TŪ NIVĪNAM NANŪLĪDŽU
Deja 12 meitām un solistei – krodziniecei
Agra Daņiļeviča horeogrāfija
Dagmāras Lejas apraksts
Tautas mūzika grupas Iļģi apdarē
“Tū nivīnam nanūlīdžu” ir sižetiska skatuves deja, kas pirmoreiz iestudēta
Tautas deju ansamblī Katvari 2013. gada rudenī. Deja ieguvusi I vietu Jaunrades deju
konkursā Valmierā 2014. gada janvārī.
Nepieciešamie aksesuāri: koka alus kauss un 12 m gara aukla, kura dejas
sākumā piesieta alus kausa rokturim. Katrai meitai, izņemot solisti, ap pleciem uzsiets
balts kokvilnas trīsstūrveida lakatiņš, ar ko dejas beigās atveido “baltās pelītes”.
Dejai ievads un desmit gājieni. Mūzikas taktsmērs 2/4.
Dejas sākumā alus kauss, kam piesieta aukla, nolikts skatuves vidū. Visas meitas,
izņemot solisti, pieķērušās pie auklas un “noslēpušās” labās puses kulisēs (1. zīm.). Soliste
1. zīmējumā norādītās bultas virzienā iznāk uz skatuves, ierauga uz grīdas nolikto alus
kausu, pieskrien pie tā, pagriežas pret to ar kreiso sānu un pietupstas. Ar kreiso roku,
neskatoties tieši virsū kausam, mēģina to sataustīt. Meitas, kas tur auklu, pavelk to
pie sevis brīdī, kad soliste ar roku stiepjas pie kausa. Soliste saprot, ka kauss atrodas
tālāk, kā pirms tam izlicies, pieceļas un iet tam pakaļ (2. zīm.). Atkārto iepriekšējās
darbības (meitas, kas tur aukliņu, atkal pavelk kausu pie sevis, soliste tam seko, nonāk
3. zīmējuma vietās.). Soliste uzliek kausam virsū kreiso kāju, lai tas nekur nepazustu.
Brīdī, kad soliste liek kāju uz kausa, no kulises parādās meitas, kas vēro solistes reakciju
uz viņu izspēlēto “joku”.
Ievads
(8 t.)
1. t.
Soliste paceļ alus kausu. Izgaida.
2. t.
Uzsāk virzību 3. zīmējumā norādīto bultas virzienā. Soliste, sākot ar labo
kāju, atmuguriski izpilda vieglo polku. Pārējās meitas virzās uz priekšu
ar vieglo polku, sākot ar kreiso kāju.
3. – 4. t.
Soliste turpina iepriekšējo virzību un izpilda 2 vieglās polkas atmuguriski,
sākot ar kreiso kāju. Pārējās dejotājas izpilda 1. kustību, sākot ar labo kāju
un turpinot virzību 3. zīmējumā norādītās bultas virzienā.
5. – 6. t.
Soliste atkārto 3. – 4. t. darbības. Pārējās meitas izpilda 2 vieglās polkas,
sākot ar labo kāju un turpinot iepriekšējo virzību.
7. t.
Soliste izpilda 1 vieglo polku ar kreiso kāju. Pārējās meitas 4.zīmējumā
norādītajās vietās izpilda 2. kustības 1. t. darbības.
8. t.
Soliste izpilda trīs kāju piesitienus VI kāju pozīcijā, vienlaicīgi atsienot
auklu, kas piesieta pie alus kausa.
Pārējās meitas:
“Vieni”
– ar 2 kāju piesitieniem, sākot ar labo kāju, virzās 4. zīmējumā norādīto
bultu virzienā: visas pāra skaita meitas paceļ augšā kreisajā rokā satverto
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auklu un pagriežas 1/4 pa kreisi, bet visas nepāra skaita meitas paceļ augšā
labajā rokā satverto auklu un, apgriežoties 3/4 apgriezienu pa labi, nonāk
auklas otrā pusē.
– labo kāju piesit blakus kreisajai VI kāju pozīcijā. Vienlaicīgi nolaiž auklu
jostas vietas augstumā, pagriežas ar skatu pret to un pieķeras auklai ar
abām rokām. Pabeidz, kā norādīts 5. zīmējumā.
– izgaida.
Pirmais gājiens
(I / 8 t.)
Soliste, ar abām rokām satvērusi alus kausu, sākot ar labo kāju, izpilda
3 vieglās polkas 5. zīmējumā norādītās bultas virzienā. Pārējās meitas,
neatlaižot auklu, izpilda 3. kustības 1. – 3. t. darbības, sākot ar labo kāju.
(Vieglās polkas izpilda, virzoties sānis pa kreisi 5. zīmējumā norādītās
nepārtrauktās bultas virzienā. Kad nepieciešams, labo kāju krustojot
priekšā kreisajai.)
Soliste apstājas, pieliecas auguma augšdaļā uz priekšu, gribēdama
nobaudīt to, kas kausā. Pārējās meitas izpilda 3. kustības 4. t. darbības,
sākot ar kreiso kāju un virzoties 5. zīmējumā norādītās pārtrauktās bultas
virzienā.
Visas meitas, izņemot solisti, izpilda 4. kustības 1. t. darbības, pagriežoties
1/4 daļu pa labi un paliekot ar kreiso sānu pret auklu (labā roka tiek atlaista
no auklas). Soliste “izbīstas”, iztaisno augumu, pieceļas uz puspirkstiem
un izgaida.
Soliste, sākot ar labo kāju, izpilda 3. kustības 2. – 4. t. darbības un turpina
virzību pa diagonāli līdz skatuves priekšplānam (klupienus izpilda, sākot
ar labo kāju un pabeidz, kā norādīts 6. zīmējumā). Pārējās meitas izpilda
4. kustības 2. – 4. t. darbības ar kreiso sānu pret auklu, turot to kreisajā
rokā. 8. t. laikā, izpildot 1/2 apgriezienu pa kreisi, aukla ar plašu žestu
caur augšu tiek pārņemta labajā rokā.
Otrais gājiens
(I / 8 t.)
Soliste izpilda 3. kustības 1. – 2. t. darbības, sākot ar labo kāju, un virzās
6. zīmējumā norādītās pārtrauktās bultas virzienā (abās rokās tur alus
kausu). Pārējās meitas, sākot ar labo kāju, izpilda 2 vieglās polkas un griež
diagonāli 6. zīmējumā norādīto bultu virzienā. Pirmās polkas laikā meitas
ar plašu žestu caur augšu ar kreiso roku pieķeras auklai (auklu tur sev
priekšā ar abām rokām). Pabeidz, kā norādīts 7. zīmējumā.
Soliste izpilda 3. kustības 3. – 4. t. darbības 7. zīmējumā norādītās
nepārtrauktās bultas virzienā. Pārējās meitas izpilda 1. kustību, sākot ar
labo kāju, 7. zīmējumā norādītajās vietās.
Soliste izpilda 3. kustības 1. – 2. t. darbības, sākot ar kreiso kāju, un virzās
7.zīmējumā norādītās pārtrauktās bultas virzienā. Pārējās meitas, sākot ar
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labo kāju, izpilda 2 vieglās polkas un griež diagonāli 7. zīmējumā norādīto
bultu virzienā. Pabeidz, kā norādīts 8. zīmējumā.
Soliste izpilda 3. kustības 3. – 4. t. darbības, turpinot iepriekšējo virzību.
Pārējās meitas izpilda ievada 7. – 8. t. darbības: pāra skaita meitas darbības
izpilda uz vietas, bet nepāra skaita meitas – ar piesitieniem, griežoties
pa labi 8. zīmējumā norādīto bultu virzienā, izlien pa apakšu auklai un
nostājas 9. zīmējuma vietās.
Trešais gājiens
(I / 8 t.)
Soliste izpilda 3. kustības 1. – 2. t. darbības, virzoties 9. zīmējumā norādītās
bultas virzienā. Pārējās meitas paceļ augšā abās rokās satverto auklu, lai
soliste varētu izlīst auklai pa apakšu, un izpilda 2 vieglās polkas, sākot ar
labo kāju.
Soliste izpilda 3. kustības 3. – 4. t. darbības, turpinot iepriekšējo virzību.
4. t. darbības izpilda centrā (starp 6. un 7. meitu), vienlaicīgi paceļ augstu
gaisā alus kausu, lai no tā nekas “neizlītu”. Pārējās meitas nolaiž abās rokās
satverto auklu (it kā noķērušas solisti “slazdā”) un izpilda 1. kustību.
Izpilda 1. – 2. t. darbības (soliste turpina virzību uz skatuves priekšplānu,
lienot zem augšā paceltās auklas).
Soliste izpilda 3. – 4. t. darbības, turpinot iepriekšējo virzību. 8. t. darbības
izpilda priekšplānā starp 11. un 12. meitu (aukla nostiepta priekšā solistei).
Pārējās meitas nolaiž abās rokās satverto auklu (it kā noķērušas solisti
“slazdā”) un izpilda 6. kustības 3. – 4. t. darbības (pie kreisās kājas ikra
muskuļa tiks fiksēts labās kājas papēdis un 8. t. piesitiens izpildīts ar labo
kāju).
Ceturtais gājiens
(II / 16 t.)
Soliste noliek alus kausu sev priekšā zemē un stāv, izstiepusi abas rokas
sānis. Pārējās meitas pagriežas, kā norādīts 10. zīmējumā, ar 6 vieglajām
polkām (pāra skaita meitas iesāk ar labo, bet nepāra skaita meitas – ar
kreiso kāju) virzās 10. zīmējumā redzamo bultu virzienā. Tās meitas, kas
atnākušas līdz solistei, uzmet auklu solistei uz rokām, ap pleciem (it kā
“ietin” solisti auklā). Virzoties uz skatuves dibenplānu, abas rokas tiek
ieliktas sānos dūrītēs.
Soliste atbrīvojas no auklas, kurā tā “ietīta”, un 8. t. beigās pagriežas
1/2 apgriezienu pa kreisi un paliek ar skatu pret pārējām meitām. Pārējās
meitas izpilda 4. kustības 3. – 4. t. darbības (pāra skaita meitas liek soli
atpakaļ ar labo, bet nepāra skaita meitas – ar kreiso kāju). Pabeidz, kā
norādīts 11. zīmējumā.
Soliste vēro meitu “dubultošanos”. Pārējās meitas izpilda 5. kustības
1. – 2. t. darbības 11. zīmējumā norādīto bultu virzienā (1., 5., 9., 4., 8.,
12. meita sāk pa kreisi ar kreiso kāju, pārējās – ar labo kāju pa labi).
Pabeidz, kā norādīts 12. zīmējumā.
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Soliste turpina iepriekšējās darbības. Pārējās meitas izpilda 5. kustības
3. – 4. t. darbības, virzoties atpakaļ uz 11. zīmējumā norādītajām
vietām.
Izpilda 9. – 12. t. darbības. Virzība notiek uz pretējām pusēm (1., 5., 9., 4.,
8. un 12. meita kustību iesāk ar labo kāju pa labi, bet pārējās meitas – ar
kreiso kāju pa kreisi). Gājienu pabeidz, kā norādīts 13. zīmējumā.
Piektais gājiens
(I / 8 t.)
Visas meitas izpilda 2 vieglās polkas 13. zīmējumā norādīto bultu virzienā.
1., 2. meita un soliste iesāk ar labo kāju, saķeras elkoņos. 3., 5., 7., 9. un
11. meita arī iesāk ar labo kāju, bet pārējās – ar kreiso.
1., 2. meita un soliste izpilda 1. – 2. t. darbības un turpina virzību uz
skatuves dibenplānu. Pārējās meitas izpilda 1. kustību 14. zīmējumā
norādītajās vietās (3., 5., 7., 9. un 1. meita iesāk ar labo, bet pārējās – ar
kreiso kāju).
Visas izpilda 2 vieglās polkas 14. zīmējumā norādīto bultu virzienā.
Izveido 15. zīmējumu.
1., 2. meita un soliste izpilda 2 vieglās polkas uz vietas. Pārējās meitas
izpilda 2. kustību (15. zīm., vispirms atceļot labo kāju) un ar trīs
piesitieniem, sākot ar labo kāju, izveido “brūža durvis” (16. zīm.): 9., 5.,
1., 3., 4., 2., 6. un 10. meita ieliek rokas sānos dūrītēs, bet 11., 7., 8. un
12. meita ar abām rokām aptver priekšā esošo meitu plecus.
Sestais gājiens
(I / 8 t.)
Soliste, sākot ar labo kāju, izpilda vieglo polku 16. zīmējumā norādītās
bultas virzienā un “atver” brūža durvis. Pārējās meitas, sākot ar labo kāju,
ar vieglo polku virzās atmuguriski 16. zīmējumā norādīto bultu virzienā
un pabeidz, kā norādīts 17. zīmējumā.
Soliste turpina iepriekšējo virzību. Pārējās meitas izpilda 2 vieglās polkas
uz vietas.
Soliste ar vieglo polku iziet starp 2. un 6. meitu un paliek 17. zīmējumā
norādītajā vietā. Pārējās meitas ar vieglo polku “aizver” brūža durvis,
virzoties 17. zīmējuma bultu virzienā, un pabeidz 16. zīmējuma vietās.
Atkārto 1. – 4. t. darbības. Soliste virzās pa to pašu ceļu, ko iepriekš, izejot
starp 1. un 5. meitu. 8. t. beigās izveido 18.zīmējumu.
Septītais gājiens
(II / 16 t.)
Meitas izdejo viju, kurā nepāra skaita meitas izpilda vieglo polku, sākot
ar labo, bet pāra skaita meitas, sākot ar kreiso kāju. Soliste vēro pārējās
meitas.
3. un 4. meita ar vieglo polku tuvojas solistei 18. zīmējumā norādītās
bultas virzienā, atliecot auguma augšdaļu viena pret otru. Pārējās izpilda
vieglo polku uz vietas.
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3. un 4. meita, nonākusi līdz solistei, izpilda 3/4 apgriezienu ap sevi
(3. meita – pa labi, bet 4. meita – pa kreisi).
7. un 8. meita izpilda 3. un 4. meitas 1. t. darbības. Pārējās nedaudz
pavirzās uz centru.
3. un 4. meita turpina virzību 18. zīmējumā norādītās bultas virzienā un,
ejot pa priekšu attiecīgi 1. un 2. meitai, sāk veidot 2 diagonāles (19. zīm.).
7. un 8. meita izpilda 3. un 4. meitas 2. t. darbības.
1. un 2. meita izpilda 3. un 4. meitas 1. t. darbības. Pārējās nedaudz
pavirzās uz centru.
3. un 4. meita turpina virzību diagonālēs.
7. un 8. meita izpilda 3. un 4. meitas 3. t. darbības un, ejot pa priekšu
attiecīgi 5. un 6. meitai, seko 3. un 4. meitai.
1. un 2. meita izpilda 3. un 4. meitas 2. t. darbības.
5. un 6. meita izpilda 3. un 4. meitas 1. t. darbības. Pārējās nedaudz
pavirzās uz centru.
3., 4., 7. un 8. meita turpina virzību diagonālēs.
1. un 2. meita izpilda 3. un 4. meitas 3. t. darbības un, ejot pa priekšu
attiecīgi 9. un 10. meitai, seko 7. un 8. meitai.
5. un 6. meita izpilda 3. un 4. meitas 2. t. darbības.
9. un 10. meita izpilda 3. un 4. meitas 1. t. darbības. Pārējās nedaudz
pavirzās uz centru.
3., 4., 7., 8., 1. un 2. meita turpina virzību diagonālēs.
5. un 6. meita izpilda 3. un 4. meitas 3. t. darbības un, ejot pa priekšu
attiecīgi 11. un 12. meitai, seko 1. un 2. meitai.
9. un 10. meita izpilda 3. un 4. meitas 2. t. darbības.
11. un 12. meita izpilda 3. un 4. meitas 1. t. darbības.
3., 4., 7., 8., 1., 2., 5. un 6. meita turpina virzību diagonālēs.
9. un 10. meita izpilda 3. un 4. meitas 3. t. darbības un, ejot attiecīgi gar
11. un 12. meitas mugurpusi, seko 5. un 6. meitai.
11. un 12. meita izpilda 3. un 4. meitas 2. t. darbības. Visas pabeidz, kā
norādīts 19. zīmējumā.
Ar trīs kāju piesitieniem apgriežas 1/2 apgriezienu ap sevi, kā norādīts
19. zīmējumā ar bultām, un izveido 20. zīmējumu.
Izpilda IV gājiena 9. – 16. t. darbības. Pirmajā reizē kustību iesāk, kā norādīts
20. zīmējumā ar bultām (9., 1., 3., 12., 6. un 8. meita kustību iesāk ar labo
kāju pa labi, bet pārējās – ar kreiso kāju pa kreisi). Otrajā reizē kustību
izpilda pretējā virzienā. Gājienu pabeidz 21. zīmējumā norādītajās vietās.
Astotais gājiens
(I / 8 t.)
Soliste ar 4 vieglajām polkām, sākot ar labo kāju, virzās uz skatuves
priekšplānu (21. zīm., bulta). Pārējās meitas izpilda 6. kustības 1. – 4. t.
darbības (1. – 2. t. laikā meitas, griežoties un virzoties, kā norādīts
21. zīmējumā ar bultām, izveido 22. zīmējumu). Nepāra skaita meitas
iesāk kustību ar labo, bet pāra skaita meitas – ar kreiso kāju.
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Soliste (22. zīm.) izpilda 6. kustības 1. – 4. t. darbības, sākot ar labo kāju.
Pārējās meitas izpilda 6. kustības 5. – 8. t. darbības.
Devītais gājiens
(I / 8 t.)
Soliste izpilda 6. kustības 5. – 8. t. darbības. Pārējās meitas (22. zīm.)
izpilda 6. kustības 1. – 4. t. darbības. Nepāra skaita meitas iesāk kustību
ar labo, bet pāra skaita meitas – ar kreiso kāju.
1., 3., 7., 4., 8., 6. meita ar vieglo polku, sākot ar labo kāju, piedejo pie
solistes (22. zīm., bultas), visas saķeras elkoņos un virzās uz skatuves
dibenplānu (23. zīm.). 5. meita pieskrien pie alus kausa un auklas, kas
nolikta skatuves priekšā centrā, un piesien auklu alus kausam. Pārējās
meitas izpilda 6. kustības 5. – 6. t. darbības un 7. – 8. t. laikā saskrien uz
centru.
Desmitais gājiens
(II / 16 t.)
7. meita pieskrien pie solistes, paķer to aiz elkoņa un ar 4 vieglajām
polkām uzsāk virzību 24. zīmējumā norādītās bultas virzienā. 5. meita,
piesējusi auklu alus kausam, to aiznes kādai no meitām, kas skatuves
centrā izveidojušas grupu (24. zīm.). Pārējās meitas noņem ap pleciem
apsieto kokvilnas lakatiņu un iesien tajā 2 mezglus, lai tie izskatītos pēc
“baltām pelītēm”.
5. meita, atdevusi auklas galu kādai no centrā esošajām meitām, pieskrien
pie solistes, ieķeras tai otrā elkonī un ved to pie centrā esošās pārējo meitu
grupas. Pārējās meitas turpina siet lakatiņus un veidot “baltās pelītes”.
Soliste nostājas ar skatu pret skatītājiem, pārējās meitas tai aiz muguras
kustina baltos lakatiņus. Meita, kurai rokā ir aukliņa, lēni velk to pie sevis
tā, lai kauss virzītos uz solistes pusi, bet neapgāztos.
Soliste nobīstas no tā, ka viņai rēgojas “baltās pelītes”, atmet ar roku alus
kausam un aizmūk pirmajā labajā kulisē. Pārējās meitas turpina kustināt
baltos lakatiņus un priecājas, ka izjokojušas solisti – krodzinieci.

Kustību apraksts
1. kustība
Kustību izpilda 2 t.
Aiztaktī pieceļas uz puspirkstiem, svars uz kreisās kājas, labā kāja, izstiepta celī un
nostiepta pirkstgalā, atcelta no grīdas sānis pa labi. Rokas ieliktas sānos dūrītēs. Kustību
var izpildīt gan ar labo, gan ar kreiso kāju.
1. t.
“Vie -”
– uzsvērts solis ar labo kāju priekšā kreisajai (labā kāja ar rondu tiek
nolikta priekšā kreisajai). Augums tiek pagriezts 1/2 pa kreisi un pieliekts
sānis pa labi uz balsta kājas pusi.
“- ni”
– teciņus solis ar kreiso kāju. Augums tiek iztaisnots.
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“Di -”
“- vi”
2. t.

– teciņus solis ar labo kāju.
– uzsvērts solis ar kreiso kāju priekšā labajai (kreisā kāja ar rondu tiek
nolikta priekšā labajai). Augums tiek pagriezts 1/2 pa labi un pieliekts
sānis pa kreisi uz balsta kājas pusi.
Divas divsoļu polkas, sākot ar labo kāju.

2. kustība
Kustību izpilda 2 t.
Rokas ieliktas sānos dūrītēs. Kustību var izpildīt gan ar labo, gan ar kreiso kāju.
1. t.
“Vie -”
– ielēciens II kāju pozīcijā, pavirzoties uz priekšu.
“- ni”
– neliels lēciens uz kreisās kājas, labās kājas papēdi piefiksējot klāt pie
kreisās kājas ikra muskuļa. Lēciena laikā nedaudz pavirzās atpakaļ.
“Di -”
– teciņus solis ar labo kāju.
“- vi”
– piesitiens ar kreiso kāju priekšā labajai (IV paralēlajā kāju pozīcijā).
2. t.
Trīs kāju piesitieni VI kāju pozīcijā, sākot ar labo kāju.
3. kustība
Kustību izpilda 4 t.
Kustību var izpildīt gan ar labo, gan ar kreiso kāju.
1. – 3. t.
Trīs vieglās polkas, sākot ar labo kāju.
4. t.
Divi klupiena soļi, sākot ar kreiso kāju. Kreiso kāju liek krustā priekšā
labajai, ar klupiena soli virzās pa labi.
4. kustība
Kustību izpilda 4 t.

Rokas ieliktas sānos dūrītēs.
1. t.
“Vieni”
– kreiso kāju piesit priekšā labajai (IV paralēlā kāju pozīcija).
“Divi”
– gājiena solis no papēža ar labo kāju, pagriežot augumu 1/4 pa labi. Rokas
brīvi.
2. t.
“Vieni”
– gājiena solis no papēža ar kreiso kāju, turpina iepriekšējo virzību. Rokas
brīvi.
“Divi”
– divi teciņus soļi, sākot ar labo kāju, virzoties atmuguriski. Rokas brīvi.
3. t.
“Vieni”
– liek plašu soli ar labo kāju atpakaļ, kreiso kāju, ceļgalā izstieptu, izliek uz
papēža priekšā labajai kājai. Svars uz ceļgalā saliektas labās kājas. Augums
pieliekts uz priekšu. Vienlaicīgi rokas ar plašu žestu tiek ieliktas sānos.
“Divi”
– nedaudz ieliecot balsta kāju, “uzšūpo” uz augšu kreiso gurnu.
4. t.
“Vieni”
– pārnes svaru uz priekšā izliktās kreisās kājas un izpilda 1/2 apgriezienu
pa kreisi. Labo kāju nostieptu piefiksē pie izstieptās kreisās kājas ikra
muskuļa.
“Divi”
– piesitiens ar labo kāju blakus kreisajai.
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5. kustība
Kustību izpilda 4 t.
Rokas ieliktas sānos dūrītēs. Kustību var izpildīt gan ar labo, gan ar kreiso kāju. Pirmajā
reizē kustību iesāk no VI kāju pozīcijas.
1. t.
“Vie -”
– neliels solis ar labo kāju sānis pa labi.
“- ni”
– solis ar kreiso kāju krustā priekšā labajai. Virzība pa labi.
“Di -”
– ielēciens II kāju pozīcijā, turpinot virzību pa labi.
“- vi”
– izgaida.
2. t.
Izgaida.
3. t.
Saglabājot II kāju pozīciju un saliektus ceļgalus, ar nelieliem solīšiem
virzās pa kreisi līdz vietai, kur kustība tika iesākta.
4. t.
“Vieni”
– turpina iepriekšējās takts darbības.
“Di -”
– ielēciens II kāju pozīcijā.
Otrajā reizē kustību izpilda uz otru pusi, iesākot no II kāju pozīcijas.
6. kustība.
Kustību izpilda 8 t.
Kustību var izpildīt, gan sākot ar labo, gan ar kreiso kāju. Rokas ieliktas sānos dūrītēs.
1. – 2. t.
Izpilda 1. kustības 1. – 2. t. darbības.
3. t.
“Vie -”
– ielēciens II kāju pozīcijā, pavirzoties uz priekšu.
“- ni”
– neliels lēciens uz labās kājas, kreisās kājas papēdi piefiksējot klāt pie
labās kājas ikra muskuļa. Lēciena laikā nedaudz pavirzās atpakaļ.
“Di -”
– teciņus solis ar kreiso kāju.
“- vi”
– piesitiens ar labo kāju priekšā kreisajai (IV paralēlajā kāju pozīcijā).
4. t.
“Vieni”
– divi teciņus soļi, sākot ar kreiso kāju.
“Divi”
– piesitiens ar kreiso kāju priekšā kreisajai (IV paralēlajā kāju pozīcijā).
5. t.
“Vieni”
– izpilda 3/4 apgriezienu ap sevi pa kreisi uz kreisās kājas. Labā kāja
saliekta celī un, atliekta pēdā, grieziena laikā tiek pacelta priekšā 90°
augstumā.
“Divi”
– gājiena solis no papēža ar labo kāju.
6. – 8. t.
Izpilda 4. kustības 2. – 4. t. darbības (4. t. laikā izpilda nevis 1/2 apgriezienu,
bet 1¼ apgriezienu).
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