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Tants on loodud I Eesti Naiste tantsupeoks segarühmadele.

PÕHISAMMUD
Taktimõõt 4/4

1. Ristsammud. 
Takt 1. I osal astuvad tantsijad parema jalaga ristsammu läbi vajumise eest diagonaalselt ette 
vasakule. Käed on all.
II osal tuuakse vasak jalg parema kõrvale  ja alustatakse sirutusega.   
III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu. IV osal paus.
Takt 2. I osal astuvad mõlemad vasaku jalaga ristsammu läbi vajumise eest  diagonaalselt ette 
paremale. 
II osal tuuakse parem jalg vasaku kõrvale  ja alustatakse sirutusega.  
III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu. IV osal paus.
Takt 3.I osal astuvad mõlemad parema jalaga ristsammu läbi vajumise tagant diagonaalselt 
taha vasakule. 
II osal tuuakse vasak jalg parema jala kõrvale  ja alustatakse sirutusega.  
III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu. IV osal paus.
Takt 4. I osal astub tüdruk  paremast, poiss vasakust jalast sammu teineteise poole.
II osal tuuakse teine jalg tugijala juurde.
III-IV osal paus.
NB! 4.takti tegevus on tantsus varieeruv. Vaata kirjelduses.

2. Kiired sammud  libliksammuga.
Tüdrukul parema jala säär taga üleval.
see kõik, 
Takt 7. I osal astub tüdruk parema, poiss vasaku jalaga päkksammu selja taha (see) ja kohe 
tuuakse teine jalg juurde (kõik) ning tõustakse päkkadele. II osal paus.
III-IV osal (mis võin) teeb tüdruk parema, poiss vasaku jalga läbi tallale laskumise 
libliksammu ja pöördub ülakehast veidi sammu suunas.
see kõik, 
Takt 8. I osal astub tüdruk vasaku, poiss parema jalaga päkksammu ette ja kohe tuuakse teine 
jalg juurde ning tõustakse päkkadele. II osal paus.
III-IV osal (mis võin) teeb tüdruk vasaku, poiss parema jalga läbi tallale laskumise 
libliksammu ja pöördub ülakehast veidi sammu suunas.
see kõik, mis saan
Takt 9. Kordub 7. takti tegevus.
ma anda.
Takt 10. I osal astub tüdruk vasaku jalaga läbi blie sammu ja sirutus lõpeb IV osal. Samal ajal 
tõstab parema käe ette vöökoha kõrgusele. Poisil paus.
NB! 10. takti tegevus on tantsus varieeruv. Vaata kirjelduses!



3. Pöörlemine.
Ollakse valsivõttes, sooritatakse ühe takti jooksu täispööre päripäeva, liikudes ringjoonel 
vastupäeva.

Poiss:
I osal astutakse vasaku jalaga vetruv päkksamm ja kohe ka parema jalaga vetruv päkksamm 
vasaku jala juurde.
II osal astutakse vasaku jalaga vetruv päkksamm parema jala juures.
III osal astutakse taldsamm parema jalaga.
IV osal asetatakse vasak jalg kõrvale varvasastakusse.

Tüdruk:
I osal astutakse parema jalaga vetruv päkksamm ja kohe ka vasaku jalaga vetruv päkksamm
parema jala juurde.
II osal astutakse parema jalaga vetruv päkksamm vasaku jala juures.
III osal astutakse taldsamm vasaku jalaga. 
IV osal asetatakse parem jalg kõrvale varvasastakusse.

TANTSU KITRJELDUS
Taktimõõt 4/4

OSAVÕTJAD: vaba arv segapaare.

ALGASEND: Poisid lava keskel kolmnurgas teravikuga lava esikülje suunas. Esipoolega 
lava tagumiste nurkade poole. Tüdrukud kahel pool lava külgedel. (joon 1)

EELMÄNG  taktid 1 – 10)

Taktid 1-4 paus.

Tüdruku tegevus:
Takt 5. I osal tehakse vasakul jalal kaheksandik pöörde vastupäeva ja astutakse parema jalaga 
ristsamm vasaku jala eest.
II osal tuuakse vasak jalg parema kõrvale.
III osal astutakse parema jalaga samm.
IV osal tehakse parema jala päkal veerand pööre päripäeva ja tõstetakse vasaku jala säär taha 
üles.
Takt 6. kordub 5 takti tegevus vasaku jalaga.
Taktid 7-8. kordub taktide 5 ja 6 tegevus.
Takt 9. I osal astutakse  parema jalaga pikk sammu seljataha.
II osal tuuakse vasak jalg parema juurde.
III-IV osal paus.
Takt 10. paus.
Tüdruk on jõudnud poisi ette, vahemaa kolm sammu.

Poisi tegevus.
Takt 5. tehakse  poolpööre lava esikülje poolt. (joon 1)
Takt 6. Paus.



Takt 7. I osal tehakse vasakul jalal kaheksandik pööre vastupäeva ja astutakse parema jalaga 
ristsamm vasaku jala eest.
II osal tuuakse vasak jalg  parema jala kõrvale.
III osal astutakse parema jalaga samm, vasak jalg jääb taha päkale.
IV osal paus.
Takt 8. Kordub sama tegevus vasakust jalast, veerandpöördega päripäeva..
Takt 9. I osal astutakse vasaku jalaga pikk samm seljataha.
II osal tuuakse parem jalg vasaku juurde.
II-IV osal paus.
Takt 10. Paus.

LÄHTEASEND: Poisid kolmnurgas, esipoolega eesmiste lava nurkade poole. Tüdrukud 
kolm sammu eemal. (joon 2)

I TUUR  ( taktid 1-10)

Mida pean küll tegema, mida sulle kinkida,

Taktid 1- 4 põhisamm nr 1. Ristsammud.
NB! 4. taktil astub tüdruk I osal parema jalaga sammu. III osal kõverdab parema jala põlve ja 
tõstab vasaku jala sääre taha üles ( muhu kannanöör ilma jalale vaateta)
IV osal paus.
vaid lihtsalt
Takt 5. Tüdruk läheb nelja lühikese  kõnnisammuga poisi vasaku külje juurde ja paneb oma 
vasaku käe poisi vasakule õlale.
laulda ma saan
Takt 6. Nelja kõnnisammuga pöörab tüdruk poisi pool ringi vastupäeva. (joon 3)  Poiss 
pöördub kõnnisammuga paigal kaasa. (joon 4) IV osal tõstab tüdruk parema jala sääre taha 
üles. 
Taktid 7 -10 põhisamm nr 2. Kiired sammud  libliksammuga.

II  TUUR (taktid 1 – 10)

Takt 1-4  põhisamm nr 1. Ristsammud variatsioon.
Punaseid õunu
Takt 1. I osal astuvad mõlemad parema jalaga ristsammu läbi vajumise eest diagonaalselt ette 
vasakule. Tüdruku parem käsi liigub vasakule õlale. Poisi vasak käsi liigub puusale.
II osal tuuakse vasak jalg parema kõrvale ja alustatakse sirutusega. Tüdruku käsi õlal, poisil 
puusal. III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu.
IV osal paus.
ja maasikamarju
Takt 2. I osal astuvad mõlemad vasaku jalaga ristsammu läbi vajumise eest  diagonaalselt ette 
paremale. Tüdruku vasak käsi liigub paremale õlale. Poisi parem käsi liigub puusale.
II osal tuuakse parem jalg vasaku kõrvale ja alustatakse sirutusega. Tüdruku käsi õlal, poisil 
puusal.
III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu. IV osal paus.
tähti taevas
Takt 3.I osal astub tüdruk  parema jalaga päkksammu poisi poole ja käed liiguvad õlgadelt 
ülalt kaarega läbi ette. Poiss astub parema jalaga sammu selja taha.



II osal tuuakse teine jalg tugijala kõrvale ja alustatakse sirutusega.
III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu.  IV osal paus.
ja kuud,
Takt 4. I osal astub tüdruk paremast jalast sammu selja taha ja viib käed taha kõrvale alla. 
Poiss astub vasakust jalast sammu tüdruku poole ja viib käed alt läbi ette üles.
II osal tuuakse jalg tugijala kõrvale. 
III-IV osal toob poiss käed kõrvale.
neid kõiki sa näinud ja
Takt 5. Nelja kõnnisammuga liigub tüdruk poisi juurde, viib käed kõrvalt kaarega poisi 
õlgadele. I osal astub poiss vasaku jalaga sammu tüdruku poole.
nendega harjund
Takt 6. Nelja kõnnisammuga pöörab tüdruk poisi terve ringi vastupäeva. Poiss asetab käed 
tüdruku taljele ja pöördub kõnnisammudega paigal kaasa. Neljandal sammul tõstab tüdruk 
parema jala sääre taha üles. 
Taktid 7 -10 kombinatsioon nr 2. kiired sammud  libliksammuga.
NB! 10 taktil tõstab poiss vasaku käe ette üles ja võtab tüdruku käest kinni.

III TUUR (taktid 1 – 8)

Veel kerid mu mõttelõnga
Taktid 1-2. Tüdruk (poiss viib) liigub kaheksa päkksammuga ringi päripäeva ümber poisi. 
Ühendatud käsi viiakse üle poisi õla. Poiss teeb väikese kallutuse vasakule ja paremale ning 
jälgib tüdruku liikumist.
kerid ümber enda
Taktid 3-4. Tüdruk teeb kaheksa kõnnisammuga teise ringi ümber poisi. Võte vallandub, 
tüdruk libistab käe poisi üle õla oleva käe küünarnukile ja pöörab poisi päripäeva kaasa. 
suur soe,
Takt 5. Poiss astub tüdrukule nii lähedale, et viib oma käed tüdruku kaenla alt tüdruku 
abaluudele. Tüdruk paneb oma käed poisi õlgadele. (joon 6)
suur soe,
Takt 6.  I osal astutakse välisjalast lühike vajuv kõrvalsamm koos kere painutusega astunud 
jala suunas ja tehakse veerandpööre päripäeva.  II osal tehakse vaba jalaga päkkastak tugijala 
juures. III osal kordub I osa tegevus sisejalast ja tehakse veerandpööre päripäeva.  IV osal 
kordub II osa tegevus. (joon 6) Takti jooksu tehakse poolpööre päripäeva.
vaikselt põue
Takt 7. I osal viib poiss käed ümber tüdruku talje ja laskub veidi põlvist alla. Tüdruk paneb 
oma käed ümber poisi kaela. III osal tõstab poiss tüdruku üles (põue). Tüdruk tõstab sääred 
taha üles. 
poeb.
Takt 8. II osal paneb poiss tüdruku maha ja võetakse valsi võte.

IV TUUR (taktid 1 -10 vaheosa)

Taktid 1-4. Liigutakse põhisammuga nr.3. pöörlemine. Kolmnurga parem tiib liigub taha ühte 
viirgu ja vasak tiib ette viirgu. Viimane pööre tehakse nii, et tüdrukud jäävad mõlemas viirus 
seljaga lava esikülje poole. (joon 5)
Takt 5. Tantsijad võtavad vasak-poolsüldvõte. Nelja kõnnisammuga pöördutakse terve ring 
päripäeva. 
Takt 6. Tüdruk teeb nelja kõnnisammuga poisi vasaku käe alla  ringilise pöörde päripäeva ja 
lõpetatakse parem-poolsüldvõttes. 



Takt 7. Parem-poolsüldvõttes tehakse nelja kõnnisammuga kolmveerand ringi vastupäeva . 
Kõik poisid on vasaku küljega lava esikülje poole.
Takt 8. Tüdruk teeb nelja kõnnisammuga poisi vasaku käe alla  ringilise pöörde päripäeva ja 
Kõik lõpetavad valsivõttes, ühendatud käed lava esikülje poole.
Takt 9. Tantsitakse ühe põhisammuga nr.3 pöörlemine, lava esikülje suunas.
Takt 10. Tüdruk teeb poisi vasaku käe alla pöörde päripäeva ja sammu ja lõppsammuga 
lõpetatakse tegevus nii, et lava keskjoonest vasakul olevad paarid käed kätes tüdruk seljaga, 
poiss esipoolega 2. nurka. Parempoolsed 8. nurka. (joon 7)

V  TUUR (takti – 10)

Takt 1-4 kombinatsioon nr 1. ristsammud variatsioon.
Aga kõik värvide külluse
Takt 1. I osal astub tüdruk parema jalaga, poiss vasaku jalaga ristsammu läbi vajumise eest 
diagonaalselt ette, käed tõstetakse kõrvale peaaegu õlgade kõrgusele.(ümarsüldvõte)
II osal tuuakse vaba jalg juurde ja alustatakse sirutusega.
III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu. IV osal paus.
ehk natuke ka halli
Takt 2. Kordub sama tegevus teisest jalast teisele poole.
punased huuled
Takt 3. I osal astub tüdruk parema jalaga sammu selja taha, poiss vasaku jalaga pika sammu 
ette nii, et ühendatud käed jäävad tantsijate vahele õlgade kõrgusele.
II osal tuuakse vaba jalg juurde ja alustatakse sirutusega.
III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu. IV osal paus.
ja soojuse
Takt 4. I osal astub tüdruk paremast jalast lühikese sammu seljataha, poiss on paigal. 
Ühendatud käed jäävad ette õla kõrgusele. II osal tuuakse vaba jalg juurde. III-IV osal paus.
õhtuti mõeldes ma
Takt 5. Sisekäed vabastatakse võttest ja väliskäed jäävad ühendatuks. Tüdruk teeb poisi 
vasaku käe alla nelja kõnnisammuga väikese ringi ja liigub veerand ringi vastupäeva. Poiss 
astub vasakust jalast sammu millega teeb veerand pööret vastupäeva ja toob teise jala juurde. 
(joon 8)
koon Sulle salli
Takt 6. Kordub 5. takti tegevus. (joon 9) Tantsijad on kohad vahetanud. Käed ühendatakse nii, 
et poiss võtab kinni tüdruku küünarnukkidest ja tüdruk poisi küünarnukkidest. 
Taktid 7 – 9. Põhisamm nr. 2 Kiired sammud  libliksammuga, selle erinevusega, et poiss 
astub tüdrukuga kaasa ehk taha astumise asemel ette ja vastupidi.
Takt 10. I osal astub tüdruk vasaku jalaga läbi blie sammu poisi poole ja alustab veerand 
pööret. Lava keskjoonelt paremal olevad tüdrukud päripäeva, paremal pool vastupäeva. 
Selle pöördega jõuab ta poisi paremale küljele. Poiss pöördub kaasa.
IV osal sirutatakse ja võetakse vasak tiiselvõte. (joon 10) Kõik paarid on diagonaalselt lava 
keskjoone poole.(joon 11)

VI tuur 10. takti  NB! Kaks lisa lööki kuula ära! NB! Uuues lindisyuses löögid 
puuduvad!

Takt 1-4. Põhisamm nr 1. Ristsammud variatsioon.
Nii lihtne



Takt 1. Olles vasak tiiselvõttes astutakse I osal parema jalaga ristsamm vajumisega 
diagonaalselt ette vasakule.  II osal tuuakse vaba jalg juurde ja alustatakse sirutusega.  III osal 
sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu. IV osal paus.
ongi see viis,
Takt 2. I osal astutakse vasaku jalaga ristsamm vajumisega diagonaalselt ette paremale.  
II osal tuuakse vaba jalg juurde ja alustatakse sirutusega.  III osal sirutus jätkub ja tõustakse 
päkkseisu. IV osal paus.
minu väikene
Takt 3. I osal astutakse parema jalaga samm vajumisega selja taha. II osal tuuakse vaba jalg 
juurde ja alustatakse sirutusega.  III osal sirutus jätkub ja tõustakse päkkseisu.  IV osal paus.
Soov,
Takt 4. Vasak tiiselvõttes tõste, terve ring vastu päeva, tüdruk tõstab sääred taha üles. 
et igavesti
Takt 5. Tüdruk pöördub nelja kõnnisammuga vastupäeva poisi ette, ühendatakse käed kätes ja 
tõstetakse kõrvale õlajoone kõrgusele.
me oleksime koos.
Takt 6. Ühendatud käed tõstetakse üles ja tüdruk pöördub vastupäeva kolme kõnnisammuga 
käte alla poisi ette. Käed tuuakse tüdruku vöökoha kõrgusele.
IV osal tõstab tüdruk parema jala ette alla. 

Takt 7 – 9 Põhisamm nr 2. kiired sammud libliksammuga, selle erinevusega, et poiss teeb 
sama, mis tüdruk. Astub I osal parema jalaga selja taha j.n.e.
Takt 10. I osal astub tüdruk vasaku jalaga sammu läbi blie ja alustab pööret vastupäeva. 
Sisekäed vallandatakse ja tüdruk pöördub poolpööret poisi ette, väliskäed jäävad ühendatuks.
IV osaks sirutus.

VII  TUUR (taktid 1 – 8)

Kordub III tuuri tegevus, selle erinevusega, et 6.taktil kahesammuvalsiga tehakse pööre nii, et 
kõik lõpetavad rinnati väliskülg lava esikülje poole. (joon 12)

VIII  TUUR (taktid 1 – 10)

Veel kerid mu mõttelõnga, kerid taeva
Taktid 1-3 kombinatsioon nr 3. pöörlemine. Viirud vahetavad päripäeva möödumisega kohad. 
Tegevus lõpetatakse nii, et tüdrukud on seljaga lava eesmise vasaku nurga ( 2 nurk) suunas.
täheni
Takt 4. I osal tõstab poiss tüdruku üles, tüdrukul jalad sirged. III osal paneb tüdruku maha.
valgel lambal
Takt 5. Tüdruk teeb I osal paremalt jalalt tõuke ja sooritab pöörde paremale. II osal astub ta 
vasaku jalaga sammu. III osal parema jalaga sammu. Vasak jalg jääb küljele päkale.
IV osal paus.
sinna lendan
Takt 6. Mõlemad tantsijad teevad vasaku jalaga libliksammu.
kuni tood mind tagasi
Taktid 7- 8. Põhisamm nr 1. Ristsammud, kahe takti tegevus.
kuni tood mind
Takt 9. I- II osal astub poiss kaks sammu tüdruku poole ja tõstab vasaku käe ette, tüdruk 
paneb oma parema käe poisi käele. Poiss saadab tüdruku kõnnisammudega päripäeva ümber 
enda.



tagasi
Takt 10. Jätkub kõnnisammudega liikumine ümber poisi. Tüdruk jõuab poisi paremale küljele 
ja toetab pea poisi paremale õlale.

Kirjeldanud ja muutnud 
Ülo Luht
Aprill 2011


