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PASIUTUSIAI GRAŽIOS JADVYGOS POLKA 

 

 

Vidmanto Mačiulskio choreografija 

Eugenijaus Čiplio muzika 

 

PAKEITIMAI 

2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 

2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų 

2016/05/08 Pakeitimai pritaikyti prie aikštės brėžinių 

 

Liaudiškas šokis pavadinimu „Jadvygos polka“ buvo populiarus visoje Lietuvoje. XX a. viduryje 
Raseinių r. Jūkainių kaime Jadvygos polką šokdavo pasilinksminimų metu1. Šokio pradžioje 
šokėjai poromis, tačiau nesusikabinę, sustodavo ratu. Kiekvienas šokėjas dešinę koją statydavo 
pirmyn, po to tiesdavo ją atgal bei į šoną ir tris kartus treptelėdavo prie atraminės kojos. Grojant 
antrąją šokio melodiją, šokėjų poros, susikabinusios valsui, šokdavo valsą ratu ir dainuodavo:  

Tu, Jadvyga, 

Tu, Jadvyga, 

Tu, pasiutusiai graži. 

Panašiai šokį „Jadvygą“ šokdavo ir Šakių rajone Buktiškių kaime2. Jis buvo šokamas 
pasilinksminimų vakaronėse. Muzika buvusi dviejų dalių. Grojant pirmąją melodiją, šokėjų 
poros ratu šokdavo valsą. Antrosios melodijos metu vaikinai tiesdavo atgal dešinę koją, merginos 
- kairę, vėliau poros šokėjai statydavo koją į šoną ir grąžindavo į pradinę padėtį. 

Tauragės r. Gauraičių kaime šokio pabaigoje šokėjai vietoje valso šokdavo polką3. 

Kiek kitaip „Jadvyga“ buvo šokama pietinėje Lietuvos dalyje. XX a. pr. Alytaus r. Grikiškių 
kaime „Jadvygą“ šokdavo pasilinksminimų metu4. Muzika buvusi dviejų dalių. Metras - 2/4. 

Šokdami visi dainuodavo: 

Oi, Jadvyga, 

Oi ,Jadvyga, 

Tu, pasiutusiai graži. 

                                            
1 Pateikėja B. Mažėlienė, gim. 1928 m. Raseinių raj. Jūkainių kaime (KUCH J-2/1). 
2 Pateikėja O. Sakalauskienė, gim. 1909 m. Šakių raj. Buktiškių kaime (KUCH J-2/2). 
3 Pateikėja F. Kairienė, gim. 1929 m. Tauragės raj. Gauraičių kaime (KUCH J-2/3). 
4 Pateikėjas J. Ablaščinskas, g. 1907 m. Alytaus raj. Grikiškių kaime. Užr. D. Abramavičiūtė 1973 m. VKKF (KUCH J-15). 
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Poros šokėjai sustodavo vienas priešais kitą ir susikabindavo abiem ištiestomis rankomis. 
Pirmojoje šokio dalyje šokdavo kryžiuodami kojas ir tarpusavyje sudauždami pėdomis. Vėliau, 
pakartojus judesius kaire koja, antroje dalyje šokėjai šokdami liuoksnius, sukdavosi vietoje. 
Visur buvo šokama panašiai. Grojant pirmąją šokio melodiją, šokėjai šokdavo užkeičiamuosius 
žingsnius ir poros šokėjai sudauždavo pėdomis. Vėliau atlikdavo liuoksnius vietoje arba 
sukdamiesi. 

Kuriant šį sceninį šokį palikti liaudyje gyvavusio šokio judesiai, tik išplėsta polkos dalis. Šokio 
pavadinimui pasirinkta liaudyje šokį lydėjusios dainos eilutė „Pasiutusiai gražios Jadvygos 
polka.“ Šokis šelmiškai žaismingas, todėl atliekant jį reiktų saikingai perteikti šokio turinį. 
Pagrindinė šokio mintis, tai vaikinų ir merginų santykiai. Vaikinai erzindami merginas 
„Jadvygas“ atsiveda jas šokiui. Šokdami vaikinai kibina merginas, meilinasi joms, tačiau vis 
žvilgčioja į svetimą. Merginos, pamačiusios vaikinų apgaulę, supykusios pabėga ir vaikinai lieka 
vieni „it musę kandę.“ 

Šokį pirmą kartą scenoje pašoko Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio šokėjai 2010 m. 
Vilniuje. 

Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Pasiutusiai gražios Jadvygos polka“.  XV Tautinių 
Šokių Šventėje šokį atliks jaunimo grupės.  Čia pateikiama šokio kompozicija pritaikyta šokti 
aikštėje, su palengvintu Jadvygos polkos žingsniu ir tam tikrais figūrų pakeitimais, remiantis kitų 
šio šokio aikštės kompozicijų. 

 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 

Pagrindinis žingsnis 

Šokamas pavieniui. 

Jį sudaro užkeičiamieji žingsniai. 

Žingsnis trunka du taktus ir atliekamas grojant pirmąją arba antrąją muzikos dalį. M - 2/4. 

Pradinė padėtis—normali stovėsena. 

1 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja priešais kairę ir sulenktą per kelį kairę koją mestelti atgal sulig 
dešinės kojos blauzda; 

„du“ - statyti kairę koja už dešinės. 

2 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja dešinėn antrąja pozicija; 

„du“ - žengti kaire koja priešais dešinę ir sulenktą per kelį dešinę koją mestelti atgal sulig kairės 
kojos blauzda. 

Pagrindinis žingsnis poroje 

Šokamas poromis. 

Pradinė padėtis—poros šokėjai stovi pasisukę vienas į kitą ir susikabinę abiem ištiestomis 
rankomis pakeltomis sulig krūtine. 
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1 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja priešais kairę ir sulenktą per kelį kairę koją mestelti atgal sulig 
dešinės kojos blauzda bei sudaužti su poros šokėjo kairės pėdos vidine briauna;  

„du“ - statyti kairę koja už dešinės. 

2 taktas 

„Viens“ - žengti dešine koja dešinėn antrąja pozicija; 

„du“ - žengti kaire koja priešais dešinę ir sulenktą per kelį dešinę koją mestelti atgal sulig kairės 
kojos blauzda bei sudaužti su poros šokėjo dešinės pėdos vidine briauna. 

Pagrindinis žingsnis su sukiniu 

Jį sudaro užkeičiamieji žingsniai ir sukinys. 

Žingsnis trunka keturis taktus ir atliekamas grojant pirmąją arba antrąją muzikos dalį. M - 2/4. 

Pradinė padėtis—normali stovėsena. 

1-2 taktas 

Šokti vietoje du Pagrindinius žingsnius. 

3 taktas 

„Viens-du“ - dviem paprastais žingsniais apsisukti visą ratuką per dešinį petį. 

4 taktas 

„Viens“ - žengti dešinę koja dešinėn; 

„du“ - pristatyti kairę koją prie dešinės ir su kitu šokėju susikabinti abiem ištiestomis rankomis. 

Žingsnį pakartoti nuo pradžių, tik pradėti kaire koja ir suktis kairėn. 

Pastaba: šokyje žingsnis taip pat šokamas poromis, tik sukantis reikia judėti prie kitos poros 
šokėjo. 

Liuoksnių derinys 

Šokama poromis. 

Žingsnis trunka keturis taktus ir atliekamas grojant antrąją muzikos dalį. M - 2/4. 

Pradinė padėtis—poros šokėjai stovi pasisukę vienas į kitą ir susikabinę abiem ištiestomis 
sukryžiuotomis rankomis. 

1 taktas 

„Viens“ - poros šokėjai šoka liuoksnį pirmyn ir priartėja vienas prie kito. Sukabintas rankas 
sulenkia per alkūnes; 

„du“ - nekeičiant rankų padėties, abu šoka nedidelį liuoksniuką vietoje. 

2 taktas 

„Viens“ - šokta liuoksnį atgal ir sukabintas rankas ištiesia; 

„du“ - šoka liuoksnį vietoje. 
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3-4 taktas 

Nekeičiant rankų padėties ir kiek pritūpus, keturiais liuoksniais apsisuka visą ratuką kairėn. 

Kitą žingsnį pakartoja nuo pradžių. 

Pastaba: šokyje kartais tenka apsisukti ne visą o pusę arba ketvirtį ratuko kairėn. 

 

Jadvygos polka 

Šokama poromis. 

Ją sudaro užkeičiamieji, šoniniai, polkos žingsniai, treptelėjimai ir liuoksniai. 

Derinys trunka aštuonis taktus ir atliekamas grojant pirmąją arba antrąją muzikos dalį. M - 2/4. 

Pradinė padėtis—poros šokėjai susikabinę valsui. 

1 taktas 

„Viens” - mergina žengia paprastąjį žingsnį dešine koja kiek dešinėn, vaikinas—kaire kiek 
kairėn; 

„du“ - mergina toptelint žengia kaire koja į kairę, vaikinas—atvirkščiai ir abu sudaužia pėdomis 
(mergina—dešine, vaikinas—kaire). Poroje sukabintas rankas pakelia į viršų ir pasižiūri vienas į 
kitą 

2 taktas 

Šoka du šoninius žingsnius šokimo kryptimi: mergina pradeda dešine koja, vaikinas—kaire. 
Sukabintas rankas nuleidžia iki pečių aukščio. 

3 taktas 

Šoka polką su treptelėjimu („viens“) ir pasisuka pusę ratuko dešinėn. 

4 taktas 

„Viens-ir-du“ - poros šokėjai paleidžia sukabintas rankas (mergina—dešinę, vaikinas—kairę) ir 
trimis liuoksniukais pasisuka vietoje: mergina pusę ratuko per dešinį petį, vaikinas—per kairį, 
kartu pora pasisuka pusę rato dešinėn. Poros šokėjai lieka stovėti pasikeitę vietomis, atsukę 
nugarą vienas kitam ir susikabinę abiem „išvirkščiomis“ rankomis į parankę. 

„ir“ - pauzė. 

5 taktas 

„Viens-du“ - poros šokėjai, kiek pritūpę, du kartus treptelti: mergina kaire koja, vaikinas—
dešine. 

6-7 taktas 

Pora, nekeičiant susikabinimo šoka 4 šoninius žingsnius. 

8 taktas 

„Viens-ir-du“ - poros šokėjai paleidžia sukabintas rankas (vaikino—kairę, merginos—dešinę) ir 
trimis liuoksniais pasisuka vietoje: mergina pusę ratuko kairėn, vaikinas - dešinėn ir susikabina 
valsui; 
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„ir“ - pauzė. 

Toliau žingsnį pakartoja nuo pradžių. 

Jadvygos polka linijomis 

Šokama poromis. 

Junginys panašus į „Jadvygos polką,“ tik skiriasi tam tikruose taktose kiek šokėjai pasisuka 
poroje.  

Derinys trunka aštuonis taktus ir atliekamas grojant pirmąją arba antrąją muzikos dalį. M - 2/4. 

Pradinė padėtis—poros šokėjai susikabinę valsui. 

1-3 taktas 

Šokama „Jadvygos polkos“ 1-3 takto judesiai. 

4 taktas 

„Viens-ir-du“ - poros šokėjai paleidžia sukabintas rankas (mergina—dešinę, vaikinas—kairę) ir 
trimis liuoksniukais pasisuka vietoje: mergina pilną ratuką per dešinį petį aplink savo vaikiną, 
vaikinas—vietoje. Poros šokėjai lieka stovėti pasikeitę vietomis, vaikinas kairiu petim o mergina 
dešiniu šokimo kryptimi, ir susikabinę abiem „išvirkščiomis“ rankomis į parankę. 

„ir“ - pauzė. 

5 taktas 

„Viens-du“ - poros šokėjai, kiek pritūpę šokimo krytimi, du kartus treptelti: mergina dešine koja, 
vaikinas—kaire. 

6-7 taktas 

Pora, nekeičiant susikabinimo šoka 4 šoninius žingsnius. 

8 taktas 

„Viens-ir-du“ - poros šokėjai paleidžia sukabintas rankas (vaikino—kairę, merginos—dešinę) ir 
trimis liuoksniais pasisuka vietoje: mergina pusę ratuko kairėn, vaikinas - dešinėn ir susikabina 
valsui, pasiruošę šokti priešinga kryptimi; 

„ir“ - pauzė. 

Toliau žingsnį pakartoja nuo pradžių į priešingą pusę. 

 

ŠOKIO EIGA 

Šokio pradžioje 1-oji, 2-oji, 7-oji ir 8-oji poros sustoja kairiajame scenos užkulisyje, o likusios 
keturios—dešiniajame (1 brėž.). Poros šokėjai stovi laisvai, vaikinai—už merginų. 

Šokio pradžia (20 tkt.) 

Grojama įžanga ir pirmoji. 

1-4 taktas 

Šokėjai tebelaukia užkulisyje. 
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Suėjimas į aikštę (16 tkt.) 

Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Šokėjai triukšmaudami laisvai subėga į aikštę. Vaikinai stengiasi pagauti merginas ir pakviesti jas 
šokiui. Merginos sprunka nuo vaikinų bėgant į savo vietas.  Pabaigoje baigia sustoję dviem 
eilėmis, porose susikabinę abiem sukryžiuotomis rankomis (14 brėž.) 

Susiporavimas (16 tkt.) 

1-16 taktas 

Poros šoka „Liuoksnių derinį“ keturis kartus vietoje (14-15 brėž.). Pabaigoje merginos lieka 
pasisukusios nugara į rato išorę, vaikinai—atvirkščiai. Poros šokėjai susikabina valsui (16 brėž.). 

Grojama antroji muzikos dalis. 

  

Jadvygos polka ratu (16 tkt.) 

Grojama trečioji muzikos dalis. 

1-16 taktas 

Poros šoka du kartus „Jadvygos polkos“ derinį ratu ir baigia dviem eilėmis (16-17 brėž.). 

   

Pirmasis vaikinu meilinimasis (16 tkt.) 

Grojama ketvirtoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 
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Poros šokėjai keturiais paprastaisiais žingsniais keičiasi vietomis, praeidami vienas kitą dešiniais 
pečiais, ir pasisuka pusę ratuko dešinėn. Baigia pasisukę veidu vienas į kitą (18 brėž.). 

3 taktas 

Šokėjai vienu vilkeliu apsisuka vietoje visą ratuką dešinėn (19 brėž.). 

   

4 taktas 

„Viens“ - vaikinai žengia dešine koja pirmyn ir deda rankas prie širdies. Merginos stovi vietoje; 

„du“ - vaikinai priklaupia ant kairio kelio. Merginos stovi vietoje. 

5-6 taktas 

Merginos, pasisukusios pusę ratuko dešinėn, eina keturis paprastuosius žingsnius kairiojo scenos 
krašto link. 

Vaikinai atsiklaupę stebi merginas (20 brėž.). 

7 taktas 

Merginos vilkeliu pasisuka pusę ratuko dešinėn, t.y. atsisuka į vaikinus. 

Vaikinai stebi savo merginas. 

8 taktas 

Merginos, tarsi nesutikdamos vaikinų meilinimuisi, pasilenkia kiek pirmyn ir dešinės rankos 
smiliumi tris kartus grąso jiems. 

Pabaigoje vaikinai atsistoja. 
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9-10 taktas 

Vaikinai, atsisukę į žiūrovus ir pradėdami kaire koja, du kartus šoka „Pagrindinį žingsnį“ vietoje 
(21 brėž.). 

Merginos laisvai stebi vaikinus. 

11 taktas 

Vaikinai vilkeliu apsisuka vietoje 3/4 ratuko kairėn (22 brėž.). Merginos stovi ir toliau stebi 
vaikinus. 

12 taktas 

„Viens“ - vaikinai žengia kaire koja pirmyn; 

„du“ - vaikinai priklaupia dešine koja ir rankų mostu siunčia savo merginai „bučinį“. 

Merginos stebi vaikinus. 

    

13-14 taktas 

Merginos, atsisukusios į žiūrovus ir pradėdamos dešine koja, šoka du „Pagrindinius žingsnius“ 
vietoje (23 brėž.). 

Vaikinai klūpi ir stebi merginas. 

15 taktas 

Merginos vietoje apsisuka vilkeliu 3/4 ratuko dešinėn (24 brėž.). Vaikinai, nekeisdami padėties, 
žiūri į merginas. 

16 taktas 

Merginos, ištiestą per kelį kairę koją, stato kulnu pirmyn, o ant dešinės kiek pritupia ir, per 
liemenį pasilenkusios į priekį, rankų delnais rodo vaikinams „nosį“. 

Vaikinai pabaigoje atsikelia. 
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Merginų grąžinimas šokiui (4 taktai) 

Grojama penktoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Merginos, pasisukusios pusę ratuko per kairį petį, eina du lėtus (kas taktą) paprastuosius 
žingsnius kairiojo scenos krašto link (25 brėž.). 

Vaikinai šoka keturis žemus bėgamuosius žingsnius merginų link ir apkabina abiem ištiestomis 
rankomis savo poros šokėją per juosmenį. 

3-4 taktas 

Poros šoka aštuonis smulkius bėgamuosius žingsnius atbulomis atgal: merginos kiek 
pasilenkusios į priekį, o vaikinai traukia savo merginas atgal į sceną (26 brėž.). 

Pabaigoje merginos pasisuka pusę ratuko kairėn ir poros šokėjai susikabina abiem ištiestomis 
rankomis (27 brėž.). 
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Šokis linijomis (16 tkt.) 

Grojama šeštoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Šokėjų poros šoka „Pagrindinį žingsnį su sukiniu“ pradedant dešine koja (27-28 brėž.). Pabaigoje 
sudaro naujas poras ir susikabina abiem ištiestomis rankomis (29 brėž.). 

Nušokus į eilės kraštą merginos rankomis prilaiko sijoną, vaikinai rankas deda ant juosmens. 

 

 

5-8 taktas 

Visi šokėjai, pradėdami kaire koja, pakartoja „Pagrindinį žingsnį su sukiniu“ (29 brėž.). 

Pabaigoje šokėjai grįžta prie savo poros šokėjų. 

9-12 taktas 

Šokėjai pakartoja 1-4 takto judesius. 

13-16 taktas 

Šokėjai, pradėdami kaire koja, šoka „Pagrindinį žingsnį su sukiniu“ ir grįžta prie savo porų. 

Baigia poromis ir susikabina abiem sukryžiuotomis rankomis. 
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Šuoliukai poromis (16 tkt.) 

Grojama septintoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Vaikinai dviem dideliais liuoksniais traukia merginas į dešinę (34 brėž.). 

34 brėž . 35 brėž. 

3-4 taktas 

Šokėjai keturiais liuoksniais pasisuka pusę ratuko kairėn (35 brėž.). 

5-8 taktas 

Poros pakartoja 1-4 takto judesius, tik šoka kita kryptimi. 

9-12 taktas 

Poros pakartoja 1-4 takto judesius. 

13-16 taktas 

Poros pakartoja 5-8 takto judesius. Šokėjai baigia dviem eilėmis ir poromis susikabina valsui. 

Jadvygos polka linijomis (16 tkt.) 

Grojama aštuntoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Šokėjai šoka „Jadvygos polkos linijomis“ judesius ir eilėse pasikeičia vietomis (40 brėž.).  
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9-16 taktas 

Šokėjai šoka „Jadvygos polkos linijomis“ 1-8 takto judesius ir eilėse vėl pasikeičia vietomis pro 
tuos pačius tarpus. 

Baigia sustoję dviguba įstrižaine (44 brėž.). Poros šokėjai stovi pasisukę vienas į kitą: merginų 
rankos—už sijono, vaikinų—ant juosmens. 

Antrasis vaikinų meilinimasis (16 tkt.) 

Grojama devintoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

Šokėjai šoka „Pagrindinį žingsnį“ vietoje. Per 1 ir 2 takto skaičių „viens“ poros šokėjai sudaužia 
dešinės ir kairės rankos delnais (44 brėž.). 

3 taktas 

Visi šoka vilkelį dešinėn ir keičiasi su svetimos poros šokėju, praeidamas vienas kitą dešiniais 
pečiais (nugaromis). 

4-asis ir 5-asis vaikinai vilkeliu apsisuka vietoje 3/4 ratuko dešinėn (45 brėž.). 

4 taktas 

„Viens“ - visi šoka stiebsnį vietoje; 

„du“ - nusileidžia visa pėda 

Įstrižainės gale likusios vienos 1-oji ir 8-oji merginos susižvalgo ir ruošiasi bėgti į kvadrato 
kampą. 

4-asis ir 5-asis vaikinai atsisuka dešiniu petimi į kairį priekinį scenos kampą. 

5-8 taktas 

Visi pakartoja 1-4 takto judesius, tik šokėjai sudaro kitas poras, o į kvadrato kampą nubėga 1-oji 
ir 8-oji merginos. 

Įstrižainės gale likę vieni 4-asis ir 5-asis vaikinai, pradėdami dešine koja, šoka „Pagrindini 
žingsnį su sukiniu“ (46-47 brėž.). 
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9-12 taktas 

Šokėjai pakartoja 1-4 takto judesius, tik sudaro kitas poras (47 brėž.). 

Iš šokio pasišalina 2-oji ir 7-oji merginos. 

Įstrižainės gale likę vieni 4-asis, 5-asis, 3-asis ir 6-asis vaikinai, pradėdami kaire koja, šoka 
„Pagrindinį žingsnį su sukiniu“. 

 

13-16 taktas 

Visi pakartoja 1-4 takto judesius (48-49 brėž.). 

Į kvadrato kampą išbėga 3-čioji ir 6-oji merginos. 

Vieni, 4-asis, 5-asis, 3-čiasis, 6-asis, 2-asis ir 7-asis, vaikinai dešine koja atlieka „Pagrindinį 
žingsnį su sukiniu“. 

16 takto pabaigoje 4-oji ir 5-oji merginos nubėga į kvadrato kampą ir tariasi su ten jau 
esančiomis merginomis (51 brėž.). 
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Kur Jadvyga? 

Muzikinė pauzė. 

4-asis ir 5-asis vaikinai pasilenkia pirmyn ir klausia: „Kur Jadvyga?“ (52 brėž.). 

3-čiasis ir 6-asis vaikinai pasilenkia pirmyn ir klausia: „Kur Jadvyga?“ 

2-asis ir 7-asis vaikinai pasilenkia pirmyn ir klausia: „Kur Jadvyga?“ 

1-asis ir 8-asis vaikinai dešine ranka rodo į kairįjį priekinį scenos kampą ir atsako: „Ten 
Jadvyga!“ 

 

Antrasis merginu grąžinimas šokti (4 tkt.) 

Grojama dešimtoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

1-asis ir 8-asis vaikinai keturiais plačiais paprastaisiais žingsniais eina kvadrato kampo, kur stovi 
merginos link, o kiti vaikinai rankos mostu pasiunčia juos susigrąžinti merginas šokiui (54 brėž.). 

Pabaigoje 1-asis ir 8-asis vaikinai abiem ištiestomis rankomis paima savo merginas už rankų. 

3-4 taktas 

Aštuoniais smulkiais bėgamaisiais žingsniais 1-asis ir 8-asis vaikinai šoka atgal ir traukia 
merginas centro link (55 brėž.). 
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Šokis įstrižainėje (16 tkt.) 

Grojama vienuoliktoji muzikos dalis. 

1-2 taktas 

1-asis ir 8-asis vaikinai šoka du kartus vieną didelį ir vieną mažą liuoksniuką atgal, o 4-oji ir 5-
oji merginos—pirmyn (55 brėž.). 

Smulkiais bėgamaisiais žingsniais merginoms į pagalbą atbėga 3-čioji ir 6-oji merginos. Jos 4-ąją 
ir 5-ąją merginas apkabina per juosmenį. 

Kiti vaikinai stebi šokėjus. 

 

3-4 taktas 

Aštuoniais smulkiais bėgamaisiais žingsniais merginos traukia 1-ąjį ir 8-ąjį vaikiną atgal (56 
brėž.). 

2-asis ir 7-asis vaikinai smulkiu bėgamuoju žingsniu pribėga prie 1-ojo ir 8-ojo vaikino ir 
apkabina juos per juosmenį. 

5-6 taktas 

Šokantieji pakartoja 1-2 takto judesius; kaip 1-2 taktą vaikinai liuoksniukais traukia merginas 
atgal centro link (57 pieš.). 

Likusios 2-oji, 7-oji, 1-oji ir 8-oji merginos atbėga padėti šokančiosioms.  

Pastaba: Video iš šokių kursų neteisingai atliekama ši dalis (atbėga 2 ir 7 ir tik tada 1 ir 8).  Šokį 
reikėtų šokti kaip čia aprašyme aprašyta. 

Kiti vaikinai stovi vietoje. 

7-8 taktas 

Šokantieji pakartoja 3-4 takto judesius. Vaikinams į pagalbą atbėga 3-čiasis, 6-asis, 4-asis ir 5-
asis vaikinai (58 brėž.). Jie abiem rankomis apkabina draugus per juosmenį. 

9-10 taktas 

Visi pakartoja 1-2 takto judesius; t.y. vaikinai traukia merginas (59 brėž.). 
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11-12 taktas 

Visi šokėjai paleidžia rankas ir šoka aštuonis smulkius bėgamuosius žingsnelius pirmyn prie savo 
poros šokėjo (60 brėž.). 

Pabaigoje poros sustoja dviem eilėmis ir susikabina abiem sukryžiuotomis rankomis (61 brėž.). 

13-16 taktas 

Poros šoka „Liuoksnių derinį“ vietoje, tik pabaigoje poros apsisuka kairėn pusę ratuko (61-62 
brėž.).  

 

Paskutinė polka (16 tkt.) 

Grojama dvyliktoji muzikos dalis. 

1-8 taktas 

Poros  šoka „Jadvygos polkos“ derino judesius į scenos gilumą (63 brėž.). 

 

 

 

 



17    PASIUTUSIAI GRAŽIOS JADVYGOS POLKA 

 

 

63 brėž. 

9-16 taktas 

Šokėjai pakartoja 1-8 takto judesius, tik šoka į žiūrovus. 

16 takto pabaigoje poros šokėjai susikabina abiem sukryžiuotomis rankomis (64 brėž.). 

64 brėž. 

Paskutinis pasišokimas (16 tkt.) 

Grojama tryliktoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Poros šoka „Liuoksnių derinį“ vietoje. 

5-6 taktas 

Visos poros apsisuka vietoje visą ratuką kairėn. 

7-8 taktas 

Kartojami 5-6 takto judesiai. 

9-12 taktas 

Vaikinai nukrenta ant žemės, o merginos pradeda bėgti iš aikštės. 

13-16 taktas 

Merginos toliau bėga iš aikštės, o vaikinai greitai atsistoja ir pradeda bėgti paskui jas. 

Šokio pabaiga (4 tkt.) 

Grojama keturioliktoji muzikos dalis. 

1-4 taktas 

Visi šokėjai baigia bėgti iš aikštės. 
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