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Lietuvoje kaimams dar neišsiskirsčius į vienkiemius, o kai kuriose vietovėse ir vėliau buvo 
paprotys ilgais rudens vakarais rinktis iš eilės vis pas kitą arba pas tą patį kaimyną savo darbo 
dirbti: verpti, megzti, juostas austi, virves vyti, kultuves drožti ir pan. Drauge būdavo smagiau, ir 
vienas kitam padėdavo, pamokydavo. 

Per vakarones vyresnio amžiaus vakarotojai pasakodavo visokius atsitikimus, sekdavo pasakas, 
mindavo mįsles. Vaikai šviesdavo suaugusiems su balanomis, lempomis, žvakėmis, mokydavosi 
skaityti, rašyti ar padėdavo jiems dirbti nesudėtingus vakaronių darbus. Jaunimas dirbdamas 
dainuodavo dainas, juokaudavo. Susirinkus didesniam jaunimo būriui, kildavo noras bent kiek 
pasilinksminti: paratuoti, pažaisti, pašokti.1 

Tad padarius pertrauką ar užbaigiant vakaronę, būdavo šokami įvairūs šokiai, kokie tuo metu 
tame krašte buvo madingi. Tačiau yra buvę ir tokių, kurie pagal papročius buvo beveik 
privalomi. Pavyzdžiui, apie Merkinę verpėjos, atėjusios į vakaronę su savo rateliais ir linais, 
sutardavo suverpti siūlų sruogą, tame krašte vadinamą tolka. Kuri verpėja tos sruogos kartu su 
visomis suverpti nesuspėdavo ir likdavo paskutinė, ta turėdavo atlikti bausmę—pašokti šokį, 
kuris buvo vadinamas nevienodai: daukačeku, taukačiku, talkačiku, ir dar kitaip.2 Sceniniam 
variantui parinktas tolkašokio pavaranimas (tolka ir šokis). 

Jis buvo šokamas taip pat įvairiai. Viename iš plačiai žinomų variantų ant grindų būdavo 
sukryžiuojamos dvi lazdos balanos, o per vidurį statoma stiklinė vandens. Šokėja (viena ar 
kelios) šokinėdavo apie kryžioką ir stiklinę, peršokdamos iš vieno tarpo į kitą ir visaip 
švaistydamos kojas, tačiau nei balanų, nei stiklinės nepaliesdamos. Ypač buvo svarbu neišpilti 
vandens. 

Šokis yra labai senas. „Aušros“ 1884 m. balandžio numeryje jis minimas kaip vaikų šokis. 
Labiausiai jis būdavo mėgstamas Dzūkijoje ir yra užrašytas keliose ar net keliolikoje vietų, 
tačiau buvo žinomas ir šiek tiek plačiau. 

Sceniniame variante, kuris čia pateikiamas, šokiui yra suteikta kita prasmė. Jį pradeda šokti ne 
atsilikėlė, o verpėja spartuolė, pirmoji suverpusi savo linų pluoštą. 

                                            
1 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. HI. V., 1971, p. 661, Vakaronės. 
2 LTR 726 (11). 
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Šokį atlieka septynios merginos, kurių kiekviena turi po vieną suverptų linų sruogą, vadinamą 
tolka. Ji maždaug metro ilgio. Siūlai vienur kitur perrišti, kad nesitaršytų. 

Merginų drabužiai—dzūkiški, sijonai—pusilgiai, nesvarbu kokios spalvos. 

Šokis buvo sukurtas „Lietuvos“ ansamblyje 1973 m. pabaigoje, o scenoje pradėtas šokti nuo 
1974 m. kovo 4 d. Muzika—V. Juozapaičio. Pirmoji spartuolė—LTSR nusipelniusi artistė O. 
Pilypaitė. 

Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Lietuviškų šokių pynė II“, ir aikštės kompozicija 16 
merginom knygoje „Sodauto“.  XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks jaunimo grupių merginos.  
Bus šokami du variantai—sceninį varianta šoks kai kurios grupės, o kitos, aikštės variantą 
pritaikyta 8-iom merginom.  

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

1. Spartuolės žingsnis 

Tai vienas paprastasis šuolis ir keturi liauni bėgamieji žingsniukai. Jis atliekamas šokant pirmyn 
ir grojant muzikos įžangą. Metras—3/4, tempas—vidutinis. 

Pradinė padėtis—normali. 

„Viens“ — šuolis pirmyn nuo kairės kojos ant dešinės; 

„du“ - liaunas bėgamasis žingsniukas kaire koja į priekį, metant sulenktą dešinę koją atgal ar po 
savimi; 

„ir“ - liaunas bėgamasis žingsniukas dešine koja į priekį, o kairę metant po savimi; 

„trys“ - dar du tokie pat liauni bėgamieji žingsniukai, metant kojas po savimi. 

Per sekantį įžangos taktą atliekamas kitas toks pat žingsnis, tik jį reikia pradėti kaire koja. 

2. Pirmasis Tolkašokio žingsnis 

Tai trys liuoksniukai, kurie atliekami pakaitomis tai į vieną, tai į kitą šoną, ir du liauni bėgamieji 
žingsniai bei nušokimas abiem kojomis, apsisukant vietoje į kurią nors pusę. Žingsnis atliekamas 
grojant pirmosios muzikos dalies pirmąjį-ketvirtąjį taktą. Metras- 3/4, tempas—vidutinis. 

Pradinė padėtis: šokėjos stovi ratu, atsigręžusios į centrą ir susikabinusios rankomis virš alkūnių. 
Verpalų sruoga guli ant žemės dešinėje pusėje, atgręžta vienu galu į ratelio centrą, kitu—į išorę. 

1 taktas 

„viens“ - liuoksniukas dešinėn, peršokant per sruogą į kitą jos pusę; 

„du“ - liuoksniukas kairėn, atšokant atgal į tą pačią sruogos pusę; 

„trys“ - liuoksniukas dešinėn, vėl peršokant per sruogą. 

2 taktas - liaunas bėgamasis žingsniukas ir nuošokis vietoje, apsisukant vieną kartą į dešinę, 
sudėjus rankas ant juosmens: 

„viens“ - bėgamasis žingsniukas vietoje kaire koja, pasisukant pusę rato per dešinį petį ir 
atsigręžiant į išorę;  
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„du“ - liaunas bėgamasis žingsniukas dešine koja vietoje, atsigręžiant per dešinį petį į centrą; 

„trys“ - nušokama ant abiejų kojų, vėl susikabinant ratu virš alkūnių. 

Per sekančius du taktus atliekami tokie pat liuoksniukai, tik į kitą pusę—pirma į kairę, paskui į 
dešinę ir vėl į kairę; po to reikia apsisukti į kairę pusę, pabaigoje nušokant ant abiejų kojų ir 
susikabinant rankomis virš alkūnių ratu. 

3. Antrasis Tolkašokio žingsnis 

Jis panašus į pirmąjį, nes jį sudaro taip pat liuoskniukai ir bėgamieji žingsniai. Žingsnis 
atliekamas grojant pirmosios muzikos dalies penktąjį-dvyliktąjį taktą. Metras—3/4 ir 2/4, 
tempas—vidutinis. 

Pradinė padėtis: merginos stovi, atsigręžusios į ratelio vidų ir susikabinusios rateliu rankomis 
virš alkūnių. 

1 taktas  (metras—3/4) - trys liuoksniai į dešinę per tris sruogas iš eilės: 

„viens“ - peršokti per sruogą, esančią dešinėje pusėje, atsispiriant labiau kaire koja ir nušokant 
šiek tiek pirmiau ant dešinės, o kairę tuoj pat pristatant prie dešinės;  

„du“ - peršokti per kitą sruogą, esančią dešinėje pusėje, taip, kaip anksčiau per savąją; 

„trys“ - peršokti per trečią iš eilės sruogą, esančią dešinėje pusėje. 

2 taktas (metras—2/4) - trys greiti bėgamieji žingsniukai atgal: 

„viens“ - paleisti rankas, paimti už sijono ir bėgti kaire koja vieną žingsniuką atgal, padidinant 
ratelį; 

„ir“ - bėgti atgal dešine koja; 

„du - bėgti atgal vėl kaire koja. 

3 taktas (metras—3/4) - bėgamuoju žingsniu ir nuošokiu apsisukti vietoje vieną kartą į dešinę: 

„viens“ - žengti dešine koja vietoje ir pasisukti pusę rato per dešinį petį; 

„du“ - žengti vietoje kaire koja ir užbaigti pilną apsisukimą į dešinę; 

„trys“ - žengti vietoje dešine koja. 

4 taktas (metras—2/4) - bėgamieji žingsniukai ir nuošokis į centrą: 

„viens“ - bėgamasis žingsniukas, žengiant kaire koja į ratelio centrą ir sumažinant ratelį; 

„ir“ - žingsniukas dešine koja į centrą; 

„du“ - bėgti kaire koja pirmyn, susikabinant rateliu rankomis virš alkūnių. 

Kartojant muziką, pakartojama tik pirmoji žingsnio pusė—peršokimai per tris sruogas į dešinę ir 
trys smulkūs bėgamieji žingsniukai. Per likusią muzikos dalį (per 2 taktus) merginos paima 
sruogas nuo žemės. 

Pastaba: Antrajame variante (8-iom merginom), kartojant ši žingsnį antrieji peršokimai per tris 
sruogas atliekami į kairę, kad merginos grįžtų prie savo sruogų. 

4. Tolkašokio eglutė 

Tai trys paprastieji žingsniai sukryžiuojant ir atkryžiuojant kojas. Atliekama grojant antrosios 
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muzikos dalies pirmąjį-ketvirtąjį taktą. Metras—3/4, tempas—vidutinis. 

Pradinė padėtis—normali. 

1 taktas 

„viens“ - žengti dešine koja kairėn, kryžiuojant ją pro kairėš priekį, o kairę pakelti nuo žemės po 
savimi; 

„du“ - statyti kairę koją į tą pačią vietą, kurioje ji anksčiau buvo, o dešinę pakelti nuo žemės; 

„trys“ - pastatyti dešinę koją šalia kairės, o kairę pakelti nuo žemės. 

Per sekantį taktą atliekama lygiai tokia pat eglutė, tik pradedama kaire koja. 

Atliekant keletą eglučių iš eilės, reikia dar šiek tiek pasilenkti per liemenį į vieną ir į kitą pusę, 
taip pat ir pakelti aukščiau tai vieną, tai kitą ranką. 

Visi kiti žingsniai (paprastasis, šoninis, švidrelis, virvutė, ir kt.) yra gerai žinomi, todėl čia 
neaprašomi. 

 

ŠOKIO EIGA: PIRMASIS VARIANTAS 

Šokiui mergina spartuolė atsistoja bet kurio užkulisio gilumoje, o kitos šešios merginos—
abiejuose: pirmosios trys, gerokai praretėjusios, kairiame, antrosios trys, taip pat kuo toliau viena 
nuo kitos, dešiniame užkulisyje. Kiekviena mergina abiem rankom už abiejų galų laiko priešais 
save pakeltą iki juosmens, pusiau perlenktą ir šiek tiek susuktą siūlų sruogą. 

 

1. Spartuolės atbėgimas (2 tkt.) 

Grojama šokio įžanga. 

Neseniai laimėjusi verpimo varžybas geriausioji verpėja, nešina abiejose rankose vos tik suverptą 
ir pusiau perlenktą siūlų sruogą, dviem spartuolės žingsniais atšuoliuoja iš užkulisio į sceną (1 
pieš.). 

Tuo metu kitos šešios merginos dar tebėra užkulisiuose. 

2. a) Spartuolės šokis ir kitų merginų atbėgamas (12 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Spartuolė neskubėdama deda verpalų sruogą scenos centre priešais save ant grindų. Per vieną 
taktą ji pasilenkia ir padeda, o per kitą—atsitiesia. 

Tuo metu kitos šešios merginos, taip pat laikydamos priešais save po verpalų sruogą taip, kaip 
spartuolė, dviem spartuolės žingsniais atskuba iš užkulisių į sceną (2 pieš.) ir antrojo takto 
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pabaigoje sustoja apie spartuolę. 

3-4 taktas 

Visos šešios merginos sutartinai padeda sruogas ant žemės savo dešinėje pusėje. Sruogos 
padedamos spinduliais, t. y. vienu galu į scenos centrą, kitu—į išorę. Padėjusios jos pasitraukia 
po du tris žingsnius atbulos į išorę ir atsistoja prie išorinio sruogos galo (3 pieš.). 

 

5 taktas 

Spartuolė šokinėja ratu per visas sruogas iš eilės(3 pieš.). Pradedant kaire koja, ji šoka tris 
šuolius pirmyn („viens-du-trys“). 

6 taktas 

Pradedant dešine koja spartuolė sukasi viena triguba polka dešinėn („viens-ir-du“) 

7-8 taktas 

Spartuolė toliau sukasi triguba polka („viens-ir-du-trys-ir-viens“) ir paprastu žingsniu ir 
dvigubuoju („du-trys“) dešinėn. 

9 taktas 

Spartuolė kartojas 5-ojo takto judesius. 

10 taktas 

Spartuolė vienu vilkeliu apsisukti dešinėn („viens-du“), ir baigusi apšokti pilną ratą, atsisuka į 
žiūrovus. 

11-12 taktas  

Spartuolė pribėga prie savo sruogos, ją paima į abi rankas kaip pradžioje, atsitraukia į scenos 
gilumą, ir pasisuka nugara į žiūrovus. 

Tuo metu kitos merginos iš pradžių tebestovi ratu tose pačiose vietose ir tebesigroži spartuolės 
šokimu, o vėliau, per paskutinius du taktus, spartuolei šokant atgal, jos žengia po keletą žingsnių 
pirmyn ir susikabina rateliu rankomis virš alkūnių. Kiekvienos merginos sruoga yra jai iš 
dešinės. 

b) Visų merginų šokis (12 tkt.) 

Kartojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Rateliu susikabinusios šešios merginos šoka pirmuoju Tolkašokio žingsniu, pradėdamos į dešiną. 
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Kiekviena mergina šokinėja per savo sruogą čia į vieną, čia į kitą jos pusę. Paskui šokėjos 
paleidžia rankas ir kiekviena liaunais bėgamaisiais žingsniais apsisuka vietoje į dešinę. Po to 
viską pakartoja, pradėdamos į kitą pusę, į kairę. 

Tuo metu spartuolė, laikydama rankose verpalų sruogą, šoka pasauliui dideliu ratu apie kitas 
šešias merginas. Per keturis taktus ji nušoka iš gilumos į avansceną  Per pirmąjį taktą ji šoka tris 
šoninius žingsnius dešinėn, per antrąjį du sukinius („viens-ir-du-trys“) ir stryksnį kaire koja 
(„ir“).  Per 3-4-ajį taktą ji kartoja 1-2-ojo takto judesius. 

5-8 taktas 

Šešios merginos šoka antruoju Tolkasokio žingsniu dešinėn ratu. Iš pradžių trim liuoksniukais jos 
peršoka iš eilės per tris sruogas, o paskui, paleidusios rankas, pabėgėja atbulos į išorę, praretėja, 
apsisuka į kairę ir vėl, subėgusios arčiau viena prie kitos, susikabina rateliu virš alkūnių. 

Tuo metu verpimo spartuolė toliau šoka aplink merginų ratelį.  Per 5-aji taktą ji šoka tris 
šoninius, o per 6-ajį taktą viena sukinį su stryksniu kaire koja („viens-du-ir“).  Per 7-8-ajį taktą ji 
visa tai pakartoja, ir nuša maždaug ketvirtadalį rato. 

 

9-10 taktas 

Šešios merginos pakartoja antrojo Tolkašokio žingsnio dalį ir suka ratelį ta pačia kryptimi iki 
savo vietų. Paleidusios rankas, jos nenutolsta į išorę, o pribėga prie savo sruogų tiek, kad jas 
galėtų greitai paimti. 

Spartuolė tebešoka dideliu ratu apie merginas, kartodama 1-2-ojo takto judesius ir nušoka pro 
kairį scenos kraštą į gilumą. 

11-12 taktas 

Kiekviena mergina ima abiem rankom savo verpalų sruogą už galų, ir visos, atbulos traukdamosi 
į gilumą, sudaro vieną eilę scenos gilumoje (5 pieš.). 

Spartuolė, apsisukusi vietoje vieną kitą kartą, atsistoja scenos gilumoje, eilės viduryje, tarp 3-
osios ir 4-osios merginos (5 pieš.). 

Muzikos pabaigoje visos septynios merginos jau turi stovėti vienoje eilėje, atsigręžusios į 
žiūrovus. Perlenktas per pusę ir trupučiuką susuktas sruogas jos laiko priešais save juosmens 
aukštyje, kaip šokio pradžioje, subėgdamos į sceną. 

3. a) Grožėjimasis sruogomis (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 
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1-4 taktas 

Visos merginos, šokdamos eglute vietoje, grožisi savo nudirbtu darbu—suverptomis siūlų 
sruogomis. Kiekvieno takto pradžioje („viens“) jos kilsteli tai vieną, tai kitą sruogos galą 
aukščiau, ligi įstrižainės padėties. 

Ketvirtojo takto pabaigoje merginos dešine ranka paima už vieno sruogos galo, o kitą paleidžia, 
ir sruoga išsitiesia visu ilgiu. Kaire ranka jos paima už sijono. 

5-7 taktas 

Visos merginos, dešine ranka sukdamos žemyn nukarusią sruogą į dešinę pusę, eina viena eile 
šešis paprastuosius žingsnius pirmyn ir ateina į avansceną. 

8-10 taktas 

Visos merginos, taip pat sukdamos savo sruogas, traukiasi šešis paprastuosius žingsnius atbulos į 
scenos gilumą.  

11-13 taktas 

Merginos vėl eina šešis žingsnius į priekį ir taip pat suka sruogas, kaip per penktąjį-septintąjį 
taktą. 

14-16 taktas 

Spartuolė, tebesukdama savo sruogą, eina pirmyn tris ar keturis žingsnius (6 pieš.) ir per 
paskutinį taktą padeda savo sruogą ant žemės. Vienas sruogos galas atgręžtas į žiūrovus, kitas—į 
scenos gilumą. 

Tuo metu kitos šešios merginos iš pradžių traukiasi tris ar keturis žingsnius atbulos į scenos 
gilumą (6 pieš.), taip pat sukdamos savo sruogas kaip anksčiau, o į pabaigą suneria po dvi 
sruogas: porose jos atsigręžia viena į kitą, nelyginės merginos (1, 3 ir 5) laiko ištemptą sruogą 
horizontaliai priešais save sulig krūtine, o poros lyginė mergina užmeta kaire ranka laikomą 
sruogos galą ant nelyginės merginos laikomos sruogos ir tuoj pat paima už kabančio galo. Taip 
sunėrusios sruogas, merginos pakelia jas ištemptas aukštai virš galvos. 

 

b) Sukimasis poromis ir šokinėjimas (16-tkt.) 

Kartojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Spartuolė šokinėja per savo sruogą čia sukryžiuodama, čia atkryžiuodama kojas. Ji kas ketvirtinė 
pašoka ir sukryžiuoja abi kojas taip, kad jos būna priešingose sruogos pusėse, paskui vėl pašoka, 
jas atkryžiuoja ir nušoka ant žemės šiek tiek praskėstomis kojomis. Taip kojas kaitydama, ji šoka 
keletą liuoksniukų pirmyn (7 pieš.) ligi kito sruogos galo, o paskui atbula atgal. 

Kitų merginų poros sukasi šoniniu žingsniu į dešinę (7 pieš.). Per tris taktus devyniais šoniniais 
žingsniais kiekviena pora apsisuka vietoje po pusantro karto. Per paskutinį taktą jos padeda 
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sukryžiuotas sruogas ant žemės priešais save ir pasiruošia šokinėti per jas. Rankos uždėtos ant 
juosmens arba laikoma už sijono. 

 

5-7 taktas 

Spartuolė šokinėja greitąja virvute per savo sruogą ir atšoka į prieki ligi to galo, kuris yra arčiau 
žiūrovų. 

Tuo metu kitos šešios merginos pirmuoju Tolkašokio žingsniu šokinėja per sunertas ir ant žemės 
padėtas sruogas (8 pieš.). Kiekviena mergina liuoksniuku peršoka per vieną savo sruogos galą į 
dešinę pusę („viens“), paskui atšoka atgal į kairę pusę („du“), o po to vėl į dešinę („viens“) ir 
paskui šoka šuoliuku dešine koja pirmyn į kitą kvadratą („du“); peršokdama ant kairės kojos 
tame pačiame kvadrate, ji apsisuka per dešinį petį pusę rato („viens“) ir pabaigoje nušoka ant 
abiejų kojų tame pačiame kvadrate („du“). Po šio pašokinėjimo merginos yra pasikeitusios savo 
kvadratais. 

8-10 taktas 

Spartuolė greitąja virvute šokinėja per savo sruogą ir nušoka atbula atgal ligi to sruogos galo, 
kuris yra atgręžtas į scenos gilumą. 

Tuo metu kitos šešios merginos šokinėja pavieniui per sunertas sruogas taip pat, kaip anksčiau, ir 
kiekviena mergina sugrįžta į savo kvadratą. 

11-13 taktas 

Merginos dar kartą pakartoja visa tai, ką darė per penktąjį-septintąjį taktą: jos šokinėja per 
sunertas sruogas ir vėl pasikeičia vietomis. 

Spartuolė šoka suktukais nedideliu ratuku apie savo sruogą į dešinę arba į kairę pusę (8 pieš.). 
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14-16 taktas 

Spartuolė tebešoka greitais suktukais apie savo sruogą. 

Į pabaigą ji paima ją į rankas, perlenkia pusiau ir laiko abiejose rankose priešais save. 

Tuo metu kitos šešios merginos, likusios prie svetimą sruogų, ima jas už galų (viena ranka—už 
vieno, kita—už kito), pakelia ir susikabina už kairių parankių. Kairės merginų rankos yra 
pakeltos aukštyn, o dešinės—ištiestos į šonus. Abiejose rankose merginos laiko po ištemptą 
svetimą sruogą už abiejų galų (vienos sruogos galas trumpam paleidžiamas tik susikabinant). 

4. a) Sukimasis poromis už parankių (8 tkt) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Scenos gilumoje esančios visos trys merginų poros, susikabinusios už kairių parankių ir 
laikydamos ištiestas ir aukštai pakeltas sruogas, negreitai sukasi kubilo žingsniu (9 pieš.). Per 
keturis taktus dešimčia kubilo žingsnių kiekviena pora i apsisuka po porą ar trejetą kartų. 

Tuo metu spartuolė šoka avanscenos centre. Ji atlieka pakaitomis tai siūbuojamuosius žingsnius, 
tai sukinius. 

 

5-8 taktas 

Gilumoje esančios visos trys merginų poros tebesisuka ir toliau kubilo žingsniu, tik viduryje 
esanti pora pamažu traukiasi dar šiek tiek į gilumą, o kraštuose esančios dvi poros eina šiek tiek 
pirmyn ir suartėja. 

Muzikos pabaigoje šios šešios merginos sudaro mažą išvirkščią ratelį. Kiekviena laiko po 
ištemptą sruogą rankomis už galų, o mažaisiais pirščiukais jos tarpusavy susikabina rateliu. 
Priekyje, arčiausiai žiūrovų esanti 1-oji ir 6-oji mergina gerokai pasilenkia ir nuleidžia sruogas 
žemyn; gilumoje esanti 3-oji ir 4-oji pasistiebia ir sruogas pakelia aukštyn virš galvos; šonuose 
esančios 2-oji ir 5-oji merginos stovi truputį pasilenkusios ir sruogas laike įstrižai—į scenos 
gilumą atgręžtą galą pakelia aukščiau, o į žiūrovus atgręžtą galą—nuleidžia žemiau. 

Tuo metu spartuolė vėl pakaitomis tai siūbuojamaisiais žingsniais, tai sukiniais nušoka į dešinį 
scenos kraštą (10 pieš.). 
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b) Mestuvai (8 tkt.) 

Kartojama trečioji muzikos dalis. 

9-16 taktas 

Spartuolė lyg meta gijas ant mestuvų (kitų šešių merginų). Kaire ranka ji lyg prilaiko siūlus, 
bėgančius iš ričių ant mestuvų, o dešine lyg suka mestuvus, ant kurių vyniojami siūlai. Pabaigoje 
(15-16 taktas) ji ištiesia sruogą, per-kelia sau per galvą ir sulaiko juosmens aukštyje. 

Kitos šešios merginos (mestuvai) sukasi lygiais smulkiaisiais žingsniais ratu prieš saulę (11 
pieš.). Kiekviena mergina, šokanti išvirkščiu rateliu, atsiradusi gilumoje trumpam pasistiebia, 
pakelia rankas į viršų; eidama dešiniu scenos šonu, palaipsniui lenkiasi ir rankas leidžia žemyn; 
atsiradusi žiūrovų pusėje, visiškai jas nuleidžia ir kuo daugiau pasilenkia, paskui vėl palaipsniui 
tiesiasi ir t. t. Sukantis verpalų sruogos visą laiką turi būti ištiestos, rankos sukabintos, ratelis turi 
lygiai ir sklandžiai suktis. 

Per aštuonis taktus merginos ratelį—mestuvus—apsuka tris ar keturis kartus ir j pabaigą ateina į 
tas pačias vietas, iš kurių pradėjo. 

Paskutinio takto metu jos paleidžia viena kitos ranką ir pasisuka per dešinį petį į centrą; sruogas 
tebelaiko visiškai ištiestas priešais save. 

 

5. Ratelio padidinimas (2 tkt.) 

Grojama šokio įžanga. 

Merginos, šiek tiek pasistiebusios, traukiasi atbulos į išorę ir ratelį padidina (12 pieš.). Per 
kiekvieną taktą jos žengia po penkis žingsnius („viens-du-ir-trys-ir"). Per pirmąjį įžangos taktą 
jos pradeda žengti dešine koja, o per antrąjį—kaire. 

Tuo metu spartuolė atšoka tuo pačiu žingsniu iš dešinio scenos šono į centrą (12 pieš.) ir 
atsigręžia į žiūrovus. 
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6. Merginų sukimasis (12 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visos septynios merginos sukasi vietoje švidreliu į dešinę. Spartuolė laiko sruogą apsijuosusi 
juosmens aukštyje, o kitos merginos—ištiestą priešais save (13 pieš.). Per keturis taktus 
kiekviena apsisuka po šešis kartus. Ketvirtojo takto pabaigoje merginos lieka atsigręžusios į 
spartuolę, kuri yra centre. 

 

5-8 taktas 

Spartuolė ramiai stovi ir žiūri į merginas, o kitos šešios šoka aplinkui ratu šoniniu žingsniu į 
dešinę apie ją (10 šoninių žingsnių). 

9-10 taktas 

Ratą sudarančios šešios merginos sukasi vietoje švidreliu į dešinę, sruogas laikydamos priešais 
save abiem rankom. Kiekviena mergina apsisuka po porą ar trejetą kartų. 

Tuo metu spartuolė sukasi scenos centre, taip kaip ankščiau. Dešimtojo takto pabaigoje ji įlenda į 
savo sruogą. 

11-12 taktas 

Merginos pribėga prie spartuolės, dešine ranka laikomą savo sruogos galą permeta per spartuolės 
sruogą ir tuoj pat jį vėl paima. Tokiu būdu išeina lyg ir verpiamojo ratelio ratas. 

7. Rato sukimas (12 tkt.) 

Kartojama pirmoji muzikos dalis. 

13-16 taktas 

Sudarytą ratą merginos smagiai suka i dešinę (12 šoninių žingsnių). Spartuolė, iškėlus rankas 
laisvai virš galvos ir švelniai jas mojuodama, stovi vietoje ir grožėjasi sukančiomis sruogomis 
(14 pieš.). 

17-20 taktas 

Merginos staiga („viens“) pakelia sruogas į viršų virš galvos ir toliau smagiai suka ratą šoniniu 
žingsniu į tą pačią pusę. Dešimčia šoninių žingsnių jos apsuka ratą dar pusantro karto ir atšoka į 
savo ankstesnes vietas. Dvidešimtojo takto pabaigoje („du“) visos šešios merginos paleidžia 
dešine ranka laikomą savo sruogos galą, vėl ta pačia ranka greitai paima sruogą už vidurio ir 
tokiu būdu ratą išardo. Spartuolė taip pat paima perlenktą per vidurį savo sruogą. Visos merginos 
pakelia sruogas aukštai virš galvos. Kairė ranka—už sijono arba ant juosmens. 

21-24 taktas 
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Visos merginos smarkiai sukasi vietoje į dešinę pusę švidreliu. Per keturis taktus kiekviena 
apsisuka po keletą kartų. Pabaigoje (paskutinio takto „du“) merginos atsistoja ant dešinės kojos, 
o kairę laiko ištiestą atgal ir pastatytą pirštais ant žemės (ketvirtoji pozicija). Dešinė ranka su 
sruoga—pakelta, kairė—ant juosmens arba už sijono. Spartuolė stovi centre, o kitos merginos—
pusračiu apie ją, atsigręžusios į centrą arba į žiūrovus. 

Kiek pastovėjusios merginos lenkiasi žiūrovams ir išbėga į kurį nors užkulisį. 
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ŠOKIO EIGA: ANTRASIS  VARIANTAS 

Šokiui merginos atsistoja abiejuose užkulisiuose. Kiekviena mergina abiem rankom už abiejų 
galų laiko priešais save pakeltą iki juosmens, pusiau perlenktą ir šiek tiek susuktą siūlų sruogą. 

1. Spartuolės atbėgimas (2 tkt.) 

Grojama šokio įžanga. 

Visos merginos dar tebėra užkulisiuose. 

2. a) Spartuolės šokis ir kitų merginų atbėgamas (12 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Visos merginos dar tebėra užkulisiuose. 

9-12 taktas 

Aštuonios merginos subėga paprastu bėgamuoju į ratuką ir sutartinai padeda sruogas ant žemės 
savo dešinėje pusėje. Sruogos padedamos spinduliais, t. y. vienu galu į scenos centrą, kitu—į 
išorę.  Padėjusios jos pasitraukia po du tris žingsnius atbulos į išorę ir atsistoja prie išorinio 
sruogos galo (1 pieš.). 

1 pieš. 

Per paskutinius du taktus merginos žengia po keletą žingsnių pirmyn ir susikabina rateliu 
rankomis virš alkūnių. Kiekvienos merginos sruoga yra jai iš dešinės. 

b) Visų merginų šokis (12 tkt.) 

Kartojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Rateliu susikabinusios aštuonios merginos šoka pirmuoju Tolkašokio žingsniu, pradėdamos į 
dešinę. Kiekviena mergina šokinėja per savo sruogą čia į vieną, čia į kitą jos pusę. Paskui šokėjos 
paleidžia rankas ir kiekviena liaunais bėgamaisiais žingsniais apsisuka vietoje į dešinę. Po to 
viską pakartoja, pradėdamos į kitą pusę, į kairę. 

5-8 taktas 

Aštuonios merginos šoka antruoju Tolkašokio žingsniu dešinėn ratu. Iš pradžių trim 
liuoksniukais jos peršoka iš eilės per tris sruogas, o paskui, paleidusios rankas, pabėgėja atbulos į 
išorę, praretėja, apsisuka į kairę ir vėl, subėgusios arčiau viena prie kitos, susikabina rateliu virš 
alkūnių. 
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9-10 taktas 

Šešios merginos pakartoja antrojo Tolkašokio žingsnio dalį, tik suka ratelį į kairę. Paleidusios 
rankas, jos nenutolsta į išorę, o pribėga prie savo sruogų tiek, kad jas galėtų greitai paimti. 

11-12 taktas 

Kiekviena mergina ima abiem rankom savo verpalų sruogą už galų, ir visos, atbulos traukdamosi 
į gilumą, sudaro vieną eilę scenos gilumoje (3 pieš.). 

Muzikos pabaigoje visos aštuonios merginos jau turi stovėti vienoje eilėje, atsigręžusios į 
žiūrovus. Perlenktas per pusę ir trupučiuką susuktas sruogas jos laiko priešais save juosmens 
aukštyje, kaip šokio pradžioje, subėgdamos į sceną. 

 

3. a) Grožėjimasis sruogomis (16 tkt.) 

Grojama antroji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visos merginos, šokdamos eglute vietoje, grožisi savo nudirbtu darbu—suverptomis siūlų 
sruogomis. Kiekvieno takto pradžioje („viens“) jos kilsteli tai vieną, tai kitą sruogos galą 
aukščiau, ligi įstrižainės padėties. 

Ketvirtojo takto pabaigoje merginos dešine ranka paima už vieno sruogos galo, o kitą paleidžia, 
ir sruoga išsitiesia visu ilgiu. Kaire ranka jos paima už sijono. 

5-7 taktas 

Visos merginos, dešine ranka sukdamos žemyn nukarusią sruogą į dešinę pusę, eina viena eile 
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šešis paprastuosius žingsnius pirmyn ir ateina į avansceną. 

8-10 taktas 

Visos merginos, taip pat sukdamos savo sruogas, traukiasi šešis paprastuosius žingsnius atbulos į 
scenos gilumą. 

11-13 taktas 

Merginos vėl eina šešis žingsnius į priekį ir taip pat suka sruogas, kaip per penktąjį-septintąjį 
taktą. 

14-16 taktas 

Aštuonios merginos iš pradžių traukiasi tris ar keturis žingsnius atbulos į scenos gilumą (4 pieš.), 
taip pat sukdamos savo sruogas kaip anksčiau, o į pabaigą suneria po dvi sruogas: porose jos 
atsigręžia viena į kitą, nelyginės merginos (1, 3, 5 ir 7) laiko ištemptą sruogą horizontaliai 
priešais save sulig krūtine, o poros lyginė mergina užmeta kaire ranka laikomą sruogos galą ant 
nelyginės merginos laikomos sruogos ir tuoj pat paima už kabančio galo. Taip sunėrusios 
sruogas, merginos pakelia jas ištemptas aukštai virš galvos. 

4 pieš. 

b) Sukimasis poromis ir šokinėjimas (16-tkt.) 

1-4 taktas 

Merginų poros sukasi šoniniu žingsniu į dešinę (5 pieš.). Per tris taktus devyniais šoniniais 
žingsniais kiekviena pora apsisuka vietoje po pusantro karto. Per paskutinį taktą jos padeda 
sukryžiuotas sruogas ant žemės priešais save ir pasiruošia šokinėti per jas. Rankos laikomos už 
sijono. 

5 pieš. 

5-7 taktas 

Aštuonios merginos pirmuoju Tolkašokio žingsniu šokinėja per sunertas ir ant žemės padėtas 
sruogas (6 pieš.). Kiekviena mergina liuoksniuku peršoka per vieną savo sruogos galą į dešinę 
pusę („viens“), paskui atšoka atgal į kairę pusę („du“), o po to vėl į dešinę („viens“) ir paskui 
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šoka šuoliuku dešine koja pirmyn į kitą kvadratą („du“); peršokdama ant kairės kojos tame 
pačiame kvadrate, ji apsisuka per dešinį petį pusę rato („viens“) ir pabaigoje nušoka ant abiejų 
kojų tame pačiame kvadrate („du“). Po šio pašokinėjimo merginos yra pasikeitusios savo 
kvadratais. 

8-10 taktas 

Aštuonios merginos šokinėja pavieniui per sunertas sruogas taip pat, kaip anksčiau, ir kiekviena 
mergina sugrįžta į savo kvadratą. 

11-13 taktas 

Merginos dar kartą pakartoja visa tai, ką darė per penktąjį-septintąjį taktą: jos šokinėja per 
sunertas sruogas ir vėl pasikeičia vietomis. 

14-16 taktas 

Aštuonios merginos, likusios prie svetimų sruogų, ima jas už galų (viena ranka—už vieno, kita—
už kito), pakelia ir susikabina už kairių parankių. Kairės merginų rankos yra pakeltos aukštyn, o 
dešinės—ištiestos į šonus. Abiejose rankose merginos laiko po ištemptą svetimą sruogą už abiejų 
galų (vienos sruogos galas trumpam paleidžiamas tik susikabinant). 

6 pieš. 

4. a) Sukimasis poromis už parankių (8 tkt) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visos keturios merginų poros, susikabinusios už kairių parankių ir laikydamos ištiestas ir aukštai 
pakeltas sruogas, negreitai sukasi kubilo žingsniu (7 pieš.). Per keturis taktus dešimčia kubilo 
žingsnių kiekviena pora apsisuka po porą ar trejetą kartų.  

7 pieš. 

5-8 taktas 

Viduryje esančios merginų poros tebesisuka ir toliau kubilo žingsniu, o kraštuose esančios poros 
eina šiek tiek pirmyn ir suartėja sudarant ratelį (8 pieš.) 

Muzikos pabaigoje šešios merginos sudaro ratelį ir atsitupia. 

Pastaba: Šventėje bus galimybė kad iš kiekvienos grupes dvi merginas iš kiekvienos grupės sueis 
kartu ir sudarys mestuvus (panašiai kaip pirmajame variante).  
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8 pieš. 

b) Mestuvai (8 tkt.) 

Kartojama trečioji muzikos dalis. 

9-16 taktas 

Merginos ratelyje tupi, ratelyje sruogas laikydamos priešais save. 

Pastaba: Jei šventėje tam tikros merginos bus suradrusios mestuvus, jos sukasi lygiais 
smulkiaisiais žingsniais ratu prieš saulę (9 pieš.). Kiekviena mergina, šokanti išvirkščiu rateliu, 
atsiradusi gilumoje trumpam pasistiebia, pakelia rankas į viršų; eidama dešiniu scenos šonu, 
palaipsniui lenkiasi ir rankas leidžia žemyn; atsiradusi žiūrovų pusėje, visiškai jas nuleidžia ir 
kuo daugiau pasilenkia, paskui vėl palaipsniui tiesiasi ir t.t. Sukantis verpalų sruogos visą laiką 
turi būti ištiestos, rankos sukabintos, ratelis turi lygiai ir sklandžiai suktis. 

Per aštuonis taktus merginos ratelį—mestuvus—apsuka tris ar keturis kartus ir į pabaigą ateina 
į tas pačias vietas, iš kurių pradėjo. 

9 pieš. 

5. Ratelio padidinimas (2 tkt.) 

Grojama šokio įžanga. 

Merginos, pasistiebusios, traukiasi atbulos į išorę ir ratelį padidina. Per kiekvieną taktą jos žengia 
po penkis žingsnius („viens-du-ir-trys-ir"). Per pirmąjį įžangos taktą jos pradeda žengti dešine 
koja, o per antrąjį—kaire. 

6. Merginų sukimasis (12 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visos aštuonios merginos sukasi vietoje švidreliu į dešinę laikydamos ištiestą sruogą (tolką) 
priešais save (11 pieš.). Per keturis taktus kiekviena apsisuka po šešis kartus. Ketvirtojo takto 
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pabaigoje merginos lieka atsigręžusios į spartuolę, kuri yra centre. 

11 pieš. 

5-8 taktas 

Merginos šoka aplinkui ratu šoniniu žingsniu į dešinę (10 šoninių žingsnių). 

9-12 taktas 

Merginos vėl sukasi vietoje švidreliu į dešinę, ir apsisuka vietoje 5 kartus. 

7. Rato sukimas (12 tkt.) 

Kartojama pirmoji muzikos dalis. 

13-20 taktas 

Merginos smagiai suka ratą į dešinę 22 šoninių žingsnių. Dvidešimtojo takto pabaigoje („du“) 
visos merginos pakelia sruogas aukštai virš galvos. Kairė ranka—už sijono. 

21-24 taktas 

Visos merginos smarkiai sukasi vietoje į dešinę švidreliu. Per keturis taktus kiekviena apsisuka 
po keletą kartų. Pabaigoje (paskutinio takto „du“) merginos atsistoja ant dešinės kojos, o kairę 
laiko ištiestą atgal ir pastatytą pirštais ant žemės (ketvirtoji pozicija). Dešinė ranka su sruoga—
pakelta, kairė—ant juosmens arba už sijono.  

Kiek pastovėjusios merginos lenkiasi žiūrovams ir išbėga į kurį nors užkulisį. 
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