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PAKEITIMAI 

2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 

2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

2016/05/08 Pakeitimai pritaikyti prie aikštės brėžinių 

 

Šokis  buvo sukurtas 1998 m. Toronto (Kanada) šokių grupei „Gintaras“. XV Tautinių Šokių 
Šventei, šokis yra kiek pakeistas, pritaikytas šokti įvairaus amžiaus grupių šokėjams (jaunimui, 
vyresniems ir pagyvenusiems). Šokyje naudojama priemonė, kurios nebuvo pirmajame variante, 
tai žibintai. Žibintų turi būti tiek, kiek porų šoka. 

Šokio žingsniai nesudėtingi. 

Muzikos metras—4/4. Grojama įžanga (4 tkt.), pirmoji dalis—36 taktai, po to grojama įžanga ir  
vėl 36 pirmosios muzikos dalies taktai. Antroji  muzikos dalis—24 taktų, o po to vėl grojama 
pirmoji muzikos dalis su įžanga, tik 12 taktų. 

XV Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks vyresniųjų grupės. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Paprastųjų žingsnių junginys 

Šį junginį sudaro du lėti ir keturi paprastieji žingsniai. Junginys trunka du taktus. Juo šokyje 
einama pirmyn ir atgal, sukantis vietoje. 

Šokyje yra specifinis susikabinimas „Per pečius“ taip: moteris vyrui iš dešinės; vyras apglėbia 
moterį taip, kad dešinė ranka ant moters dešinio  peties, tarsi ją apkabina, o kairė, sukabinta su 
kaire sulenkta ir žemyn nukreipta alkūne moters ranka priglausta prie kairiojo moters peties. 
Dešinėje nuleistoje rankoje moteris laiko liktarną. 

Krisnio junginys 

Šį junginį sudaro du paprastieji žingsniai pirmyn, žengiant kas ketvirtinė ir krisnis, bei žingsnis 
vietoje kita koja, atsitiesiant iš krisnio. Jis gali būti daromas pirmyn ir atgal, tai bus pažymėta 
aprašyme. 
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ŠOKIO EIGA 

Šokio pradžiai šokėjai sustoja kaip nurodyta aikštės brėžiniuose, susikabinę „per pečius“. 

Įžanga (4 tkt.) 

Grojama įžanga. 

1-4 taktas 

Visi eina 16 paprastųjų žingsnių pirmyn vienoje eilėje iš avanscenos į gilumą (1a pieš.). 

Suėjimas (36 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1 taktas 

Ak norėtum... 

Nekeisdami susikabinimo, visi eina į scenos šonus, per taktą žengdami du lėtus žingsnius (1b 
pieš.). 

2 taktas 

...grįžti 

Visi šoka keturis greitus paprastuosius žingsnius pirmyn į scenos šonus (1b pieš.). 

3-6 taktas 

Į tėvų sodybą 

Šokti du lėtus ir keturis greitus paprastuosius žingsnius vietoje ir pasisukti ketvirtadalį rato į 
žiūrovus (1c pieš.). 

5-6 taktas 

Kiekviena žvaigždelė 

Stovėdami vietoje, abu šokėjai žengia lėtą paprastąjį žingsnį įstrižai į dešinę ir kiek pasvyra ta 
kryptimi, tuo pat metu moteris kelia ranką su liktarna aukštyn ta pačia kryptimi, t.y. įstrižai į 
dešinę (2 pieš.). 

7-8 taktas 

Kaip sesuo man žiba 

Šokėjai perkelia svorį ant kairės kojos, dešinė lieka ištiesta, o moteris ranką su žibintu kiek 
nuleidus pro priekį, kelia aukštyn, bet kiek įstrižiau į kairę. 

9 taktas 

Šokėjai poroje keturiais mažais paprastais žingsniais atsisuka vienas į kitą veidais ir kiek 
atsitraukia atbulomis, kairės rankos lieka sukabintos ir ištiestos, o moteris žibintą nuleidžia 
žemyn dešinėje. 

10 taktas 

Vyras stovi vietoje, o moteris apsisuka po pakelta vyro ir savo kaire ranka visą ratą kairėn 
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keturiais paprastais žingsniais. 

11-12 taktas 

Poroje vėl susikabina, kaip pradžioje ir vietoje apsisuka vieną ratą kairėn, eidami paprastuoju 
žingsniu kas ketvirtinė (8 žingsniai). 

13-14 taktas 

Pas kiekvieną krūmą,  

Dviem lėtais ir keturiais greitais paprastaisiais žingsniais poros keičiasi vietomis: vienos daro 
vartelius ir eina atbulos, kitos lenda. 

15-16 taktas 

pas kiekvieną žiedą 

Poros kartoja 13-14 takto judesius, tik dabar keičiasi partijomis. 

17-18 taktas 

Tu pažįsti paukštį, kurs lai... 

Porose, visi sukasi vietoje kairėn, moterį vyras suka pirmyn dviem lėtais ir keturiais greitais 
paprastaisiais žingsniais.  (5 pieš.) 

19-20 taktas 

...mingas gieda 

 Poros toliau sukasi vietoje dar vienu junginiu, tik, esančiose kairėje scenos pusėje, sukasi pusę, 
o dešinėje—visą. Poros sudaro sparnus, kurių viduje—moterys. 

21-24 taktas 

Greitais paprastaisiais žingsniais poros apsuka žvaigždę kairėn vieną kartą, (6 pieš.) gale išardo 
ir lieka savo pusėse, tik pasisukusios eilėse vieni į kitus  (8 pieš.) 

25-26 taktas  

Pas kiekvieną krūmą,  

Šokėjai paprastųjų žingsnių junginiu, pasikeičia vietomis, dešinėje pusėje esantys padaro 
vartelius, o kairėje—lenda. (8 pieš.) 

27-28 taktas 

pas kiekvieną žiedą 

Visos poros sukasi tuo pačiu junginiu pusę rato vietoje lėtais paprastaisiais žingsniais per kairį 
petį. 

29-30 taktas 

Tu pažįsti paukštį, kurs lai... 

Šokėjai kartoja 25-26 takto žingsnius, tik dabar lenda ir praleidžia kiti, grįždami į savo vietas. 

31-32 taktas 

...mingai gieda 
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Pakartoti 27-28 taktų judesius, tik dešinėje scenos pusėje esantys šokėjai baigia suktis nugara į 
žiūrovus. 

33-36 taktas 

Greitais paprastaisiais žingsniais šokėjai sudaro ratą (10 pieš.). 

Perėjimas į ratą (4 tkt.) 

Grojama įžanga. 

1-2 taktas  

Nekeisdami susikabinimo porose, šokėjai 8 paprastaisiais žingsniais mažina ratą į centrą (11 
pieš.). 

3-4 taktas 

Pasisukę kairėn pusę  rato, šokėjai grįžta į savo vietas. Visi lieka veidu į išorę. 

Šokis rate (36 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis 

1-2 taktas 

Ak norėtum grįžti 

Vienu paprastųjų žingsnių junginiu moterys, laikydamos žibintą dešinėje rankoje, eina išoriniu 
puslankiu kairiu petimi pro savo vyrą, dešinėje prieš save laikydama žibintą, į gretimą tarpą ir 
lenda į rato centrą kuriame pakelia žibintus aukštai prieš save ir tuo pačiu per dešinį petį atsisuka 
į išorę (12 pieš.). Vyrai stovi vietoje, aukštai ir kiek plačiau iškėlę rankas, lyg sudarydami 
vartelius.  

3-4 taktas 

Kur šermukšniai šaukia 

Vyrai judesio nekeičia, o moterys tuo pačiu junginiu toliau lenda į rato išorę (13 pieš.). 

5-8 taktas 

Kur berželiai dairos 
Gimtoje palaukėj 

Vyrai tebestovi, o moterys kartoja 1-4 takto judesius dar kartą, toliau judėdamos per kitus tarpus 
ratu dešinėn. Susitikusios su ketvirtuoju vyru, neskaičiuojant savo, lieka veidu į jį 1-ji su 5-uoju, 
2-oji su 6-uoju ir t.t.  

9 taktas 

Visi vyrai, leisdami žemyn pro priekį sukabintas ištiestas rankas žemyn, traukiasi paprastuoju 
žingsniu (4 žingsniai per taktą) atbuli, mažindami ratą. Moterys, laikydamos dešinėje liktarną, 
žengia dešine koja dešinėn ir kiek pasvyra ant jos, laikydamos žibintą dešinėje, juosmens 
aukštyje (14 pieš.) 

10 taktas 

Vyrai stovi vietoje pro priekį keldami aukštyn sukabintas tiesias rankas. Moterys  kartoja 9 takto 
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judesius, tik į kairę, kartu pernešdamos žibintą dešine ranka kairėn, krūtinės aukštyje. 

11-12 taktas 

Vyrai, leisdami žemyn pro priekį sukabintas ištiestas rankas žemyn paprastuoju žingsniu (4 
žingsniai per taktą) didina ratą į išorę ir 12 takte kelia sukabintas rankas aukštyn. Moterys kartoja 
9-10 takto judesius, tik dabar žibintą kelia aukštai virš galvos. 

13-20 taktas 

Pas kiekvieną pėdą,  
pas kiekvieną grumstą  
Gerti ryto rasą, 
Kraujo nesudrumstą 

Šokėjai kartoja 1-8 takto judesius dar kartą. Moterys grįžta prie savo vyrų. 

21-24 taktas 

Kartoti 9-12 takto judesius dar kartą, tik pabaigoje vyrai nepaleidžia sukabintų rankų. 

25-32 taktas 

Pas kiekvieną pėdą,  
pas kiekvieną grumstą  
Gerti ryto rasą, 
Kraujo nesudrumstą 

Moterys kaire ranka užsikabina už savo vyro, dešinėje žemai laiko žibintą ir visi   šokėjai juda 
ratu dešinėn paprastųjų žingsnių junginiu (15 pieš.) 25-28 takto metu moterys pamažu kelia 
aukštyn dešinę ranką su žibintu, o per likusius taktus- leidžia. 

33-36 taktas 

Vyrai paleidžia sukabintas rankas, pasisuka į savo porą, kaire ranka laikydami savo moterį už 
kairės rankos ir kartoja I posmo 9-12 takto judesius (16 pieš.) 

Kelionė (24 tkt.) 

Grojama 2-oji muzikos dalis 

1-4 taktas 

Ratas skyla pusiau ir paprastuoju žingsniu (4 žingsniai per taktą) poromis visi sueina į  dvi 
įstrižaines. Vyrai pasisuka vieni į kitus, sudarydami bendrą įstrižainę  po keturis, o merginos 
paleidžia sukabintas rankas ir dešiniais pečiais sudaro žvaigždutę, žibintus laikydamos žemai 
dešinėje (17 pieš.).  Pastaba: Šventėje kai kurios grupes suveda į kitą įstrižainę (žiūrėti į aikštės 
brėžinius). 

5-8 taktas 

Vyrai stovi, o merginos paprastaisiais žingsniais suka žvaigždeles kas  du taktus keldamos 
aukštyn, du- leisdamos žemyn žibintus, du ratus, pabaigoje grįždamos į savo vietą (18 pieš.). 

9-12 taktas 

Toliau eidami paprastaisiais žingsniais, kaip ir anksčiau, šokėjai sueina į 19 pieš. nurodytas 
vietas. Pastaba: Šventėje grupes suveda į įstrižaines (žiūrėti į aikštės brėžinius). 
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13-14 taktas 

Vyrai stovi vietoje veidu į žiūrovus, o moterys pavieniui kairiu petimi apeina apie savo vyrą 
rateliu kairėn aštuoniais paprastaisiais žingsniais pusę rato. Eidama pirmus keturis žingsnius 
žibintą kelia, kitus—leidžia. 

15-16 taktas 

Pakartoti 13-14 tkt. judesius ir grįžti į savo vietą (20 pieš.).  

17 taktas 

Moterys pirmyn, palaipsniui keldamos žibintus aukštyn, o vyrai pavieniui atbuli šoka „Krisnio 
junginį“. 

18 taktas 

Kartoti 17 takto junginį, tik dabar vyrai šoka pirmyn, o moterys atbulos ir žibintus leidžia. 
Pabaigoje pora susitinka (21 pieš.). 

19 taktas 

Pora susikabina per pečius ir kartu šoka „krisnio junginį“ pirmyn, moteris kelia žibintą (22 pieš.). 

20 taktas 

Kartoti 19 tkt. judesius, tik atgal, leidžiant žibintą. 

21-22 taktas 

Pakartoti 17-18 takto judesius. 

23-24 taktas 

Pakartoti 19-20 takto judesius. 

Antroji įžanga (4 tkt.) 

Grojama įžanga. 

1-4 taktas 

Visos poros susiglaudžia tarpusavyje, žibintai nuleisti, šoka kas taktas keturis pasvyrimus, 
pradedant į dešinę. 

Grįžimas (12 tkt.) 

Grojama 1-oji muzikos dalis 

1 taktas 

Ak norėtum... 

Nekeisdami susikabinimo, visi poromis eina atgal, per taktą žengdami du lėtus žingsnius. 

2 taktas 

...grįžti 

Keturi greiti paprasti žingsniai atgal. 
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3-4 taktas 

Į tėvų sodybą 

Kartoti 1-2 takto judesius. 

5-6 taktas 

Kiekviena žvaigždelė 

Stovėdami vietoje, abu šokėjai žengia lėtą paprastąjį žingsnį įstrižai į dešinę ir kiek pasvyra ta 
kryptimi, tuo pat metu moteris kelia ranką su liktarna aukštyn ta pačia kryptimi, t.y. įstrižai į 
dešinę. Pastaba: Kai kurios grupės svyruoja į kairę. 

7-8 taktas 

Kaip sesuo man žiba 

Šokėjai perkelia svorį ant kairės kojos, dešinė lieka ištiesta, o moteris ranką su žibintu kiek 
nuleidus pro priekį, kelia aukštyn, bet kiek įstrižiau į kairę. Pastaba: Kai kurios grupės svyruoja 
į dešinę. 

9-12 taktas 

Abu šokėjai lėtai perneša svorį ant dešinės kojos ir moteris lanku per apačią lėtai perneša žibintą 
aukštyn dešinėn. Pastaba: Kai kurios grupės svyruoja į kairę. 
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1a pieš.    1b pieš.    1c pieš. 
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