošana") 
Kustību izpilda 2 t. 

Sākotnējais stāvoklis - dejotāji stāv dārziņā ar skatienu uz centru, rokas sadotas. 
Pietaktī uz „-i" - labo kāju paceļ no grīdas. Sadotās rokas paceļ priekšā uz: 

augšu. 
1. t. 
„Viens" 

„Divi" 

2. t. 
„Viens-„ 

„-i" 
„Di-vi" 

- pa lēciena solis sānis uz priekšu ar labo kāju . Sadotās 

rokas vienlaikus ar uzsvaru vēzē uz leju un atpakaļ. Augums 
iztaisnots. 
- palēciena solis ar kreiso kāju, krustojot priekšā labo kāju . 

Sadotās rokas vēzē priekšā uz augšu. 

- skrējiena solis ar labo kāju. Sadotās rokas vēzē priekšā uz: 
leju (līdz vidukļa līnijai). 
- skrējiena solis ar kreiso kāju. Sadotās rokas vēzē uz augšu. 
- atkārto uz „viens-i" aprakstītās darbības. 
Ar šo kustību dejotāji strauji .virzās dārziņos (katrs dārziņš. 
apgriežas trīs reizes): 

7. kustība („Mucu velšana") 
Sākotnējais stāvoklis - VI pozīcija . 
1. t. 
„Viens" 

„Divi" 

2. t. 
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- palēciena solis uz priekšu ar labo kāju. Vienlaikus virza. 
uz p riekšu labo roku, pirksti nostiepti (veļ mucu). Augums 
noliekts uz priekšu. 
- palēciena solis uz priekšu ar kreiso kāju un „veļ mucu" ar 
kreiso roku. 
četri skrējiena soļ i uz priekšu, sākot ar labo kāju (ceļi neizvērsti). 
Ar rokām izpilda 1. t . aprakstītās darbības, tikai divreiz ātrāk. 



8. kustība („Lēkšana pār viļņiem") 
Kustību izpilda 4 t. 

Sākotnējais stāvoklis - dejotāji sastājušies pa pāriem līnijās ar skatu pret 
skatītājiem. 

Skaitīt sāk no skatuves kreisās malas - 1. dejotājs, 2. dejotājs (pirmais pāris) utt. 
Rokas visiem sadotas un paceltas uz augšu. 
1. t. 
,,Viens" 

„Divi" 

2. t. 

3. t. 
„Viens" 

„Divi" 

4. t. 
„Viens" 

„Divi" 

- plašs pa lēciena solis (ar uzsvaru uz labās kājas puspēdas) 
sānis pa labi. Kreisā kāja nostiepta sānis pa kreisi, celis 
iztaisnots. Skats pa kreisi. 
- palēciena solis uz kreisās kājas pus pēdas pa labi krustām 
priekšā labajai kājai. Labās kājas pēda nostiepta uz leju aiz 
kreisās kājas potītes, celis vērsts sānis. Skats pa labi. 
īris skrējiena soļi pa kreisi, sakot ar labo kāju un krustojot 
priekšā kreiso kāju. Skats pa kreisi. 

- 1. dejotājs pilnā p ietupienā ar palēcienu uz abām kājām 
VI pozīcijā pavirzās pussoli uz priekšu. Rokas priekšā 
uz ceļiem (ar īkšķiem iekšpusē), e l koņi sānis . Skats pa 
kreisi uz augšu. Vienlaikus 2. dejotājs nedaudz pietupjas 
(sagatavojas lēcienam). Rokas vēzē l ejā uz aizmuguri. 
- 1. dejotājs paliek pietupienā. 2. dejotājs izpilda pārlēcienu 
pa labi 1. dejotājam gar aizmuguri. Abas kājas, saliecot 
ceļos, lēciena laikā pievelk sev klāt (pēdas VI pozīcijā, celī 
kopā), pēc tam nolec uz abām kājām uz grīdas virzienā 
pa labi. Vienlaikus abas rokas vēzē no lejas uz priekšu, uz 
augšu un atpakaļ. 

- 1. dejotājs pieceļas (sagatavojas pārlēcienam). Rokas vēzē 
lejā atpakaļ. 2. dejotājs tūliņ pēc pārlēciena, pavirzoties 
pussoli uz priekšu, izpilda pilnu pietupienu (tāpat kā 1. 
dejotājs 3. t.}. 
- 1. dejotājs izpilda pārlēcienu pa labi 2.dejotājam gar 
aizmuguri (tāpat kā 2. dejotājs 3. taktī). 4. takts beigās visi 
strauji pieceļas, iztaisnojas un sadod augšā paceltās rokas, 
lai varētu visu kustību kombināciju atkārtot. 
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Arvīda Žili11ska mūzika 
Moderato 

ku-ģim priek-šājūg-sim, lai pār viļ- ņu smai-lēm vieg-li nes! 

ku-ģimpriek-šājūg-sim, lai pār vil -ņusmai-lēm vieg-li nes! 

1. 
> > 

Tā - lu tā • lēs dzel-mju dzel-mes gū • sim, 



2. 
Fine 

rēs. Un mwns jo - ras sud-rabs pie - de - rēs. 

tik - lā reņ - ģe zil - ga - nā! 

D.C. ai Fine 
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