3. PADZIEDAM MĒS , MĀSIŅAS! 1
A VARIANTU GRUPA
Melodija V 1960, 4478
Teksts V 1960, 4478; 1067, 304
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3. Cita tautu rociņā,
Cita smilšu kalniņā.
4. Kas büs la.utu rociņā,
Sērstu nāks bāliņos.

dziedāsim:

5. Kas būs smilšu kalniņā,
Mūžam vairs neredzēš' .

Neierobežotam

A SAKUMA STAVOKLIS
Rotaļnieces
1

164

pa

pāriem stāv dārziņā .

Vēl sastopams nosalhkums «Padziedam nu, bāliņi!».

dalībnieču pārn

skaitam

A NORISE

ROTAĻ N IECĒM

DIVOS

GĀJIENOS

(V 1960, 4478)
gājiens

Pirmais
/. pants.

Rotaļnieces dārziņā teciņu so lī

dodas .dejas

ceļa v irzi enā .

gājien~

Otrais

satvē rušās s l ēgta j ā satvērienā, apgrie·
žas apkārt. Atbilstoši mūzikas ritmam izpilda l ēnus un ātrus solī
šus.

1. pants (otro reizi). Partneres,

o Dziedot nākošos pantus, atkārto pirmo un otro gājienu.

B VARIANTU GRCPA
Melodija L 1950, 7335
Teksts L 1950, 7335 un 4487
Mieŗigi
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3. · Cyta tuoli tauteņuosi,
Cyta smil.kšu kaļneņā.
4. l(ura tuo lī" tauteņāsi,
Tü por godu īraudzīs.

5. Kura smil kšu kalne ņāi,

Tuos myužami

naredzēs.
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Neierobežotam

pāru

skaitam

B SAKUMA STAVOKLIS

Rota!nieki stāv pāru kolonā aplī ar sejām dejas
(T7. att.) . Partneri aptveras vidukļa va ļ ējā aptvērienā.

B NORISE DIVOS

ceļa

virzienā

GĀJ I F.NOS

(L 1950, 4487)

Pirmais

gājiens

1. pants (dzied lēni). P ā ri lēnā gāji ena solī jet dejas ce ļ a virzienā .

Otrais
1. pants (otro reizi dzied

gājiens

ātri). Pār i ļoti

enerģiskā skrējiena solī

strauj i gnezas apkārt teciņu vai
(puisis, aptvēris meitu vidukļa vaļējā apitvē·

rie1nā, griež to sev apkāPt).
Panta beigās puiši atvadās no savām partnerēm un pieiet pie priekšējā pāra mei.tas.

o Dziedot

nākošos

pantus,

atkārto

pirmo un otro

gājienu.

C VAR IANTU GRUPA
Dzied B variantu grupas dziesma,s melodiju
Piedziedājuma melodija L 1950, 7346
.·
Teksts L 1940, 3106
Mierīgi

ij& t J' J2q; ;,
Tumša, tumša

1

m
ta

noLti
J6S

J1 1 p p .p ?

eg ~ lei.

gu .

\i,

te,

Kur saulei_ ta

Kur sau.lej_ ta

j?

J2 ,,Jq

noK-li

nok. ti

.9 uf,,•

gul.

'

).

[Nokli guļi, nokti g1uļi ,
Kur sauleila nokti guļ.]

Padzīduojiet jūs, muoseņas!

Kū jūs

ši.I<lin

nadzīžat?

2. Kuros biteites nūnesa
Jil.lsu jauk.u valūdeņ'?

4.

3. Tī nünesa valūde~t',

5. Ni lu muoki tīv a sprāst,
Ni tu bolta huolināt.

Kur sauleita nokti

I,eigaviņa, neprašiņa ,
namaitā!

J\'lunu lynu

guļ.

6. Mun' muoseņa tīvu sprāda,
Tīvu boltu balinuoj'.

Piedziedājums.

Tumša, tumša tā egleite,
Kur .sauleil·a nokli guļ;

Piedziedājums.

Neierobežotam dalībnieku skaitam

C SAKUMA STĀVOKLIS
Rota ļnieki

puiši

izve ido dārziņu vai apli. Dārziņa vai
- div i, četri utt. (164. artt.).

apļa v i dū nostājas

pāru skaitā

C NO RI SE DIVOS GĀJIENOS

(L 1940, 3106)

Pirmais

gājiens

1.-3. pants. Rotaļnieki dārziņā (aplī) iet dejas ceļa v irzienā, bet vidējie
puiš i (kolonā pa vienam vai pa divi) - dejas ceļam pr e t ējā virzienā.

164. att.

x
165. att.

167

Otrais

gājiens

Piedziedājums. Puiši, kas atrodas vid ū, ,uzlūd z meibs
piedz i edājum a pirmo .pusi, griežas labajos el koņo s,

un, kam ēr dzied
bet, dziedot otro
pusi, - kreisajos e lkoņos, va i a rī .divi puiši un divas meitas, izveidojuši m azās s udm a l iņa s (165. att.), griežas vi&pirms labajās un p ēc
tam kr e isajās rokās .
Pirms virz.iena maiņas var sas ist trīs reizes plaukstas.
Piedzi edājuma bei.gās pu iši atvadās no meitām un .nostā j as dārziņ ā
(aplī), bet meitas paliek vidū .

o Dziedot nākošos trīs pantus, rotaļas dalībnieki atkiirto pirmā gā jie n a
tikai rota j nieki d ārziņā (aplī) iet pretējā v irzi enā .
Dziedot p i edz i edā ju mu, atk ā rto otro gājienu.

darbību,

