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Lietuvių liaudies žaidimas 
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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 

 

Pavasarį žydinčiame vyšnių sode ulioja mergelė gegutėlė. Bernelis sakalėlis prisipažįsta ją mylįs. 

Žaidimo kompozicija pateikiama 9 poroms. Viena iš jų—solistai. Šokėjai turi po dvi dirbtines 
žydinčias vyšnių šakas—vaizduoja vyšnių sodą. Šakos turi būti apie 60-75 cm aukščio ir 65 cm 
pločio su daug žiedų. Muzika—dviejų dalių. Pirmoji dalis turi 12 taktų. M - 3/4. Ji grojama 
lėtoku tempu, kad per vieną taktą būtų galima neskubant nužengti tris paprastuosius žingsnius. 
Antroji muzikos dalis—16 taktų. M - 2/4. Ji grojama greičiau. Per vieną taktą nužengiami du 
paprastieji žingsniai. Žaidimas lyriškas, nuotaika šviesi, giedri. Visi žaidėjai yra apsirengę 
tautiniais drabužiais. 

Žaidimo žingsniai: paprastasis, pristatomasis, svyruojamasis; solistų žingsniai bus aprašyti šokio 
eigoje. 

Ši šokio kompozicija išleistas knygoje „Sidir vidir žolynėlis II“.  Čia pateikiamas šokio 
aprašymas su solistų partija, kurią, šokant pasirodymuose, turėtu atlikti jauna šokėjų pora.   XV 
Tautinių Šokių Šventėje šokį atliks pagyvenusiųjų ir suaugusiųjų grupės, be solistų poros. 

 

ŽAIDIMO EIGA 

Šokėjų poros stovi dešiniojo užkulisio gilumoje ir laiko per alkūnes sulenktas (jos nuleistos 
žemyn), ligi pečių pakeltas rankas su vyšnių šakomis (kiekvienoje); šakos laikomos šonuose už 
kotelio žiedais į viršų. Šokėjai stovi poroje vienas greta kito. 

Mergelė gegutėlė yra kairiajame užkulisyje, o bernelis sakalėlis - dešiniajame. 

 

I 

1. Suėjimas (12 tkt.) 

1-4 taktas 

Po seklyčios langužėliais  
Žydi vyšnių sodelis,- 
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Su dainos pradžia iš kairės pusės išeina mergelė gegutėlė. Ji eina paprastuoju žingsniu scenos 
viduriu dešinio krašto link ir suka ratu kairėn (1 brėž.).  Tuo pat metu pradeda eiti visos šokėjų 
poros. Jos sueina į dvi eiles scenos gilumoje ir atsisuka į žiūrovus; priekyje stovi merginos, už 
jų—vaikinai. 

 

5-12 taktas 

Ten skrajoja, ten ulioja  
Raiboji gegelė. 2 k. 

Šokėjai svyruoja (kas taktas), pradėdami dešinėn. 

Mergelė gegutėlė tuo metu eina paprastuoju žingsniu ratu į kairę. Bernelis sakalėlis tebestovi 
užkulisyje. 

2. Sakalėlio atskridimas (16 tkt.) 

1-4 taktas 

Lekia, lekia sakalėlis  
Pro vyšnių sodelį 

Merginos eina aštuonis paprastuosius žingsnius žiūrovų link ir sudaro įstrižainę; 1-ajai, 2-ajai, 3-
iajai ir 4-ajai merginai reikia žengti platesniu žingsniu, o 8-oji žingsniuoja beveik vietoje (2 
brėž.). 

Vaikinai keturis kartus svyruoja. 

Mergelė gegutėlė stovi avanscenoje, labiau kairėje, arba eina pamažu šiek tiek į kairę scenos 
pusę. 

Iš dešinio scenos gilumos užkulisio tuo metu išbėga bernelis sakalėlis. Jis bėga kiek pasilenkęs į 
priekį, rankas išskėtęs į šonus ir atmetęs atgal (2 brėž.). 
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5-8 taktas 

Ir, pamatęs gegutėlę, 
Meta jai plunksnelę. 

Merginos įstrižainėje svyruoja keturis kartus, pradėdamos į dešinę pusę. Vaikinai eina aštuonis 
paprastuosius žingsnius prie merginų ir atsistoja joms už nugaros. 

Mergelė gegutėlė tuo metu stovi, o bernelis sakalėlis trumpam stabteli—stebi mergelę. 

9-12 taktas 

Lekia, lekia sakalėlis  
Pro vyšnių sodelį 

Merginų ir vaikinų eilė eina aštuonis paprastuosius žingsnius atgal: 8-oji pora beveik žingsniuoja 
vietoje, o 1-4—plačiais žingsniais traukiasi atgal (3 brėž.). 

Mergelė gegutėlė stovi pasisukusi j žiūrovus, o bernelis sakalėlis aštuoniais paprastaisiais 
žingsniais užeina užjos (3 brėž.). 
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13-16 taktas 

Ir, pamatęs gegutėlę, 
Meta jai plunksnelę. 

Poros svyruoja keturis kartus, pradėdamos dešinėn. 

Bernelis sakalėlis, stovintis mergelei už nugaros, švelniai apkabina jos pečius ir tuoj pat paėjėją 
kairiojo scenos krašto link. 

Mergelė gegutėlė, pajutusi prisilietimą, apsidairo ir nubėga į dešinįjį scenos kraštą, lyg 
ieškodama to, kuris ją apkabino (4 brėž.). 

II 

1.  Bernelio sakalėlio vaikščiojimas po sodą (12 tkt.) 

1-4 taktas 

Po seklyčios langužėliais  
Žydi vyšnių sodelis,- 

Merginų eilė per vidurį skyla ir visos šoka devynis paprastuosius žingsnius į skirtingas puses 
(veda 1-oji ir 8-oji), sudarydamos įstrižaines. 4 taktą visos stovi (5 ir 6 brėž.). 

Vaikinai eilėje svyruoja keturis kartus. 

Mergelė gegutėlė tuo metu nueina į scenos gilumą už vaikinų, o bernelis sakalėlis ateina į scenos 
vidurį (5 brėž.). 
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5-8 taktas 

Ten skrajoja, ten ulioja  
Pilkas sakalėlis. 

Merginos įstrižainėse svyruoja (pradeda žiūrovų link). 

Vaikinų eilė skyla per vidurį ir visi paprastuoju žingsniu (veda 4-asis ir 5-asis) pasikeičia 
vietomis scenos gilumoje (6 brėž.). 

Bernelis sakalėlis vaikšto scenos viduryje, o mergelė gegutėlė - už vaikinų eilių. 

 

9-12 taktas 

Ten skrajoja, ten ulioja  
Pilkas sakalėlis. 
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Visi šokėjai (išskyrus solistus) per dvylika paprastųjų žingsnių nueina į scenos kraštus: 5-asis 
vaikinas veda į kairę scenos pusę, 4-asis—į dešinę; merginų vorelės, kurias veda 4-oji ir 5-oji, 
keičiasi vietomis (7 brėž.). 12 takto pabaigoje poros šokėjai atsistoja šalia vienas kito, kaip 
nurodyta 8 brėžinyje. 

Mergelė gegutėlė scenos viduriu ateina prie bernelio sakalėlio. Šis ją pasitinka, ir abu greta 
vienas kito, atėję į avansceną, susikabina kaip suktiniui (7 ir 8 brėž.). 

 

 

2. Gegutėlės atskridimas (16 tkt.) 

1-2 taktas 

Lekia, lekia gegutėlė 

Visos šokėjų poros, eidamos beveik šonu, keturiais paprastaisiais žingsniais suartėja scenos 
viduryje (9 brėž.). 

Solistai, nekeisdami susikabinimo, šoka du pristatomuosius žingsnius į dešinę. 
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3-4 taktas 

Pro vyšnių sodelį 

Poros sudaro koloną ir šoka keturis paprastuosius žingsnius žiūrovų link (10 brėž.). 

Mergelė gegutėlė, sukdamasis per kairį petį, keturiais paprastaisiais žingsniais pereina pro 
bernelio priekį į kitą jo pusę ir vėl atsigrįžta į žiūrovus, o bernelis sakalėlis stovėdamas seka 
žvilgsniu, kaip mergelė sukasi. 

 

5-6 taktas 

Ir, pamačius sakalėlį, 

Poros keturiais paprastaisiais žingsniais nutolsta viena nuo kitos į scenos kraštus. 

Solistai šoka du pristatomuosius žingsnius į kairę, pradėdami kaire koja (11 brėž.). 
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7-8 taktas 

Meta jam plunksnelę. 

Poros scenos kraštuose šoka keturis paprastuosius žingsnius atbulom. Visi grįžta į vietas, iš kurių 
pradėjo šokti. 

Solistai pakartoja 3-4 takto judesius, tik mergelė gegutėlė sukasi per kitą petį ir grįžta į savo pusę 
(12 brėž.). 

 

9-16 taktas 

Poros pakartoja 1-8 takto judesius. 16 takto pabaigoje visi pasisuka poroje vienas pro kitą į 
gilumą. 
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Solistai taip pat pakartoja 1-8 takto judesius. 

 

III 

1. Bernelio pasipiršimas mergelei (12 tkt.) 

1-8 taktas 

- Oi, mergele, mergužėle, 
Ar už manęs tu eitum? 
Aš - be turto, aukšto dvaro, 
Ar tėveliai leistų? 

Poros šoka neskubėdamos į gilumą 24 paprastuosius žingsnius ir eilėmis pasikeičia, kaip 
parodyta 13 brėžinyje; 8 taktą poros šokėjai pasisuka vienas pro kitą pusę ratuko (13 ir 14 brėž.). 

 

Pastaba: 8-ojo takto gale, šokėjai turi baigti ne pasikeitę vietose, o eilėse scenos gilumoje (14 
brėž.), tai nereikia šokti taip toli, kaip šokių kursuose nufilmuota. 

9-12 taktas 

Aš - be turto, aukšto dvaro, 
Ar tėveliai leistų? 

Šokėjai vėl pasikeičia gilumoje ir grįžta į savo puses, tik pro kitus tarpus. Visi baigia dviem 
eilėmis scenos gilumoje; merginų eilė yra arčiau žiūrovų, vaikinų—už merginų (14 brėž.). 

Nekeisdami susikabinimo, solistai visą muzikos dalį taip šoka: šešis paprastuosius žingsnius eina 
ratu dešinėn, šešiais žingsniais sukasi poroje vietoje į kairę; jie pakartoja visa tai tris kartus ir 
apeina visą ratą (13 ir 14 brėž.). 

2. Mergelės atsakymas berneliui (16 tkt.) 
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1-4 taktas 

- Mūsų jaunosios auksinės, 
Mūsų darbščios rankos,- 

7-oji, 8-oji, 1-oji, 2-oji mergina ir 7-asis, 8-asis, 1-asis, 2-asis vaikinas sudaro scenos gilumoje 
atskiras eiles ir šoka aštuonis paprastuosius žingsnius j žiūrovus. Likusieji šokėjai, esantys 
scenos kraštuose, suglaudžia dešines alkūnes ir apsisuka aštuoniais paprastaisiais žingsniais 
vietoje pusantro ratuko dešinėn; arčiau žiūrovų sukasi merginų poros - 5-oji su 6-ąja, 3-ioji su 4-
ąja, už jų 3-iojo ir 4-ojo bei 5-ojo ir 6-ojo vaikinų poros (15 brėž.). 

 

Solistai skiriasi ir polkos žingsniu, žvilgčiodami vienas į kitą, šoka į scenos gilumą, kaip 
parodyta 15 brėžinyje. 

 

5-8 taktas 

Tai lyg skrynios pasoginės,  
- Turto šio pakanka. 
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Šokėjai kraštuose keičia sukimosi kryptį - suglaudžia kaires alkūnes ir aštuoniais paprastaisiais 
žingsniais apsisuka pusantro ratuko kairėn; baigia atsigrįžę į žiūrovus. 

Atšokę iš gilumos į avansceną, šokėjai suglaudžia dešines alkūnes - 1-oji mergina su 2-ąja, 7-oji 
su 8-ąja, už jų 1-asis vaikinas su 2-uoju, 7-asis su 8-uoju ir poros apsisuka aštuoniais 
paprastaisiais žingsniais vieną ratuką vietoje dešinėn, užbaigdami eilėmis; visi nusigrįžę į gilumą 
(16 ir 17 brėž.). 

Solistai polkos žingsniu nušoka už avanscenoje besisukančių porų. 

 

9-12 taktas 

- Mūsų jaunosios auksinės, 
Mūsų darbščios rankos,- 

Gilumoje esančios poros šoka aštuonis paprastuosius žingsnius į priekį, o priekinės—į gilumą 
(17 brėž.). 

Solistai, pasisukę pusę ratuko per dešinį petį, šoka polkos žingsniu ir tuo pačiu keliu žiūrovų 
link. 
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13-16 taktas 

Tai lyg skrynios pasoginės,  
- Turto šio pakanka. 

5-as ir 6-as vaikinas bei 5-oji ir 6-oji mergina poroje pasisuka vienas pro kitą ir aštuoniais 
paprastaisiais žingsniais nueina kairiuoju scenos kraštu į gilumą. 

Kitų porų šokėjai pasisuka poroje vienas į kitą, suglaudžia dešines alkūnes ir aštuoniais 
paprastaisiais žingsniais apsisuka vietoje vieną kartą dešinėn (18 brėž.). Visi šokėjai baigia 
įstrižainėje; merginos stovi priekyje, vaikinai - už jų. Šokėjai atsigrįžę į scenos priekio kairįjį 
kampą (19 brėž.). 

Solistai keturiais polkos žingsniais grįžta į savo vietas avanscenoje (18 brėž). 
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IV 

1. Galutinis sutarimas (12 tkt.) 

1-12 taktas 

Po seklyčios langužėliais  
Žydi vyšnių sodelis.  
- Ten vaikščiojo bernužėlis 
Su jauna mergele. 

Šokėjai įstrižainėje svyruoja kas taktas, pradėdami dešinėn. 

Solistai tuo metu, poroje susikabinę kaip suktiniui, šoka priešais įstrižainę. Galima improvizuoti 
(pvz., šeši žingsniai poroje, vaikinas apsuka merginą po ranka ir 1.1.), tik baigti reikia atsisukus 
vienam į kitą (19 ir 20 brėž.). 

 

2. Pabaiga (16 tkt.) 

1-2 taktas 

- Taip, mieloji mergužėle? 

Merginos žengia keturis žingsnius atgal (pradeda dešine koja) ir, kartu keldamos rankas, 
praleidžia vaikinus (20 brėž.). 

Vaikinai pralenda keturiais paprastaisiais žingsniais pro merginų dešinį petį. 

Bernelis ištiesia abi rankas mergelei. Mergelė stovi priešais bernelį ir žiūri į jį. 
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3-4 taktas 

- Taip, mano berneli. 

Merginos žengia du pristatomuosius žingsnius į dešinę; jų rankos pakeltos aukštai. 

Vaikinai svyruoja dešinėn, kairėn ir pristato dešinę koją prie kairės. Rankos su šakomis—sulig 
pečiais. 

Mergelė uždeda abi rankas ant bernelio rankų; tokiu būdu juodu susikabina abiem 
nesukryžiuotom rankom. 

5-6 taktas 

Jų kalbelę tegirdėjo 

Merginos pakartoja vaikinų 1-2 takto judesius, t.y. pralenda pro vaikinų tarpus. 

Vaikinai pakartoja merginų 1-2 takto judesius—iškėlę rankas, traukiasi atbulom (21 brėž.). 
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7-8 taktas 

Tik vyšnių sodelis. 

Merginos pakartoja vaikinų, o vaikinai merginų 3-4 takto judesius. Solistai 5-8 taktą smagiai 
sukasi polkos žingsniu į dešinę. Keturiais polkos žingsniais reikia apsisukti maždaug du kartus. 

9-16 taktas 

- Taip, mieloji mergužėle? 
- Taip, mano berneli. 
Jų kalbelę tegirdėjo  
Tik vyšnių sodelis. 

Visi pakartoja 1-8 takto judesius ir pabaigoje sudaro pusratį (22 brėž.). Mergelė ir bernelis 
tebesisuka polkos žingsniu j dešinę (gali keisti sukimosi kryptį, gali šokti polką vietoje). Pačioje 
žaidimo pabaigoje jie sustoja vienas greta kito, atsigręžia į žiūrovus ir susiglaudžia. 
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