Skatieties, jauni ļaudis!
Deja neierobežotam pāru skaitam
Viļa Ozola horeogrāfija un apraksts
Rüdolfa šteina müzika, Viļa Ozola vārdi
Deja 1962. gadā jaunrades deju skatē ieguva prēmiju, to izp il dīja
Jelgavas TDA "Jaunība". V Deju svētkos 1965. gadā to dejoja senioru deju
kolektīvi (virsvadītāja M. Lasmane) "Daugavas" stadionā un Mežaparka Lielajā
estrādē. Dejota zonālajos Deju svētkos 1975. gadā Madonā, 1978. gadā Liepājā,
1983. gadā Ventspili.
Deja veidota senioru deju kolektīviem. Viri ģērbušies garajos svārkos,
galvā platmale, katram kabatā paliels lakatiņš. Sievām - kupli, smagnēji brunči,
villaines, galvā lakati vai aubes.
Deju izpilda dziesmas pavadījumā. Pirmo pantu dzied līdzi arī dejotāji.
Dziesmā izteikts prieks par bezrüpīgām, nodrošinātām vecumdienām.
Dejas mazliet komiskais saturs jāatklāj nevis ar dažādām ārējām
izdarībām, bet izrādot partneriem vienam pret otru uzmanību un rüpību.
Novietojums
pa pāriem sadodas rokās (sievas vīriem pie labās rokas) virknē.
Virkne, sākot no beigām, skatuves dibenplāna labajā pusē satinas kamolā
(spirālē). Priekškaram atveroties, rokas nav sadotas, bet dejotāji stāv bariņā, it kā
Dejotāji

sarunājoties.
Uznākšana

Ievads {1/16 t.)

Skatieties(i), jauni ļaudis,
Nu vecie dancot ies.
Skatieties (i), jauni ļaudis,
Kā vecie priecāsies.
Trādi ridi rīdi, rairai rīdi,
Trādi ridi rīdi, rallallā,
Trādi ridi rīdi, rairai rīdi,·
Trādi rādi ridi rīdi, railallā.
Pēc 4 mūzikas ievadtaktīm (tai laikā dejotāji sadodas rokās) kamola
ārmalas pirmā sieva, attīdama kamolu, ved virkni tā, lai izveidotos aplis. Dejotāji

dzied līdzi dziesmas pirmo pantu.
1.-8. t.
Dejotāji, sākot ar labo kāju, ar raitiem, sparīgiem gājiena
soļiem, sadevuši rokas virknē, virzās DCV un veido kopēju
apli. Sadotās rokas, elkoņos saliecot, soļu ritmā šūpo līdz.
Pirmā pāra sievai labajā rokā lakatiņš, kuru paceltu vēcina
līdz dziesmas takti.
9.- 10. t.
Dejojot turpina virzīties DCV, dejo divus polkas soļus, sākot
ar labo kāju (rokas nešūpo).
11.-12. t.
Dejotāji izpilda četrus gājiena soļus (rokas šūpojot).

13.- 16. t.

Atkārto 9.-12. t. darbības. 16. t. mūzikas tempu palēnina,
dejotāji, partneriem mazliet paklanoties vienam pret otru,
nostājas pa pāriem DCV, vīri atrodas apļa iekšpusē. Rokas
krustiski sadotas (vīru labā roka apakšpusē).

Pirmais gājiens
(11/16 t.)

1.-8. t.
9.-16. t.

Bez dziedāšanas.
Dzied 2. pantu:

Es dzīvoju sav' mūžiņu,
Kā bitīte strādājot;

Nu maizīte nopelnīta,
Nu ,es varu padancot.
1.- 2. t.

3. t.
4.t.

5.-8. t.

9.-12. t.
13. t.

14. t.
15.-16. t.

Palēnā ritmā, sākot ar labo kāju, dejo pa pāriem apli divus
polkas soļus DCV.
Balstoties uz kreisās kājas, izliek priekšā uz papēža labo kāju,
pēc tam, slidinot uz puspēdas pa grīdu, atmet to atpaka!.
Neatlaižot krustiski sadotās rokas, ar trīs kāju piesitieniem
(labā, kreisā, labā), partneriem griežoties vienam pret otru
(vīri pa labi, sievas pa kreisi), pāri pagriežas ar skatu pret
DCV.
Atkārto 1.- 2. t. darbības, tikai tagad kustību sāk ar kreiso kāju
un pāri virzās pret DCV. 8. t, krustiski sadotās rokas neatlaižot,
pāri pagriežas ar skatu viens pret otru - sievas ar skatu, viri ar
mugurām uz centru.
Pāri griežas ar krusta polkas soli uz vietas pret DCV. Rokas
sadotas krustiski.
Vīri, ceļot uz augšu krustiski sadotās rokas, sākot ar kreiso
kāju, izpilda vienu polkas soli uz vietas. Sievas ar polkas soli,
sākot ar kreiso kāju, pagriežas pusapgriezienu pa kreisi, ar
muguru uz centru (skats pār kreiso plecu uz savu partneri,
sadotās rokas neatlaiž).
Nemainot roku stāvokli, trīs reizes piesit kājas.
Nolaižot sadotās rokas, sievas ar pusapgriezienu pa labi
pagriežais pret saviem partneriem.

Otrais gājiens
(1/16 t.)

Dzied 3. pantu:
Kā saulīte man

atnesa
Bez lietiņa rudentiņ',
Tā atnesa jauni laiki
Bez rūpēm vecumiņ'.

1.-3.t.

Vīri, sākot ar kreiso kāju, ar sešiem vienkāršiem gājiena
soļiem i,e t iekšējā apli DCV, līdz satiekas ar ceturto sievu
(savējo
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neskaitot).

Sievas, sākot ar labo kāju, vispirms pagriežoties uz vietas
pa labi, iet ārējā aplī pret DCV. Vīriem rokas krustotas uz
krūtīm, sievām rokas pie brunčiem (labā roka pacelta mazliet
augstāk).

4. t.
5. - 8. t.
9. - 12. t.
13.-16. t.

Satikuši jauno partneri, dejotāji pagriežas viens pret otru un
trīs reizes piesit kājas.
Pāri griežas uz vietas labajos elkoņos, brīvās rokas sānos.
Dejotāji dodas atpakaļ pie saviem partneriem. Tagad vīri
virzās ārējā aplī pret DCV, sievas - iekšējā DCV.
Partneri satiekoties, griežas labajos elkoņos. 16. t. bei gās pāri
nostājas ap lī slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām, vīri
ar mugurām uz centru.
Trešais gājiens
{11/16 t.)

1. - 8. t.
9. - 16. t.

Bez dziedāšanas.
Sievas dzied 4. pantu:

Vai tādēļ (i) nedziedāšu,
Ka micīte galviņā?
Man balstiņa vēl skaņāka
Kā jaunām meitiņām.

1. - 8. t.

Pāri slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām izpi lda
lēciena polku DCV, griežoties pa l abi (skat. kustību
aprakstā).

9. - 10. t.

Vīri, sākot ar kreiso kāju un virzoties atmuguriski, dejo divus

11. -12. t.

Vīri apgriežas ar vienu polkas soli uz vietas pa kreisi un trīs

polkas soļus uz centru, rokas sānos.

13. - 14. t.

15. - 16. t.

reizes piesit kājas.
Vīri ar diviem polkas soļiem dodas pie sievām. Sievas 9. - 14. t.
laikā dejo polku uz vietas (rokas sānos).
Pāri ar diviem polkas soļiem apgriežas labajos elkoņos. Viri
16. t. beigās, pagriežoties pa labi, nostājas ar skatu uz centru
apļa ārpusē.

Ceturtais gājiens
. (1/16 t.)
Vīri

dzied 5. pantu:

Danco, mana drosta.fiņa!
Redz', cik jauki izskatās!
Danco, mana drostaliņa!
Lai jaunie paskatās.
Visi dzied piedziedājumu.
1. - 4. t.
Sievas ar trīs polkas soļiem, sākot ar labo kāju, dodas uz
centru. 4. t. pagriežas pa labi ar skatu pret vīriem. Vīri, stāvot
ārējā aplī ar skatu uz centru, ar kreiso roku izvelk lakatiņu un
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vēcina to, lai atvēsinātos (rokas kustību uzsāk virzienā pret

5. - 6. t.

7. - 8. t.
9. - 12. t.

13. - 16. t.

sevi).
Sievas, balstoties uz kreisās kājas, izliek labo kāju uz papēža,
pēc tam, slidinot uz puspēdas pa grīdu, atmet to atpakaļ un
trīs reizes piesit kājas (sākot ar labo).
Sievas atkārto 5. - 6 . t. darbības, sākot ar kreiso kāju. Vīri
turpina vēcināt l akatiņus.
Sievas ar četriem polkas soļ iem dodas pie vīriem. Vīri 9.- 12. t .
laikā turpina vēcināt lakatiņus, tikai tagad to dara pret sievām
(no sevis) trīs reizes katrā taktī.
Sievas ar labo roku satver vīru l akatiņa stūrus un, griežoties
ar polkas soli uz vietas pa labi, apved vīrus sev apkārt.
Gājiena beigās sievas nostājas ar muguru DCV, vīri - ar skatu
DCV. Vīri kreisajā rokā tur kabatas l akatiņa vienu stūri, otru
stūri ar labo roku tur sievas.

Piektais gājiens
(11/16 t.)
Bez dziedāšanas.
Dzied 6. pantu:

1. - 8. t.
9. - 16. t.

Jaunajiem (i), vecajiem (i),
Abiem vien(i)s labumiņš,
Jauns ar savu jaukumiņu,
Vecs ar savu gudrumiņ'.
Dejotāji virzās ar polkas soļiem DCV, sadotajās rokās turot

1.-2.t.

lakatiņus. Sievas dejo ar muguru, bet vīri ar skatu DCV.
Sievas apg1riežas pa labi zem sadotajām rokām.
Atkārto 1. - 4. t. darbības.
Atkārto 1.- 8. t. darbības, tikai tagad pāri virzās pret DCV.
Vīri, dejodami atmuguriski, velk sievas līdz un apgriežas zem
sadotajām rokām pa kreisi (vīri griežoties, mazliet pietupjas
ceļos, augumu turot taisni) ..

3. - 4. t.
5. - 8. t.
9. - 16. t.

Sestais gājiens
(1/16 t.)
Sievas dzied 7. pantu: .

Viena pati ielīgoju
Tautu dēla sētiņā.
Dzīvodama sazaroju
Kā ābele dārziņā.

Visi dzied piedziedājumu .
Dejotāji atkārto visas 1 gājiena darbības, tikai kustības izpilda raitāk un
noteiktāk.
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Nobeigums
(11/16 t.)

l. - 8. t.

Bez dziedāšanas.

9. - 16. t.

Atkārto 3. pantu:
Kā saulīte man atnesa
Bez lietiņa rudentiņ',
Tā atnesa jauni laiki
Bez rūpēm (i) vecumiņ'.

Pāri slēgtajā aptvērienā ar sānis sadotām rokām izpilda

1. - 8. t.

lēciena polku (trešā gājiena

1.-8. t. darbības), virzoties DCV.

Pāri vaļējā satvērienā ar gājiena soli aiziet viens aiz otra

9. - 16. t.

skatuves labās malas priekšējā stūri.
Kustību

apraksts

Krusta polkas solis
Polka sānis, sākot ar kreiso kāju.
Polka ar labo kāju, krustojot to priekšā kreisajai un turpinot
virzīties pa kreisi. Nākošajās divās taktis darbību atkārto.
četrās taktis izdara vienu pilnu apgriezienu.

1. t.

2. t.

Lēciena
Kustību izpilda 2

l. t.

polkas solis

t.
Ar polkas soli (polku uzsāk bez pa lēc i ena) izpilda DCV pusapgriezienu pa labi. Viri sāk ar kreiso, sievas - ar labo kāju.

2.t.
„Viens"

- neliels atsperīgs pietupiens uz abām kājām (kājas 11
pozīcijā), sagatavojoties lēcienam.
- lēciens pusapgriezienā pa labi, nostājoties uz abām kājām.
Divās taktis izpilda vienu pilnu apgriezienu pa labi. Kustību
turpinot, viri atkal sāk ar kreisaj ām, sievas - ar labaj ām
kājām.

Skatieties, jauni ļaud i s !
Rūdolfa Šteina mūzika
Dzīvi,

bet ne par ātru
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