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Jerubėlė—vienas iš nedaugelio rugiapjūtės pabaigtuvių žaidimų. Pagrindinė mintis—poros 
pasirinkimas. 

Žaidime dalyvauja 8 poros. Per pirmuosius du posmus vyrai ir merginos dar nesudaro porų. 
Vyrai, įvairiai persigrupuodami, su rankšluosčiais sudaro pinkles, į kurias nori įvilioti jerubėles-
merginas. Merginos iš pradžių laikosi šiek tiek atokiau ir atsargiau, o vėliau kaskart vis labiau 
įsidrąsina ir eina vis arčiau pinklių, paskui pradeda net po jas landžioti, kol galų gale įkliūva. 

Žaidimas yra dialoginis. Jį atliekant, tarp vyrų ir merginų vyksta pokalbis. Šis pokalbis turi vykti 
ne tik dainos žodžiais, bet ir žaidėjų nuotaika. 

Žaidėjų rūbai—tokie pat, kaip atliekant daugumą lietuvių liaudies šokių ir žaidimų. Be to, 
kiekvienas vyras privalo turėti po rankšluostį, maždaug 180 cm ilgio ir apie 40 cm pločio. 
Gražiau, jei rankšluosčiai raštuoti. 

Žaidimo tempas vidutiniškas. Trečioji muzikos dalis grojama šiek tiek greitesniu tempu. 

Žaidimas atliekamas paprastuoju ir bėgamuoju žingsniais. Abu šie žingsniai tokie pat, kaip ir 
kituose lietuviui liaudies žaidimuose. 

XV Tautinių Šokių Šventėje žaidimą atliks jaunių grupės. 

 

ŽAIDIMO EIGA 

Žaidimui visi aštuoni vyrai sustoja poromis dešiniajame užkulisyje. 1-asis vyras sudaro porą su 
8-uoju, 2-sis su 7-uoju, 3-sis su 6-uoju ir 4-sis su 5-uoju. Poras sudarantieji vyrai atsigręžia 
vienas į kitą ir paima rankšluosčius už galų: kiekvienas vyras dešine ranka paima už savo 
rankšluosčio, o kaire—už kito vyro rankšluosčio. Rankšluosčiai išskleisti. Taip laikomus 
rankšluosčius pakelia aukštyn. Tai pinklės, kuriose vyrai nori sugauti merginas. 
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Visos merginos sustoja kairiajame užkulisyje, gilumoje. Jos susikabina grandinėle paprastai 
žemai. Grandinėlės priekyje—1-oji mergina, o gale—8-oji (1 pieš.). 1-osios ir 8-osios merginų 
laisvosios rankos—už sijonų. 

Pastaba: Kad šokio figūros gražiai atrodytų, prašome vadovų atsižvelgti į šokėjų ūgį, ypatingai 
vaikinų, ir kad šokto panašesnio ūgio 1-asis ir 8-asis, 2-asis ir 7-asis, 3-iasis ir 6-asis, ir 4-asis 
ir 5-asis. 

 

I 

1. Suėjimas (12 tkt.) 

Vyrai dainuoja: 

Skrisk, jerubėle, margaplunksnėle, 
Kvietelių lesti, midučio gerti. (2 k.) 

Iš abiejų pusių žaidėjai pradeda eiti į sceną paprastuoju žingsniu. Kas taktas—vienas paprastasis 
žingsnis. Vyrai, laikydami aukštai iškeltus rankšluosčius, išeina pora paskui porą iš užkulisio ir 
ateina į scenos vidurį. Pirmąją porą sudaro 1-asis ir 8-asis vyrai, o paskui juos eina visi kiti (1 
pieš.). Dvylika paprastųjų žingsnių vyrai ateina į scenos vidurį ir pabaigoje (žodis „gerti“) 
nuleidžia rankas su rankšluosčiu žemyn. 

Merginų grandinėlė, vedama 1-osios merginos, eina lanku atokiai nuo vyrų. Pirmiausia merginos 
eina kairiuoju scenos šonu į žiūrovų pusę, paskui pradeda sukti avanscena (1 pieš.). 

2. Merginų praėjimas pro vyrus (12 tkt.) 

Merginos dainuoja: 

Čia—ne kvieteliai, čionai—žvirgždelis, 
Čia—ne midutis, čionai—purvelis. (2 k.) 

Vyrai stovi vietoje scenos viduryje. Pabaigoje (žodis „purvelis“) vyrai vėl pakelia rankšluosčius 
aukštyn. 

Tuo metu merginų grandinėlė eina avanscena į dešinę scenos pusę. 

3. Pinklių persitvarkymas (12 tkt.) 

Vyrai dainuoja: 

Skrisk, jerubėle, margaplunksnėle, 



3  JERUBĖLĖ 

Dvi vyrų poros (1-asis, 8-asis, 3-asis ir 6-asis vyrai) eina keturis paprastuosius žingsnius į 
žiūrovų pusę, 8-asis ir 6-asis vyrai eina atbuli, o 1-asis ir 3-asis eina pirmyn. Kitos dvi vyrų poros 
(2-asis, 7-asis, 4-asis ir 5-asis) eina keturis žingsnius į scenos gilumą. 2-asis ir 4-asis eina atbuli, 
o 7-asis ir 5-asis t eina pirmyn (2 pieš.). Po keturių paprastųjų žingsnių jie atsiranda tokioje 
padėtyje, kuri yra nurodyta 3 piešinyje. 

Tuo metu merginų grandinėlė eina-dešiniuoju scenos šonu į gilumą. 

Kvietelių lesti, midučio gerti. (2 k.) 

Tie vyrai, kurie ėjo į žiūrovų pusę (1-asis, 8-asis, 3-asis ir 6-asis); dabar eina keturis žingsnius į 
gilumą, o tie, kurie ėjo į gilumą (2-asis, 7-asis, 4-asis ir 5-asis), eina į žiūrovų pusę. Vyrų poros 
eina pro kitus tarpus (3 pieš.). Dabar 2-ajam, 4-ajam, 6-ajam ir 8-ajam vyrams tenka eiti pirmyn, 
o visiems kitiems—atbuliems. Keturiais plačiais paprastaisiais žinginiais vyrai nueina į tas 
vietas, kurios yra nurodytos 4 piešinyje. 

Tuo metu merginų grandinėlė suka scenos gilumoje i kairę scenos pusę. 

 

Kartojant žaidimo dainos žodžius, vyrų poros pasisuka ketvirtadalį rato dešinėn ir sustoja kaip 
nurodyta 5 piešinyje. Rankšluosčiai iškelti aukštai. 

 

Tuo metu merginų grandinėlė likusiais keturiais paprastaisiais žingsniais visiškai sueina į scenos 
gilumą už vyrų. Atėjusios merginos paleidžia rankas, ir pirmosios keturios pasisuka kairėn, o 
antrosios keturios — dešinėn (5 pieš.). Rankomis paima už sijonų. 

4. Skraidymas aplink pinkles (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 
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1-4 taktai 

Merginos bėga dvylika bėgamųjų žingsnių viena paskui kitą ir atbėga į avansceną. 1-4 merginos 
atbėga kairiuoju scenos šonu, o 5-8—dešiniuoju. Atbėgusi į avansceną, 1-oji mergina pasisuka 
per dešinį petį ir susikabina su 2-ąja mergina dešinėmis rankomis per liemenį. Taip pat pasisuka 
ir susikabina: 3-oji su 4-ąja, 8-toji su 7-ąja ir 6-oji su 5-ąja. 

Tuo metu vyrai stovi tose pačiose vietose, rankšluosčius tebelaikydami aukštai. 

5-8 taktai 

Merginų poros sukasi bėgamuoju žingsniu (6 pieš.), apsisuka po tris kartus (dvylika bėgamųjų 
žingsnių). Apsisukusios išsiskiria ir pasisuka ta kryptimi, iš kur atbėgo (7 pieš.). Abiem rankom 
vėl paima už sijonų. 

Tuo metu vyrai dar tebestovi scenos viduryje ir tebelaiko aukštai iškeltus rankšluosčius. 

 

9-12 taktai 

Merginos bėga viena paskui kitą dvylika bėgamųjų žingsnių scenos šonais tuo pačiu keliu į 
scenos gilumą už vyrų. Kairiuoju scenos šonu 4-oji mergina veda paskui save pirmąsias keturias 
merginas, o dešiniuoju—5-oji veda antrąsias keturias (7 pieš.). Atbėgus į scenos gilumą, 2-oji, 4-
oji, 6-oji ir 8-oji merginos pasisuka per dešinį petį, ir tos pačios merginų poros vėl susikabina 
dešinėmis rankomis per liemenį. 

Tuo metu l-asis, 8-asis, 4-asis ir 5-asis vyrai stovi tose pačiose vietose, o kitos dvi vyrų poros (2-
asis, 7-asis, 3-asis ir 6-asis vyrai) keturiais paprastais žingsniais (kas taktas vienas žingsnis) 
ateina vieni greta kitų (7 pieš.), ir tokiu būdu visos keturios vyrų poros sustoja į vieną eilę (8 
pieš.). Ketvirto žingsnio metu visi vyrai nuleidžia rankas su rankšluosčiais žemyn. 
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13-16 taktai 

Merginų poros scenos gilumoje sukasi bėgamuoju žingsniu (8 pieš.). Apsisukti reikia po tris 
kartus. Pabaigoje merginos išsiskiria ir sustoja, pasisukusios į scenos vidurį. 

Tuo metu vyrai žengia dešine koja po vieną didoką žingsnį pirmyn (porose artyn vienas kito), ir 
kiekvienas vyras dešine ranka paima savo rankšluostį už abiejų galų ir tuoj pat vieną 
rankšluosčio galą perima kaire ranka. Po to vyrai žengia kaire koja po vieną žingsnį atgal, ir 
kiekvienas vyras, abiem rankom laikydamas savo rankšluostį už galų, permeta jį sau per galvą už 
nugaros—lyg pasiruošia su juo sugauti merginą. Permetus rankšluostį per galvą, vyrų rankos 
nuleistos žemyn, rankšluostis už nugaros kabo neištemptas (9 pieš.). Atstumas tarp vyrų eilių—3 
žingsniai. 

5. Skridimas per pinklių vidurį (16 tkt.) 

Kartojama trečioji muzikos dalis. 

17-24 taktai 

Vyrai stovi vietoje dviem eilėm, o merginos prabėga poromis (viena pora paskui kitą) tarp vyrų 
eilių. Poros priekyje išsiskiria ir suka pro šonus į gilumą (9 pieš.). Prabėgdamos tarp vyrų eilių, 
merginos porose susikabina paprastai žemai, o išsiskyrusios abiem rankom paima už sijonų. 

 

25-26 taktai 

Merginos dar kartą bėga šešis bėgamuosius žingsnius poromis tarp vyrų eilių iš gilumos į 
žiūrovų pusę (10 pieš.). Vyrai tebestovi tose pačiose vietose ir tose pačiose padėtyse. 

27-28 taktai 

Vyrai staiga išskečia rankas į šonus. Priekyje esą vyrai (4-asis ir 5-asis) truputį pasisuka į gilumą 
ir paduoda vienas kitam ranką. Tokiu būdu vyrai sudaro pusratį ir sulaiko merginas (11 pieš.). 
Rankšluosčiai už nugaros ištempti. 

Tuo metu merginos sustoja, paleidžia rankas ir apsižiūri, svyruodamos dešinėn ir kairėn, pro kurį 
tarpą galės išsprukti į išorę. 

29-30 taktai 

Vyrai stovi pusračiu, rankas išskėtę į šalis, o merginos trimis žingsniukais porose pasikeičia 
vietomis, prasilenkdamos dešiniaisiais pečiais (11 pieš.). Prasilenkusios jos kitais trimis 
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žingsniukais pasisuka vietoje per dešinį petį. 

31-32 taktai 

Vyrai, rankas išskėtę į šonus, tebestovi tose pačiose vietose, o merginos grįžta į savo puses, 
porose vėl prasilenkdamos dešiniaisiais pečiais, ir paskui sprunka pro vyrų pakeltų rankų apačias 
į išorę. Kairėje scenos pusėje esančios merginos (1-4) sprunka kiekviena pro kairį savo vyro petį, 
o dešinėje pusėje esančios (5-8)—pro dešinį. Tokiu būdu scenos priekyje pro tarpą, esantį tarp 4-
ojo ir 5-ojo vyrų, nelenda nė viena mergina, o gilumoje, pro neuždarytą tarpą (tarp 1-ojo ir 8-ojo 
vyro), pralenda net dvi merginos (12 pieš.). 

 

   

Merginoms pralendant, vyrai, rankšluosčius tebelaikydami už galų, meta juos iš už nugaros sau 
per galvą į priekį, stengdamiesi sugauti patinkamą merginą, tačiau sugauti nepasiseka. Merginos 
išsprunka pro tarpus nesugautos. Jos išorėje susikabina dviem grandinėlėm paprastai žemai (13 
pieš.). Grandinėlių galuose esančių merginų laisvosios rankos—už sijonų. 

 

II 

1. Vyrų žvaigždutės ir merginų grandinėlės (12 tkt.) 

Vyrai dainuoja: 

Skrisk, jerubėle, margaplunksnėle, 
Kvietelių lesti, midučio gerti. (2 k.) 

Kairėje scenos pusėje esantieji vyrai (1-4) pasisuka dešinėn, kelia dešinę ranką sau per galvą ir, 
eidami paprastuoju žingsniu, sudaro žvaigždutę dešinėmis rankomis į vidų (14 pieš.). Kairės jų 
rankos ištiestos į šoną. Rankšluosčiai ištempti ir pakelti ligi pečių. 

Dešinėje scenos pusėje esantieji vyrai (58) pasisuka kairėn, kelia sau per galvą kairę ranką ir, 
susikabindami kairėmis rankomis, sudaro žvaigždutę (14 pieš.). Jų dešinės rankos taip pat 
ištiestos tiesiai į šoną, rankšluosčiai ištempti. 
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Vyrai žvaigždutes apsuka po vieną kartą ir dvyliktojo žingsnio metu sudaro du išvirkščius 
ratelius scenos šonuose (15 pieš.). 

Tuo metu merginų grandinėlės, eidamos pro scenos gilumą, pasikeičia vietomis. Vieną 
grandinėlę veda 1-oji mergina, o kitą — 8-oji (14 pieš.) 

 

2. Vyrų rateliai ir merginų grandinėlės (12 tkt.) 

Merginos dainuoja: 

Čia—ne kvieteliai, čionai—žvirgždelis, 
Čia—ne midutis, čionai—purvelis. (2 k.) 

Išvirkštieji vyrų rateliai stovi scenos šonuose, o merginų grandinėlės iš gilumos į avansceną 
praeina tarp vyrų ratelių. Vieną merginų grandinėlę veda 4-oji mergina, o kitą—5-oji. Atėjusios į 
avansceną, merginų grandinėlės suka į šonus tolyn viena nuo kitos (15 pieš.). 

3. Vyrų žvaigždutės ir merginų grandinėlės (12 tkt.) 

Vyrai dainuoja: 

Skrisk, jerubėle, margaplunksnėle, 
Kvietelių lesti, midučio gerti. (2 k.) 

Kairėje scenos pusėje esantieji vyrai (1-4) pasisuka dešinėn ir vėl sudaro žvaigždutę dešinėmis 
rankomis, o dešinėje scenos pusėje esantieji pasisuka kairėn ir sudaro žvaigždutę kairėmis 
rankomis. Dvylika paprastųjų žingsnių jie žvaigždutes apsuka po vieną kartą ir pabaigoje sudaro 
tiltelį, kaip nurodyta 16 piešinyje. 

Tuo metu merginų grandinėlės iš avanscenos nueina scenos šonais į gilumą. Gilumoje merginos 
paleidžia rankas; dešinėje scenos pusėje esančios (1-4) merginos pasisuka kairėn, o kairėje 
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scenos pusėje esančios (5-8)—dešinėn (16 pieš.). Rankomis paima už sijonų. 

4. Skridimas pro pinkles (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-8 taktai 

Vyrų tiltelis stovi vietoje (17 pieš.). Tuo tarpu merginos pasilenkusios bėga viena paskui kitą pro 
vyrų sudarytą tilte lį. Pirmoji bėga 5-oji mergina, paskui ją—4-oji, 6-oji, 3-oji, 7-oji, 2-oji, 8-oji 
ir 1-oji. Priekyje merginos suka į tą pusę, iš kurios atbėgo, t. y. 1-4 merginos suka kairėn (į 
dešinę scenos pusę), o 5-8 merginos—dešinėn (17 pieš.).  

   

Dvidešimt keturiais bėgamaisiais žingsniais visos merginos prabėga pro vyrų sudarytą tiltelį ir 
scenos kampuose susikabina poromis per liemenį. 1-oji ir 2-oji merginos susikabina priekiniame 
dešiniajame kampe, 3-oji ir 4-oji—scenos gilumoje dešinėje, 5-oji ir 6-oji—scenos gilumoje 
kairėje, 7-oji ir 8-ji—scenos priekyje kairėje. Visos merginų poros susikabina dešinėmis 
rankomis per liemenį. Kairės jų rankos—už sijonų. 

 

9-16 taktai 

Merginų poros smagiai sukasi bėgamuoju žingsniu scenos kampuose (18 pieš.). Pabaigoje 
merginos porose išsiskiria. Dešinėje scenos pusėje esančios merginos (1-4) pasisuka kairiuoju 
pečiu į centrą, o kairėje pusėje esančios (5-8)—dešiniuoju. Visos merginos rankomis paima už 
sijonų. 

Tuo metu vyrų tiltelis stovi toje pačioje vietoje. Paskutinių dviejų taktų metu vyrai dviem 
paprastaisiais žingsniais sudaro bendrą išvirkščią ratelį. Kad sudarytų ratelį, 1-asis vyras 
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apsisuka vietoje per dešinį petį, o 8-asis—per kairį, 

2-asis ir 3-asis pasisuka dešinėn ir paeina porą žingsnių į išorę, o 6-asis ir 7-asis pasisuka kairėn 
ir taip pat paeina porą žingsnių į išorę. 4-asis vyras kairėn, o 5-asis dešinėn pasisuka tik truputį 
(19 pieš.). 

5. Landžiojimas pro pinkles ir sugavimas (16 tkt.) 

Kartojama trečioji muzikos dalis. 

17-20 taktai 

Išvirkščias vyrų ratelis stovi vietoje. Tuo metu merginos bėga viena paskui kitą pro scenos 
gilumą į priešingas scenos puses. Gilumoje prasilenkia kairiaisiais pečiais (19 pieš.). Dvylika 
bėgamųjų žingsnių kiekviena mergina atbėga ligi savo vyro ir, pasisukusi veidu į centrą, sustoja 
ties dešiniuoju jo pečiu (20 pieš.). 

21-22 taktai 

Vyrai tebestovi savo vietose, o merginos šešiais bėgamaisiais žingsniukais sulenda į vyrų ratelio 
vidurį. Kiekviena mergina lenda pro dešinį savo vyro petį (20 pieš.). 

23-24 taktai 

Merginos šešiais žingsniukais apsisuka po pusantro karto per dešinį petį ir vėl atsiranda veidu į 
savo vyrą. 

Tuo metu vyrai, tebelaikydami rankas išskėstas į šonus, pasisuka per dešinį petį veidu į centrą. 
Visi vyrai sudaro ratelį veidu į centrą. Rankšluosčiai ištempti už pečių. 

25-26 taktai 

Merginos šešiais bėgamaisiais žingsniukais išlenda iš vyrų ratelio į išorę. Kiekviena mergina 
išlenda vėl pro dešinį savo vyro petį. Kadangi vyrai pasisukę kita kryptimi, tai jos išlenda jau pro 
kitus tarpus. (21 pieš.). 

Tuo metu vyrai stovi rateliu, pasisukę veidu į centrą. 

27-28 taktai 

Merginos šešiais žingsniukais apsisuka po pusantro karto į dešinę pusę, o vyrai pasisuka per 
dešinį petį į išorę ir vėl sudaro išvirkščią ratelį. 

29-30 taktai 
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Merginos lenda dar kartą į vidų. Kiekviena lenda pro dešinį savo vyro petį (20 pieš.), o 
išvirkščias vyrų ratelis stovi vietoje. 

 

31-32 taktai 

Merginos apsisuka po vieną kartą dešinėn ir sustoja pasisukusios į centrą. Vyrai vėl pasisuka per 
dešinį petį į centrą ir, permesdami rankšluosčius sau ir merginai per galvas, kiekvienas sugauna 
po merginą. 

 

III 

1. Ėjimas poromis ratu (12 tkt.) 

Vyrai dainuoja: 

Norėjau gauti rugių rišėją, 

Visos poros eina du paprastuosius žingsnius atbulos iš centro į išorę (vyrai atbuli traukia su 
rankšluosčiais atbulas merginas) ir ratą padidina. Merginos pradeda kaire koja, o vyrai—dešine. 
Mergina abiem rankom laiko paėmusi rankšluosti sau ties juosmeniu. Po to kitais dviem 
žingsniais poros pasisuka ketvirtadalį rato (22 pieš.). Ketvirto žingsnio metu merginos pasisuka 
per dešinį petį į vyrus. 

Atliko, liko uliotojėlė. (2 k.) 

Poros eina aštuonis paprastuosius žingsnius viena paskui kitą ratu laikrodžio rodyklės kryptimi. 
Merginos, rankomis prilaikydamos rankšluosčius, eina atbulos, o vyrai—pirmyn. 5-oji pora, 
esanti avanscenoje, jau pradeda suvesti visas poras į vieną eilę (23 pieš.). 
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2. Suėjimas į vieną eilę (12 tkt.) 

Merginos dainuoja: 

Netiesą kalbi, šelmi berneli, 

Poros eina viena paskui kitą ta pačia kryptimi. Žengdamos pirmą žingsnį, merginos pasisuka per 
kairį petį ir atsiranda nugara į savo vyrą. Atsisukusios rankomis prilaiko rankšluostį priekyje ties 
juosmeniu. Tokioje padėtyje poros eina dar tris paprastuosius žingsnius viena paskui kitą. 

Tu pats ulioji dieną naktelę. (2 k.) 

Pirmojo žingsnio metu (žodis „tu") merginos vėl pasisuka per kairį petį į vyrus. Pasisukusios 
rankas uždeda ant rankšluosčio. Tokioje padėtyje poros eina dar tris žingsnius ir sueina visiškai į 
vieną eilę avanscenoje (24 pieš.).Kartojant žaidimo dainos žodžius, merginos dešine ranka paima 
tą rankšluosčio galą, kurį vyras laiko taip pat dešine ranka, ir keturiais žingsniais apsisuka vieną 
kartą per kairi petį, kartu paeidamos šiek tiek į žiūrovų pusę. 

 

Tuo metu vyrai paeina šiek tiek į scenos gilumą. Poros sustoja kaip nurodyta 25 piešinyje. Vyrai 
rankšluostį laiko kairėje rankoje, o merginos—dešinėje. Dešinės vyrų rankos—ant klubo, o 
kairės merginų rankos—už sijono. 

Pastaba: Jei šokėjai netelpa scenoje vienoje eilėje, gali sueitį į pusratį avanscenoje.  Šventėje 
bus nurodyta aikštės brėžiniuose į kokią figūrą šokėjai sueis per šį posmą. 

3. Rankšluosčių supimas (12 tkt.) 

Visi dainuoja: 

Kartu mes kirtom rugius kalnely, 

Poros, supdamos rankšluosčius pirmyn ir atgal, atlieka du svyruojamuosius žingsnius.  Vyrai 
pradeda dešine koja, merginos—kaire. Paskui dviem paprastaisiais žingsniais ir vienu 
svyruojamuoju žingsniu šokėjai apsisuka po vieną kartą. Apsisukdami perkelia rankšluosčius per 
galvas ir pasupa pirmyn. 
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Kartu uliokim šį vakarėlį. (2 k.) 

Visos poros rankšluosčių supimą ir perkėlimą per galvą su apsisukimu pakartoja dar du kartus, 
pirmiausia į priešingą pusę.  

4. Įsivyniojimas į rankšluostį ir išsivyniojimas (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-2 taktai 

Merginos bėgamuoju žingsniu sukasi dešinėn. Vyniodamos rankšluostį apie save, jos artėja prie 
savo vyrų. Šešiais žingsniukais reikia apsisukti du kartus. Besisukdama mergina dešine ranka 
tebelaiko rankšluostį, o kairę ranką pakelia tiek, kad rankšluosčiu jos neprivyniotų. 

Tuo metu vyrai stovi savo vietose. 

3-4 taktai 

Mergina paduoda vyrui kairę ranką (vyras paima ją dešine), ir visos poros šešiais bėgamaisiais 
žingsniukais pasisuka pusę rato kairėn (ta kryptimi, kurion sukosi merginos). Vyrai atsiranda 
nugara į žiūrovus. 

5-6 taktai 

Visos poros bėga šešis bėgamuosius žingsniukus į žiūrovų pusę. Vyras bėga atbulas, o mergina—
pirmyn. 

7-8 taktai 

Vyrai paleidžia dešinę ranką, o merginos kairę; vyrai, tebelaikydami kaire ranka už rankšluosčio 
galo, bėga atbuli šešis nedidelius žingsniukus į žiūrovų pusę, o merginos smagiai sukasi kairėn ir 
išsivynioja iš rankšluosčio. Vyrai, traukdami rankšluostį, lyg išvynioja merginas. Merginos, 
išsivyniodamos iš rankšluosčio, dešine ranka tebelaiko už rankšluosčio galo. 

9-10 taktai 

Vyrai, tebelaikydami kaire ranka už rankšluosčio galo, sukasi kairėn; šešiais bėgamaisiais 
žingsniukais apsisuka po porą kartų ir apsivynioja rankšluosčiu. Merginos stovi vietose. 

11-12 taktai 

Porose šokėjai paduoda vienas kitam laisvas rankas, ir poros pasisuka pusę rato dešinėn (ta 
kryptimi, kurion sukosi vyrai). Merginos atsiranda iš žiūrovų pusės. 

13-14 taktai 

Poros šoka šešis nedidelius žingsniukus į žiūrovų pusę. Merginos šoka atbulos, o vyrai—pirmyn. 

15-16 taktai 

Poros paleidžia rankas. Merginos šoka atbulos į žiūrovų pusę ir lyg traukia rankšluosčius, kad 
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vyrai iš jų greičiau išsivyniotų. Vyrai sukasi dešinėn ir išsivynioja. Vyrams išsivyniojus, visi 
šokėjai pasisuka dešiniuoju pečiu į žiūrovus (mergina atsistoja savo vyrui iš dešinės). Porose 
šokėjai susikabina ranka ant peties. Išorines rankas (mergina dešinę, o vyras kairę) su 
rankšluosčiais pakelia aukštyn (26 pieš.). 

 

5. Bėgimas poromis ratu ir sukimasis (32 tkt.) 

Grojama du kartus trečioji muzikos dalis. 

17-24 taktai 

Poros bėga dvidešimt keturis bėgamuosius žingsnius viena paskui kitą ratu pro scenos gilumą ir 
atbėga vėl į tas pačias vietas avanscenoje. Veda 4-oji pora, o paskui ją bėga ir visos kitos (26 
pieš.). 

25-32 taktai 

Visos poros sukasi avanscenoje kairėn (mergina pirmyn, o vyras atbulas). Per aštuonis taktus 
dvidešimt keturiais žingsniukais reikia apsisukti keturis kartus, vadinasi, kas trys žingsniukai 
reikia pasisukti po pusę rato. Sukantis rankšluosčiai pakelti aukštyn. 

Kartojant trečiąją muzikos dalį trečią kartą, poros dar kartą bėga viena paskui kitą kaip 17-24 
taktuose ir paskui sukasi kairėn kaip 25-32 taktuose. Pabaigoje visos poros, pasisukusios į 
žiūrovus, sustoja. Rankas su rankšluosčiais nuleidžia šiek tiek žemiau, ir laiko prieš save ištiestus 
krūtinės aukštyje. Laisvomis rankomis lieka susikabinę (27 pieš.). Kiek pastovėję išeina. 

 

Pastaba. Jeigu maža vietos, žaidimą galima užbaigti rateliu, pasisukus veidu į išorę.  Šventėje 
irgi bus nurodyta aikštės brėžiniuose kur į kokią figūrą nušokti per šia muziką. 
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