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Looja, hoia Maarjamaad
ja andesta meile me vead.
Looja, kaitse Eestimaad,
peod selle tarbeks nüüd sean.
Looja hoia hiiepuid,
sest ladvad neil längu on maas.
Looja, kaitse kodutuid,
kord nad ehk tulevad taas.
Kirjas on aegade raamatus:
õndsad on need, kes ei näe.
Uskudes, et see, on saamatus
kui keegi läeb.
Loon ja  hoian Maarjamaad,
loon ja  loodan, sest tean,
milleks need ladvad on kaarjamad,
peod mille tarbeks ma sean, et
Looja hoiaks Maarjamaad.

PÕHISAMMUD
Taktimõõt 4/4

Kõnnisammud.

TANTSU KIRJELDUS
Taktimõõt 4/4
Tantsu koreograafiline tekst lähtub sõnadest ja muusika ei ole jagatud 8 taktilistesse 
tuuridesse. Kõik tegevused algavad aga takti I osal, mitte koos tekstiga! 
OSAVÕTJAD: 12 tantsijat (võimalik ka 8 tantsijat)
ALGASEND: kuus tantsijat lava vasakul küljel, kuus paremal küljel viirus, esipoolega lava 
keskjoone poole.

EELMÄNG  (Taktid 1-4)

Takt 1. Paus.
Taktid 2 - 3. Kaheksa kõnnisammuga liigutakse lava keskjoone suunas. Vasakpoolsed 
tantsijad  alustavad vasaku ja  parempoolsed  parema jalaga.
Takt 4. Takti I osal astutakse samm lava keskme suunas ja tehakse veerand pööre esipoolega 
pealtvaatajate poole. Moodustub kaks kolonni.
Takti II osal astutakse lõppsamm.
Takti III osal kallutatakse pea ette.
Takti IV osal on paus.
NB! Väikese lava puhul võiksid viirud alustada vastasküljelt, lava keskjoonel ristelda ja 
liikuda oma kohale kolonni. 



Kolmas võimalus: alustada liikumist kolmandast taktist.

LÄHTEASEND: tantsijad seisavad kahes kolonnis. Kolonnide vahe 2 meetrit. Tantsijad on 
mõtteliselt nummerdatud. (Jn.1.)
Taktid 1-8 kirjeldatakse lava vasakul küljel oleva kolonni tegevust. Täpselt sama teeb paremal 
olev kolonn teisest jalast (peegel pildis).

Takt 1. Looja, hoia
Takti I osal astutakse samm parema jalaga  läbi kõverdatud põlve ette kõrvale ja viiakse 
parem käsi ette kõrvale alla. Vaade ette kõrvale (jn.2).
Takti II osal sirutatakse tugijalg ja käsi tõstetakse rindkere kõrgusele. 
Takti III ja IV osal on paus.
Takt 2. Maarjamaad
Alustades vasaku jalaga  tehakse nelja pika-tõttava kõnnisammuga ring vastupäeva. 
Pöördumise ajal jääb käsi  ette kõrvale. Vaade on peopesale ja ülakere kallutatakse hästi vähe 
käe poole.  
Tantsijad 1, 2 ja 7, 8 liiguvad veidi lava tagakülje suunas, 3, 4 ja 9, 10 veidi diagonaalselt lava 
külgede suunas, 5, 6 ja 11, 12  teevad ringi paigal (jn.3).
Takt 3. ja andesta meile me
Takti jooksul tehakse nelja kõnni- ja lõppsammuga täispööre päripäeva.
Takti I osal astutakse vasaku jalaga samm lava esikülje suunas ja pöördutakse esipoolega lava 
vasaku  külje poole, käsi püsib eelmises asendis, vaade jääb lava esikülje poole..
Takti II osal astutakse parema jalaga samm koos vaatega lava tagakülje suunas ja pöördutakse 
esipoolega lava tagakülje poole. Käsi tõmmatakse kaasa, mis jääb vasakule rinnale.  
Takti III osal astutakse vasaku jalaga veel üks samm lava tagakülje suunas.
Takti IV osal astutakse parema jalaga samm koos vaatega lava esikülje suunas.
Takt 4. vead.
Takti I osal astutakse lõppsamm ja pea langetatakse ette. Takti II osal paus.
Takti III osal langetatakse rinnal olnud käsi alla.
Takti IV osal paus.
Takt 5. Looja, kaitse
Kordub takt 1. tegevus teisest jalast ja käest (jn 4).
Takt 6. Eestimaad,
Kordub takt 2. tegevus teisele poole (jn 5)  ja jõutakse (jn 6) näidatud asendisse.
Takt 7.  peod selleks palveks nüüd
Takti jooksul viiakse käed  ette vöökoha kõrgusele
Takt 8.  sean 
Takti  I osal ühendatakse käed pihkseongusse vöökoha kõrgusel.
Takti II – III osa paus.
Takti IV osal viiakse käed alla.
Takt 9. Looja, hoia
NB! Alates 9 taktist kõigil ühine tegevus. Asetus (jn 6).
Takti I osal astutakse samm parema jalaga  läbi kõverdatud põlve ette ja viiakse mõlemad 
käed ette  alla. Vaade ette.
Takti II osal sirutatakse tugijalg.
Takti III - IV osal on paus.
Takt 10 hiiepuid,
Alustades vasaku jalaga liigutakse nelja kõnnisammuga lava esikülje poole, käed tõstetakse 
ette õla kõrgusele.
Takt 11.  sest ladvad neil längu on



Takti I osal astutakse vasaku jalaga lühike kõrvalsamm, käed langetatakse ja tehakse takti 
jooksul peaga ring vastupäeva. I osal pea paremalt eest alt läbi vasakule, II osal seljatagant 
paremale, III osal ette alla, IV osal tõstetakse pea. Vaade otse. Väga vähe liigub ka ülakere 
kaasa.
Takt 12.  maas
Takti I-II osal kallutatakse pea ette.
Takt 13. Looja, kaitse
Takti I osal astutakse samm parema jalaga  läbi kõverdatud põlve  taha  ja viiakse mõlemad 
käed ette  alla. Samal ajal tõstetakse pea ja vaade ette.
Takti II osal sirutatakse tugijalg ja käed tõstetakse rindkere kõrgusele.
Takti III ja IV osal on paus.
Takt 14. kodutuid
Takti I osal viiakse käed alla ja kõik astuvad vasaku jalaga ühe pika sammu lava esikülje 
suunas.
Takti II-IV osal liigutakse kolme kõnnisammuga, tehes päripäeva kaare või ringi, väikestesse 
sõõridesse (jn 7).  Käed asetatakse kõrvaltantsija õlgadele ja ülakere painutatakse ette (jn 8). 
Takt 15. kord nad ehk tulevad
Takti I osal tehakse lõppsamm ja laskutakse I ja II osal pool kükki.  
Takti III-IV osal tehakse tõus koos ülakere sirutusega.
Takt 16. taas.
Õlavõte vabastatakse ja nelja kõnnisammuga, vajadusel tehakse päripäeva pööre ja liigutakse 
ristimärki (veski )(jn.8). Neljanda sammu ajal asetatakse vasak käsi kõrvaltantsija õlale. 
Keskme poolsed tantsijad võtavad vasakukäe risti (jn 9).
Taktid 17 - 18. Kirjas on aegade raamatus:
Jätkates parema jalaga liigutakse ristis kaheksa kõnnisammuga 3/8 ringi vastupäeva. Risti 
lava esikülje poolne ots jõuab taha paremasse nurka (jn10). Nelja kõnnisammuga tõstetakse 
parem käsi ette kõrvale, peopesa alla suunatud ja nelja kõnnisammuga viiakse alla.  
Taktid 19 – 20.  õndsad on need, kes ei näe.
Kaheksa kõnnisammuga  tehakse ovaalne täisring päripäeva. Parem käsi tõstetakse ette I 
positsiooni kõrgusele, poepesa pööratud välja. Käsi liigub eest kaarega kõrvale õlakõrgusele 
ja alla. Kaheksanda sammuga asetatakse vask käsi kõrvaltantsija õlale (jn10).
Taktid 21 – 22. Uskudes, et see on saamatus kui
Rist liigub kaheksa kõnnisammuga 3/8 ringi vastupäeva. Risti taga paremas nurgas olnud ots 
jõuab lava vasakule küljele (jn11). Käsi tõstetakse ja viiakse alla nagu taktides 17-18.
Takt 23. keegi
Nelja kõnnisammuga liigutakse kahte viirgu, (jn11) esipoolega lava tagakülje poole (jn12). 
Pööre vajadusel tehakse vastupäeva. 
Takt 24  läeb.
Nelja pika kõnnisammuga liigutakse lava tagakülje suunas (jn12).
Takt 25. Loon ja hoian
Takti I osal tehakse poolpööre päripäeva ja astutakse parema jalaga samm läbi kõverdatud 
põlve lava esikülje suunas. II osal sirutatakse tugijalg.
Takti III osal astutakse samm vasaku jalaga ette ja tõstetakse käed ette alla.
Takti IV osal on paus.
Takt 26. Maarjamaad,
Nelja  kõnnisammuga liigutakse lava esikülje suunas, käed tõstetakse ette õlajoone kõrgusele.
Taktid 27 - 28. loon ja loodan, sest tean,
Käed viiakse alla. Lava esikülje poolsed tantsijad teevad kaarja pöörde paremale ja liiguvad 
viie kõnnisammu ja lõppsammuga lava tagakülje suunas. Tagumine viirg liigub lava esikülje 



suunas. Möödumine vasakut kätt. Jäädakse vikkel asendisse. Ette tulnud viirg esipoolega, 
taha liikunud viirg  seljaga lava esikülje poole (jn 13).
28 takti III-IV osa on paus.
Takt 29.  milleks need ladvad on 
Takti esimesel osal astutakse parema jalaga lühike  kõrvalsamm ja tehakse takti jooksul peaga 
ring päripäeva.  I osal pea eest vasakult alt läbi paremale, II osal seljatagant vasakule, III osal 
ette alla, IV osal on paus. Väga vähe liigub ka ülakere kaasa.
Takt 30.  kaarjamad, ja
Takt I – III osal tõstetakse pea, vaade ette. IV osal on paus.
Takt 31. peod selleks palveks ma
Takti jooksul viiakse käed  ette vöökoha kõrgusele
Takt 32. sean – et
Takti  I osal ühendatakse käed pihkseongusse vöökoha kõrgusel.
Takti II – III osa paus.
Takti IV osal viiakse käed alla.
Takt 33. Looja hoiaks
Takti I osal teeb tagumine viirg poolpöörde päripäeva ja mõlemad viirud astuvad läbi 
kõverdatud põlve  parema jalaga sammu lava esikülje suunas. Käed tõstetakse ette alla.
Takti II osal sirutatakse tugijalg. 
Takti III osal tuuakse parem jalg vasaku kõrvale. IV osal paus (jn 14).
Takt 34. Maarjamaad.
Takti I ja II osal kõverdatakse põlved, kere painutatakse ette ja käed viiakse alla. Vaade kätel.
III ja IV osal sirutus ja käed tõstetakse ette õla kõrgusele ja avatakse ette kõrvale.
Takt 35. 
Takti I – II osa paus. 
Takti III  osal ja 
Takt 36.
Takti I – II  osal viiakse ja ühendatakse käed pihutsi rinna ees. Pea kallutatakse pisut ette.  
Takti III – IV osal tõstetakse pea (vaade) ette üles.


