
Suktinis 

Liaudiškas šokis

Liaudies muzika charmonizuota J.Švedo


Pasilinksminimo šokis. Paprastai šiuo šokiu užbaigiamos pasilinksminimo vakaronės, 
šokių šventės.

Vienur suktinis dainuojamas:

Oi Kazy, juodbruvy, Ko ne’tjoji rudenį? Ar žirgelio neturi?

Parduos mamytė vištaitę Nupirks Kaziui kumelaitę. (2k.)

Kitur:

Oi tas senis, senutėlis, Kurs mane mylėjo,

Su skrebučiais kailinukais Pas mane atėjo.

Šokim, trypkim linksmi būkim, Apsisukime smagiai... (2k.)

Gi vaikai, šokdami suktinį, sau patys pritaria:

Bitute, pilkoji,

Iš kur medų nešioji? (2k.)

Iš žaliųjų rūtytėlių,

Iš gvazdikų, razetėlių. (2k.)

Suktinis šokamas poromis ratu. Pirmoje muzikos dalyje šokama polkos žingsniu , o 
antroje muzikos dalyje—dvigubuoju žingsniu.

Metras—2/4. Tempas—greitokas.
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Šokio eiga 

I posmas 

I muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

Šokėjai, poroje susikabinę suktiniškai, pradėdami dešine koja šoka aštuonis polkos 
žingsnius ratu dešinėn. (1 pies.)


II muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

1-4 tkt.


Šokėjai, nekeisdami susikabinimo, pradėdami dešine koja šešiais dvigubaisiais  
judesiusžingsniais sukasi vietoje kairėn ir pabaigoje sutrepsi tris kartus ( D,K,D koja ), į 
rato išorę. (2 pies.)




5-8 tkt.


Šokėjai kartoja 1-4 takto judesius tik sukasi i kitą pusę ir sutrepsi pasisukę šokimo 
kryptimi pradėdami kaire koja.


II posmas 

I muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

Šokėjai, poroje susikabinę suktiniškai, pradėdami dešine koja šoka aštuonis polkos 
žingsnius ratu dešinėn. Baigia pasisukę veidu į rato išorę.( 1 pies.)


II muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

1-4 tkt.


Merginos šešiais dvigubaisiais žingsniais sukas per dešinį petį po pakelta vyro kaire 
ranka ir pabaigoje sutrepsi tris kartus.

Vaikinai šoka šešis dvigubuosius zingsnius vietoje ir sutrepsi.( 3 pies.)


5-8 tkt.


Merginos šešiais dvigubaisiais žingsniais sukas per kairį petį po pakelta vyro kaire 
ranka ir pabaigoje sutrepsi tris kartus.

Vaikinai šoka šešis dvigubuosius zingsnius vietoje ir sutrepsi. Paskutinis sutrepsėjipas 
pasisukus šokimo kryptimi.


III posmas 

I muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

Šokėjai, poroje susikabinę suktiniškai, pradėdami dešine koja šoka aštuonis polkos 
žingsnius ratu dešinėn. Pabaigoje nušoka abiem kojom ,vaikinai pasisukę veidu į rato 
išorę, merginos į vaikinus.(1 pies.)


II muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

1-4 tkt


Vaikinai stovi vietoje.




Merginos šešiais dvigubaisiais žingsniais, pro vaikino dešinę, šoka aplink vaikiną. 
Pabaigoje sutrepsi pasisukę vienas i kita.

Vaikinų rankos ant juosmens, merginų-už sijonų.(4 pies.)


5-8 tkt.


Merginos stovi vietoje.

Vaikinai šešiais dvigubaisiais žingsniais, pro merginos dešinę, šoka aplink merginą. 
Pabaigoje sutrepsi pasisukę vienas i kita.( 5 pies.)


IV posmas 

I muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

Šokėjai, poroje susikabinę suktiniškai, pradėdami dešine koja šoka aštuonis polkos 
žingsnius ratu dešinėn ir pabaigoje sudaro dvi eiles po keturias poras. (6 pies.)


II muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

1-4 tkt.


Šokėjai, nekeisdami susikabinimo, pradėdami dešine koja šešiais dvigubaisiais  
judesiusžingsniais sukasi vietoje kairėn ir pabaigoje sutrepsi tris kartus ( D,K,D koja ), 
pasisukę į žiurovą.(7 pies.)


5-8 tkt.


Šokėjai kartoja 1-4 takto judesius tik sukasi i kitą pusę ir sutrepsi pradėdami kaire koja.

 pasisukę veidu į žiurovą.


V posmas 

I muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

Šokejai šoka keturis polkos žingsnius pirmyn ir keturiais polkos žingsniais grįžta atgal.

Pabaigoje pasisuka veidu vienas į kitą ir susikabina abiem sukryžiiuotom rankom (vyro 
dešinė ranka ant viršaus).(8 pies)




II muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

1-2 tkt.


Visi šoka dvigubuoju žingsniu.

Nepaleidžiant rankų mergina keturiais dvigubaisiais žingsniais apsisuka per kairį petį, 
perkeliant rankas per galva. Vaikinas šoka vietoje.(9 pies)


3-4 tkt.


Nepaleidžiant rankų vaikinas keturiais dvigubaisiais žingsniais apsisuka per kairį petį, 
perkeliant rankas per galva. Mergina šoka vietoje.(10 pies)


5-8 tkt.


Kartoti 1-4 tkt. judesius.


VI posmas 

I muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

Šokėjai, eilėse susikabinę rankomis paprastai žemai, šoka keturis polkos žingsnius 
dešinėn ir keturiais polkos žingsniais grįžta atgal. Pabaigoje mergina užeina prieš 
vaikiną ir pasisuka i jį veidu.(11 pies.)


II muzikos dalis ( 8 tkt. ) 

1-4 tkt.


Merginos šešiais dvigubaisiais žingsniais sukas per dešinį petį po pakelta vyro kaire 
ranka ir pabaigoje sutrepsi tris kartus.

Vaikinai šoka šešis dvigubuosius zingsnius vietoje ir sutrepsi.(12 pies.)


5-8 tkt.


Merginos šešiais dvigubaisiais žingsniais sukas per kairį petį po pakelta vyro kaire 
ranka ir pabaigoje sutrepsi tris kartus.

Vaikinai šoka šešis dvigubuosius zingsnius vietoje ir sutrepsi. Paskutinis sutrepsėjipas 
pasisukus veidu į žiurovą.



