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AK, NORĖTUM GRĮŽTI 
 
Laimutės Kisielienės choreografija 
Jūratės Baltramiejūnaitės muzika 
Bernardo Brazdžionio žodžiai 
 
 Bernardo Brazdžionio poezija visada buvo gyva išeivijos ir daugelio lietuvių tremtinių 
bei politinių kalinių likimuose, jų sąmonėje. Ji stiprino jų dvasią išlaikydama širdyse gyvąjį 
tikėjimą, tarpusavio meilę, žadino pasitikėjimą savo tauta, viltį vėl kada nors grįžti į Tėvynę. 
Eilėraštis „Ak, norėtum grįžti“ paskatino sukurti šokį, kurį 1996 m. savo metiniame koncerte 
pirmą kartą pašoko Toronto (Kanada) šokių grupė „Gintaras“ (vadovai Rita ir Juozas 
Karasiejai). Ruošdamas XV Lietuvių tautinę šokių šventę Baltimorėje (JAV), šventės 
vadovas Tomas Mikuckis paprašė prisiminti ir atkurti B.Brazdžionio tekstu sukurtą šokį, nes 
jis tiko bendrai šokių šventės temai. Taip atsirado antrasis šokio variantas, kuris yra kiek 
pakeistas – pritaikytas šokti jaunimo ir vyresniųjų šokių grupių šokėjams.  
Šio šokio variante naudojami žibintai, kurių nebuvo pirmajame variante. Jie simbolizuoja 
tarsi apšviestą kelią, vedantį į tėviškės sodybą. Žibintų turi būti tiek, kiek šoka porų. 
 Šokio choreografija nesudėtinga, brėžiniai ir žingsniai gana paprasti. Šokiui būtina 
ilgesinga atmosfera, pageidautina prigesinta šviesa, kad išryškėtų žibintų pašviestas „kelias 
namo“. 
 Šokio muzika dviejų dalių su keturių taktų įžanga. Pirmąją dalį sudaro 36 taktai, 
antrąją – 24. Metras – 4/4. Pirmoji muzikos dalis dainuojama. Grojama tokia tvarka: įžanga, 
pirmoji dalis, įžanga, pirmoji dalis, antroji dalis, įžanga ir grojami pirmosios muzikos dalies 
tik dvylika taktų. 
 „Ak, norėtum grįžti“ 2018 m. dainų šventėje „Vardan tos...“ Šokių dienos koncerte 
„Saulės rato ritimai“ šoks tik užsienio lietuvių šokėjai. 
 
 

ŠOKIO ŽINGSNIAI 
   
Paprastųjų žingsnių junginys 
Jį sudaro du lėti ir keturi paprastieji žingsniai.  
Junginys trunka du taktus ir atliekamas grojant pirmąją muzikos dalį. Metras – 4/4. 
 
1 taktas 
„Viens, du“ – žengti pirmyn paprastąjį žingsnį dešine koja; 
„trys, keturi“ – žengti pirmyn paprastąjį žingsnį kaire koja. 
 
2 taktas 
„Viens–keturi“ – žengti keturis paprastuosius žingsnius pirmyn, pradedant dešine koja. 
 
Pastaba: šiuo žingsniu einama pirmyn, atgal arba sukamasi vietoje. 
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Krisnio junginys  
Jį sudaro du paprastieji žingsniai pirmyn, krisnis ir paprastasis žingsnis atsitiesiant. 
Junginys trunka vieną taktą ir atliekamas grojant antrąją muzikos dalį. Metras – 4/4. 

1 taktas 
„Vienas, du“ – žengti du paprastuosius žingsnius pirmyn. 
„trys“ – šokti krisnį dešine koja kiek pirmyn; 
„keturi“ – žengti kaire koja kiek atgal ir atsitiesti. 

Pastaba: junginys bus šokamas pirmyn arba atgal, tai bus pažymėta aprašyme. 

Šokyje yra specifinis susikabinimas „per pečius“ taip: moteris stovi vyrui iš dešinės; vyras 
dešine ranka apglėbęs moterį per pečius taip, kad dešinės rankos plaštaka būtų ant moters 
dešinio peties, abiejų sulenktos sukabintos kairės rankos (alkūnės nukreiptos žemyn) 
priglaustos prie kairio vyro peties (prie širdies). Moteris pusiau sulenkta per alkūne dešine 
ranka laiko žibintą įstrižai dešinėje.  Visur šokyje vyru laisvos rankus už nugaros, moterų 
laisvos.

ŠOKIO EIGA 

1-oji–4-oji pora viena už kitos stovi kairiajame scenos gilumos kampe užkulisų, 5-oji–8-oji 
tokia pat tvarka – de6iniajame.  Poros šokėjai tarpusavyje susikabinę „per pečius“. 

Įžanga (4 tkt.) 
Grojama įžanga. 

1–4 taktas 
Poros viena paskui kitą šoka scenos kraštais šešiolika paprastųjų žingsnių žiūrovų link 
(1 brėž.). 

Suėjimas (36 tkt.) 
Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1 taktas 

Ak, norėtum... 

Poros, nekeisdamos susikabinimo ir per taktą žengdamos du lėtus paprastuosius žingsnius, 
šoka pirmyn. 

2 taktas 

...grįžti... 
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Šokėjai šoka keturis greitus paprastuosius žingsnius pirmyn. 

3–4 taktas 

...į tėvų sodybą. 

Poros pakartoja 1–2 takto judesius, t. y. šoka paprastųjų žingsnių junginį pirmyn. 

5–6 taktas 

Kiekviena žvaigždelė... 

Poros šokėjai, stovėdami vietoje ir nekeisdami susikabinimo, žengia lėtą paprastąjį žingsnį 
įstrižai į dešinę ir pasvyra; moteris pakelia ranką su žibintu ta pačia kryptimi, t.y. įstrižai 
aukštyn ir pusiau dešinę (2 brėž.). 

7–8 taktas 

...kaip sesuo man žiba. 

Šokėjai perkelia svorį ant kairės kojos ir pasvyra, dešinė koja lieka šone ištiesta pir6tais 
liečiant žemę; moteris ranką su žibintu, nuleisdama pro priekį lanku, vėl pakelia aukštyn 
priešais save ir įstrižai į kairę. 

9 taktas 
Poros šokėjai keturiais mažais paprastaisiais žingsneliais atsisuka vienas į kitą atsitraukia 
atbulomis tiek, kiek leidžia sukabintos ir ištiestos kairės rankos; moteris žibintą nuleidžia iki 
pusiau sulenktos rankos dešinėje šone. 

10 taktas 
Vyras stovi vietoje, moteris keturiais paprastaisiais žingsniais vietoje apsisuka per kairį petį 
visą ratuką po abiejų sukabintomis ir pakeltomis kairėmis rankomis (3 brėž.). 

11–12 taktas 
Poros šokėjai, vėl susikabinę kaip šokio pradžioje, aštuoniais paprastaisiais žingsniais vietoje 
apsisuka visą ratuką kairėn ir susikabina vidinėmis rankomis paprastai žemai. 

13–14 taktas 

Pas kiekvieną krūmą,... 
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Poros paprastųjų žingsnių junginiu keičiasi vietomis scenos kraštuose; 1-oji, 3-ioji, 6-oji ir 
8-oji poros, pakėlusios sukabintas vidines rankas ir sudariusios vartelius, šoka atbulos pro 
kuriuos už jų esančios poros šoka pirmyn ir pralenda pro vartelius (4 brėž.). 

15–16 taktas 

...pas kiekvieną žiedą, 

Poros pakartoja 13–14 takto judesius, tik dabar keičiasi partijomis; tos, kurios lindo dabar 
sudaro vartelius ir šoka atbulos, kitos – pralįsdamos šoka pirmyn. 

17–18 taktas 

Tu pažįsti paukštį, kurs lai... 

Kiekviena pora, susikabinusi per pečius tuo pačiu paprastųjų žingsnių junginiu vietoje 
apsisuka visą ratuką kairėn; vyras moterį suka pirmyn (5 brėž.). 

19–20 taktas 

...mingas gieda. 

Poros, nekeisdamos susikabinimo, tuo pačiu žingsnių junginiu sudaro tarsi dvi žvaigždutes 
po keturias poras, kurių viduje esti moterys, dešinėje rankoje laikomus žibintus žvaigždučių 
viduje jos pakelia sulig galva. 

21–24 taktas 
Paprastaisiais žingsniais poros apsuka žvaigždutes kairėn vieną kartą (6 brėž.) ir grįžta į tas 
scenos puses, iš kurių pradėjo. Baigia sudarę dvi eiles scenos kraštuose, visi pasisukę į 
centrą, poros šokėjai susikabinę rankomis paprastai žemai. 

25–26 taktas 

Pas kiekvieną krūmą,... 

Šokėjai paprastųjų žingsnių junginiu eilėmis pasikeičia vietomis; iš kairės pusės šokančios 
1-oji–4-oji pora sudaro vartelius pro kuriuos praleidžia iš dešinio krašto šokančias poras 5-
ąją–8-ąją porą (7 brėž.). 

27–28 taktas 

...pas kiekvieną žiedą, 
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Poros, nekeisdamos susikabinimo ir tuo pačiu žingsnių junginiu, tik jau priešinguose scenos 
kraštuose, pasisuka vietoje pusę ratuko kairėn, t. y. vėl pasisuka į centrą (8 brėž.). 

29–30 taktas 

Tu pažįsti paukštį, kurs lai... 

Šokėjai, kartodami 25–26 takto judesius, tik pasikeitę partijomis, grįžta į savo kraštus. 

31–32 taktas 

...mingai gieda. 

Poros paprastųjų žingsnių junginiu vietoje pasisuka ratą ir ketvirtį ir kairėje scenos pusėje 
esantys šokėjai baigia pasisukę į žiūrovus, dešinėje – atvirkščiai. Poros šokėjai susikabina 
per pečius. 

33–36 taktas 
Poros šoka šešiolika paprastųjų žingsnių ratu dešinėn ir apsuka pusę rato (9 brėž.). 

Rato mažinimas ir didinimas (4 tkt.) 
Grojama įžanga. 

1–2 taktas  

Poros, nekeisdamos susikabinimo ir pasisukusios į centrą, aštuoniais paprastaisiais 
žingsniais sumažina ratą (10 brėž.). 

3–4 taktas 
Poros šoka aštuonis parastuosius žingsnius taip: keturiais žingsniais vietoje pasisuka pusę 
ratuko kairėn (3 taktas), t. y. į rato išorę, dar dviem žingsniais išdidina ratą, kitais dviem 
žingsneliais merginos atsiskiria nuo savo porininkų ir, kiek paeidamos rato išorės link, per 
kairį petį pasisuka į juos, vyrai atsitraukia atgal. Vyrai baigia vidiniame išvirkščiame ratuke 
ir susikabina rankomis paprastai žemai, moterys – išoriniame ir pasisukusios į savo poros 
vaikiną. 

Šokis rate (36 tkt.) 
Grojama pirmoji muzikos dalis. 

1–2 taktas 

Ak, norėtum grįžti... 

Vyrai, stovėdami vietoje, pakelia sukabintas rankas sudarydami vartelius. 
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Moterys, dešinėje rankoje laikydama žibintą priešais save pakeltą sulig juosmeniu, vienu 
paprastųjų žingsnių junginiu lenda į rato centrą ten sudarydamos mažą ratelį, kuriame 
pakelia žibintus aukštai priešais save ir tuo pačiu per dešinį petį pasisuka į išorę. Kiekviena 
lenda savo poros šokėjui iš kairės (11 brėž.). 

3–4 taktas 

...kur šermukšniai šaukia. 

Moterys tuo pačiu junginiu judėdamos ratuku dešinėn, išlenda į išorę pro kitą tarpą ir, 
išorėje pasisuka per kairį petį pusę ratuko, atsisuka į vyrus (nekelia žibintus) (12 brėž.). 
Vyrai judesio nekeičia. 

5–8 taktas 

Kur berželiai dairos gimtoje palaukėj. 

Moterys, kartodamos 1–4 takto judesius, toliau juda per kitus tarpus ratu dešinėn. 
Susitikusios su ketvirtuoju vyru, neskaičiuojant savo, lieka pasisukusi į jį, kaip 1-oji su 5-
uoju, 2-oji su 6-uoju, 3-ioji su 7-uoju, 4-oji su 8-uoju, 5-0ji su 1-uoju, 6-oji su 2-uoju, 7-oji 
su 3-iuoju ir 8-oji su 4-uoju (13 brėž.).  
Vyrai tebestovi.  

9 taktas 
Vyrai, pro priekį leisdami sukabintas ir ištiestas rankas žemyn, traukiasi keturiais 
paprastaisiais žingsniais atbuli, sumažina ratą.  
Moterys, laikydamos dešinėje rankoje žibintą, žengia dešine koja dešinėn ir kiek pasvyra, 
laikydamos žibintą dešinėje sulig juosmeniu (13 brėž.). 

10 taktas 
Vyrai, stovėdami vietoje, pro priekį kelia aukštyn sukabintas tiesias rankas.  
Moterys pakartoja 9 takto judesius, tik pasvyra į kairę, kartu puslankiu per apačią 
pernešdamos žibintą dešine ranka kairėn ir pakeldamos sulig krūtine. 

11–12 taktas 
Vyrai, leisdami pro priekį žemyn sukabintas ištiestas rankas, keturiais paprastaisiais 
žingsniais išdidina ratą ir 12 taktą pakelia sukabintas rankas aukštyn.  
Moterys pakartoja 9–10 takto judesius, tik dabar žibintą pakelia aukštai virš galvos. 

13–20 taktas 

Pas kiekvieną pėdą, pas kiekvieną grumstą, 

Gerti ryto rasą, kraujo nesudrumstą. 
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Šokėjai pakartoja 1–8 takto judesius dar kartą ir moterys sugrįžta prie savo poros vyro. 
 
21–24 taktas 
Šokėjai pakartoja 9–12 takto judesius dar kartą, tik pabaigoje vyrai išvirkščiame ratuke 
nepaleidžia sukabintų rankų. 
 
25–32 taktas 
 
Pas kiekvieną pėdą, pas kiekvieną grumstą,  
Gerti ryto rasą, kraujo nesudrumstą. 

 
Moterys, dešinėje rankoje šone laikydama pusiau kilstelėtą žibintą, kaire užsikabina už vyrų 
sukabintų rankų (apkabina savo poros vyro kairę plaštaką) ir visi šokėjai paprastųjų žingsnių 
junginiu juda ratu dešinėn (14 brėž.).  
Per 25–28 taktą moterys lėtai kelia aukštyn dešinę ranką su žibintu, per likusius taktus – lėtai 
nuleidžia. 
 
33 taktas 
Vyrai paleidžia tarpusavyje sukabintas rankas, kiekvienas pasisuka į savo partnerę, kaire 
ranka laikydami savo moterį už kairės rankos ir poros šokėjai keturiais mažais paprastaisiais 
žingsneliais atsitraukia atbulomis tiek, kiek leidžia sukabintos ir ištiestos kairės rankos; 
moteris žibintą nuleidžia iki pusiau sulenktos rankos dešinėje šone. 
 
34 taktas 
Vyras stovi vietoje, moteris keturiais paprastaisiais žingsniais vietoje apsisuka per kairį petį 
visą ratuką po abiejų sukabintomis ir pakeltomis kairėmis rankomis (15 brėž.). 
 

35–36 taktas 
Poros šokėjai, susikabinę per pečius, aštuoniais paprastaisiais žingsniais vietoje apsisuka 
visą ratuką kairėn. 
 
 
Kelionė (24 tkt.) 
Grojama antroji muzikos dalis. 
 
1–4 taktas 
Šokėjai poromis paprastuoju žingsniu (4 žingsniai per taktą) šoka ratu dešinėn ir sueina į  dvi 
įstrižaines, kaip parodyta 16 brėžinyje. Vyrai pasisuka vieni į kitus, sudarydami įstrižainę po 
keturis,  moterys sudaro dvi žvaigždutes, kuriose žibintus laiko kiek pakėlusios ir 
nukreipusios į centrą (16 brėž.) . 
 
5–8 taktas 
Vyrai stovi.  
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Moterys paprastaisiais žingsniais apsuka žvaigždutes du ratukus, kas du taktus keldamos 
žibintus aukštyn, kas du leisdamos žemyn ir pabaigoje grįžta prie savo poros vyro (17 brėž.).  
Pabaigoje poros šokėjai vėl susikabina „per pečius“. 
 
9–12 taktas 
Šokėjų poros paprastaisiais žingsniais sueina į dvi eiles kiek giliau scenoje ir pasisuka į 
žiūrovus (18, 19 brėž.). 
 
13 taktas 
Vyrai stovi.  
Moterys šoka keturis paprastuosius žingsnius pirmyn, žibintą palaipsniui pakeldamos 
priešais save aukštyn (19 brėž.). 
 
14 taktas 
Vyrai stovi.  
Moterys, pasisukusios per kairį petį pusę ratuko, šoka keturis paprastuosius žingsnius iki 
vyrų, prieidamos savo poros vyrui iš kairės, žibintą palaipsniui nuleidžia žemyn. 
 
15 taktas 
Moterys šoka keturis paprastuosius žingsnius pirmyn, žibintą palaipsniui pakeldamos 
priešais save aukštyn Moterys pakartoja 13–14 takto judesius ir grįžta į savo vietas (20 
brėž.). 
 
16 taktas 
Moterys pakartoja 14 takto judesius ir grįžta į savo vietas. 
 
17 taktas 
Vyrai šoka krisnio junginį atbuli, moterys pirmyn, palaipsniui keldamos žibintus aukštyn (21 
brėž.). 
 
18 taktas 
Šokėjai pakartoja 17 takto junginį, tik dabar vyrai šoka pirmyn, moterys atbulos ir žibintus 
nuleidžia.  
 
19 taktas 
Poros, susikabinusios per pečius, šoka krisnio junginį pirmyn; moteris pakelia žibintą  
(22 brėž.). 
 
20 taktas 
Poros šoka šoka krisnio junginį atbulomis; moterys nuleidžia žibintą. 
 
21–22 taktas 
Šokėjai pakartoja 17–18 takto judesius, t. y. šoka atskirai. 
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23–24 taktas 
Poros pakartoja 19–20 takto judesius. 
 
Antroji įžanga (4 tkt.) 
Grojama įžanga. 
 
1–4 taktas 
Poros šokėjai, susikabinę per pečius ir susiglaudę, šoka keturis pasvyrimus, pradedant į 
dešinę; žibintai moterų rankose nuleisti. 
 
Grįžimas (12 tkt.) 
Grojama pirmoji muzikos dalis. 
 
1 taktas  

 

Ak, norėtum... 
 

Poros, nekeisdamos susikabinimo,  eina du lėtus paprastuosius žingsnius pirmyn. 
 
2 taktas 
 
...grįžti... 
 
Poros, nekeisdamos susikabinimo, šoka keturis greitus paprastuosius žingsnius pirmyn.  
 
3–4 taktas 
 
...į tėvų sodybą. 
 

Šokėjai pakartoja 1–2 takto judesius. 
 
5–6 taktas 
 
Kiekviena žvaigždelė... 
 

Poros šokėjai žengia lėtą paprastąjį žingsnį įstrižai į dešinę ir pasvyra, moteris iškelia žibintą 
aukštyn ta pačia kryptimi, t.y. įstrižai į dešinę. 
 
7–8 taktas 
 
...kaip sesuo man žiba. 

 

Šokėjai perkelia kūno svorį ant kairės kojos, dešinė lieka šone ištiesta pirštais liečiant žemę, 
moteris, žibintą nuleisdama pro priekį, vėl pakelia aukštyn priešais save kiek įstrižai į kairę. 
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9–12 taktas 
Poros šokėjai lėtai perkelia kūno svorį ant dešinės kojos ir moteris lanku per apačią lėtai 
pakelia žibintą aukštyn dešinėn. 
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