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Lyrinis merginų šokis, sukurtas pagal liaudies dainą: „Per girią, girelę.“ Kiekviena mergina 
dešinėje rankoje laiko puokštelę lauko gėlių, pvz.: ramunių ir rugiagėlių. Tokiomis gėlėmis gali 
papuošti ir savo galvas. 

Šokio žingsniai įvairių žinomų žingsnių deriniai ir variantai. 

Šokio kompozicija aštuonioms merginoms. Su mažais šokio piešinio pakeitimais gali šokti 
didesnis ar mažesnis porinis šokėjų skaičius. 

Šokio tempas lėtokas. 

Šokio muzika šešių dalių su keturių taktų įžanga. Kiekviena muzikos dalis 8 taktų. Metras - 2/4. 

Šokį pirmą kartą atliko Kasselio lietuvių gimnazijos mokinės Vokietijoje 1948 metais. 

Šokio aprašymas originaliai išleistas Lietuvių Tautinių Šokių Instituto išleistoje  knygoje „Mūsų 
šokių audinys“. XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks jaunimo grupių merginos. 

 

ŠOKIO EIGA 

Šokiui keturios merginos sustoja scenos gilumoje dešiniajame kampe, kitos keturios—scenos 
priekyje kairiajame kampe (1 pieš.).  

 

Suėjimas 

Grojama šokio įžanga (4 tkt.) 

Merginos, laikydamos sulenktas rankas už nugaros ant juosmens (dešinėse puokštelė gėlių), 
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paprastuoju žingsniu sueina į sceną. Sustoja dviejose eilėse, atsisukusios į kairį priekinį scenos 
kampą, antros eilės merginos tarpuose tarp pirmūjų (2 pieš.). 

 

I 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1. Žingsniai vietoje su negiliu įtupstu ir kūno banga (4 tkt.) 

1 taktas 

„Viens“ - truputį pritūpus prieštaktyje, žengti dešine koja pirmyn ir, tiesiant kelius, perkelti ant 
jos kūno svorį, pasitempti ir pasvirti į dešinę, ir pasukti galvą dešinėn. Kairės kojos keltis 
įtemptas, žemę siekia pirštais; 

„du“ - vėl truputį pritūpti prieštaktyje, ir, tiesiant kelius, perkelti kūno svorį ant kairės kojos. 
Stovėti ant kairės kojos visa pėda, o dešine žemę siekti pirštais.  Galva lieka pasukta dešinėn. 

2 taktas 

„Viens“ - tokiu pat būdu, t.y. truputį iš įtupimo žengti dešine koja atgal (kairė koja vietoje) ir, 
tiesiant kelius, perkelti ant jos kūno svorį, pasitempti bei pasvirti kairėn. Kairės kojos keltis 
įtemptas, žemę siekia pirštais, ir galva pasukta kairėn; 

„du“ - vėl truputį pritūpti Prieštaktyje, ir, tiesiant kelius, perkelti kūno svorį ant kairės kojos. 
Stovėti ant kairės kojos visa pėda, o dešine žemę siekti pirštais, ir galva lieka pasukta kairėn. 

3-4 taktas 

Pakartoti 1-2 takto judesius atsisukus į kairį priekinį scenos kampą (3 pieš.). Baigti atsisukus į 
žiūrovus (4 pieš.). 

 

2. Pabėgimai su „sėmimu“ ir apsisukimu vietoje (4 tkt.) 

5 taktas 

„Viens-ir“ - pradedant dešine koja šokti du žingsnius pirmyn ir tiesti dešinę ranką su gėlėmis į 
priekį iki krūtinės aukščio. Kairioji ranka už nugaros ant juosmens; 

„du“ - žengiant dar vieną žingsnį pirmyn, pasisukti per kairį petį pusę rato. Tuo pat metu, truputį 
atsilošus ir pasvirus į dešinę, dešinę ranką moti atgal ir pro apačią lyg semiant vėl ištiesti į priekį; 

„ir“ - žengti kaire koja pirmyn, jau pasisukus pusę rato. 

6 taktas 
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„Viens-ir“ - pradedant dešine koja šokti du žingsnius pirmyn, išlaikant dešinę ranką su gėlėmis į 
priekį; 

„du-ir“ - pradedant dešine koja šokti vilkelį pirmyn (apsisukant per dešinį petį pilną ratą dviejais 
žingsniais), pirmuoju žingsniu pritraukiant dešinę ranka su gėlėmis už nugaros. 

7-8 taktas 

Pakartoti 5-6 takto judesius, bėgamuosius žingsnius pradedant į scenos gilumą, pasisukus pusę 
rato kairėn, šokti į scenos priekį (5 pieš.). Baigia 2-oji, 4-oji, 6-oji, 8-oji atsisukusi veidu į 
žiūrovus, 1-oji, 3-ioji, 5-oji ir 7-oji - į scenos gilumą (6 pieš.). Visų merginų dešinioji ranka už 
nugaros ant juosmens, kojos 6-ąja pozicija. 

 

 

II 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1. Rankų uždėjimas ant pakaušio ir prasilenkimai (4 tkt.) 

1 taktas 

Truputį pritūpti, pasvirti į dešinę, dešinę ranką tiesti į šoną, kelt aukštyn tiesiant kelius, sulenktą 
uždėti ant pakaušio. 

2 taktas 

Tokiu pat būdu pasvyrant į kairę, uždėti ant pakaušio kairę ranką. 

3 taktas 

Merginos, pasisukusios truputį kairėn ir, praeidamos viena pro kitą nugara, trimis žingsniais 
pasikeičia vietomis (7 pieš.). 

4 taktas 

Pasikeitusios vietomis merginos apsisuka per dešinį petį visą ratą ir baigia porinės atsisukusios į 
dešinį scenos kraštą, neporinės—kairįjį (8 pieš.). 
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2. Paėjimai virtinėm pirmyn, atgal su apsisukimais (4 tkt.) 

5 taktas 

Merginos, pradėdamos dešine koja, eina tris žingsnius pirmyn („viens-ir-du“) (9 pieš.). 
Žengdamos trečią žingsnį dešine koja, perkelia ant jos kūno svorį ir pasistiepia, o kairioji žemę 
siekia tik pirštais.  Meginos žiūri viena į kitą. 

6 taktas 

Pradėdamos kaire koja merginos eina tris žingsnius („viens-ir-du“) atbulos atgal (9 pieš.). 
Žengdamos trečią žingsnį kaire koja, perkelia ant jos kūno svorį ir pasistiepia, o dešinioji žemę 
siekia tik pirštais. 

7-8 taktas 

Porinės merginos eina tris žingsnius („viens-ir-du“) į scenos gilumą, neporinės į priekį ir, 
prasilenkdamos nugaromis, pasikeičia vietomis (10 pieš.). Grįžusios į ankstesnes vietas (6 pieš.), 
merginos pasisuka per kairį petį ir neporinės merginos atsisuka į scenos gilumą, o porinės—į 
žiūrovus (11 pieš.). 

 

 

III 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1. Rankų nuėmimas nuo pakaušio, nusilenkimas ir atsitiesimas (4 tkt.) 

1 taktas 

Truputį tūptelint dešinę ranką kelti aukštyn ir nuleisti įstrižai į dešinę iki pečių aukščio—tiesti 
gėlę priešais stovinčiai merginai. 

2 taktas 
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Tokiu pat būdu ištiesti kairę ranką įstrižai į kairę (11 pieš.). 

3 taktas 

„Viens“ – įtūpti į kairę koją ir dešinę koją pirmyn ir pasilenkti per liemenį pirmyn. Rankas, 
kurios yra 1-oje pozicijoje, lenkiantis nuleisti žemyn lygtai pradedant semti; 

„du“- atsitiesti ir atsilošti, o rankomis baigti sėmimo judesį ir vėl ištiesti į priekį įstrižai į šalis, 
lyg tiesiant priešais stovinčioms merginoms. 

4 taktas 

Žengia platų žingsnį pirmyn, eilės suartėja ir merginos susikabina su priešais stovinčiomis: 
dešine ranka, kurioje laiko gėles, su priešais stovinčiosios dešine, o kaire—su kaire (12 pieš.). 
Baigti nedideliu sukabintų rankų kilstelėjimu. 

 

2. Sukiniai po sukabintomis rankomis (4 tkt.) 

5 taktas 

Merginos paleidžia sukabintas kaires rankas, o po sukabintomis ir pakeltomis virš galvos 
dešinėmis, neporinės (pirmos eilės) merginos apsisuka per dešinį petį (13 pieš.). Apsisukimą 
pradeda giliu tūptelėjimu. 

Porinės (antrosios eilės) merginos tūptelėdamos kaire ranka atlieka „sėmimo“ judesį ir vėl 
ištiesia ją priešais stovinčiai merginai. 

6 taktas 

Kartojami 5-to takto judesiai, tik dabar po sukabintomis kairėmis rankomis apsisuka porinės 
(antrosios eilės) merginos (14 pieš.), o „sėmimo“ judesį dešine ranka atlieka neporinės. 
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7 taktas 

Po sukabintomis kairėmis rankomis per kairį petį apsisuka neporinės merginos, o 1-oji mergina 
apsisuka nesusikabinus (15 pieš.). 

8 taktas 

Porinės merginos laisva dešine, o 8-oji abiem rankom atlieka „sėmimo“ judesį. Po sukabintomis 
rankomis apsisuka porinės merginos (16 pieš.). 

Pabaigoje visos merginos paleidžia sukabintas rankas ir neporinės, pasisukusios kairėn, atsistoja 
tarp porinių—sudaro vieną eilę. Stovėdamos vienoje eilėje dešinę ranką su gėlėmis uždeda 
dešinėje stovinčiai merginai ant kairiojo peties, o kairiąją ant juosmens stovinčiai kairėje (17 
pieš.). 

 

 

IV 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1. Kryžminiai žingsniai su pabėgimu į pusratį (4 tkt.) 

1 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja dešinėn; 

„du“ - žengti kaire koja į dešinę, kryžiuojant ją už dešinės ir pritupiant. 

2 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja dešinėn; 

„du“ - žengti kaire koja į dešinę, kryžiuojant ją prieš dešinę. 

3 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja dešinėn; 

„du“ - žengti kaire koja į dešinę, kryžiuojant ją už dešinės ir pritupiant. 

4 taktas 

„Viens-ir“ - du paprastieji žingsneliai į dešinę; 

„du“ - dar vienas žingsnelis dešine koja į dešinę. Pasistiebti (dešine koja) ir dešinę ranką, nuėmus 
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nuo kaimynės peties, neaukštai pakelti. 

Visi šie žingsniai atliekami šokant į dešinę ir sukant į pusratį (18 pieš.). 

2. Kryžminiai žingsniai su pabėgimu atgal į eilę (4 tkt.) 

5-8 taktas 

Kartojami tie patys žingsniai pradedant kaire koja ir šokant atgal, t.y. pusračiu į kairę (19 pieš.). 

Merginos grįžta į padėtį, nurodytą 17-ame piešinyje. Pabaigoje paleidžia sukabintas rankas ir 
atsisuka: 1-oji, 2-oji, 3-ioji ir 4-oji į dešinį scenos kraštą, o 5-oji, 6-oji, 7-oji ir 8-oji - į kairįjį. 
Dešinėje rankoje laiko gėles, kairiąja—už sijono (20 pieš.). 

 

 

V 

Grojama penktoji muzikos dalis. 

1. Ėjimas eglute (4 tkt.) 

1 taktas 

4-oji mergina eina tris žingsnius („viens-ir-du“) pirmyn įstrižai į dešinę. Pirmą žingsnį žengia 
kaire koja su mažu pritupimu, kryžiuodama ją prieš dešinę. 

5-oji mergina eina tris žingsnius pirmyn įstrižai į kairę. Pirmą žingsnį žengia dešine koja su mažu 
pritupimu, kryžiuodama ją prieš kairiąją. 

4-oji ir 5-oji mergina šių žingsnių metu viena nuo kitos nutolsta (21 pieš.). 

Visos kitos merginos tuos pačius žingsnius atlieka beveik vietoje, artėdamos į scenos vidurį. 

 

2 taktas 

4-oji mergina, pradėdama dešine koja, eina tokius pat žingsnius pirmyn įstrižai į kairę, o 5-oji, 
pradėdama kaire—pirmyn įstrižai į dešinę ir priartėja viena prie kitos (22 pieš.). 

Prie jų prisijungia ir atlieka tuos pačius žingsnius 3-ioji ir 6-oji mergina. 
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3 taktas 

Merginos kartoja 1-ojo takto žingsnius ir prie pirmųjų keturių prisijungia 2-oji ir 7-oji (23 pieš.). 

   

 

4 taktas 

Merginos kartoja 2-ojo takto judesius ir prie šešių merginų, einančių eglute pirmyn, prisijungia 
1-oji ir 8-oji (24 pieš.). 

2. Eilių prasilenkimai ir apsisukimai vietoje (4 tkt.) 

1 taktas 

Merginos pirmuoju žingsniu pasisuka dešiniu petim ėjimo kryptim ir trim žingsniais eina į 
priešingas scenos puses. Scenos viduryje prasilenkia kairiaisiais pečiais kaip parodyta 25 pieš. 

2 taktas 

Merginos laikydamos dešinėje rankoje gėles, pasisuka per dešinį petį pusę rato ir atsisuka į 
scenos vidurį (26 pieš.). 

3-4 taktas 

Merginos vėl keičiasi vietomis, prasilenkdamos scenos viduryje dešiniaisiais pečiais (27 pieš.) ir 
baigia atsisukusios į žiūrovus. Į žiūrovus 4-oji, 3-ioji, 2-oji ir 1-oji atsisuka per kairį petį, 5-oji, 
6-oji, 7-oji ir 8-oji per dešinįjį. 

   

 

VI  

Grojama šeštoji muzikos dalis. 
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1. Sukiniai virtinėse su gėlių pakėlimu (4 tkt.) 

1 taktas 

„A“ virtinės merginos, pradėdamos kaire koja, šoka tris žingsnius kairę ir apsisuka visą ratą per 
kairį petį. Žengdamos trečią žingsnį kaire koja, perneša ant jos kūno svorį ir pasvyra į kairę (28 
pieš.). Abi rankas suglaudžia ir pakelia į kairę galvos aukštyje—rodo sutikt; merginai, kokias turi 
gėles. 

„B“ virtinės merginos atlieka tuos pačius judesius, tik pradeda dešine koja ir sukasi per dešinį 
petį (28 pieš.). 

Abiejų virtinių merginos gėles suglaudžia ir truputį kilsteli. 

2 taktas 

Merginų virtinės šoka į priešingas puses: „A“ į kairį scenos kraštą „B“ į dešinį ir nutolsta viena 
nuo kitos. Merginos atlieka tuos pačius judesius kaip pirmame takte, tik pradeda kitomis kojomis 
ir sukasi per kitą petį (29 pieš.). 

3-4 taktas 

Merginos pakartoja 1 - 2 takto judesius (28, 29 pieš.). 

 

2. Apėjimas porose (4 tkt.) 

5-8 taktas 

Merginos po dvi (4-oji su 3-iąja, 2-oji su 1-ąja, 5-oji su 6-ąja ir 7 oji su 8-ąja) sudaro poras ir 
suglaudžia dešines rankas su gėlėmis galvos aukštyje. Jos eina sukdamosios pagal laikrodžio 
rodyklę šešiolika žingsnių. Kiekvieno takto pirmą žingsnį („viens“) žengia su gilesniu 
tūptelėjimu. Kairėmis rankomis laiko už sijono (30 pieš.). 

Merginos baigia dviejose virtinėse. „A“ virtinėje merginos atsisuka į kairįjį priekinį kampą, o 
„B“ virtinėje—į dešinįjį kampą scenos gilumoje (31 pieš.). Rankas uždeda už nugaros ant 
juosmens. 
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VII 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1. Žingsniai vietoje su negiliu įtupstu ir kūno banga (virtinėse) (4 tkt.) 

Merginos, stovėdamos virtinėse kaip nurodyta 31 piešinyje, atlieka pirmo posmo 1-4 takto 
judesius. 

2. Pabėgimai su „sėmimu“ ir apsisukimu vietoje (virtinėse) (4 tkt.) 

Merginos atlieka pirmo posmo 5 - 8 takto judesius (32 pieš.) Paskutinį sukinį baigia 33 piešinyje 
nurodytose vietose. 

 

 

VIII 

Grojama antroji muzikos dalis. 
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1. Rankų uždėjimas ant pakaušio ir prasilenkimai (4 tkt.) 

Merginos, stovėdamos 34 piešinyje nurodytose vietose, atlieka antro posmo 1-4 takto judesius. 
Po rankų uždėjimo ant pakaušio, neporinės merginos eina į rato vidų, porinės—į išorę, sukasi į 
dešinę (35 pieš.) ir baigia: porinės pasisukusios prieš laikrodžio rodyklę, neporinės—pagal 
laikrodžio rodyklę (36 pieš.). 

 

2. Paėjimai pavieniui rateliais, pirmyn-atgal su apsisukimais (4 tkt.) 

Merginos atlieka antro posmo 5-8 takto judesius, eina pirmyn, atbulos atgal ir trim žingsniais 
vidinio ratelio merginos pasikeičia vietomis su išorinio ratelio merginomis. 

Pabaigoje pasisuka pusę rato kairėn ir atsisuka neporinės į rato centrą, porinės į išorę. 

 

IX 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1. Rankų nuėmimas nuo pakaušio, nusilenkimas, atsitiesimas (4 tkt.) 

Merginos, stovėdamos dviejuose ratuose, atlieka trečio posmo 1-4 takto judesius (37 pieš.). 

2. Sukiniai po sukabintomis rankomis (4 tkt.) 

Merginos atlieka trečio posmo 5-8 takto judesius. 

1-2 taktas 

Po sukabintomis ir pakeltomis dešinėmis rankomis pradžioj apsisuka per dešinį petį neporinės 
merginos (38 pieš.), po to per dešinį petį apsisuka porinės (39 pieš.). 

 

3-4 taktas 

Neporinės merginos apsisuka per kairį petį po sukabintomis ir pakeltomis kairėmis rankomis (40 
pieš.), o po jų taip pat per kairį petį apsisuka porinės merginos (41 pieš.) Jos apsisukdamos 
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paeina kiek į ratelio išorę ir įeina į neporinių merginų tarpus. 

Visos sudaro bendrą ratą veidu į išorę ir pusiau sulenktas rankas susikabina paprastai pešiu 
aukštyje (42 pieš.). Gėles laiko dešinėje rankoje. 

 

 

X 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1. Kryžminiai žingsniai su pabėgimu išvirkščiame rate (4 tkt.) 

Mergaitės atlieka ketvirto posmo 1-4 takto judesius ir suka ratelį pagal laikrodžio rodyklę (42 
pieš.). 

2. Kryžminiai žingsniai su pabėgimu išvirkščiame rate atgal (4 tkt.) 

5-7 taktas 

Mergaitės, pradėdamos kaire koja, atlieka ketvirto posmo 5-7 takto judesius ir suka ratelį prieš 
laikrodžio rodyklę. 

8 taktas 

Mergaitės, paleidusios sukabintas rankas, žengia du žingsnius (kaire, dešine koja) į rato išorę ir 
nusilenkia. Nusilenkdamos kairę koją ištiesia į priekį ir prisėda ant sulenktos dešinės kojos. 
Dešinę ranką su gėle ištiesia į priekį, kairioji—už sijono (43 pieš.). 
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