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Ar ne poetiškiausias iš visų linų darbų buvo audimas. Ausdama drobes, rankšluosčius, staltieses, 
lovatieses ir kraudama kraitį, mergina svajojo apie bernužėlį, apie būsimą gyvenimą, išėjus nuo 
motutės. Daugelį svajonių ji išreiškė audimo dainomis. Užtat yra nepaprastai daug ir nepaprastai 
gražių audimo dainų. Ne vieną iš jų palydėdavo šokis. 

Seni šaltiniai sako, kad XIX a. viduryje buvo žinomi trys audimo darbą vaizduojantys šokiai: 
penknytis, šešnytis ir aštuonnytis. 

Šešnytį leidžia jaunimui pašokti M. Valančius „Palangos Juzės" penktame vakare. Veiksmas 
vyksta apie Šaukėnus (maždaug 20 km į rytus nuo Užvenčio, dabar Kelmės raj.). 

„Daugiau nieko nebsakydamas, išėmiau skripyčias ir pradėjau dzir-dzir griežti. Beregint sustojo 
šeimyna Motuzo, o aš tariau: ‚Nu, šokit šešnytį.‘ Vaikiukai bildu-bildu spardės šokdami, 
mergaitės tūpt-tūpt tūpčiojo“.1 

M. Valančius knygoje vaizduoja autentiškus įvykius ir žmones, visos jo kūrinių geografinės 
vietovės yra realios2, tad reikia patikėti, kad ir šokis šešnytis tikrai buvo šokamas, jei ne apie 
Šaukėnus, tai gal M. Valančiaus gimtinėje ar kur nors kitur Žemaitijoje. 

Beje, šešnytį mini ir A. Juška,3 o senieji veliuoniečiai dar daugiau kaip prieš dvidešimt metų 
prisiminė, kad buvęs audimo šokis.4 

Penknyčio ir aštuonnyčio pavadinimus pirmasis apie 1857-1863 m. yra užrašęs A. Kašarauskas. 
Tais laikais, matyt, buvo du atskiri šokiai, nes abudu yra įrašyti tame pačiame sąraše.5 

Labai gaila, kad nenurodyta nei kaip šie du šokiai buvo šokami, nei kokia daina dainuojama, 
taigi šiandien neaišku, kaip penknytis ir aštuonnytis atrodė daugiau kaip prieš šimtą metų 
Žemaitijos viduryje. Ar jie iš tikrųjų buvo audimo darbą vaizduojantys šokiai, ar tik taip atrodo, 
sprendžiant iš pavadinimų? 

XIX a. pabaigoje ar pačioje XX a. pradžioje aštuonnytis buvo šokamas šiaurės vakarų 

                                            
1 Valančius M. Raštai.— V., 1972, t. I, p. 239. 
2 Žr. ten pat, p. 26-27. 
3 Lietuviškos svotbinės dainos / Užrašė A. Juška.—V , 1955, t. 11, p. 373. 
4 Autoriaus 1948 m. surinkta medžiaga. 
5 Keli tautotyros mažmožiai iš kun. A. Kosarzevskio rinkinio.— Tauta ir žodis, K., 1923, t. I, p. 102. 
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Žemaitijoje. J. Sandeckas, rinkęs tautosaką 1911 m. apie Žemaičių Kalvariją (dabar Varduva, 
Plungės raj.), yra užrašęs tik tiek: ,,Pirmiaus šoko šiuos šokius: ‚Aštuonnytį‘, ‚Aguonėlę‘, 
‚Padušečką‘, ‚Lenciūgėlį‘, ‚Vokietėlį‘, ‚Mieželį‘, ‚Kepurinskį‘.6 

Iš tokio užrašymo, matyt, reikia suprasti, kad tada, XX a. pradžioje, aštuonnytis jau nebuvo 
šokamas. 

Visi kiti aštuonnyčio užrašymai, rasti Lietuvių tautosakos rankraštyne ir kituose rankraštynuose, 
yra kur kas vėlesnių laikų—iš 1930-1960 m. laikotarpio, nors pats šokis labiausiai buvo 
mėgstamas prieš Pirmąjį pasaulinį karą ir dar kurį laiką po jo. Minimu laiku aštuonnytis liaudyje 
dažniausiai buvo žinomas ne kaip šokis, o kaip dainos palydimas dviejų trijų figūrų ratelis. 

Apie Kelmę (ne per toliausiai nuo A. Kašarausko gimtinės) aštuonnytį šokdavo po dvi poras. Jos 
sustodavo viena netoli kitos, Poromis šokėjai susikabindavo paprastai ir dainuodavo: 

Ausk, sesele, aštuonnytį. 
Lelijėle, aštuonnytį. 

Dainuodami supdavo sukabintas rankas į vieną ir į kitą pusę. Pakartoję šiuos žodžius dar kartą, 
dainuodavo kitus: 

Aštuonnytį išaudžiau, 
Servetėlę pasiuvau. 

Tada viena pora pakeldavo rankas į viršų, sudarydavo vartelius ir, eidama į antrosios vietą, 
leisdavo po pakeltomis rankomis pralįsti antrajai porai. Kartojant žodžius ir atgal grįžtant, 
praleisdavo jau kita pora. Toliau vėl buvo šokama iš pradžios.7 

Užnemunėje buvo žinomi dvejopi aštuonnyčio dainos žodžiai. Apie Veiverius8 dainuodavo: 

Ausk, mergyte, aštuonnyčius, 
Lelijėle, aštuonnyčius, 
O išaudus aštuonnyčius, 
Įsideki keturnyčius. 

Kalvarijos9 apylinkėse dainuodavo šiek tiek kitaip: 

- Ausk, dukrele, aštuonnyčius, 
Lelijėle, aštuonnyčius. 
- Ne, mama, ne ne ne, 
Motinėle, ne ne ne. 

Toliau dukrai siūloma tekėti už įvairių tautybių ir įvairių profesijų bernelių. O ši vis nesutinka, 
vis išsisukinėja, kad ko nors nesugebėsianti. Pavyzdžiui: 

Už šiaučiuko netekėsiu, 
Dratos verpti nemokėsiu, 
Ne, mama, ne ne ne, 
Motinėle, ne ne ne. 

                                            
6 LMD I 1002 (1785). 
7 LTR 1298 (2). 
8 LTR 3014 (137). 
9 LTR 513(129), 1530(41), 3517(582), 3517(1065). 
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Pasiūlius tekėti už kriaučiuko, ji atkerta: 

Už kriaučiuko netekėsiu, 
Kelnių siūti nemokėsiu... 

O kai siūloma tekėti už bernelio, ji džiaugsmingai sušunka: 

Už bernelio aš tekėsiu, 
Vargą vargti tai mokėsiu. 
Je, mama, je je je, 
Motinėle, bus gerai. 

Kaip matome, dainoje yra ryški piršlybų tematika. 

Tiek Veiverių, tiek Kalvarijos apylinkėse šokdavo po keturias poras, kurios sustodavo kvadratu. 
Iš pradžių dvi poros, esančios priešpriešiais, eidavo artyn viena kitos, o kitos dvi tuo metu 
supdavo sukabintas rankas, stovėdamos vietoje. Pirmosios poros, suėjusios į vidurį, linktelėdavo 
ir atbulos grįždavo į savo vietas. Po to pirmosios dvi darydavo vartelius, t. y. pasikeisdavo 
vietomis. Viena iš jų praleisdavo, o kita—pralįsdavo. Šioms pasikeitus, pasikeisdavo tokiu pat 
būdu ir kitos. 

Kaip matome, šokis primena sceninio „Šusto“ („Šeštinio“) pradžią. O gal pateikėjai sumaišė: 
pasakė vieno šokio dainą, o kito choreografiją? 

Dzūkuose (apie Liškiavą)10 aštuonnytis buvo paprastas dviejų figūrų ratelis. Jo dalyviai sukdavo 
ratą į kurią nors pusę ir dainuodavo: 

Ausk, mergele, aštuonnyčius, 
Lelijėle, aštuonnyčius. 

Po to sukdavosi už parankių arba pavieniui ir dainuodavo kitus žodžius: 

Ką aš ausiu aštuonnyčius, 
Kai nemoku nė viennyčių11 

Aukštaitijoje, apie Uteną, ratelis-šokis vaizdavo audimo darbą. Jį šokdavo vien merginos. Kad 
būtų galima jį vadinti aštuonnyčiu, reikėdavo, kad būtų aštuonios merginos, t. y. keturios poros. 
Ratelis-šokis turėjo tris figūras. Visos keturios poros sustodavo į vieną eilę. Porose merginos 
susikabindavo abiem nesukryžiuotomis rankomis ir supdavo jas dainuodamos: 

Varge augau pas motulę, 
O ne raškažėlėj. 

Po to visos merginos, paleidusios rankas, pasisukdavo į vieną pusę ir uždėdavo išorinę ranką 
priekyje stovinčiai merginai ant išorinio peties, o sulenktą vidinę—sau ant išorinio peties. 
Dainuodavo: 

Mokė austi motinėlė  
Nuo pat mažumėlės. 

Abi merginų virtinės eidavo paprastuoju žingsniu ir sukdavo viena nuo kitos tolyn, taigi viena 
eidavo lanku į dešinę, kita į kairę. Į pabaigą, apėjusios po ratą, vėl ateidavo į tas pačias vietas, 

                                            
10 LTR 3014(137), 3517(582). 
11 LTR 374e (3227). 
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sustodavo greta ir nuimdavo rankas nuo pečių. 

Ausk ausk, dukružėle, 
Aštuonnytį audimėlį. 

Viena merginų pora vaizduodavo šaudyklę ir šokdavo tai į vieną trobos galą, tai į kitą, tarp 
merginų eilių, kurios tai nutoldavo, tai suartėdavo.12 

Apie Rumšiškes aštuonnytis buvo taip pat audimo techniką vaizduojantis merginų ratelis-šokis, 
tik čia būdavo dainuojami kiti žodžiai: 

Ausk, dukrele, aštuonnytį, 
Negailėki triūso, 
Be drobelių aštuonnytų  
Prasta marti būsi. 

Ausk ausk, dukružėle, 
Ausk ausk, lelijėle. 

Nuo mestuvų ant staklelių  
Leiski gijas plonas, 
Pyškink klevo stakleles, 
Auski sau sijonus. 

Ausk ausk, dukružėle, 
Ausk ausk, lelijėle. 

Kad sijonai gražūs būtų, 
Pasdabot bernelis, 
Šaudykielę tiesiai leisk, 
Nenumušk gijelių. 

Ausk ausk, dukružėle, 
Ausk ausk, lelijėle. 

Buvo šokama panašiai kaip apie Uteną. Dainuojant pirmuosius kiekvieno posmelio žodžius 
(„Ausk, dukrele, aštuonnytį...“ būdavo supamos rankos, tačiau ne susikabinus poromis, o 
padavus vieną ranką priešais stovinčiai merginai, kitą—kitai. Dainuojant refreną („Ausk ausk...“ 
viena mergina vaizduoja šaudyklę, o kitos—gijas. Šaudyklė šauna pro vidurį į kitą trobos galą, o 
merginų eilės turi prasiskirti. Po to mergina šaudyklė sukasi vietoje, o merginos gijos suartėja. 

Kartojant refreną, mergina šaudyklė grįžta atgal, o merginos gijos vėl prasiskiria ir suartėja. 

Dainuojant antrojo posmelio žodžius („Nuo mestuvų...“), mergina šaudyklė lenda pro sukabintų 
rankų apačią į kitą sukabintos dvigubos eilės galą, vesdama iš paskos ir kitas merginas, atseit, 
ima driką nuo mestuvų. Merginos rankų nepaleidžia, o uždeda jas ant pečių: vieną sulenktą 
ranką—ant savo peties, o kitą—ištiestą—ant priekyje esančios merginos peties. Kiek paėjus 
pirmyn, mergina šaudyklė vėl lenda atgal tuo pačiu keliu, ir šitaip rankos išpinamos. Po to 
(„Ausk ausk...“) merginos vėl audžia kaip anksčiau. 

Taip merginos žaidžia, kol patinka.13 

                                            
12 Autoriaus surinkta medžiaga. 
13 Autoriaus 1948 m. surinkta medžiaga. 
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Aštuonnytis dar yra užrašytas apie Žaslius,14 jo choreografija artima Kelmės apylinkių variantui. 

Iš pateiktosios medžiagos matyti, kad aštuonnytis vienokiu ar kitokiu variantu buvo ratuojamas-
šokamas beveik visoje Lietuvoje. Įvairiose vietovėse yra užrašyta nemaža skirtingų tekstų. 
Posminė dainų sandara ir eilučių ritmika yra labai artima, tačiau tai nereiškia, kad visur buvo ta 
pati muzika. O muzikos, deja, teužfiksuotas vos vienas kitas variantas. 

Choreografijos atžvilgiu yra gana ryškūs trys skirtingi variantai. Žemaitijoje ir Užnemunėje šokis 
buvo kadriliškas, Dzūkijoje—paprastas ratelis, o Aukštaitijoje ir vidurio Lietuvoje—audimo 
darbą vaizduojantis šokis. 

Sceninė šokio kompozicija buvo sukurta LTSR valstybiniame dainų ir šokių liaudies ansamblyje 
(dab. „Lietuva“) 1952 m. aštuonioms mišrioms poroms, pasiteikus Utenos ir Žaslių apylinkėse 
užrašytą muziką (ją gerokai išplėtė ir harmonizavo J. Švedas) ir Rumšiškių apylinkėje užrašytus 
žodžius, šiek tiek paredaguotus ir papildytus. 

Choreografijos pagrindu paimtas Aukštaitijos ir vidurio Lietuvos variantas, kur šokyje 
vaizduojamas drobių audimas: gijų metimas ant mestuvų, drikos nuėmimas nuo mestuvų ir jos 
uždėjimas ant staklių, audimo technikos parodymas ir audeklo susukimas į ritinį. Liaudiškųjų 
figūrų buvo labai maža, todėl teko šoki gerokai praturtinti. Kitų etnografinių šokio figūrų, kaip 
nebūdingų audimui, atsisakyta. 

Šokio muzika trijų dalių, metras—2/4. Dviejų taktų įžanga grojama tik pradžioje. Pirmoji 
muzikos dalis yra dvidešimt keturių taktų, ją dainuoja moterų choras. Tempas lėtokas. Per visą 
šią muzikos dalį šokėjai eina paprastuoju žingsniu ir neskubėdami žengia kas ketvirtinė, Antroji 
ir trečioji muzikos dalys trunka po šešiolika taktų ir pakaitomis grojamos du kartus (iš viso 64 
taktai). 

Šokėjai apsirengę tautiniais drabužiais, merginų sijonai ilgi. Šokis gražiau atrodo, kai lyginių ir 
nelyginių porų šokėjų drabužiai yra skirtingų spalvų. 

Šokį pirmą kartą 1952 m. gegužės 1 d. Vilniuje pašoko LTSR valstybinio dainų ir šokių liaudies 
ansamblio šokėjai. 

Šokio aprašymas išleistas knygoje „Lietuviškų šokių pynė V“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį 
atliks jaunimo grupės. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

1. Paprastasis žingsnis. 

2. Pristatomasis žingsnis. 

3. Polkos žingsnis. 

4. Kubilo žingsnis. 

5. Šoninis žingsnis. 

6. Švidrelis. 

7. Audimo žingsnis.  

                                            
14 LTR 1650(65). 
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Tai du šoniniai žingsniai ir nuošokis (paprastasis žingsnis ir nušokimas abiem kojomis). Žingsnis 
trunka du muzikos taktus, šokamas grojant antrąją arba trečiąją muzikos dalį. Tempas—greitas. 
Pradinė padėtis—stovima paprastai arba šeštąja pozicija, rankos—ant juosmens. 

Prieštaktyje—truputį pasistiepti. 

1 taktas - du šoniniai žingsniai 

„Viens“ -  dešine koja žengti dešinėn ir ja truputį pasispirti; 

,,ir“ - kaire koja nušokti šalia dešinės, tarsi išmušant iš vietos dešinę; 

„du-ir“ - pakartoti „viens-ir“ judesius. 

2 taktas - paprastasis žingsnis ir nušokimas 

„Viens“ - žengti dešine koja nedidelį žingsniuką dešinėn ir truputį pritūpti nedideliam pašokimui 
aukštyn; 

„ir“ - truputį pašokti aukštyn; 

„du“ - švelniai nušokti abiem suglaustomis ir ištiestomis kojomis. 

Audimo žingsniu šokama taip pat ir kairėn. Tada reikia žengti kaire koja kairėn, o pritraukti 
dešinę. 

 

ŠOKIO EIGA 

Visos merginos sustoja dešiniame, o visi vaikinai—kairiame užkulisyje. Ir vaikinai, ir merginos 
užkulisyje sustoja poromis ir porose susikabina paprastai žemai. Abiejose pusėse poros sustoja 
viena už kitos, t. y. merginos sudaro vieną, vaikinai—kitą koloną (1 pieš.). Laisvos išorinės 
merginų rankos—už sijonų, o laisvos išorinės vaikinų rankos—ant juosmens. 

Grojant dviejų taktų įžangą, visi šokėjai dar stovi užkulisiuose. 

 

I 

a) Suėjimas ir vaikinų tiltelis (12 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Ausk, dukrele, plonas drobes, 
Negailėki triūso — 
Be drobelių, be plonų  
Martele nebūsi. 

Iš abiejų užkulisių pradeda eiti paprastuoju žingsniu visi šokėjai. Merginų ir vaikinų kolonos eina 
pamažu scenos pakraščiais į avansceną (1 pieš.). Šešiolika paprastųjų žingsnių vedantieji kolonas 
šokėjai ateina į avansceną ir susitinka jos viduryje. 
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Paskutiniais dviem žingsniais merginos sudaro grandinėlę, pasisukusios į žiūrovus. Grandinėlės 
priekyje atsistoja 1-oji, gale—8-oji mergina. Žengdami šešioliktą žingsnį, vaikinai pakelia 
aukštyn tas rankas, kuriomis yra porose susikabinę, bet jų nepaleidžia. Tokiu būdu jie atidaro 
tiltelį merginoms praeiti. Laisvos vaikinų rankos—ant juosmens (2 pieš.). 

 

2 pieš. 

9-12 taktas 

Be drobelių, be plonų  
Martele nebūsi. 

Vaikinų tiltelis eina paprastuoju žingsniu pirmyn ir pamažu suka į scenos gilumą, o merginų 
grandinėlė lenda pro vaikinų pakeltų rankų apačią (2 pieš.). Išlindusios pro vaikinų vartelius, 
merginos atsitiesia viena po kitos, nelaukdamos, kol praeis pro tiltelį paskutinė mergina. Visiems 
šokėjams reikia eiti tokiu greitumu, kad aštuoniais paprastaisiais žingsniais spėtų praeiti pro 
vaikinų tiltelį visos aštuonios merginos. 

Paskutiniais dviem žingsniais merginos sudaro poras taip, kaip anksčiau, o vaikinai, žengdami 
paskutinį žingsnį, nuleidžia rankas žemyn. 

b) Merginų tiltelis (12 tkt.) 

13-16 taktas 

Kad skrynelės pilnos būtų  
Margųjų drobelių, 

Vaikinų ir merginų kolonos eina aštuonis paprastuosius žingsnius scenos pakraščiais į gilumą (3 
pieš.). Pirmosios poros susitinka scenos gilumoje, viduryje. Žengdami paskutinius du žingsnius, 
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vaikinai sudaro grandinėlę, kurios priekyje yra 2-asis, o gale 1-asis vaikinas. Merginos, 
žengdamos paskutinį žingsnį, pakelia vidines rankas aukštyn (atidaro tiltelį vaikinams). Laisvos 
merginų rankos—už sijonų, o grandinėlės galuose esančių vaikinų laisvos rankos (1-ojo kairė, o 
2-ojo dešinė)—ant juosmens. 

 

17-20 taktas 

Mesluvėlius greitai suk, 
Nepritiūk gijelių. 

Vaikinų grandinėlė, vedama 2-ojo, pamažu lenda pro merginų sudarytą tiltelį (4 pieš.). Aštuoniais 
paprastaisiais žingsniais pro merginų sudarytą tiltelį pralenda tik keturi (2, 4, 6 ir 8) vaikinai. 

 

Kiti keturi (1, 3, 5 ir 7) nespėja pralįsti. Žengdamos aštuntą žingsnį, merginos nuleidžia rankas 
žemyn, ir kiekviena merginų pora sulaiko po vieną vaikiną. Sulaikytieji pasisuka ta kryptimi, 
kuria yra pasisukusios merginos. Kiekviena merginų pora įsikabina sulaikytajam vaikinui į 
paranką: 1-oji ir 2-oji mergina—1-ajam, 3-ioji ir 4-oji—3-iajam, 5-ojį ir 6-oji—5-ajam, 7-oji ir 
8-oji—7-ajam (5 pieš.). 
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21-24 taktas 

Mestuvėlius greitai suk, 
Nepritrūk gijelių. 

Aštuoniais paprastaisiais žingsniais keturi vaikinai (2, 4, 6 ir 8) nueina į kairį priekinį scenos 
kampą, sudaro ratuką ir susikabina virš alkūnių (5 ir 6 pieš.). 

Kiti šokėjai (visos aštuonios merginos ir nelyginiai vaikinai) pamažu ateina iš gilumos į dešinę 
scenos pusę ir sustoja šiek tiek įstrižai (5 ir 6 pieš.). Atėję vaikinai ir merginos susikabina 
paprastai. Jie savo dešines rankas, o jiems stovinčios iš dešinės pusės lyginės merginos kaires 
rankas pakelia aukštyn. Laisvos šių merginų rankos—už sijonų. 

7-oji mergina ateina į scenos vidurį ir pasiruošia mesti siūlus iš krijelių į mestuvus: ji kaire ranka 
laiko siūlus, o dešine yra pasirengusi sukti mestuvus (6 pieš.). 

 

Pirmasis siūlų metimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-6 taktas 

Metėja (7-oji mergina), stovėdama scenos viduryje (6 pieš.), kaire ranka prilaiko siūlus, o dešine 
suka mestuvus, t. y. daro plačius judesius iš kairės į dešinę ir atgal, šiek tiek pasvirdama visu 
kūnu dešinėn ir vėl atsitiesdama. Per 1-mą taktą ji truputį pasvyra dešinėn ir, dešinę ranką 
ištiesdama taip pat dešinėn, pasuka mestuvus, per 2-rą taktą ji atsitiesia ir dešinę ranką grąžina 
prie kairės—užsimoja sukti mestuvus. Per 3-čią taktą ji vėl pasvyra dešinėn ir vėl pasuka 
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mestuvus, per 4-tą vėl atsitiesia ir t. t. Per šešis taktus ji visa tai padaro tris kartus. 

Mestuvus vaizduojantys vaikinai (2, 4, 6 ir 8), susikabinę ratuku virš alkūnių ir lyg sukami 7-
osios merginos, smagiai sukasi kubilo žingsniu dešinėn. Kubilo žingsnį pradeda kaire koja. Per 
šešis taktus jų ratukas apsisuka keletą kartų (6 pieš.). 

Dešinėje scenos pusėje esantys šokėjai vaizduoja krijelius. Lyginės merginos, sukasi švidreliu 
kairėn po vaikinų pakelta ranka, kas taktą apsisukdamos po pilną ratą (6 pieš.). 

Trys nelyginės merginos (1, 3 ir 5) ir visi nelyginiai vaikinai ramiai stovi, pasisukę pusiau į 
žiūrovus. 

7-8 taktas 

Per šiuos du taktus mestuvai (2, 4, 6 ir 8 vaikinai) ramiai stovi. 

Krijelius vaizduojančios merginos šoka pynutę ir dviem polkos žingsniais pasikeičia vietomis: 
lyginės praleidžia, o nelyginės lenda (7 pieš.). Nelyginiai vaikinai merginų rankų nepaleidžia. Jie 
perkelia dešines rankas sau per galvą ir pasisuka per dešinį petį į priešingą pusę. Po pynutės 
krijelius vaizduojantys šokėjai sustoja, pasisukę į žiūrovus pusiau nugara (8 pieš.). 

7-oji mergina ateina prie savo vaikino ir atsistoja jam iš kairės, o 8-oji mergina ateina į scenos 
vidurį (į 7-osios vietą) ir pasiruošia leisti iš krijelių į mestuvus kitos spalvos siūlus (8 pieš,). 

 

9-14 taktas 

Metėja (8-oji mergina) leidžia siūlus į mestuvus. Ji atlieka tokius pat judesius, kaip 7-oji mergina 



11    AŠTUONNYTIS 

per 1-6 taktą. 

Lyginiai vaikinai, vaizduojantys mestuvus, pradeda dešine koja ir sukasi kubilo žingsniu i 
priešingą pusę—į kairę (8 pieš.). 

Nelyginės merginos (1, 3, 5 ir 7) sukasi švidreliu po vaikino ranka dešinėn (8 pieš.). 

Trys lyginės merginos (2, 4 ir 6) ir visi nelyginiai vaikinai stovi vietoje, pasisukę pusiau nugara į 
žiūrovus. 

15-16 taktas 

Mestuvus vaizduojantys vaikinai (2, 4, 6 ir 8) dviem polkos žingsniais iš ratuko sudaro tvorelę 
kairiame priekiniame scenos kampe. Tvorelėje jie susikabina paprastai, bet rankas pakelia 
aukštai virš galvų. Kraštinių vaikinų laisvos rankos—ant juosmens (9 pieš.). 

 

Krijelius vaizduojančios merginos dviem polkos žingsniais vėl šoka pynutę ir grįžta atgal į savo 
vietas. Dabar lyginės merginos lenda, o nelyginės—praleidžia. Po pynutės 8-oji mergina greitai 
prieina prie 7-ojo vaikino ir atsistoja jam iš dešinės. Tokiu būdu krijelius vaizduojantys šokėjai 
sudaro keturias grandinėles. Kiekvienoje grandinėlėje yra po dvi merginas ir po vieną vaikiną, 
kuris stovi tarp merginų (9 pieš.). 

Siūlų bėgimas į mestuvus (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi lyginiai vaikinai šoka tvorele keturis polkos žingsnius iš kairio priekinio scenos kampo į 
dešinį gilumos kampą. Pro jų pakeltas rankas pralenda grandinėlės. Tarp 2-ojo ir 4-ojo vaikino 
lenda 2-oji mergina ir 1-oji pora, tarp 4-ojo ir 6-ojo—4-oji mergina ir 3-ioji pora ir t.t. (9 pieš.). 
Tai siūlai bėga į mestuvus. Šokdami ketvirtą polkos žingsnį, lyginiai vaikinai paleidžia rankas ir 
pasisuka per kairį petį į priešingą pusę. Apsisukę vėl susikabina rankomis paprastai. Siūlus 
vaizduojančios grandinėlės, šokdamos ketvirtą polkos žingsnį, atsitiesia (10 pieš.). 

5-8 taktas 
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Lyginių vaikinų grandinėlė, vedama 8-ojo, keturiais polkos žingsniais perbėga iš dešinio gilumos 
kampo į kairį gilumos kampą (10 pieš.). 

Visi kiti šokėjai taip pat keturiais polkos žingsniais perbėga iš kairio priekinio scenos kampo į 
dešinį priekinį kampą. Jie bėga trejetukais, susikabinę rankomis paprastai žemai. Vienas 
trejetukas bėga paskui kitą (10 pieš.). 

 

9-12 taktas 

Lyginiai vaikinai šoka tvorele keturis polkos žingsnius iš kairio gilumos į dešinį priekinį kampą 
ir pro pakeltas rankas leidžia pralįsti grandinėlėms. Grandinėlės lenda pro tuos pačius tarpus, tik 
dabar jas veda nelyginės merginos (11 pieš.). 

Šokdami ketvirtą polkos žingsnį, lyginiai vaikinai paleidžia rankas, apsisuka per dešinį petį į 
priešingą pusę ir vėl susikabina grandinėle paprastai žemai. Siūlus vaizduojantys šokėjai, 
šokdami ketvirtą polkos žingsnį, atsitiesia (12 pieš.). 
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13-16 taktas 

Keturiais polkos žingsniais lyginių vaikinų grandinėlė, vedama 8-ojo, atbėga į kairį scenos kraštą 
(12 pieš.), ir pabaigoje šie keturi vaikinai sudaro ratuką. Dabar jie susikabina krepšeliu už 
nugaros. 

Kiti trejetukai vienas paskui kitą perbėga keturiais polkos žingsniais pro scenos gilumą iš kairio 
gilumos kampo į dešinį (12 pieš.). Trejetukuose šokėjai yra susikabinę paprastai žemai. Muzikos 
pabaigoje šių trejetukų vaikinai pakelia dešines rankas aukštyn kartu su lyginių merginų kairėmis 
rankomis. 7-oji mergina vėl ateina į scenos vidun ir pasiruošia mesti siūlus į mestuvus kaip 
anksčiau (6 pieš.). 

 

Antrasis gijų metimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Metėja (7-oji mergina), sukdama dešine ranka mestuvus, vėl meta siūlus ant mestuvų. Mestuvai 
(lyginiai vaikinai) sukasi dešinėn kubilo žingsniu, o krijeliai (lyginės merginos) sukasi kairėn, t. 
y. kartojamas pirmasis siūlų metimas, tik be mestuvų stabtelėjimo ir be pynutės. Vadinasi, 
merginos sukasi po vaikinų ranka šiek tiek ilgiau. Per paskutinius du taktus jos paleidžia vaikinų 
rankas ir dar sukasi pavieniui, šiek tiek toldamos nuo vaikinų.  

Krijelius vaizduojantys nelyginiai vaikinai pabaigoje per paskutinius du taktus pasisuka per 
dešinį petį į scenos gilumą ir atveda nelygines merginas į lyginių vietas (13 pieš.). 7-oji mergina 
prieina prie savo vaikino.  

 

9-16 taktas 
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Mestuvai (lyginių vaikinų ratukas) kubilo žingsniu smagiai tebesisuka dešinėn. 

Lyginės merginos susikabina grandinėle paprastai žemai, ir jų grandinėlė, vedama 8-osios 
merginos, šoka polkos žingsniu apie keturių lyginių vaikinų sudarytą (kairėje scenos pusėje) 
ratuką. Tai siūlai vyniojasi ant mestuvų (13 pieš.). 

Nelyginės merginos sukasi dešinėn po vaikinų kaire ranka, ir per paskutinius du taktus irgi 
nutolsta nuo savo vyrų. 

Siūlų susivijimas ant mestuvų (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Mestuvai (lyginiai vaikinai) sukasi kubilo žingsniu dešinėn. Apie juos polkos žingsniu ta pačia 
kryptimi bėga lyginių merginų grandinėlė. Nelyginės merginos atsiskirusios nuo vaikinų, sudaro 
grandinėlę ir polkos žingsniu taip pat pradeda bėgti apie mestuvus. Nelyginių merginų grandinėlę 
veda 7-oji mergina (14 pieš.), ji prisideda prie lyginių. 

Nelyginiai vaikinai, sukasi polkos žingsniu, susikabinę poromis už dešinių parankių: 1-asis su 3-
iuoju ir 5-asis su 7-uoju (14 pieš.) 

 

14 pieš. 

9-16 taktas 

Mestuvai su juos apvyniojusiais siūlais (visos merginos ir lyginiai vaikinai) sukasi polkos 
žingsniu dešinėn. Nelyginiai vaikinai susikabina grandinėle paprastai žemai ir, vedami 7-ojo, 
prisideda prie merginų ir šoka polkos žingsniu aplink (15 pieš.). 

16-to takto pabaigoje visi sustoja tose vietose, kurios parodytos 16 piešinyje. Viduje esantys 
vaikinai paleidžia rankas, visi kiti jas tebelaiko. 1-asis ir 3-iasis vaikinai pakelia tas rankas, 
kuriomis jie yra susikabinę—atidaro vartelius (16 pieš.). 
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II 

Audeklo rietimas į stakles (24 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Nuo mestuvų ant staklelių  
Leiski siūlus plonus. 

2-oji mergina ima kaire ranka savo vaikiną už kairės rankos, lenda pro 1-ojo ir 3-iojo vaikino 
sudarytus vartelius ir eina paprastuoju žingsniu į dešinę scenos pusę. 2-asis vaikinas, išlįsdamas 
pro vartelius, paima dešine ranka 4-ąją merginą už dešinės rankos, o ši kaire paima savo vaikiną 
už kairės rankos; 4-asis vaikinas dešine ranka paima 6-ąją merginą už dešinės, o ši savo vaikiną 
paima už kairės rankos. Toliau panašiai prisideda 8-oji pora, prie jos 7-oji, 5-oji, 3-ioji ir 1-oji. 
Tos pačios poros šokėjai tarpusavyje susikabina kairėmis rankomis, o su kitos poros šokėjais—
dešinėmis ir, 2-osios merginos vedami, eina šonu į dešinę scenos pusę. Išlindę pro 1-ojo ir 3-iojo 
vaikino sudarytus vartelius, šokėjai pakelia rankas aukštai virš galvos, sudarydami 
nepertraukiamą tiltelį. Aštuoniais paprastaisiais žingsniais pro 1-ojo ir 3-iojo vaikino sudarytus 
vartelius tespėja išlįsti vos kelios poros. Kiti šokėjai lieka stovėti tose pačiose vietose. 

5-12 taktas 

Pyškink klevo stakleles, 
Auski sau sijonus. 

2-oji mergina grįžta atgal į kairę scenos pusę. Ji pradeda lįsti pro visų kitų šokėjų sudarytą tiltelį, 
kurį didina pro vartelius išlendantys vis nauji šokėjai (17 pieš.). Paskui save ji veda grandine 
visus kitus šokėjus. Pereidami iš tiltelio į grandinę, visi šokėjai uždeda dešinę ranką sau ant 
kairio peties, o kaires rankas ištiesia pirmyn ir uždeda priekyje einančiam šokėjui ant kairio 
peties. Pereinant į grandinėlę, rankas keičia tik merginos. 12-to takto pabaigoje susidaro 
maždaug tokia padėtis, kuri parodyta 18 piešinyje. 

13-16 taktas 

Kad sijonai gražūs būtų, 
Pasdabot bernelis, 

2-oji mergina eina į scenos gilumą, o iš gilumos dešiniu scenos kraštu—į žiūrovų pusę, vesdama 
paskui save visą grandinėle. 

Tie šokėjai, kurie dar sudaro tiltelį, pamažu persitvarko į grandinėlę. 
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17-20 taktas 

Saudyklėlę tiesiai leisk, 
Nenumušk gijelių. 

Grandinė skiriasi tarp 7-osios ir 8-osios poros. Lyginių porų grandinėlė eina iš gilumos žiūrovų 
link ir ateina į dešinę scenos pusę, o nelyginių porų grandinėlė lieka kairėje (19 pieš.), Visų 
rankos kol kas toje pačioje padėtyje: dešinė sulenkta ir padėta ant savo kairio peties, o kairė 
ištiesta ir padėta ant priekyje esančio šokėjo kairio peties. Grandinėlių galuose esančių šokėjų 
laisvos rankos kaip paprastai: merginų—už sijonų, vaikinų—ant juosmens. 

Žengdami du paskutinius žingsnius, visi šokėjai, nepaleisdami rankų, nukelia jas nuo pečių per 
galvą, ir viena eilė pasisuka į kitą. 

21-24 taktas 

Šaudyklėlę tiesiai leisk, 
Nenumušk gijelių. 

Abi eilės suartėja, susitinka scenos viduryje ir sudaro vieną virtinę (20 pieš.). Virtinės priekyje, 
arčiausiai žiūrovų, yra 1-oji, už jos 2-oji, 3-ioji pora ir t. t. Virtinės gale, scenos gilumoje, stovi 8-
oji pora, mergina—prieky savo vaikino. Visi sudeda rankas ant juosmens. 
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Pirmasis audimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Gijas vaizduojantys šokėjai (1-7 pora) šoka vieną audimo žingsnį, iš scenos vidurio į kraštus (20 
pieš.). Visos merginos šoka dešinėn (į kairę scenos pusę), visi vaikinai—kairėn (į dešinę scenos 
pusę). 

Tuo metu 8-oji pora, susikabinusi šaudykle, šoka šoniniu žingsniu iš gilumos į žiūrovų pusę pro 
besiskiriančias poras. Keturiais šoniniais žingsniais ji ateina beveik į avansceną (21 pieš.). 

3-4 taktas 

8-oji pora šoka dar vieną ar du šoninius žingsnius į žiūrovų pusę ir paskui skiriasi: vaikinas suka 
kairėn (į dešinę scenos pusę), mergina—dešinėn (į kairę scenos pusę). Išsiskyrę juodu deda 
rankas sau ant juosmens. 

Visi kiti šokėjai ramiai stovi dviem virtinėmis scenos kraštuose (21 pieš.). 
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5-6 taktas 

Vaikinų ir merginų virtinės šoka vieną audimo žingsnį vieni prie kitų (22 pieš.) ir scenos viduryje 
vėl sudaro vieną bendrą virtinę. 

8-osios poros šokėjai šoka scenos kraštais į gilumą, mergina—kairiu, vaikinas—dešiniu scenos 
kraštu (22 pieš.). 

7-8 taktas 

Septynių porų sudaryta virtinė stovi scenos viduryje, o 8-osios poros šokėjai šoka šoniniu 
žingsniu dar truputį į gilumą. Gilumoje jie užeina už 7-osios poros, nušokdami pasisuka į žiūrovų 
pusę ir trumpam sudaro bendrą virtinę su visais kitais šokėjais. 

9-10 taktas 

Gijas vaizduojantys šokėjai (2-8 pora) vėl šoka po vieną audimo žingsnį iš scenos vidurio į 
kraštus, tik šį kartą į priešingas puses: vaikinai—dešinėn (į kairę scenos pusę), merginos—kairėn 
(į dešinę scenos pusę). 

Šaudykle susikabina 1-oji pora ir šoniniu žingsniu šoka į scenos gilumą pro besiskiriančias poras. 

11-12 taktas 

Gijas vaizduojantys šokėjai stovi scenos kraštuose dviem virtinėmis, o 1-osios poros šokėjai 
išsiskiria: vaikinas suka scenos giluma kairėn, mergina—dešinėn (23 pieš.). Jų rankos—ant 
juosmens. 

13-14 taktas 

Gijas vaizduojantys šokėjai vėl šoka vieną audimo žingsnį į scenos vidurį ir sudaro bendrą 
virtinę, o šaudyklę vaizduojantys 1-osios poros šokėjai šoka šoniniu žingsniu scenos kraštais į 
žiūrovų pusę: vaikinas—kairiu, mergina—dešiniu kraštu. 

15-16 taktas 

1-osios poros šokėjai keturiais šoniniais žingsniais ateina į virtinės priekį, o visi kiti, sustoję į 
vieną virtinę, stovi scenos viduryje, t. y. taip, kaip parodyta 20 piešinyje. 



19    AŠTUONNYTIS 

 

Antrasis audimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Visos merginos šoka vieną audimo žingsnį iš scenos vidurio į kraštus: lyginės—dešinėn, 
nelyginės—kairėn. 1-6 vaikinai stovi viena virtine scenos viduryje arba šiek tiek paeina atbuli į 
gilumą. 

7-asis vaikinas šoka tarp vaikinų ir lyginių merginų šoniniais žingsniais iš scenos gilumos 
žiūrovų link, o 8-asis, taip pat iš scenos gilumos, bet labiau dešine scenos puse, šoka tarp vaikinų 
ir nelyginių merginų. 7-asis vaikinas šoninius žingsnius pradeda kaire, 8-asis—dešine koja (24 
pieš.). 

3-4 taktas 

Gijas vaizduojantys šokėjai (visos merginos ir 1-6 vaikinas) stovi tose pačiose vietose (24 pieš.), 
o šaudykles vaizduojantys vaikinai (7-asis ir 8-asis) tebešoka iš gilumos į žiūrovų pusę. 
Avanscenoje jie pasuka vienas Į kitą ir pabaigoje trumpam stabteli visų kitų vaikinų priekyje. 

5-6 taktas 

Vaikinai ir merginos keičiasi vietomis: merginos vienu audimo žingsniu sueina į vieną virtinę 
scenos viduryje (lyginės šoka kairėn, nelyginės—dešinėn), o vaikinai šoka vieną audimo žingsnį 
iš vidurio į kraštus—į savo merginų vietas (lyginiai šoka dešinėn, nelyginiai—kairėn). 

1-oji ir 2-oji mergina iš pradžių šoka kartu su visomis merginomis, bet scenos viduryje nesustoja. 
Jos keturiais šoniniais žingsniais nueina šiek tiek toliau negu visos kitos merginos. 

7-8 taktas 

Gijas vaizduojantys šokėjai stovi trim virtinėmis: visos merginos—viduryje, vaikinai—iš šonų. 
Tuo metu 1-oji ir 2-oji mergina šoka šoniniu žingsniu į scenos gilumą: 1-oji mergina šoka kairiu 
scenos kraštu tarp merginų ir lyginių vaikinų, 2-oji—dešiniu kraštu tarp merginų ir nelyginių 
vaikinų. 1-oji šoninius žingsnius pradeda dešine, 2-oji—kaire koja (25 pieš.). 
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9-10 taktas 

Vaikinai ir merginos vėl pasikeičia vietomis. Visos merginos šoka vieną audimo žingsnį iš scenos 
vidurio į kraštus: lyginės—kairėn, nelyginės—dešinėn. Kartu su jomis šoka 1-oji ir 2-oji 
mergina, kurios šiuo metu gilumoje prisideda prie gijas vaizduojančių šokėjų. 

Visi vaikinai šoka vieną audimo žingsnį iš kraštų į vidurį (lyginiai—kairėn, nelyginiai—dešinėn) 
ir viduryje sudaro vieną virtinę (26 pieš.). 

7-asis ir 8-asis vaikinas į vidurį šoka kartu su visais vaikinais, bet viduryje nesustoja. Keturiais 
šoniniais žingsniais jiedu nueina šiek tiek toliau, negu kiti vienu audimo žingsniu. 

11-12 taktas 

7-asis ir 8-asis vaikinai, šiuo metu vaizduojantys šaudykles, šoka šoniniu žingsniu į scenos 
gilumą: 7-asis—tarp vaikinų ir nelyginių merginų labiau kaire scenos puse, o 8-asis tarp vaikinų 
ir lyginių merginų labiau dešine scenos puse (26 pieš.). 

Visi kiti šokėjai stovi tose pačiose vietose. 

13-14 taktas 

Merginos šoka po vieną audimo žingsnį į scenos vidurį (lyginės—dešinėn, nelyginės—kairėn), 
bet į vieną virtinę nesueina. Tarp vienos ir kitos merginų virtinės lieka maždaug trijų žingsnių 
tarpas. 

Vaikinai šoka po vieną audimo žingsnį iš vidurio į kraštus: lyginiai—kairėn, nelyginiai—
dešinėn. Jie išeina į išorę už merginų virtinių. Prie vaikinų virtinių gilumoje prisideda 7-asis ir 8-
asis vaikinas (27 pieš.). 

1-oji ir 2-oji merginos šoka iš gilumos į žiūrovų pusę scenos viduriu, susikabinusios šaudykle. 
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15-16 taktas 

Visi šokėjai stovi vietoje. 

1-oji ir 2-oji mergina tebešoka scenos viduriu į žiūrovų pusę. Pabaigoje jos išsiskiria. 1-oji 
mergina atsistoja nelyginių merginų virtinės priekyje (kairėje scenos pusėje), 2-oji—lyginių 
merginų virtinės priekyje (dešinėje scenos pusėje). 

7-asis ir 8-asis vaikinas keliais paprastaisiais žingsniais prieina vienas prie kito scenos gilumoje 
ties viduriu ir susikabina šaudykle. 

Trečiasis audimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

7-asis ir 8-asis vaikinai, susikabinę šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius scenos viduriu iš 
gilumos į žiūrovų pusę (28 pieš.). 

 

Visi vaikinai ir merginos dviem pristatomaisiais žingsniais pasikeičia vietomis (28 pieš.): 
kairiame scenos krašte vietomis pasikeičia nelyginių porų šokėjai (merginos pristatomuosius 
žingsnius žengia dešinėn, vaikinai—kairėn ir praleidžia merginas pro priekį), dešiniame scenos 
krašte taip pat pasikeičia vietomis lyginių porų šokėjai, tik merginos pristatomuosius žingsnius 
žengia kairėn, vaikinai—dešinėn. 
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3-4 taktas 

Vienu audimo žingsniu nelyginiai vaikinai pasikeičia vietomis su lyginiais: nelyginiai šoka 
kairėn (į dešinę scenos pusę), lyginiai—dešinėn (į kairę scenos pusę). Lyginiai vaikinai 
praleidžia nelyginius pro priekį (29 pieš.). 

Merginos stovi scenos kraštuose, 7-asis ir 8-asis vaikinai,- nekeisdami susikabinimo, pasisuka 
avanscenoje pusę rato (29 pieš.). 

 

5-6 taktas 

Dviem pristatomaisiais žingsniais vaikinai ir merginos pasikeičia vietomis: kairėje scenos pusėje 
keičiasi nelyginės merginos su lyginiais vaikinais, o dešinėje—lyginės merginos su nelyginiais 
vaikinais (30 pieš.).  

7-asis ir 8-asis vaikinai, susikabinę šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius scenos viduriu į 
gilumą. 

 

7-8 taktas 

Vienu audimo žingsniu merginų virtinės pasikeičia vietomis (31 pieš.). Lyginės, praleisdamos 
nelygines pro priekį, šoka dešinėn, nelyginės—kairėn (į dešinę scenos pusę). 1-oji ir 2-oji 
mergina susitinka scenos viduryje, pasikeičia vietomis ir susikabina šaudykle. 

7-asis ir 8-asis vaikinas išsiskiria: 7-asis keturiais šoniniais žingsniais šoka pro scenos gilumą 
prie nelyginių vaikinų, 8-asis—prie lyginių. 

Visi kiti vaikinai stovi virtinėmis scenos kraštuose: lyginiai—kairiame, nelyginiai—dešiniame 
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(31 pieš.). 

 

9-10 taktas 

Dviem pristatomaisiais žingsniais vaikinai ir merginos pasikeičia vietomis: kairėje scenos pusėje 
pasikeičia lyginių, dešinėje—nelyginių porų šokėjai. 

1-oji ir 2-oji merginos, susikabinusios šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius scenos viduriu į 
gilumą. 1-oji žingsnį pradeda dešine, 2-oji—kaire koja. 

11-12 taktas 

Vienu audimo žingsniu vaikinai pasikeičia vietomis kaip per 3-4 taktą, tik lyginiai šoka kairėn, 
nelyginiai—dešinėn. Lyginiai vaikinai ateina į dešinę, nelyginiai—į kairę scenos pusę. 

Tuo metu 1-oji ir 2-oji merginos, vis dar susikabinusios šaudykle, pasisuka scenos gilumoje pusę 
rato į kairę arba į dešinę. 

13-14 taktas 

Dviem pristatomaisiais žingsniais vaikinai ir merginos pasikeičia vietomis: kairėje scenos pusėje 
nelyginiai vaikinai—su lyginėmis merginomis, dešinėje—lyginiai su nelyginėmis. 

1-oji ir 2-oji merginos, susikabinusios šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius iš scenos 
gilumos į žiūrovų pusę. 

15-16 taktas 

Vienu audimo žingsniu merginų virtinės pasikeičia vietomis taip, kaip per 7-8 taktą, tik dabar 
lyginės šoka kairėn (į dešinę scenos pusę), nelyginės—dešinėn (į kairę scenos pusę). 

Visi vaikinai stovi virtinėmis scenos kraštuose: nelyginiai kairiame, lyginiai—dešiniame. 
Pabaigoje visi šokėjai yra tose pačiose vietose, iš kurių pradėjo trečiąjį audimą. 

16-to takto pabaigoje 7-oji mergina ir 8-asis vaikinas susikabina šaudykle scenos gilumoje ties 
viduriu. 7-asis vaikinas pasisuka kairiu šonu į žiūrovus scenos gilumoje tarp 5-osios poros 
šokėjų, o 8-oji mergina pasisuka dešiniu šonu į žiūrovus taip pat scenos gilumoje tarp 6-osios 
poros šokėjų (32 pieš.). 

Ketvirtasis audimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 
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1-2 taktas 

7-oji mergina ir 8-asis vaikinas, abu susikabinę šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius scenos 
viduriu iš gilumos į žiūrovų pusę. 7-asis vaikinas šoka kairiu scenos kraštu tarp nelyginių 
merginų ir nelyginių vaikinų virtinių, 8-oji mergina—dešiniu kraštu tarp lyginių vaikinų ir 
lyginių merginų virtinių (32 pieš.). 

Visi kiti šokėjai stovi tose pačiose vietose. 

 

3-4 taktas 

Šaudyklę sudariusieji šokėjai išsiskiria: 7-oji mergina šoka keturis šoninius žingsnius į kairę, 8-
asis vaikinas—i dešinę scenos pusę. Į 7-osios merginos vietą ateina 7-asis vaikinas, o į 8-ojo 
vietą—8-oji mergina. Abu susitinka avanscenoje ties viduriu (33 pieš.). 

Visi lyginiai šokėjai šoka virtinėmis vieną audimo žingsnį dešinėn (į kairę scenos pusę), 
nelyginiai—kairėn (į dešinę scenos pusę). Iš keturių virtinių susidaro dvi (33 ir 34 pieš.). 

 

5-6 taktas 

7-asis vaikinas ir 8-oji mergina, abu susikabinę šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius scenos 
viduriu į gilumą. 7-oji mergina kairiu, 8-asis vaikinas dešiniu scenos kraštu taip pat šoka į gilumą 
(34 pieš.). 

Visi kiti šokėjai stovi virtinėmis tose pačiose vietose (34 pieš.). 
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7-8 taktas 

Šaudyklę sudarę šokėjai išsiskiria: 7-asis vaikinas šoka pro gilumą į kairę, 8-oji mergina—į 
dešinę scenos pusę. Į jų vietą ateina 7-oji mergina ir 8-asis vaikinas (35 pieš.). 

Visi lyginiai šokėjai šoka vieną audimo žingsnį dešinėn, o nelyginiai—kairėn (35 pieš.). Iš dviejų 
virtinių vėl susidaro keturios, kaip buvo šios figūros pradžioje, tik nelyginiai šokėjai dabar yra 
lyginių, o lyginiai—nelyginių vietose. Šaudykles vaizduojantys šokėjai yra scenos gilumoje tose 
pačiose vietose: 7-oji mergina ir 8-asis vaikinas ties viduriu, 7-asis vaikinas—labiau kairiame, 8-
oji mergina—labiau dešiniame krašte. 

 

9-10 taktas 

7-oji mergina ir 8-asis vaikinas, abu susikabinę šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius scenos 
viduriu iš gilumos į žiūrovų pusę. 

7-asis vaikinas šoka kairiu, 8-oji mergina—dešiniu scenos kraštu kaip per 1-2 taktą. 

Visi kiti šokėjai stovi tose pačiose vietose. 

11-12 taktas 
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Šaudyklę sudarę šokėjai priekyje vėl išsiskiria, nušoka į kraštus, o j jų vietas keturiais šoniniais 
žingsniais ateina 7-asis vaikinas ir 8-oji mergina kaip per 3-4 taktą. 

Visi lyginiai šokėjai šoka virtinėmis vieną audimo žingsnį kairėn, nelyginiai—dešinėn. Visi 
šokėjai vėl sudaro dvi virtines kaip per 3-4 taktą. 

13-14 taktas 

7-asis vaikinas ir 8-oji mergina, abu susikabinę šaudykle, šoka keturis šoninius žingsnius scenos 
viduriu į gilumą. 7-oji mergina kairiu, o 8-asis vaikinas—dešiniu scenos kraštu taip pat šoka į 
gilumą kaip per 5-6 taktą (34 pieš.). 

Visi kiti šokėjai stovi tose pačiose vietose. 

15-16 taktas 

Šaudyklę sudarę šokėjai išsiskiria. 7-asis vaikinas šoka pro gilumą į kairę, 8-oji mergina—į 
dešinę scenos pusę. 

Visi lyginiai šokėjai šoka vieną audimo žingsnį kairėn, o nelyginiai—dešinėn. Visi šokėjai vėl 
sudaro dvi virtines kaip per 7-8 taktą ir yra tose pačiose vietose kaip šio audimo pradžioje. 

16-to takto pabaigoje šokėjai pasisuka porose vienas į kitą ir abiejuose kraštuose susikabina taip, 
kaip II posmo pradžioje, riečiant audeklą j stakles (36 pieš.). 

 

 

III 

Audeklo rietimas į kitas stakles (24 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-24 taktas 

Prisiausk baltų drobelių  
Rietimus didžiausius. 
Pilnas skryneles prikrauk  
Rankšluosčių margiausių. 

Auski auski, netingėk, 
Negailėk rankelių. 
Bernužėlis nemylės  
Nedarbščios mergelės. 



27    AŠTUONNYTIS 

Kairėje scenos pusėje 1-oji mergina, vesdama paskui save visus kitus nelyginius šokėjus, 
pradeda lįsti pro tiltelį į scenos gilumą (36 pieš.). Tiltelį sudarantieji šokėjai gali stovėti vietoje, 
kol jiems ateina eilė lįsti, arba pamažu eiti į žiūrovų pusę. Pradėdami lįsti, vaikinai pakeičia 
rankas, t. y. dešinę uždeda sau ant kairio peties, o kairę ištiesia į priekį ir uždeda priekyje 
einančiai merginai ant kairio peties. Iš tiltelio pasidaro grandinė, kurioje mergina stovi prieky 
savo vaikino. Kiekvieno šokėjo dešinė ranka yra sulenkta ir padėta sau ant kairio peties, o kairė 
ištiesta į priekį ir padėta priekyje einančiam šokėjui ant kairio peties. 

Dešinėje scenos pusėje visiškai taip pat daro lyginių porų šokėjai. 2-oji mergina lenda į gilumą 
pro pakeltų rankų apačią (36 pieš.) ir veda paskui save visus kitus lyginius šokėjus, tik šioje 
grandinėje rankas turi pakeisti ne vaikinai, o merginos. Vadinasi, šios grandinės šokėjai sulenktą 
kairę ranką padeda sau ant dešinio peties, o dešinę ištiesia į priekį ir padeda priekyje esančiam 
šokėjui ant dešinio peties. 

Abiejose pusėse šokėjai iš tiltelių į grandines persitvarko maždaug per 8-10 paprastųjų žingsnių. 
Paskui abi grandinės suka artyn viena kitos, scenos gilumoje prasilenkia, eina scenos kraštais į 
žiūrovų pusę, avanscenoje vėl prasilenkia ir eina į gilumą (37 pieš.), Susitikusios kairiame 
gilumos kampe, vedančios grandines merginos pasuka įstrižai scenos į dešinį priekinį kampą. 

Abi grandinės sueina į dvi įstrižines linijas ir 24-to takto pabaigoje nukelia rankas per galvą. 
Lyginės merginos pasisuka i savo vaikinus per kairį, nelyginės—per dešinį petį. Porose šokėjai 
susikabina šaudykle. Visos poros sustoja taip, kaip parodyta 38 piešinyje. 

 

Penktasis audimas (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

1-oji ir 8-oji poros, vaizduojančios šaudykles, keturiais šoniniais žingsniais pasikeičia vietomis. 
1-oji pora šoka j kairį gilumos kampą, 8-oji—į dešinį priekinį kampą. Prasilenkdami viduryje, 
šių porų šokėjai trumpam išsiskiria: 8-oji mergina praeina tarp 1-osios poros šokėjų, o 1-oji 
praeina tarp 8-osios poros šokėjų (38 pieš.). 

Visi kiti šokėjai, porose susikabinę šaudykle, stovi vietoje. 
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3-4 taktas 

1-oji pora stovi kairiame gilumos kampe, o 8-oji—dešiniame priekiniame kampe. 

Kitos šešios poros vienu audimo žingsniu pasikeičia: lyginės šoka į nelyginių, o nelyginės—į 
lyginių vietas (39 pieš.). 

5-6 taktas 

1-oji ir 8-oji pora keturiais šoniniais žingsniais grįžta atgal į savo vietas. Prasilenkdamos 
viduryje, jos trumpam išsiskiria. Kiekvienos poros mergina praeina pro sutiktos poros vidurį. 

Kitos šešios poros stovi susikabinusios šaudykle. 

7-8 taktas 

1-oji ir 7-oji pora stovi, o kitos šešios poros audimo žingsniu grįžta atgal į savo vietas. 

9-14 taktas 

Kartojami 1-6 takto judesiai, t. y. 1-oji ir 8-oji pora dar kartą šoka („šauna“) į kitą galą, paskui 2-
7 poros pasikeičia, o po to 1-oji ir 8-oji pora grįžta („šauna“) atgal. 

 

15-16 taktas 
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1-oji ir 8-oji pora stovi kampuose. Lyginės merginos vienu audimo žingsniu pasikeičia vietomis 
su nelyginiais vaikinais. Po pasikeitimo nušokdamos visos merginos pasisuka į dešinį priekinį 
scenos kampą. Susidaro dvi virtinės. Arčiau žiūrovų esančioje virtinėje—merginos, o toliau nuo 
jų—vaikinai. Viena virtinė nuo kitos yra per trejetą žingsnių. Priekyje prie merginų virtinės 
prisideda 1-oji mergina, o gilumoje prie vaikinų virtinės—8-asis vaikinas. 8-oji mergina ir 1-asis 
vaikinas stovi pasiruošę šokti iš vieno galo į kitą (40 pieš.). Visų šokėjų rankos ant juosmens. 

Šeštasis audimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

8-oji mergina ir 1-asis vaikinas keturiais šoniniais žingsniais pasikeičia vietomis. Visi kiti šokėjai 
stovi (40 pieš.). 

3-4 taktas 

8-oji mergina ir 1-asis vaikinas stovi kampuose. Vaikinai ir merginos pasikeičia vietomis. 
Vaikinai šoka vieną audimo žingsnį dešinėn (į kairę scenos pusę), merginos—kairėn (į dešinę 
scenos pusę; 41 pieš.). 

5-6 taktas 

8-oji mergina ir 1-asis vaikinas šoka atgal. Jie keturiais šoniniais žingsniais grįžta į savo kampus. 
Kiti šokėjai stovi. 

 

7-8 taktas 

8-oji mergina ir 1-asis vaikinas stovi. Vaikinų ir merginų virtinės vėl pasikeičia vietomis, t. y. 
grįžta atgal. 

9-16 taktas 

Šokėjai dar kartą pakartoja 1-8 takto judesius, tik pabaigoje (15-16 taktas) merginos lieka stovėti, 
o vaikinai vienu audimo žingsniu prišoka prie merginų ir atsistoja joms iš priekio (42 pieš.). 
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16-to takto pabaigoje visi šokėjai pasisuka dešinėn (atsigręžia į kairį priekinį scenos kampą) ir 
tarpusavy susikabina krepšeliu pro priekį. Merginų rankos virš vaikinų rankų (42 pieš.). 

Audeklo suvyniojimas į rietimą (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis, 

1-16 taktas 

8-oji mergina pradeda sukti visą grandinę į rietimą (43 pieš.). Per aštuonis polkos žingsnius visa 
grandinė susivynioja į rietimą, kuris kitais aštuoniais polkos žingsniais scenos viduryje apsisuka 
vieną kartą į dešinę pusę. 

 

Rietimo išvyniojimas ir pabaiga (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Rietimas pradeda suktis kairėn ir aštuoniais polkos žingsniais išsivynioja scenos gilumoje. Visi 
šokėjai tebėra susikabinę krepšeliu pro priekį (44 ir 45 pieš.). 
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9-10 taktas 

Visi šokėjai, nekeisdami susikabinimo, šoka du polkos žingsnius iš scenos gilumos į žiūrovų 
pusę. 

11 taktas 

Merginos, nepaleisdamos rankų, pakelia jas aukštyn, o vaikinai pasilenkia ir dviem paprastaisiais 
žingsniais arba vienu polkos žingsniu išlenda pro merginų pakeltas rankas į priekį. Merginos tuo 
metu stovi arba šoka vieną polkos žingsnį vietoje. 

12 taktas 

Vaikinai, vis dar tarpusavy susikabinę viena eile, pakelia rankas aukštyn, o merginos, paleidusios 
rankas, dviem paprastaisiais žingsniais arba vienu polkos žingsniu prieina kiekviena prie savo 
vaikino ir atsistoja jam iš dešinės pusės (46 pieš.). 

Vaikinai stovi arba šoka po vieną polkos žingsnį vietoje. Merginoms priėjus, vaikinai tuojau pat 
nuleidžia rankas už merginų nugarų, paleidžia vieni kitų rankas, ir visi šokėjai vėl susikabina 
viena eile krepšeliu pro priekį, kaip buvo anksčiau (45 pieš.). Merginų rankos virš vaikinų rankų. 

 

13-14 taktas 

Visi šokėjai šoka į priekį du polkos žingsnius, kaip per 9-10 taktą. 

15 taktas 

Merginos vėl pakelia aukštyn rankas, o vaikinai pasilenkia ir dviem paprastaisiais žingsniais 
išlenda pro merginų pakeltas rankas kaip per vienuoliktą taktą. 

16 taktas 

Vaikinai, nepaleisdami rankų, pakelia jas aukštyn ir žengia atbuli vieną žingsnį atgal, o merginos, 
paleidusios rankas, šiek tiek pasilenkia ir žengia vieną žingsnį į priekį, pralįsdamos pro vaikinų 
pakeltas rankas. 

Pačioje pabaigoje (16-to takto ,,du“) vaikinai ir merginos pristato kojas. Vaikinai lieka susikabinę 
tvorele paprastai ir laiko rankas pakėlę aukštyn, o merginos—taip pat susikabinusios tvorele 
paprastai, bet jų rankos nuleistos žemyn (47 pieš.). 

Po nedidelės pauzės vaikinai ir merginos paleidžia vieni kitų rankas, nusilenkia žiūrovams ir 
išbėga į užkulisius. 
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