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Čia pateikta polka nėra būdinga kuriam konkrečiam Lietuvos regionui. Tai—pasilinksminimo
šokis, jame pasitelkta keletas mūsų kraštui būdingų polkos šokimo būdų: valsmoneta—du polkos
žingsniai poroje sukantis į dešinę, du polkos žingsniai staigiai keičiant sukimosi kryptį į kairę
pusę; sukimasis liuoksniukais; vienos poros solo rato viduryje sukant vienakoję polką.
Šokio pradžia—santūri, šokama vidutiniu tempu: atėjimas, pakvietimas, lėtas pasišokimas,
galopas, pasivaikščiojimas su valspolke, o po to—smagi polka greitu tempu.
Šokio muzika—aštuonių dalių, metras—2/4. Pirmoji, antroji, trečioji muzikos dalis grojama lėtu
tempu, ketvirtoji ir vėl pirmoji—vidutiniu tempu, penktoji—aštuntoji dalis grojama greitu
tempu.
Žodžius V. Aleksandravičiaus muzikai parašė V. Kukulas.
Pagal aštuntąją muzikos dalį choras dainuoja:
Lygo ly,
Lygu lygumai,
Ten toli
Tėviškės namai.
Dauno, bėk, žirge,
Dauno, namulio,
Dauno, lylio lygumai,
Ten belaukianti mergelė.
Paskutinį posmą choras dainuoja pagal septintąją muzikos dalį:
O lingo ryto,
Brikas lieka brikeliu,
O čiūto rėjo,
Šauniai nudažytu.
O lingo ryto,
Juo važiuoti keleliu,
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O čiūto rėjo,
Tokį šaunų rytą.
Šokio žingsniai: paprastasis, šoninis, valspolkė, vilkelis, polka. Šokis aprašytas aštuonioms
poroms. Per visą šokį vaikinų laisvos rankos už nugaros, merginų—dešinė už sijono ir kairė ant
juosmens.
Pirmą kartą „Subatvakarį“ pašoko VVU liaudies dainų ir šokių ansamblio šokėjai 1985 m.
Sceninis šokio variantas išleistas knygoje „Subatvakaris“. XV Tautinių Šokių Šventėje šokį
atliks vyresniųjų grupės. Čia pateikiama šokio kompozicija pritaikyta šokti aikštėje, su tam
tikrais pakeitimais Bus šokami du variantai, kurie tik skiriasi kai kuriuose posmuose.
ŠOKIO EIGA: ANTRASIS VARIANTAS
Keturios poros sustoja dešiniame, kitos keturios—kairiame užkulisyje. Visos poros
susikabinusios už parankės, merginos vaikinui iš dešinės. Laisvos merginų rankos—už sijonų,
vaikinų—už nugaros.
Pastaba: Yra kai kurie pakeitimai abiejuose variantose kurie buvo po šokių kursų padaryti ir
nufilmuoti. Prašome šokį šokti pagal aprašymą.
Atėjimas (15 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
1-3 taktas
Šokėjai išeina iš užkulisių ir šoka ratu, žengdami kas ketvirtinė šešiais paprastaisiais žingsniais
(1 pieš.).

1 pieš.

4 taktas
Šokėjai trepteli dešine koja du kartus („viens-du“).
5-12 taktas
Šokėjai kartoja 1-4 taktų judesius ir sudaro ratą. Per 12-ajį taktą, vietoj treptelėjimo, šokėjai
atlieka du paprastuosius žingsnius į šoną viens nuo kito (vaikinas kryžiuodamas dešine koją už
kairės), paleidžia rankas, nutolsta poroje vienas nuo kito ir susikabina vidinėmis ištiestomis
rankomis (2 pieš.).
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2 pieš.

13-15 taktas
Visi vaikinai šešiais paprastaisiais žingsniais pavedėja savo merginas centro link (2 pieš.). Palikę
merginas rato centre, patys truputį atsitraukia už jų (3 pieš.).

3 pieš.

Pakvietimas (10 tkt.)
Grojama antroji muzikos dalis.
1-2 taktas
Visos merginos, pradėdamos dešine koja, eina atbulos du paprastuosius ir vieną trižingsnį (dešinė
ranka—už sijono, kairė uždėta ant juosmens).
Vaikinai eina scenos vidurio link tris paprastuosius žingsnius, ir per antrą taktą („ir-du“) sutrepsi
kaire koja (3 pieš.).
3-4 taktas
Merginos, pradėdamos kaire koja, eina du paprastuosius atgal ir vieną trižingsnį vietoje, ir 4-ojo
takto pabaigoje pasisuka dešiniu petim į rato centrą.
Vaikinai žengia du paprastus žingsniu pirmyn pradedant kaire koja, ir vienu trižingsniu pasisuka
vietoje pusę rato per dešinį petį (3 pieš.)

SUBATVAKARIS

5 taktas
„viens-ir“ - merginos atlieka vieną šoninį žingsnį dešinėn į rato centrą (4 pieš.);
„du“ - merginos sukasi paprastuoju žingsniu dešinėn, įtūpdamos ir pasisukdamos pusę rato per
dešinį petį
6 taktas
„viens“ – merginos toliau sukasi paprastuoju žingsniu, ir baigia apsukti pilną ratą;
„du-ir“ – merginos kartoja 5-ojo takto „viens-ir“ judesius
7 taktas
Merginos sukasi paprastuoju žingsniu dešinėn („viens-du“), įtūpdamos ir apsisukdamos pilną.
8 taktas
Merginos šoka du paprastuosius žingsnius vietoje ir atsisuka į savo vaikinus (4 pieš.).
Per 5-8 taktus vaikinai, pradedant dešine koja, eina paprastaisiais žingsniais į rato išorę. Per
pirmus 4 žingsnius šoką į išorę, per sekančius 2 žingsnius pasisuka puslankiu kairėn, ir per
paskutinius 2 žengia pirmyn pasitikti savo merginų, ištiesdami joms abi rankas (4,5 pieš.).

4 pieš.

9-10 taktas
Merginos įsikabina i vaikinu ištiestas rankas. Vaikinai keturiais žingsniais pavedėja jas. Dvejais
žingsniais vaikinai šoka atgal, traukdami savo merginas. Dar dvejais žingsniais vaikinai atveda
merginas ir sustoja pora priešais porą dviejose eilėse (6 pieš.). Vaikinai pradeda šokti dešine
koja, o merginos—kaire.

SUBATVAKARIS

5 pieš.

6 pieš.

Lėtas pasišokimas (12 tkt.)
Grojama trečioji muzikos dalis.
1 taktas
Šokėjai porose vidinėmis rankomis susikabina paprastai žemai (laisvos merginų rankos—už
sijono, vaikinų—ant juosmens) ir eina du paprastuosius žingsnius, pradėdami vidine koja: pora
priartėja prie poros ir ištiesia sukabintas rankas pirmyn (7 pieš.).

7 pieš.

8 pieš.

2 taktas
Vaikinai paduoda abi ištiestas rankas priartėjusios poros merginai ir dviem žingsniais patraukia ją
prie savęs (8 pieš.).
3-4 taktas
Visos poros suka vilkelį (9 pieš.). Vaikinai, pradėdami dešine koja, keturiais žingsniais,
merginos, pradėdamos kaire koja, keturiais sukasi per dešinį petį. Baigia susikabinę paprastai,
vienas greta kito (10 pieš.).
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9 pieš.

10 pieš
.

5-8 taktas
Šokėjai kartoja 1-4 takto judesius. Pabaigoje visos poros pasisuka į rato centrą (11 pieš.).
9-12 taktas
Merginos, laikydamos kaire ranka už vaikino dešinės, pradėdama kaire koja apeina šešiais
paprastaisiais žingsniais aplink vaikiną ir per paskutinį taktą dviem žingsneliais apsisuka po jo
ranka per kairį petį pusę rato (11 pieš.). Vaikinas, keturiais mažais žingsneliais pavedėdamas
merginą, truputį paeina atgal ir keturiais žingsneliais—į priekį. Šokėjai lieka poroje susikabinę
šaudykle taip, kad mergina stovi priekyje vaikino pasisukus į jį nugara (12 pieš.).

11 pieš.

12 pieš.

Galopas (16 tkt.)
Grojama ketvirtoji muzikos dalis.
Šokant galopą, poros laiko ištiesę judėjimo kryptimi sukabintas šaudykle rankas, o kitas—
sulenkia per alkūnes taip, kad sukabinti riešai remtųsi į merginos petį. Keičiant judėjimo kryptį,
sulenktos rankos ištiesiamos į šaudyklę, o kitos rankos sulenkiamos per alkūnes ir pritraukiamos
prie kito merginos peties.
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1-4 taktas
Visos poros šoka septynius šoninius žingsnius ir vieną dvigubąjį žingsnį ratu kairėn, šaudykle
sukabintos rankos ištiestos ėjimo kryptimi, kitos rankos sulenktos per alkūnę ir uždėtos ant kairio
merginos peties.
5-8 taktas
Visos poros šoka septynis šoninius žingsnius ir vieną dvigubąjį žingsnį ratu dešinėn, šaudykle
sukabintos rankos ištiestos ėjimo kryptimi, kitos rankos sulenktos per alkūnę ir uždėtos ant
dešinio merginos peties (12 pieš.).
9-16 taktas
Visos poros kartoja 1-8 takto judesius. 16-ojo takto pabaigoje visi šokėjai susikabine bendrame
rate, merginos vaikinams iš dešinės (13 pieš.).
Pasivaikščiojimas su valspolke (15 tkt.)
Grojama pirmoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Visos poros šoka vieną trižingsnį ir du paprastuosius žingsnius su treptelėjimu į dešinę, (13a
pieš.).

13a pieš.

13b pieš.

3-4 taktas
Poros toliau šoka vieną trižingsnį ir du paprastuosius žingsnius su treptelėjimu į kairę (13b pieš.)
5-8 taktas
Visos poros šoka siūbuoja valspolkes žingsniu pirmyn ir atgal, supdamos rankas kas taktą tai
pirmyn iki pečių, tai atgal (14 pieš.).
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14 pieš.

15 pieš.

9-14 taktas
Visos poros kartoja 1-5 takto judesius.
15 taktas
Šokėjai po dviejų siūbavimų stovi vietoje susikabinę bendrame rate paprastai žemai (15 pieš.).
Per įžanginius akordus šokėjai pakelia ir nuleidžia sukabintas rankas („viens“-„viens“).
Polkos žingsnis su patrepsėjimu ratu (16 tkt.)
Grojama penktoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Šokėjai šoka du polkos žingsnius ratu kairėn, pradedant kaire koja. Pirmąjį polkos žingsnį šoka
truputį pasilenkę pirmyn, trepsėdami per „viens-ir-du“, antruoju žingsniu—atsitiesia ir šoka ratu
kairėn (16 pieš.).
3-4 taktas
Šokėjai šoka keturiais dvigubaisiais žingsniais ratu, smagiai supdami rankas pirmyn ir atgal kas
ketvirtine (16 pieš.).
5-16 taktas
Šokėjai kartoja 1-4 takto judesius.
Pastaba: Šitos dalies pakeitimai nebuvo nufilmuoti kursuose. Reikia šokti taip kaip aprašyta.

16 pieš.
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Trepsėjimai (16 tkt.)
Grojama šeštoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Visi šokėjai, toliau susikabinę bendrame rate, šoka du liaunus dvigubuosius žingsnius vietoje,
pradėdami kaire koja. Per pirmą žingsnį („viens-du) palaipsniui iškelia rankas pirmyn iki pečiu
aukščio. Per 2-ajį taktą, visi vietoje šoka dešine koja liauną dvigubąjį žingsnį („viens-ir“) ir
nušokdami ant dešinės kojos („du“) smarkiai treptelėti ir nuleisti rankas žemyn (17 pieš.).

17 pieš.

18 pieš.

3-4 taktas
Visi šoka du šoninius žingsnius ir nuošokį į kairę (18 pieš.).
5-6 taktas
Šokėjai kartoja 1-2 taktų judesius, tiktai pradeda dešine koja (19 pieš.).
7-8 taktas
Visi šoka du šoninius žingsnius ir nuošokį į dešinę (20 pieš.).

19 pieš.

20 pieš.

9-14 taktas
Kartojami 1-6 takto judesiai.
15-16 taktas
Šokėjai nebešoka šoninių žingsnių. Keturiais dvigubaisiais žingsniais, susikabinę paprastai pečių
aukštyje, vaikinai šokdami vietoje apveda merginas pusę rato pirmyn, ir visos poros lieka
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atsisukusios į išorę ir susikabina pusiau šaudykle (21 pieš.).
Šokis vietoje (16 tkt.)
Grojama septintoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Šokėjai dviem polkos žingsniais apsisuka pavieniui vietoje. Pirmasis žingsnis; ištiesia sukabintas
rankas pirmyn, pasisuka nusigręždami viens nuo kito pusę rato—mergina per dešinį, vaikinas per
kairį petį. Pasisukę viens į kitą nugara, per antrą polkos žingsnį susikabina pusiau šaudykle
kitomis rankomis—mergina dešine, vaikinas kaire. Vaikinas pavedėja merginą, abu vėl pasisuka
per vidinį petį pusę rato (21, 22 pieš.).

21 pieš.

22 pieš.

3-4 taktas
Merginos uždeda kairę ranką ant vaikino dešinio peties, vaikinas dešine ranka apkabina merginą
per liemenį. Laisvos merginų rankos—už sijonų, vaikinų—už nugaros. Dviem polkos žingsniais
poros pasisuka vietoje visą ratą laikrodžio rodyklę (mergina atbula).
5-8 taktas
Susikabinusios polkai, poros sukasi vietoje, kas taktas po pusę rato į dešinę šokdamos po tris
liuoksniukus (per „viens-ir-du“ nušoka abiem kojomis truputį pritūpdami).
9-16 taktas
Kartojami 1-8 takto judesiai. 16-ojo takto pabaigoje poros liuoksniukais nesisuka, ir visi
susikabina bendrame rate virš alkūnių, merginos vaikinams iš dešinės (23 pieš.).
Valsmoneta ėilėmis (16 tkt.)
Grojama aštuntoji muzikos dalis.
1-16 taktas
Visos poros šoka šoninių žingsniu ratu kairėn (23 pieš.). Per 16 taktą visi atlieka nuošokį, ir
susikabina valsui, vaikinai kariu petim o merginos dešiniu petim į rato centrą (24 pieš.).

SUBATVAKARIS

23 pieš.

Pastaba: Scenoje šokant, 1-oji pora šoka į scenos centrą. Šventėje tai daryti nereikės, ir visos
poros toliau šoks rate.
Vienkojė polka viduryje (16 tkt.)
Grojama penktoji muzikos dalis.
1 taktas
Rate esančios poros, susikabinusios kaip valsui (rankos ištiestos į šoną), šoka šoniniu ir paprastu
žingsniu („viens-ir-du“) į centrą (24 pieš.)
2 taktas
Per „viens“ visų porų šokėjai nušoka žingsnį centro link (merginos dešinėje, vaikinai kairėje),
staigiai kilstelėdami sukabintas rankas aukštyn, tuo pačiu metu smarkiai pasvirdami per liemenį
(merginos į kairę, vaikinai į dešinę), o laisvas kojas truputį pariesdami po savim. Per „du“
šokdami bėgamąjį žingsnį kita koja, visi sukasi pusę rato į dešinę, staigiai nuleisdami rankas ir
atsitiesdami. Dabar visos poros, esančios rate, pasisukusios į išorę (25 pieš.).

24 pieš.

25 pieš.

3-4 taktas
Visų porų šokėjai kartoja 1-2 takto judesius į rato išore (25 pieš.), bet 4-ojo takto pabaigoje,
pasisuka tris ketvirtadalius rato į dešinę (26 pieš.).
5-6 taktas
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Dabar visos poros, pasisukusios ratu dešinėn (vaikinai nugara į rato centrą), šoka 1-2 takto
judesius (26 pieš.)

26 pieš.

7-8 taktas
Visos poros kartoja 1-2 takto judesius ratu į dešinę ir, kaip per 2-rą taktą, visos dviem žingsniais
pasisuka ketvirtadalį rato į dešinę. Dabar visos poros vėl pasisukusios į centrą.
9-16 taktas
Visos poros kartoja 1-8 takto judesius.
Pastaba: Jei šokant su viena pora viduryje, viduryje esanti pora šoka vienkoję polką smagiai
sukdamasi per dešinį petį visus 16 taktų, ir aplink ją šokėjai šoka ne ratu o pusračiu, ir per 1516 taktą vidury esanti pora pasislenka truputį arčiau avanscenos ir baigia bendru ratu.
Polkos žingsnis su patrepsėjimu į centrą ir į išorę (16 tkt.)
Grojama šeštoji muzikos dalis.
1-2 taktas
Šokėjai susikabina bendrame rate, ir šoka pirmyn dvejais polkos žingsniais, mažindami ratą, ir
palaipsniui iškeldami sukabintas rankas virš galvos. Pirmąjį polkos žingsnį šoka truputį
pasilenkę pirmyn, trepsėdami per „viens-ir-du“, antruoju žingsniu—atsitiesia (27 pieš.).

26 pieš.

3-4 taktas
Šokėjai šoka keturiais dvigubaisiais žingsniais vietoje, laikydami sukabintas rankas iškeltas
aukštai.
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5-6 taktas
Šokėjai kartoja 1-2 takto judesius, šokdami atbuli, nuleisdami rankas, ir padidindami ratą.
7-8 taktas
Šokėjai kartoja 3-4 takto judesius, šokdami keturis dvigubuosius žingsnius vietoje, susikabinę
paprastai žemai.
9-16 taktas
Šokėjai kartoja 1-8 takto judesius.
Valsmoneta ratu (16 tkt.)
Grojama septintoji muzikos dalis.
1-12 taktas
Šokėjai susikabina bendrame rate paprastai žemai ir šoka polkos žingsniu ratu į kairę,
pradėdamos kaire koja (28 pieš.).

28 pieš.

29 pieš.

13-15 taktas
Poros staigiai susikabina valsui ir šešiais kubilo žingsniais visi smagiai sukasi vietoje dešinėn.
16 taktas
Per „viens“ merginos dviem smulkiais žingsniais apsisuka vaikinui po ranka visą ratą; per „du“
abu trepteli pasisukę į rato centrą, susikabinę rankomis paprastai žemai bendrame rate (29 pieš.).
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