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Senovės lietuviai tikėjo, kad nuo sėjos priklauso būsimas derlius. Žemdirbiai stengėsi sėjai
parinkti tinkamą laiką. Sėjos pradžia sietą su gamtos reiškiniais. Būdavo svarbi ir vėjo kryptis, ir
mėnulio fazė. Nieko nesėdavo, kol neišgirsdavo pirmąjį perkūną griaudžiant.
„Toli Žemaitijos vakaruose sudundėjo pirmoji pavasarinė perkūnija. Senas žemaitis, pasižvalgęs
į padangę, senu savo papratimu prasitarė:
- Dėkavot Dievui, sulaukėm žemelei palaimos! Dabar jau galėsime javelius sėti be baimės,“ rašo Balys Buračas.
Dar buvo sakoma, kad Perkūnas žemelę atrakino, todėl tinka pradėti sėją.
„Su sėjos pradžia buvo susiję įvairūs prietarai ir magija. Žemdirbys, eidamas pirmąkart sėti,
apsivilkdavo baltus marškinius. Kad javai būtų švarūs, ... sustatydavo visą šeimyną gryčioje prie
durų. Stovintieji laikydavo atkišę rieškučias, o šeimininkas berdavo po truputį visokių javų.
Kurių daugiau į rieškučias patekdavo, tų daugiau sėdavo tikėdami, kad iš jų susilauksią geresnio
derliaus. " (P. Dundulienė. Lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos.)
Javus sėjo iš naminio audeklo paklodės. Vieną paklodės galą pririšdavo virve ant peties, o kitą
galą laikydavo kaire ranka. Sėjimui skirta prijuostė buvo iš storos drobės, ilga ir plati.
Sėdavo vyriausias bei seniausias šeimos narys: senelis, tėvas, vyresnysis brolis, o biržydavo
jaunesnieji šeimynykščiai, moterys, merginos, pusberniai.
Javus ir sėmenis sėjo pilna sauja. Kai neturėdavo sėtuvių iš šiaudų ar šaknų, naudodavo medines
statinėles, vadinamas kubilais.
Prieš eidami sėti, apie indą su javais (sėtuvę, kubilą) sukdavo magišku ratu, kaskart iškilmingai
pagarbiai nusilenkdami Dievužėliui, Didžiam sėjužėliui. Vienas iš tokių ratelių – „Kubilo
sukimas“ (iš K. Žievio asmeninio archyvo), kuris nepasižymi choreografine medžiaga, tačiau
puikiai atspindi apeiginį ratelio charakterį.
„Kubilinis“ ir sukurtas panaudojant šią medžiagą. Šokio pradžioje, po nugriaudėjusio perkūno,
šeimininkas sako oraciją. Šokio forma—ratas. Rato viduryje—solistai. Tai šeimininkai, laikantys
rankose sėtuvę arba kubilą su javais. Šokis skirtas devynioms poroms. Devintoji pora turėtų būti

KUBILINIS

vyresnio amžiaus. Šokėjai gali būti apsirengę šviesiais kostiumais. Merginų prijuostės—
išskirtinai baltos. Kadangi sėtuvę šokio eigoje reikės kilnoti, ji neturėtų būti sunki, tačiau
pakankamai didelė, kad būtų gerai iš toli matoma.
Šokio muzikų parašė kompozitorė Jūratė Baltramiejūnaitė, panaudodama LTR 1220 (3) Kubilo
(žaidimo) melodijų ir tekstų. Muzika trylikos dalių. Metras—2/4. Šokio pradžioje grojama
šešiolikos taktų įžanga—tai perkūnijų imituojanti muzika. Po to pauzė, per kurių šeimininkas
sako oraciją. Po jos seka kiti aštuoni įžangos taktai. Toliau muzikos dalys grojamos iš eilės.
Šokį pirmų kartų pašoko Kauno Vytauto Didžiojo universiteto šokių ansamblis „Žilvitis“ 1998
m. Kaune.
Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Rytagonė“. XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks
vyresniųjų grupės. Čia pateikiama du šokio kompozicijos variantai pritaikyti šokti aikštėje, su
tam tikrais pakeitimais. Kadangi šventėje šokėjai bus jungiami į didelius koncentrinius ratus,
šeimininkų dalį mokintis nereikia.
ŠOKIO ŽINGSNIAI
Kubilinio trižingsnis
Pradinė padėtis—normali stovėsena. Žingsnis trunka du taktus, grojant pirmąją ir antrąją
muzikos dalį.
1 taktas
Šokti trižingsnį pirmyn, pradedant dešine koja.
2 taktas
„Viens“ - žengti kaire koja pirmyn, ja kiek pasistiebus;
„du“ - pristatyti dešinę koją prie kairės šeštąja pozicija; iš pasistiebimo nusileisti į tūpsnį.
Toliau žingsnį kartoti iš pradžių, tik pradėti iš tūpsnio. Kartais šį junginį reikia šokti atbulomis.
Kubilinio šoninis žingsnis
Pradinė padėtis—normali stovėsena (šokėjo dešinys petys pasuktas šokio kryptimi). Žingsnis
trunka du taktus ir atliekamas grojant trečiąją muzikos dalį.
1 taktas
„Viens-ir“ - šokti šoninį žingsnį dešinėn;
„du“ - žengti dešine koja į dešinę.
2 taktas
„Viens“ - žengti kaire koja dešinėn, kryžiuojant ją priešais dešinę ir statant nuo pirštų visa pėda;
pirštus mažumą pakreipti kairėn;
„du“ - pristatyti dešinę koją prie kairės šeštąja pozicija ir kiek tūptelėti.
Kitą žingsnį kartoti iš pradžių, pradedant iš tūpsnio.
Kubilo ridenimas poroje
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Pradinė padėtis—šokėjai stovi poroje, susikabinę abiem rankom paprastai žemai. Junginys
trunka aštuonis taktus ir atliekamas grojant penktąją muzikos dalį.
1 taktas
„Viens-ir“ - šokti vieną lėtą šoninį žingsnį (mergina dešinėn, o vaikinas kairėn), supant
sukabintas rankas kas aštuntinė, pagal merginą-dešinėn, kairėn;
„du“ - dar kartą supant rankas pagal merginą dešinėn, žengti į šoną (mergina dešine, vaikinas
kaire koja);
„ir“ - stryksnis vietoje ant tos kojos, kuria buvo žengta prieš tai, sulaikant šone pakeltas
sukabintas rankas.
2 taktas
Pakartoti 1 takto judesius į kitą pusę, pradedant kitomis kojomis ir supant rankas kita kryptimi.
3 taktas
„Viens“ - dvigubasis žingsnis į šoną (mergina dešine, vaikinas kaire koja), supant rankas į šoną
pagal šokimo kryptį;
„du“ - kartoti „viens“ judesį į kitą pusę.
4 taktas
Dviem dvigubaisiais žingsniais apsisukti vietoje (mergina per dešinį, vaikinas per kairį petį) visą
ratą, perkeliant per galvą sukabintas rankas.
5-8 taktas
Šokėjai poroje susikabina dešinėmis rankomis per juosmenį, o kairėmis—ant dešinio partnerio
peties ir šoka aštuonis dvigubuosius žingsnius, sukdamiesi poroje dešinėn; vaikinas pradeda
kaire, mergina—dešine koja; per du žingsnius reikia apsisukti visą ratą; abu šokėjai, sukdamiesi
poroje, kiek pakrypsta į vieną pusę, lyg ridentų kubilą.
Kitą junginį pakartoti nuo pradžios.
Kubilo ridenimas poroje be sukimo
Pradinė padėtis—šokėjai stovi poroje, susikabinę abiem rankom paprastai žemai. Junginys
trunka aštuonis taktus ir atliekamas grojant penktąją muzikos dalį.
1-4 taktas
Šokėjai atlieka „Kubilo ridenimas poroje“ 1-4 takto judesius.
5-8 taktas
Šokėjai poroje lieka susikabinę paprastai žemai, ir šoka aštuonis dvigubuosius žingsnius vietoje,
smagiai supdami abi rankas į dešinę ir kairę. Kitą junginį pakartoti nuo pradžios.
Kubilinio vilkelis
Pradinė padėtis—šokėjai stovi poroje susikabinę dešinėmis rankomis per juosmenį, o kairėmis—
ant dešinio partnerio peties. Mergina—nugara šokimo kryptimi. Žingsnis trunka keturis taktus ir
šokamas grojant šeštąją muzikos dalį.
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1-2 taktas
Šokėjai įtūpę šoka poroje vilkelį ratu dešinėn.
3-4 taktas
Šokėjai šoka keturis dvigubuosius žingsnius „ridendami kubilą“, t.y. abu per liemenį
pasikraipydami viena kryptimi. Kitą junginį pradėti nuo pradžios.
Be šių, šokyje yra naudojami šie gerai žinomi žingsniai: paprastasis, pritūpiamasis, dvigubasis
sukantis; jie atskirai neaprašomi.
ŠOKIO EIGA: PIRMASIS VARIANTAS
Įžanga (16 tkt.)
1-16 taktas
Šokėjai stovi užkulisiuose.
Sėjėjų išėjimas (8 tkt.)
Grojama antroji (8 tkt.) muzikos dalis.
1-6 taktas
1-oji-4-oji pora iš dešinio gilumos, o 5-oji-8-oji iš kairio gilumos užkulisio šoka Kubilinio
trižingsnį įstrižaine pirmyn tris kartus ir sudaro dvi įstrižaines (3 brėž.) Merginos, abiem
rankomis paėmusios už apatinių prijuostės kampų, pakelia juos sulig krūtine (antroji pozicija)—
sudaro sėtuvės įvaizdį, o vyrai dešine ranka apkabina merginą per liemenį, o kaire prilaiko
merginos kairę ranką ties riešu; vaikinų rankos taip pat kiek suapvalintos.

7-8 taktas
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Atsigręžę į centrą, šokėjai ketvirtu Kubilinio trižingsniu šoka pirmyn į rato centrą (4 brėž.).
Tūpsnio metu visi paleidžia rankas ir susikabina bendrame rate krepšeliu pro priekį; merginų
rankos iš apačios.

Aplink sėtuvę (16 tkt.)
Grojama trečioji muzikos dalis
1-4 taktas
Šokėjai šoka du Kubilinio šoninius žingsnius ratu dešinėn (5 brėž.).

5-6 taktas
Pamažu leisdamos žemyn iš susikabinimo paleistas rankas, merginos eina keturis paprastuosius
žingsnius atbulos; jos kiek pasilenkia per liemenį pirmyn ir nuleidžia galvą, rankos ištiestos
šonuose žemai. Vaikinai 5 taktą žengia žingsnį centro link ir pakelia sukabintas rankas pro priekį
aukštyn (6 brėž.).
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7-8 taktas
Merginos, pakėlusios aukštai į šonus rankas, pavieniui sukasi vilkeliu per dešinį petį (7 brėž.) ir
dviem paprastaisiais žingsniais priartėjusios įeina į tarpus savo partneriui iš dešinės. Vaikinai
žengia paprastąjį žingsnį atgal, suneria rankas prieš krūtinės, ir nulenkia galvas. 8-ojo takto
pabaigoje visi bendrame rate vėl susikabina krepšeliu pro priekį (merginų rankos iš apačios).

7 brėž.

9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius.
Pirmasis kubilo sukimas (16 tkt.)
Grojama ketvirtoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Nekeisdami susikabinimo, šokėjai suka ratą kairėn pritūpiamuoju žingsniu; visi pradeda dešine
koja, ją kryžiuodami priešais kairę. Per keturis taktus—aštuoni pritūpiamieji žingsniai, tik 4 takto
pabaigoje šokėjai nebežengia kaire koja į šoną, o paruošia ją naujam žingsniui į kitą pusę. Per
visą šį žingsnį šokėjai stipriai palinksta per liemenį kairėn-pirmyn.
5-6 taktas
Šokėjai, nekeisdami susikabinimo, šoka keturis pritūpiamuosius žingsnius į dešinę (pradeda kaire
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koja), per liemenį smarkiai palinkdami pirmyn-dešinėn, 6 taktą jie nežengia paskutiniojo
žingsnio dešine koja, o paruošia ją naujam žingsniui į kitą pusę.
7-8 taktas
Šokėjai pakartoja 5-6 takto judesius į kitą pusę, žingsnį pradėdami kitomis kojomis.
9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius, tik šokti pradeda kitomis kojomis ir į kitą pusę.
Pirmasis Kubilo ridenimas ratu (16 tkt.)
Grojama penktoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Poroje susikabinę abiem rankomis paprastai žemai (merginos veidu, vaikinai nugara į rato
centrą), visi šoka du kartus kubilo ridenimo poroje junginį (8 brėž.). Pabaigoje šokėjai baigia
bendrame rate, ir susikabina paprastai žemai.

8 pieš.
9 pieš.

Pirmasis grūdų paėmimas (8 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
1-8 taktas
Visi šokėjai šoka į rato vidurį keturis Kubilinio trižingsnius (9 pieš.).
Pirmasis grūdų bėrimas (4tkt.)
Grojama aštuntoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Visi šokėjai pasisuka kairiu pečiu į rato vidurį, žengia kaire koja kairėn (1-mo takto „viens“), ir,
pasilenkdami kairėn plačiu muostu iš šono virš galvos paima grudų.
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3-4 taktas
Visi šokėjai žengia dešine koja dešinėn ir dešine ranka beria grūdus aukštai į rato išore (3-io
takto „viens“), ir per likusius taktų skaičius išlaiko tą poziciją.
Sugrįžimas į ratą (8 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
1-8 taktas
Šokėjai susikabina paprastai žemai ir šoka Kubilinio trižingsnį keturis kartus atgal, padidindami
ratą. 8 takto pabaigoje sudaromas ratukas, kuriame visi susikabina virš alkūnių.
Antrasis šokis aplink sėtuvę (16 tkt.)
Grojama dešimtoji muzikos dalis.
1 taktas
Šokėjai šoka vieną šoninį („viens-ir“) ir vieną pristatomąjį žingsnį („du-ir“) ratu dešinėn (13
brėž.).
2 taktas
„viens“ - Vaikinai, apkabinę merginas (dešine ranka mergina iš dešinės, kaire—iš kairės) per
juosmenį, kilsteli jas aukštyn. Merginos, uždėjusios vaikinams rankas ant pečių, atsispiria ir
šokteli aukštyn įtemptomis kojomis
„du“ - Stovėdami vietoje, vaikinai nuleidžia merginas.

3-4 taktas
Kartojami 1-2 takto judesiai.
5-6 taktas
Staigiai paleidę sukabintas rankas, visi susikabina paprastai žemai ir, žengdami dešine koja
žingsnį į centrą („viens“), pakelia aukštyn sukabintas rankas. 6 taktą šokėjai iškeltomis rankomis
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stovi.
7-8 taktas
Visi šoka vieną žingsnį atbuli į rato išorę (7 takto „viens“) ir nusilenkia. Merginų rankos šonuose
ir jos giliai sulenkia kairę koją, dešinė ištiesta pirmyn. Vaikinai suneria rankas prieš krutine ir
nulenkia galvas.
9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius.
Antrasis kubilo sukimas (16 tkt.)
Grojama vienuoliktoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Bendrame rate susikabinę krepšeliu pro priekį, šokėjai šoka pritūpiamuoju žingsniu ratu kairėn.
5-6 taktas
Vaikinai pakartoja Pirmojo kubilo sukimo figūros 5-6 takto judesius; merginos sukasi
dvigubuoju žingsniu per dešinį petį į rato išorę, kiek ratu (14 brėž.), rankos ant juosmens.

7-8 taktas
Vaikinai pakartoja Pirmojo kubilo sukimo figūros 7-8 takto judesius; merginos toliau sukasi
dvigubuoju žingsniu per dešinį petį. tik dabar kiek rateliu artėdamos prie rato. Visi baigia
bendrame rate susikabinę krepšeliu pro priekį; mergina partneriui iš dešinės.
9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius, tik į kitą pusę ir pradėdami kitomis kojomis; merginos
sukasi per dešinį petį rateliu dešinėn. 16 takto pabaigoje visi susikabina poroje abiem rankomis
paprastai žemai; vaikinai nugara į centrą.
Antrasis Kubilo ridenimas ratu (16tkt.)
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Grojama dvyliktoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Šokėjai šoka Kubilo ridenimo poroje junginį du kartus (15 brėž.).

Vilkelis ratu ir bendras ratas (16 tkt.)
Grojama šeštoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Šokėjai šoka dvigubuoju žingsniu ratu dešinėn, pradėdami dešine koja ir kas žingsni smagiai
supdami rankas pirmyn ir atgal.
Pabaigoje šokėjai susikabina kaip šokio pradžioje: mergina abiem rankomis prilaiko prijuostę, o
vaikinas, dešine ranka apkabinęs merginą per liemenį, kaire prilaiko merginos kairį riešą (16
pieš.)
Antrasis grūdų paėmimas (8 tkt.)
Grojama septintoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Visi šokėjai šoka į rato vidurį du Kubilinio trižingsnius (16 pieš.). Antrojo trižingsnio tūpsnio
metu vyrai kaire ranka paima iš sėtuvės saują grūdų ir įdeda į merginos prijuostę.
5-8 taktas
Visos poros sukasi kairėn ir padidina ratą dvejais Kubilinio trižingsniais (17 pieš.)
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16 brėž.

17 brėž.

Antrasis grūdų bėrimas (4tkt.)
Grojama aštuntoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Visi vyrai (1-ojo takto „viens“) kaire ranka paima iš prijuostės saują grūdų. Merginos stovi
vietoje.
3-4 taktas
Vyrai plačiu mostu (3-iojo takto „viens“) iš apačios beria grūdus tolyn, šoka paprastą žingsnį
pirmyn kaire koja ir perkeliant svorį, ir toliau laiko ištiestas kaires rankas aukštai.
Merginos keturiais paprastai žingsniais apeina mažu ratu dešinėn vietoje.
Visi šokėjai vėl susikabina kaip šios dalies pradžioje ir nulenkia galvas.
Išėjimas (4 tkt.)
Grojama antroji muzikos dalis.
1-8 taktas
Šokėjai šoka Kubilinio trižingsnį keturis kartus ir išeina iš scenos.
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ŠOKIO EIGA: ANTRASIS VARIANTAS
Įžanga (16 tkt.)
1-16 taktas
Šokėjai stovi užkulisiuose.
Sėjėjų išėjimas (8 tkt.)
Grojama antroji (8 tkt.) muzikos dalis.
1-6 taktas
1-oji-4-oji pora iš dešinio gilumos, o 5-oji-8-oji iš kairio gilumos užkulisio šoka Kubilinio
trižingsnį įstrižaine pirmyn tris kartus ir sudaro dvi įstrižaines (3 brėž.) Merginos, abiem
rankomis paėmusios už apatinių prijuostės kampų, pakelia juos sulig krūtine (antroji pozicija)—
sudaro sėtuvės įvaizdį, o vyrai dešine ranka apkabina merginą per liemenį, o kaire prilaiko
merginos kairę ranką ties riešu; vaikinų rankos taip pat kiek suapvalintos.

7-8 taktas
Atsigręžę į centrą, šokėjai ketvirtu Kubilinio trižingsniu šoka pirmyn į rato centrą (4 brėž.).
Tūpsnio metu visi paleidžia rankas ir susikabina bendrame rate krepšeliu pro priekį; merginų
rankos iš apačios.
Aplink sėtuvę (16 tkt.)
Grojama trečioji muzikos dalis
1-4 taktas
Šokėjai šoka du Kubilinio šoninius žingsnius ratu kairėn (5 brėž.). Šeimininkų pora stovi vietoje.
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5-6 taktas
Pamažu leisdamos žemyn iš susikabinimo paleistas rankas, merginos eina keturis paprastuosius
žingsnius atbulos; jos kiek pasilenkia per liemenį pirmyn ir nuleidžia galvą, rankos ištiestos
šonuose žemai. Vaikinai 5 taktą žengia žingsnį centro link ir pakelia sukabintas rankas pro priekį
aukštyn (6 brėž.).

7-8 taktas
Merginos, pakėlusios aukštai į šonus rankas, pavieniui sukasi vilkeliu per dešinį petį (7 brėž.) ir
dviem paprastaisiais žingsniais priartėjusios įeina į tarpus savo partneriui iš dešinės. Vaikinai
žengia paprastąjį žingsnį atgal, suneria rankas prieš krūtinės, ir nulenkia galvas. 8-ojo takto
pabaigoje visi bendrame rate vėl susikabina krepšeliu pro priekį (merginų rankos iš apačios).
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7 brėž.

9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius.
Pirmasis kubilo sukimas (16 tkt.)
Grojama ketvirtoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Nekeisdami susikabinimo, šokėjai suka ratą dešinėn pritūpiamuoju žingsniu; visi pradeda kaire
koja, ją kryžiuodami priešais dešinę. Per keturis taktus—aštuoni pritūpiamieji žingsniai, tik 4
takto pabaigoje šokėjai nebežengia dešine koja į šoną, o paruošia ją naujam žingsniui į kitą pusę.
Per visą šį žingsnį šokėjai stipriai palinksta per liemenį kairėn-pirmyn.
5-6 taktas
Šokėjai, nekeisdami susikabinimo, šoka keturis pritūpiamuosius žingsnius į kairę (pradeda dešine
koja), per liemenį smarkiai palinkdami pirmyn-dešinėn, 6 taktą jie nežengia paskutiniojo
žingsnio kaire koja, o paruošia ją naujam žingsniui į kitą pusę.
7-8 taktas
Šokėjai pakartoja 5-6 takto judesius į kitą pusę, žingsnį pradėdami kitomis kojomis.
9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius, tik šokti pradeda kitomis kojomis ir į kitą pusę.
Pirmasis Kubilo ridenimas ratu (16 tkt.)
Grojama penktoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Poroje susikabinę abiem rankomis paprastai žemai (merginos veidu, vaikinai nugara į rato
centrą), visi šoka du kartus kubilo ridenimo poroje be sukimo junginį (8 brėž.). Pabaigoje šokėjai
baigia bendrame rate, ir susikabina paprastai žemai.
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8 pieš.

9 pieš.

Pirmasis grūdų paėmimas (8 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
1-8 taktas
Visi šokėjai šoka į rato vidurį keturis Kubilinio trižingsnius (9 pieš.).
Pirmasis grūdų bėrimas (4tkt.)
Grojama aštuntoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Visi šokėjai pasisuka kairiu pečiu į rato vidurį, žengia kaire koja kairėn (1-mo takto „viens“), ir,
pasilenkdami kairėn plačiu muostu iš šono virš galvos paima grudų.
3-4 taktas
Visi šokėjai žengia dešine koja dešinėn ir dešine ranka beria grūdus aukštai į rato išore (3-io
takto „viens“), ir per likusius taktų skaičius išlaiko tą poziciją.
Sugrįžimas į ratą (8 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
1-8 taktas
Šokėjai susikabina paprastai žemai ir šoka Kubilinio trižingsnį keturis kartus atgal, padidindami
ratą. 8 takto pabaigoje sudaromas ratukas, kuriame visi susikabina virš alkūnių.
Antrasis šokis aplink sėtuvę (16 tkt.)
Grojama dešimtoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Šokėjai šoka Kubilinio šoninį žingsnį du kartus ratu kairėn (13 brėž.).
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5-6 taktas
Staigiai paleidę sukabintas rankas, visi susikabina paprastai žemai ir, žengdami dešine koja
žingsnį į centrą („viens“), pakelia aukštyn sukabintas rankas. 6 taktą šokėjai iškeltomis rankomis
stovi.
7-8 taktas
Visi šoka vieną žingsnį atbuli į rato išorę (7 takto „viens“) ir nusilenkia. Merginų rankos šonuose
ir jos giliai sulenkia kairę koją, dešinė ištiesta pirmyn. Vaikinai suneria rankas prieš krutinę ir
nulenkia galvas.
9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius.
Antrasis kubilo sukimas (16 tkt.)
Grojama vienuoliktoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Bendrame rate susikabinę krepšeliu pro priekį, šokėjai šoka pritūpiamuoju žingsniu ratu kairėn.
5-6 taktas
Vaikinai pakartoja Pirmojo kubilo sukimo figūros 5-6 takto judesius; merginos sukasi
dvigubuoju žingsniu per dešinį petį į rato išorę, kiek ratu (14 brėž.), rankos ant juosmens.
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7-8 taktas
Vaikinai pakartoja Pirmojo kubilo sukimo figūros 7-8 takto judesius; merginos toliau sukasi
dvigubuoju žingsniu per dešinį petį. tik dabar kiek rateliu artėdamos prie rato. Visi baigia
bendrame rate susikabinę krepšeliu pro priekį; mergina partneriui iš dešinės.
9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius, tik į kitą pusę ir pradėdami kitomis kojomis; merginos
sukasi per dešinį petį rateliu dešinėn. 16 takto pabaigoje visi susikabina poroje abiem rankomis
paprastai žemai; vaikinai nugara į centrą.
Antrasis Kubilo ridenimas ratu (16tkt.)
Grojama dvyliktoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Šokėjai šoka Kubilo ridenimo be sukimo poroje junginį du kartus ratu dešinėn (15 brėž.), ir
baigia susikabinę bendrame rate paprastai žemai.
Bendras ratas (16 tkt.)
Grojama šeštoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Šokėjai šoka dvigubuoju žingsniu ratu kairėn, pradėdami kaire koja ir kas žingsni smagiai
supdami rankas pirmyn ir atgal.
Pabaigoje šokėjai susikabina kaip šokio pradžioje: mergina abiem rankomis prilaiko prijuostę, o
vaikinas, dešine ranka apkabinęs merginą per liemenį, kaire prilaiko merginos kairį riešą (16
pieš.)
Antrasis grūdų paėmimas (8 tkt.)
Grojama septintoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Visi šokėjai šoka į rato vidurį du Kubilinio trižingsnius (16 pieš.). Antrojo trižingsnio tūpsnio
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metu vyrai kaire ranka paima iš sėtuvės saują grūdų ir įdeda į merginos prijuostę.
5-8 taktas
Visos poros sukasi kairėn ir padidina ratą dvejais Kubilinio trižingsniais (17 pieš.)

16 brėž.

17 brėž.

Antrasis grūdų bėrimas (4tkt.)
Grojama aštuntoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Visi vyrai (1-ojo takto „viens“) kaire ranka paima iš prijuostės saują grūdų. Merginos stovi
vietoje.
3-4 taktas
Vyrai plačiu mostu (3-iojo takto „viens“) iš apačios beria grūdus tolyn, šoka paprastą žingsnį
pirmyn kaire koja ir perkeliant svorį, ir toliau laiko ištiestas kaires rankas aukštai.
Merginos keturiais paprastai žingsniais apeina mažu ratu dešinėn vietoje.
Visi šokėjai vėl susikabina kaip šios dalies pradžioje ir nulenkia galvas.
Išėjimas (4 tkt.)
Grojama antroji muzikos dalis.
1-8 taktas
Šokėjai šoka Kubilinio trižingsnį keturis kartus ir išeina iš scenos.
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ŠOKIO EIGA: ŠEIMYNINKŲ DALIS
Įžanga (16 tkt.)
1-8 taktas
Grojama šokio įžanga, imituojanti griaustinį. Tuo metu į sceną iš dešinio gilumos kampo
paprastuoju žingsniu, laisvu ritmu įeina šeimininkų pora, nešina sėtuvę ar kubilą. Sėtuvę
šeimininkai laiko abiem rankom priešais save, sulig krūtine. Po aštuonių taktų daroma pauzė,
kurios metu šeimininkų pora stovi, o šeimininkas sako: „Dėkavot Dievui, sulaukėm žemelei
palaimos! Dabar jau galėsime javelius sėti be baimės!“
Pasakęs oraciją, dar besitęsiančios pauzės metu šeimininkas ima iš sėtuvės dešine ranka javų
saują ir meta ją tolyn priešais save, sakydamas: „Skalsa!“
9-16 taktas
Kubilinio trižingsniu, šokdami junginį keturis kartus, atbuli ir laikydami abiem rankomis sėtuvę,
šeimininkai traukiasi atbuli į scenos vidurį.
Sėjėjų išėjimas (8 tkt.)
Grojama antroji muzikos dalis.
1-8 taktas
Per visus 8 taktus šeimininkų pora, nekeisdama susikabinimo, stovi vietoje scenos centre.
Aplink sėtuvę (16 tkt.)
Grojama trečioji muzikos dalis
1-4 taktas
Šeimininkų pora stovi vietoje.
5-6 taktas
Šeimininkai stovėdami pakelia sėtuvę aukštyn.
7-8 taktas
Stovėdami vietoje, šeimininkai nuleidžia sėtuvę žemyn.
9-16 taktas
Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius.
Pirmasis kubilo sukimas (16 tkt.)
Grojama ketvirtoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Šeimininkų pora (moteris vyrui iš dešinės) pakelia sėtuvę vidinėmis rankomis ir sukasi vietoje
paprastuoju žingsniu kairėn.
Pirmasis Kubilo ridenimas ratu (16 tkt.)
Grojama penktoji muzikos dalis.
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1-16 taktas
Šeimininkai 1-8 taktą, laikydami abiem rankomis iškeltą aukščiau galvos sėtuvę, šoka rato
viduryje polką kvadratu dešinėn, o 9-16 taktą—kairėn.
Pirmasis grūdų paėmimas (4 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Šeimininkai stovi vietoje, pasisukę į žiūrovus.
Pirmasis grūdų bėrimas (4tkt.)
Grojama aštuntoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Šeimininkas kaire ranka paima saują grūdų iš sėtuvės.
3-4 taktas
Šeimininkas kaire ranka plačiu mostu sėja grūdus į šoną virš galvos.
Suėjimas į ratą (8 tkt.)
Grojama devintoji muzikos dalis.
1-8 taktas
Šeimininkai stovi vietoje.
Antrasis šokis aplink sėtuvę (16 tkt.)
Grojama dešimtoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Šeimininkai stovi atsigrįžę vienas į kitą, šeimininkė nugara į žiūrovus; mergina laiko abiem
rankomis aukščiau galvos sėtuvę, o vaikinas ją apkabina abiem rankomis per juosmenį.
5-6 taktas
Šeimininkas iškelia šeimininkę aukštyn.
7-8 taktas
Šeimininkas nuleidžia šeimininkę žemyn.
9-12 taktas
Šeimininkai nekeisdami susikabinimo sukasi puse rato vietoje, ir baigia su šeimininke veidu į
žiūrovus
13-16 taktas
Šeimininkas pakelia ir nuleidžia šeimininkę, kaip per 5-8 taktus.
Antrasis kubilo sukimas (16 tkt.)
Grojama vienuoliktoji muzikos dalis.
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1-16 taktas
Šeimininkai 1-16 taktą pakartoja Pirmojo kubilo sukimo figūros judesius.
Antrasis Kubilo ridenimas ratu (16tkt.)
Grojama dvyliktoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Šeimininkai šoka tuo pačiu žingsniu rato viduryje (15 brėž.).
Vilkelis ratu ir bendras ratas (16 tkt.)
Grojama šeštoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Šeimininkai ramiai stovi vietoje.
Antrasis grūdų paėmimas (4 tkt.)
Grojama septintoji muzikos dalis.
1-4 taktas
Šeimininkai stovi vietoje, ir kartu su kitais vyrais šeimininkas kaire ranka paima iš sėtuvės saują
grūdų.
5-8 taktas
Šeimininkai stovi vietoje.
Antrasis grūdų bėrimas (4tkt.)
Grojama aštuntoji muzikos dalis.
1-3 taktas
Šeimininkas (1-ojo takto „viens“) kaire ranka plačiu mostu iš apačios beria grūdus tolyn, ir toliau
laiko ištiestas kaires rankas aukštai.
Šeimininkė stovi vietoje.
4 taktas
Šeimininkai kartu su šokėjais nulenkia galvas.
Išėjimas (4 tkt.)
Grojama antroji muzikos dalis.
1-8 taktas
Šeimininkai šoka Kubilinio trižingsnį keturis kartus ir išeina iš scenos.
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