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Lietuvos liaudies choreografijoje yra daug įvairių darbo tematikos šokių. Tai daugiausia 
vaizduojantys žemės ūkio bei įvairių amatininkų darbus. Deja, šokių, vaizduojančių miškininkų 
darbus, nežinoma. Dėl to ir šis sceninis šokis savo etnografinio pirmtako neturi. Tai sukurtas 
šokis, kuriame liaudies choreografijos elementais norima pavaizduoti miško kirtėjų darbą: 
medžių kirtimą, šakų genėjimą, pjovimą. 

Šokyje, be vaikinų, dalyvauja ir merginos. Jos dirbantiems vaikinams atneša pavakarių, padeda 
dirbti, o padirbėję ir dar truputį pašokę, visi keliauja namo. 

Šokiui netinka puošnūs rūbai. 

Šokli gali šešios, aštuonios, dešimt ir daugiau porų. Aprašymas pateikiamas aštuonioms poroms. 
Muzika yra septynių dalių; šokyje jos įvairiai kartojamos. Tai bus nurodyta aprašyme. Dažniau 
pasikartojantys žingsniai aprašomi atskirai. „Medkirčius“ pirmą kartą pašoko Alytaus 
„Dainavos“ dainų ir šokių ansamblis 1983 m. birželio mėn.17 d. (ansamblio vardo suteikimo 
proga). 

Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Ratelinė polka“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį 
atliks jaunimo grupės .  Čia pateikiama šokio kompozicija pritaikyta šokti aikštėje, su tam tikrais 
pakeitimais. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

1. Ėjimas į darbą 

Šiuo žingsnių deriniu šoka vaikinai, merginos tik šokio pabaigoje juo išeina į užkulisius. Pradinė 
padėtis: normali stovėsena, kairė ranka už nugaros, o dešinė—sugniaužtu kumščiu prie dešinio 
peties (tarsi laiko ant peties kirvį). 

Derinys šokamas grojant pirmąją muzikos dalį ir trunka aštuonis taktus, metras - 2/4. 

1 taktas (ėjimas nuo kulno) 

„Viens“ - žengti dešine koja platų žingsnį pirmyn nuo kulno, tuo metu kairę, užversta pėda 
aukštyn, ištiesti pirmyn, liemeniu pasvirti kairėn; 
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“du“ - peržengti ant kairės kojos, dešinę, sulenktą per kelį, pakelti; pėda - iki kairio kelio; 
liemeniu pasvirti dešinėn; 

„ir“ - pašokti kaire koja vietoje. 

2-3 taktas 

Pakartoti 1-mo takto judesius dar du kartus. 

4 taktas (suktukas ore) 

„Viens“ - žengti dešine koja pirmyn, sukantis ketvirtadalį rato dešinėn;  

„ir“ - peršokti ant kairės kojos, pasisukant tris ketvirtadalius rato per dešinį petį; 

„du“ - žengti dešine koja pirmyn; 

„ir“ - pašokti dešine koja vietoje. , 

5-6 taktas 

Pakartoti 1-2 takto judesius pradedant kaire koja. 

7-8 taktas 

Pradedant dešine koja, apsisukti keturiais paprastaisiais žingsniais per dešinį petį vietoje. 

2. Medžio pasirinkimas (šuoliukai pražergtomis kojomis) 

Šiuo žingsnių deriniu šoka vaikinai. Jie tarsi dairosi tinkamo kirsti medžio. 

Derinys šokamas grojant antrąją muzikos dalį ir trunka 8 taktus, metras - 2/4. 

1 taktas 

„Viens“ - pasispyrus abiem kojomis nušokti kiek dešinėn į antrąją poziciją (plačiau nei įprasta) 
sulenktomis per kelius kojomis, rankas uždėti ant šlaunų aukščiau kelių (įsiremti), pirštai 
pakreipti į vidų. Žiūrėti per kairį petį aukštyn, liemeniu pasvirti dešinėn; 

„du“ - pašokti abiem kojomis ir nušokti į šeštąją poziciją, atsitiesti, rankos lieka prie šlaunų. 

2 taktas 

Pakartoti 1-mo takto judesius pasisukant kiek kairėn, liemeniu pasviru kairėn ir žiūrėti aukštyn 
per dešinį petį. 

3 taktas 

Dviem dvigubaisiais žingsniais dešine, kaire koja apsisukti per dešinį petį vieną ratą. Rankas 
laikyti laisvai. 

4 taktas 

„Viens“ - žengti platų žingsnį pirmyn dešine koja; abi rankas ištiesti sulig pečiais į šonus (šokyje 
vaikinai kai kada susikabina rankomis arba vienas kitą apkabina); 

„du“ - pritraukti kairę koją prie dešines, pasistiebti. 

5 taktas 

„Viens“ - žengti platų žingsnį kaire koja atgal (dešine lieka priekyje ant pirštų), dešinę ranką 
pakelti į šoną aukštyn, o kairę—į šoną žemiau pečių, galvą pakelti į viršų (šokėjas žiūri, koks 
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medis); 

„du“ - stovėti toje pačioje padėtyje. 

6 taktas 

Mostelėti dešine ranka—medis prastas. 

7-8 taktas 

Šokti keturis dvigubuosius žingsnius, laisvai mojuojant rankomis. Muzikai kartojantis, žingsnių 
derinį kartoti nuo pradžios, tik rankomis judesius adikli platesnius, žiūrėti aukštyn kaip į aukštą, 
tinkamą kirsti medį. 

3. Medžio kirtimas (šoniniai žingsniai su rankų mostais lanku) 

Šis derinys šokamas grojant trečiąją muzikos dalį ir trunka du taktus, metras - 2/4. 

Pradine padėtis: normali stovėsena pasisukus kairiu petimi į rato centrą. 

Abi rankos sugniaužtais kumečiais (tarsi laikant kirvį)—ties dešiniu klubu. 

1 taktas 

„Viens-ir“ - pradedant dešine koja, šokti platų šoninį žingsnį dešinėn;  

„du“ - žengti dar vieną žingsnį dešine koja dešinėn, kairę sulenktą per kelį pakelti už dešinės. Per 
1-mą taktą abi rankas kelti dešinėn ir sukti lanku j viršų (pakelti virš galvos). 

2 taktas 

„Viens-ir“ - pradedant kaire koja, šokti platų šoninį žingsnį kairėn, rankas sukti lanku kairėn; 

„du“ - šokti dar vieną žingsnį kaire koja kairėn, dešinę sulenktą pakelti už kairės, liemeniu 
smarkiai pasvirti kairėn ir rankas (tarsi baigiant kirsti) nuleisti staigiu mostu žemyn—kairėn. 

4. Šakų genėjimas (šuoliukai aukštyn su rankų mostais) 

Šis žingsnių derinys šokamas grojant pirmąją muzikos dalį ir trunka keturis takius. Jis atliekamas 
dviem variantais: vietoje ir pašokant į šoną. 

a) Šakų genėjimas vietoje 

Pradinė padėtis: normali stovėsena, šokėjas (tarsi laikydamas kirvį) abi rankas sugniaužtais 
kumščiais laiko ties juosmeniu priešais save. 

1 taktas 

„Viens“ - pašokti abiem kojomis aukštyn, sulenkiant jas per kelius atgal, išsilenkti; tuo metu 
ištiestas abi rankas pakelti virš galvos; 

„du“ - šokti ant abiejų truputį sulenktų kojų, rankas staigiai nuleisti žemyn (atlikti tarsi kirtimo 
judesį). 

2-3 taktas 

Pakartoti 1-mo takto judesius dar du kartus. 

4 taktas (suktukas ore per dešinį petį) 

„Viens“ - žengti dešine koja dešinėn, pasisukant ketvirtadalį rato, ir ja pasispirti; 
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„ir“ - peršokti ant kairės kojos, pasisukant dar pusę rato dešinėn;  

„du“ - peržengti ant dešinės kojos, pasisukant ketvirtadalį rato dešinėn; 

„ir“ - pristatyti kairę koją prie dešinės. 

b) Šakų genėjimas pašokant dešinėn 

Pradinė padėtis: normali stovėsena dešiniu petim ėjimo kryptimi. Abi rankas laikyti kaip 
parodyta a variante. 

1 taktas (šuoliukai į šonus ir rankų mostai ratu) 

„Viens“ - pasispyrus abiem kojomis, pašokti dešinėn; tuo metu abiem rankomis padaryti platų 
mostą ratu dešinėn per viršų į kairę; 

„du“- nukristi iš pašokimo ant abiejų truputį sulenktų kojų, pasilenkti ir staigiu judesiu nuleisti 
rankas kairėn—kirsti. 

2-3 taktas 

Pakartoti 1-mo takto judesius dar du kartus ta pačia kryptimi. 

4 taktas (šuolinis žingsnis pasisukant pusę rato) 

„Viens“ - žengti dešine koja pirmyn; 

„ir“ - peršokti ant kairės, pasisukant per dešinį petį pusę rato. Abi rankas, tarsi jose būtų kirvis, 
laikyti ištiestas priešais save; 

„du“ - peržengti ant dešinės kojos; 

„ir“ - pristatyti kairę prie dešinės. 

5. Pasišokimas grandinėlėmis 

Derinys šokamas grojant šeštąją muzikos dalį ir trunka keturis taktus, metras - 2/4. Pradinė 
padėtis: šokėjai stovi grandinėlėmis susikabinę rankomis paprastai. Šokant į dešinę, žingsnį 
pradėti dešine koja, o šokant į kairę—kaire. 

1 taktas 

Šokti du bėgamuosius žingsnius dešinėn, pradedant dešine koja, sukabintas rankas tuo metu 
pakelti kiek pirmyn—atsilošti. 

2 taktas 

„Viens-ir“ - šokti dar du bėgamuosius žingsnius dešinėn (dabar kas aštuntinė), sukabintas rankas 
leisti žemyn; 

„du“ - peršokti ant dešinės kojos, sulenktą kairę koją tuo metu pakelti atgal, rankomis moti atgal 
ir truputį pasilenkti į priekį. 

3 taktas 

„Viens-ir“ - šokti du bėgamuosius žingsnius dešinėn, pradedant kaire koja, rankas pro apačią 
kelti į priekį; 

„du“ - nušokti ant kairės kojos, dešinę, sulenktą per kelį, pakelti kiek į priekį, rankas pakelti iki 
liemens, atsilošti. 
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4 taktas 

Pakartoti 2-ro takto judesius. Po to derinį pradėti kaire koja. 

Pastaba: Šventėje vietoj šio junginio bus naudojamas paprastas bėgamasis žingsnis, rankas 
supant kas taktą taip kaip aprašyta. 

6. Pasišokimas poromis 

Derinys šokamas grojant septintąją muzikos dalį ir trunka aštuonis taktus, metras—2/4. Pradinė 
padėtis: šokėjai stovi poromis (mergina vaikinui iš dešinės), susikabinę krepšeliu pro priekį; 
merginos dešinė ranka viršuje. 

1 taktas 

Pradedant dešine koja, šokti vieną trižingsnį pirmyn. 

2 taktas 

Šokti vieną aukštą dvigubąjį žingsnį, pradedant kaire koja. Tuo pat metu sukabintos dešinės 
rankos perkeliamos merginai virš galvos, pasikeičiama vietomis: mergina paeina į kairę, o 
vaikinas jai pro nugarą į dešinę. Sukabintos rankos nepaleidžiamos. 

3 taktas 

Šokti dar vieną trižingsnį pirmyn. 

4 taktas 

Šokti aukštą dvigubąjį žingsnį, perkeliant dešines rankas merginai virš galvos ir sugrįžtant į savo 
vietas. Pabaigoje susikabinama krepšeliu pro priekį. 

5-6 taktas 

Šokti du polkos žingsnius: vieną pirmyn, o kitą pasisukant dešinėn pusę rato. Pabaigoje atsisukti 
priekiu vienas į kitą, sukabintų rankų nepaleisti. 

7 taktas 

Šokti vieną polkos žingsnį: vaikinams vietoje ir pasisukti ketvirtadalį rato kairėn, o merginoms 
apsisukti po pakeltomis sukabintomis rankomis per dešinį petį vieną ratą, paeinant ketvirtadalį 
rato prieš saulę. Šokėjai baigia poroje atsisukę vienas į kitą. 

8 taktas 

Vaikinas šoka vieną polkos žingsnį vietoje ir pasisuka pusę rato kairėn, o mergina apsisuka po 
pakeltomis rankomis per kairį petį vieną ratą ir paeina ketvirtadalį rato prieš saulę. Abu baigia 
atsisukę ėjimo kryptimi, susikabinę krepšeliu pro priekį. 

 

ŠOKIO EIGA 

Visi vaikinai sustoja dešiniame gilumos užkulisyje. 

Pirmasis ėjimas į darbą (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-6 taktas 
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1-8 vaikinas šoka iš užkulisio pro scenos gilumą pirmąjį žingsnių derinį—ėjimą į darbą (1 pieš.). 

1 pieš. 

7 taktas 

1-4 vaikinai dviem paprastaisiais žingsniais apsisuka per dešinį petį vieną ratą. 

8 taktas 

1-4 vaikinai, stovėdami vietoje, atsisukę į rato išorę, pakelia dešinę ranką aukštyn ir sušunka: “O 
ho ho!” (kviečia pas save draugus).  

9-16 taktas 

Visi vaikinai, pradėdami dešine koja, šoka tą patį žingsnių derinį toliau ratu. 

Pirmasis medžio pasirinkimas (16tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visi vaikinai šoka antrąjį žingsnių derinį—medžio pasirinkimą (2 pieš.). Per 4-tą taktą 
apsikabina virš alkūnių, per 5-6 žengdami atgal ir modami ranka, pasisuka į rato išorę ir per 7-8 
taktą 4 dvigubaisiais žingsniais toliau pašoka ratu. 

2 pieš.   3 pieš. 

9-16 taktas 

Šokėjai kartoja medžio pasirinkimą.  Pabaigoje per 15-16 taktą dvigubais žingsniais sueina į 
bendrą ratą (3 pieš.). Pabaigoje pasisuka per dešinį petį pusę rato, lyg užmeta ant dešinio peties 
kirvį, kairę ranką deda už nugaros. 

Pastaba: Šventėje šokėjai arba atliks atliks medžio pasirinkimo žingsnį tik vieną kartą (arba per 
1-6 ar 9-14 taktus), ir per kitą junginį tupės vietoje, arba persitvarkys per 7-8 ir 9-16 į įvairius 
dįdžio ratus.  Aikštėje šokėjai per 15-16 taktą pereis į didesnius ratus ir susijungs su kita grupe. 
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Antrasis ėjimas į darbą (8 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Vaikinai šoka pirmąjį žingsnių derinį - ėjimą į darbą (3 pieš.) ir pabaigoje sukdamiesi keturiais 
paprastaisiais žingsniais per dešinį petį tris ketvirtadalius rato, atsigręžia veidu į centrą. 

Antrasis medžio pasirinkimas (8 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-6 taktas 

Vaikinai šoka antrąjį žingsnių derinį—medžio pasirinkimą; susikabindami stengiasi beveik 
vienas kito nesiekti (vaizduoja, kad medis storas ir apimti jo rankomis negalima); žengdami 
žingsnį atgal, pakeltų rankų nenumoja, o palaiko, dar aukščiau pakelia tarsi džiaugdamiesi, kad 
rado kirsti tinkamą medį. Pabaigoje atsisuka poroje vienas į kitą (4 pieš.). 

4 pieš.  5 pieš. 

7-8 taktas 

Vaikinai, laisvai mojuodami rankomis, keturiais paprastaisiais žingsniais sustoja kairiais pečiais į 
rato centrą 5 piešinyje nurodytose vietose. 

Medžio kirtimas ratu (8tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-6 taktas 

Visi vaikinai šoka trečiąjį žingsnių derinį—medžio kirtimą. 2-asis, 4-asis, 6-asis ir 8-asis derinį 
šoka kaip pateikta žingsnio aprašyme. 1-asis, 3-iasis, 5-asis ir 7-asis pradeda nuo 2-ro takto 
judesių, t.y. šoninio žingsnio kairėn ir per vieną (1-mą) taktą atlieka 1-mo ir 2-ro takto rankų 
judesius (užsimojimą ir kirtimą). Toliau neporiniai vaikinai šoka taip, kaip aprašytas žingsnis (6 
pieš.). 

Pastaba: Šventėje bus galimybė kad bus pakeitimų kurios grupės šoką medžio kirtimo derinį 
pradėdami nuo šoniniu ir kurios nuo kirtimo judesio. 

7-8 taktas 

Vaikinai šoka keturis dvigubuosius žingsnius į scenos kraštus ir sueina į dvi eiles (7 pieš.). 
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6 pieš.  7 pieš. 

Medžio kirtimas eilėmis (8tkt.) 

Kartojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi vaikinai šoka trečiąjį žingsnių derinį—medžio kirtimą. 4-asis, 3-iasis, 6-asis ir 5-asis 
vaikinas derinį atlieka kaip pateikia žingsnių aprašyme, o 1-asis, 2-asis, 7-asis ir 8-asis—nuo 2-
ro takto judesių. 

5 taktas 

„Viens“ - 4-asis, 3-iasis, 6-asis ir 5-asis vaikinas žengia žingsnį dešine koja dešinėn, kairų 
sulenktą pritraukia prie dešinio kelio ir abiem rankomis užsimoja kirsti, pakeldami rankas virš 
galvos; 1-asis, 2-asis, 7-asis ir 8-asis vaikinas peržengia ant kairės kojos (dešinę, sulenktą per 
kelį, pakelia už kairės) ir abiem rankom moja žemyn—kairėn (kerta); 

„du“ - 4-asis, 3-iasis, 6-asis ir 5-asis vaikinas kerta, o 1-asis, 2-asis, 7-asis ir 8-asis užsimoja. 

6 taktas 

Visi šokėjai dar kartą pakartoja 5-to takto judesius. 

7-8 taktas 

Vaikinai šoka keturis dvigubuosius žingsnius 8 piešinyje nurodytomis kryptimis ir sueina į dvi 
eiles scenos priekyje (9 pieš.). 

8 pieš.   9 pieš. 

Sakų genėjimas vietoje (8tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 
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2-asis, 1-asis, 4-asis ir 3-iasis vaikinas šoka ketvirtojo žingsnių derinio a variantą—šakų 
genėjimą vietoje (kaip aprašyta). Kiti vaikinai per pirmą ketvirtinę tūptelėja ir pasilenkia, o per 
antrą atlieka pirmos ketvirtinės judesius (pašokimą ir užsimojimą). Pabaigoje, atlikdami suktuką 
ore, šokėjai prasikeičia vietomis (10 ir 11 pieš.). 

10 pieš.  11 pieš. 

5-8 taktas 

Vaikinai dar kartą pakartoja tuos pačius judesius. Po suktuko (12 pieš.) apsisuka tris 
ketvirtadalius rato ir atsistoja 13 piešinyje nurodytose vietose, atsigręžę vieni į kitus. 

Šakų genėjimas pašokant dešinėn (8tkt.) 

Kartojama pirmoji muzikos dalis. 

1-3 taktas 

2-asis, 1-asis, 4-asis ir 3-tasis vaikinas šoka b variantą—šakų genėjimą pašokant dešinėn (kaip 
aprašyta). Kiti pradeda šokti nuo 1-mo takto antros ketvirtines. Visi šoka dešinėn (19 pieš.). 

12 pieš.  13 pieš. 

4 taktas 

Vaikinai žengia dešine koja pirmyn iššokdami suktuką ore, pasisuka pusę rato per dešinį petį (14 
pieš.) ir atsistoja, pasisukę priekiu vieni į kitus (15 pieš.). 

14 pieš. 15 pieš. 
 

5-7 taktas 

Visi šokėjai pakartoja 1-3 takto judesius dar kartą (15 pieš.). 

8 taktas 

Vaikinai išsiskirsto ir laisvai eina į vieną eilę. Avanscenoje pavargę pailsėti priklaupia ant 
dešinio kelio (16 pieš.). 

Pastaba: Šventėje vyrai priklaups pasisukę veidu į merginas. 
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Merginų atėjimas (8tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis, metras—3/4. 

1-8 taktas 

Visos merginos, sustojusios 16 piešinyje nurodyta tvarka (poromis, trejetais ar po vieną), laisvai 
subėga į sceną. 8-to takto pabaigoje merginos prieina prie vaikinų (17 pieš.) ir paduoda jiems 
ranką. Vaikinai atsistoja. Šokėjai porose susikabinę vidinėmis rankomis paprastai. Merginų 
laisvos rankos už sijono, vaikinų—ant juosmens. 

Pastaba: Merginų atėjimas ir vyrų pasitikimas bus pritaikytas aikštės brėžiniuose. 

16 pieš. 17 pieš. 

Kvietimas pavakarių (12 tkt.) 

Grojama penktoji muzikos dalis, metras—3/8. 

1-8 taktas 

Šokėjai, pradėdami vidinėmis kojomis, šoka valso žingsnį pirmyn 17 piešinyje nurodyta 
kryptimi. 

Pabaigoje vaikinai praleidžia merginas į priekį. Patys atsitraukia atbuli 2 valso žingsniais ir 
sudaro gilumoje vieną eilę, o merginos dvi eiles scenos viduryje. Pabaigoje jos per dešinį petį 
pasisuka pusę rato ir atsigręžia į žiūrovus (18 pieš.). 

18 pieš. 

Merginų šokis (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis, metras - 3/8. 

1-4 taktas 

Visos merginos, pirmoje eilėje pradėdamos kaire koja atgal, o antroje—dešine koja atgal, šoka 
vietoje keturis eglutes žingsnius; jų rankos už sijonų (18 pieš.). Pabaigoje jos pasisuka poroje 
viena į kitą dešiniu petimi (19 pieš.). 
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19 pieš. 

5 taktas 

Susikabinusios dešinėmis rankomis per juosmenį, merginos šoka valso žingsnį pasauliui ir 
apsisuka pusę rato; šokdamos jos pakelia aukštai kaires rankas ir jomis susikabina (19 pieš.) 

6 taktas 

Nepaleisdamos sukabintų rankų, apsisuka vietoje per kairį petį valso žingsniu pusę rato. 

7-8 taktas 

Pakartoja 5-6 takto judesius, tik poros sukasi prieš saulę ir susikabina kairėmis rankomis per 
juosmenį, sukasi po ranka per dešinį petį (20 pieš.). 

Sukdamosios po vieną, merginos sudaro ratą. Rate sustoja poromis, atsisukusios viena į kitą, ir 
susikabina abiem ištiestomis rankomis (21 pieš.).  

20 pieš.  21 pieš. 

 

Grojama penktoji muzikos dalis, metras - 3/8. 

1 taktas 

Merginos pradėdamos kaire koja, šoka vieną valso žingsnį ir sukasi pasauliui (21 pieš.). 
Pasisukusios poroje pusę rato, paleidžia sukabintas rankas ir kiekviena atskirai apsisuka pusę 
rato per dešinį petį. Stovi nugara viena į kitą. 

2 taktas 

Merginos, pradedamos dešine koja, šoka suktuką ant žemes: trim paprastaisiais žingsniais 
apsisuka per dešinį petį visą ratą (22 pieš.) ir susikabina abiem ištiestomis rankomis su kita 
priešais ją atsisukusia mergina (23 pieš.). 
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22 pieš. 23 pieš. 

3-8 taktas 

Merginos pakartoja 1-2 takto judesius dar tris kartus (24-27 pieš.). Per 8-tą taktą, šokdamos valso 
žingsniu, jos sueina į dvi eiles ir pasisuka priekiu viena į kitą (28 pieš.). 

Per visą merginų šokį (16 taktų) vaikinai scenos gilumoje susėda ir stebi merginų šokį. 
Penktosios muzikos dalies 8-to takto pabaigoje visi vaikinai sustoja į dvi eiles (28 pieš.). 

24  pieš. 25 pieš. 

26 pieš. 27  pieš. 

Medžio pjovimas ir šakų rinkimas (16tkt.)  

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1 taktas 

„Viens“ - vaikinai, tarsi laikydami abiem rankomis pjūklo rankeną, priešais krūtinę atlieka 
pjovimo judesį: 5-asis, 6-asis, 7-asis ir 8-asis traukia pjūklą –ž engdami dešine koja atgal, jie 
atsilošia, tuo metu 1-asis, 2-asis, 3-iasis ir 4-asis tarsi stumia pjūklą—žengdami dešine koja 
pirmyn, jie pasilenkia į priekį. Esantieji kraštuose 4-asis ir 5-asis vaikinai pjauna pavieniui, o kiti 
poromis: 8-asis su 3-iuoju, 7-asis su 2-uoju, 6-asis su 1-uoju (28 pieš.); 

„du“ - pauzė. 
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Per pirmąjį taktą merginos svyruojamuoju žingsniu vietoje pritūpia ir dešine ranka renka šakas. 

28 pieš. 

2 taktas 

Vaikinai pasikeičia vaidmenimis: tie, kurie stūmė, traukia ir atvirkščiai.  

Merginos dešine ranka ima nuo žemės šaką ir deda ją ant sulenktos kairės rankos atsistodamos 
svyruojamuoju žingsniu. 

3 taktas 

Vaikinai pakartoja 1-mo takto judesius, ir pabaigoje visi pritraukia laisvąją koją prie atraminės. 

Merginos kartoja 1-ojo takto judesius. 

4 taktas 

„Viens“ - žengdami dešine koja vietoje, vaikinai apsisuka ant jos per dešinį petį tris 
ketvirtadalius rato vietoje ir atsisuka kita kryptimi (29 pieš.). 

Merginos kartoja 2-ojo takto judesius. 

5-8 taktas 

Vaikinai pakartoja 1-4 takto judesius (tie patys traukia ir tie patys stumia), tik dabar jau kitos 
poros: 4-asis su 7-uoju, 3-iasis su 6-uoju, 2-asis su 5-uoju, 1-asis ir 8-asis po vieną (29 pieš.). 
Antrą kartą apsisukę, vaikinai sustoja, atsigręžę vienas į kitą (30 pieš.). 

Merginos šoka tris polkos žingsnius į scenos kraštus (29 pieš.). Per 8-tą taktą stovėdamos vietoje, 
mostelėja abiem rankomis į scenos kraštus (tarsi numeta šakas) ir atsisuka pro scenos vidurį į 
vaikinus (30 pieš.). 

9 taktas 

„Viens“ - 1-4 vaikinai, žengdami dešine koja pirmyn, stumia pjūklą pirmyn, o 5-8, žengdami 
dešine atgal, traukia ir giliai pritūpia; 

„du“ – pauzė. 

10 taktas 

Vaikinai pasikeičia vaidmenimis: tie, kurie traukė—stumia atsistodami, o kurie stūmė—traukia 
tūpdami.   

11-12 taktas 

Vaikinai dar kartą pakartoja 9-10 takto judesius, ir 12 takto pabaigoje visi atsitūpia.   

Merginos per 9-12 taktą pakartoja 1-4 takto judesius (30 pieš.). 
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13-16 taktas 

Vaikinai priklaupę ant dešinės kojos pjauna: stumia ir traukia pjūklą (kas ketvirtinė), pabaigoje 
atsistoja.  Merginos šoka 3 polkos žingsnius ir susitinka vienoje eilėje scenos gilumoje .Per 16-tą 
taktą stovėdamos vietoje, merginos numeta šakas į scenos gilumą. 

29 pieš. 30 pieš. 

Porų pasirinkimas (8 taktai) 

Grojama antroji muzikos dalis  

1-4 taktas 

Vaikinai keturiais dvigubaisiais žingsniais laisvai mojuodami rankomis sušoka į vieną eilę (31 
pieš), dar 4 dvigubais šoka į gilumą ir pasikeičia su merginomis vietomis. Merginos laisvai 
mojuodamos rankomis 8 dvigubais ateina pro vaikinų tarpus (prasikeisdami dešiniais pečiais) į 
priekį ir sudaro vieną eilę viens prieš kitą (merginos nugara į žiūrovus), ir paduoda viens kitam 
dešines sukabintas ir pakeltas virš galvos rankas. 

31 pieš. 

5-8 taktas 

Vyrai šoka pasistiebę 4 polkos žingsnius be pašokimo aplink merginas ratu pagal saulę (pasisuka 
kas ketvirtį rato). Merginos kas ketvirtį atlieka sukinį („viens-ir-du“) po ranka: per kairį petį 
sukdamos kairėn, per dešinį sukdamos dešinėn, ir taip toliau.  Visi baigia 32 piešinyje 
nurodytuose vietose.  

Pasišokimas grandinėlėmis (16tkt.) 

Grojama šeštoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi šokėjai šoka penktąjį žingsnių derinį—pasišokimą grandinėlėmis 31 piešinyje nurodytomis 
kryptimis. Pabaigoje dešinėje scenos pusėje esantys vaikinai pasisuka per dešinį, o kairėje—per 
kairį petį puse rato ir atsisuka priekiu į žiūrovus (32 pieš.). 
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31 pieš. 32 pieš. 

5-8 taktas 

Visi šoka grandinėlėmis 32 piešinyje nurodytomis kryptimis ir pabaigoje vaikinai pasisuka: 
scenos kairėje stovintys per dešinį, o dešinėje—per kairį petį puse rato ir atsigręžia į žiūrovus (33 
pieš.). 

33 pieš. 

9-16 taktas 

Šokėjai dar du kartus šoka pasišokimą grandinėlėmis 34 ir 35 piešinyje nurodytomis kryptimis, ir 
pabaigoje visos poros sudaro bendrą ratą. Porose šokėjai susikabina krepšeliu pro priekį (36 
pieš.). 

34 pieš. 35 pieš. 

Pastaba: Šventėje ši figūra tikriausia bus pakeista ir pastambintas brėžinys. 

Pasišokimas poromis (16tkt.)  

Grojama septintoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Visi šoka šeštąjį žingsnių derinį-pasišokimą poromis (kaip aprašyta) du kartus ir apšoka maždaug 
pušų rato. Pabaigoje visi porų šokėjai susikabina vidinėmis rankomis paprastai (37 pieš.). 
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36 pieš . 37 pieš. 

Pabaiga (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Vaikinai su merginomis, susikabinu vidinėmis rankomis paprastai žemai, šoka pirmąjį žingsnių 
derinį—ėjimą į darbą, tik skirtingai: per 4-tą, 8-tą ir 16- tą taktą visi (vaikinai ir merginos) 
šuolinį žingsnį šoka pirmyn be apsisukimo. Ta pora, kuriai patogiau, visus šokėjus išveda į kairį 
gilumos užkulisį (37 pieš.). 
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