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Siia laotan südame

SIIA LAOTAN SÜDAME
Eesti tants naisrühmale

Tantsu on loonud Elo Unt 2021. aasta talvel ja kirjeldanud David Truusa 2021. 
aasta suvel. Muusika ja sõnad Rachel Sermanni (Lay My Heart), seade Maili 
Metssalu ja Sten-Olle Moldau, tõlge Mailis Metssalu ja Mathura.
Tants on südamlik ja õhkab hetkedest, mis on elus ilusad. Tantsijad otsivad koh-
ta, kuhu laotada oma süda nendeks ilusateks hetkedeks. Tantsu meeleolu on ra-
hulik ja liikumine voolav.

PÕHISAMMUD JA KOMBINATSIOONID
Taktimõõt 4/4 ja 6/4

1. Kõnnisamm (4/4)
Taktis astutakse kaks sammu.

2. Madal kõnnisamm (4/4)
Taktis astutakse neli sammu. Jalad on põlveliigesest veidi kõverdatud.

3. Aeglane kiiksamm (4/4)
Taktis tehakse üks kiiksamm. IV osa lõpuks sirutatakse põlveliigesed, keharaskus 
on ühel jalal ja teine jalg on varvasastakus.

4. Kiire kiiksamm (4/4)
Taktis tehakse kaks kiiksammu.

5. Aeglane vahetussamm kiikega (4/4)
Takti I osal astutakse samm küljele, II osal tuuakse vabajalg tugijala juurde ja 
III–IV osal tehakse kiiksamm küljele.

6. Vikkelsamm (4/4)
Taktis astutakse neli sammu. Esimene samm astutakse eest või tagant risti.
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7. Pausiga kõnnisammud (4/4)
Taktis astutakse kolm kõnnisammu (I–III osa). IV osal on liikumises paus, vaid 
vabajalg liigub uue sammu astumiseks tugijalast mööda.

8. Südamelaotamise kombinatsioon 1 (4/4)
Sooritatakse kaheksa takti vältel.
Takt 1. Parema jalaga astutakse aeglane kiiksamm ette. I osal viiakse käed 
kõrvale-alla, peopesad suunatud lava esikülje poole. II–IV osal liiguvad käed ette, 
peopesad suunatud üles. Käed on küünarliigesest pehmelt fikseeritud ja liiguvad 
justkui läbi vedela mee, sujuvalt ja pakkuvalt. Käte liikumisel tehakse randmest 
õrn tunnetuslik lainetus.
Takt 2. I–II osal tehakse kiiksamm vasaku jalaga taha. Käed liiguvad sama teed 
tagasi kõrvale-alla, peopesad endiselt suunatud lava esikülje poole. III–IV osal 
püsitakse asendis ning käed viiakse sujuvalt südamele, vasak käsi peal.
Takt 3. I–II osal tehakse parema jalaga kiire kiiksamm paremale. III–IV osal 
tehakse kahe sammuga täispööre päripäeva, liikudes lava parema külje suunas.
Takt 4. Tehakse kiire kiiksamm I–II osal vasakule ja vasak käsi viiakse sujuvalt 
alt kaarega kõrvale. III–IV osal kiire kiiksamm paremale ja parem käsi liigub 
sujuvalt alt kaarega kõrvale. Peopesad on suunatud alla.
Takt 5. Vasaku jalaga tehakse vahetussamm kiikega taha. I osal viiakse vasak käsi 
otsemat teed alla ja parema käega tehakse takti jooksul enda ees täisring päripäeva.
Takt 6. Tehakse kiire kiiksamm ette ja taha. I–II osal liigub parem käsi südamele 
ja III–IV osal tagasi kõrvale.
Taktid 7–8. Liigutakse 4 kõnnisammuga uude joonisesse. 7. takti I–II osal viiakse 
käed südamele, vasak käsi peal.

9. Ringjoonel kombinatsioon (4/4 ja 6/4)
Sooritatakse 14 takti vältel. Tantsijad on äraspidisel ringil, käed seelikus.
Takt 1 (4/4). I osal astutakse parema jalaga samm vasaku eest risti, põlveliigesed 
on veidi lõõgastatud ja ülakeha pöördub veidi vasakule. II osal astutakse vasaku 
jalaga samm kõrvale ja alustatakse poolpööret päripäeva. III–IV osal, lõpetades 
poolpöörde ja olles päripidisel ringil, astutakse parema jalaga kiiksamm kõrvale.
Takt 2. I osal ühendatakse käed sõõriks. I–III osal liigutakse ringjoonel kolme 
madala kõnnisammuga vastupäeva. IV osal tehakse lõppsamm ja tõustakse 
kõrgele päkale.
Takt 3. I–II osal astutakse parema jalaga kõnnisamm, selg ees, ringjoonel 
päripäeva, vabajalg sirutub veidi ja libistatakse tugijala juurde. III–IV osal kordub 
liikumine vasaku jalaga.
Takt 4. I–II osal liigutakse, selg ees, kahe madala kõnnisammuga päripäeva. III osal, 
tehes poolpöörde vastupäeva, jätkatakse liikumist kahe madala kõnnisammuga.
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Takt 5 (6/4). I–II osal jätkatakse liikumist madalate kõnnisammudega. III osal, val-
landades võtte, viies käed seelikusse ja tehes veerandpöörde vastupäeva, astutakse 
parema jalaga samm ette kodarjoonele. IV osal, olles äraspidisel ringil, tuuakse 
vasak jalg aeglaselt ummisseisu ning V–VI osal lõõgastatakse põlveliigesed.
Taktid 6–8 (4/4). Kordub taktide 1–3 tegevus.
Takt 9. Tehes poolpöörde vastupäeva jätkatakse nelja madala kõnnisammuga 
liikumist päripäeva.
Taktid 10–11. Tantsitakse südamelaotamise kombinatsiooni 1 taktide 1 ja 2 te-
gevust. Esimese sammuga tehakse veerandpööre vastupäeva ja samm astutakse 
mööda kodarjoont välja.
Taktid 12–14. I ja III taktiosal astutakse äraspidisel ringjoonel olles otse taha, 
ring aheneb.

10. Südamelaotamise kombinatsioon 2 (4/4)
Sooritatakse kaheksa takti vältel. Liikumist alustatakse parema jalaga.
Takt 1. Tantsitakse südamelaotamise kombinatsiooni 1 takti 1 tegevust.
Takt 2. Vikkelsammuga, alustades vasaku jalaga tagant risti, liigutakse paremale. 
IV osal on paus. I–II osal liiguvad käed sama teed tagasi ja III–IV osal viiakse 
käed südamele, vasak käsi peal.
Taktid 3–4. Korratakse südamelaotamise kombinatsiooni 1 taktide 3–4 tegevust.
Takt 5. Põhisammuga 5 (aeglane vahetussamm kiikega) liigutakse vasakule. 
Takti jooksul tehakse enda ees parema käega täisring päripäeva, vasak käsi all.
Taktid 6–8. Korratakse südamelaotamise kombinatsiooni 1 taktide 6–8 tegevust.

11. Südamelaotamise kombinatsioon 3 (4/4 ja 6/4)
Kombinatsioon sooritatakse 13 takti vältel. Tantsijad on viirus, käed ühendatud 
all pihkseongus.
Taktid 1–2 (4/4). Pausiga kõnnisammudega liigutakse vasakule. Esimene samm 
astutakse parema jalaga vasaku eest risti ja 2. taktil liigutakse vasakule. 1. taktil 
liiguvad käed sujuvalt alt ette ja 2. taktil tagasi alla.
Takt 3. Tehakse kiire kiiksamm paremale ja vasakule. Käed liiguvad I–II osal 
ette ja III–IV osal alla.
Takt 4. I osal tehakse kiiksamm paremale ja II osal tuuakse vabajalg tugijala 
juurde ning tõustakse päkkseisu, põlveliigesed sirutatud. I–II osal liiguvad käed 
alt üles. III–IV osal laskutakse täistallale ja samal ajal hakkavad laskuma käed 
sujuvalt alla.
Takt 5 (6/4). I–IV osal lõõgastatakse põlveliigesed ja käed liiguvad alla. V–VI 
osal tõustakse päkkadele ning põlveliigesed sirutuvad.
Taktid 6–7 (4/4). Kordub taktide 1–2 tegevus, kuid liigutakse paremale ja esi-
mene samm astutakse parema jalaga kõrvale ning siis vasakuga eest risti.
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Taktid 8–9. Kordub takti 3 tegevus kaks korda.
Taktid 10–11. Tantsitakse südamelaotamise kombinatsiooni 1 taktide 1–2 te-
gevust.
Taktid 12–13. Liigutakse nelja kõnnisammuga uude joonisesse.

12. Diagonaali kombinatsioon (4/4 ja 6/4)
Sooritatakse 13 takti vältel. Tantsijad seisavad diagonaalil vasakust eesmisest nur-
gast paremasse tagumisse nurka kolonnis esipoolega vasaku eesmise nurga poole.
Takt 1 (4/4). Tantsitakse südamelaotamise kombinatsiooni 1 takti 1 tegevust.
Takt 2. Tehakse aeglane kiiksamm vasaku jalaga taha. Käed liiguvad alla tagasi. 
Kere koos peaga pööratakse veidi vastupäeva, justkui kiigates üle vasaku õla. 
Kallutus on minimaalne, kuid sujuv.
Takt 3. Tehakse kaks kiiret kiiksammu ette-taha koos käte liikumisega ette ja 
alla.
Takt 4. I–II osal tehakse parema jalaga kiiksamm ette ja vasak tuuakse parema 
juurde ning tõustakse päkkseisu. Käed liiguvad hooga üles, peopesad ükstei-
se poole. Põlveliigesed on sirutunud. III osast alates kuni järgmise takti lõpuni 
tehakse eesmisest tantsijast alates üksteise järel järsk poolpööre paigal päripäe-
va. Pöörde lõpuks on põlveliigesed lõõgastatud ja kannad maas. Käed liiguvad 
pöörde ajal ülevalt järsult ette ning seejärel rahulikult ja sujuvalt alla, peopesad 
on suunatud üles.
Takt 5 (6/4). Jätkatakse pööret koos käte liikumisega.
Taktid 6–10 (4/4). Olles esipoolega lava parema tagumise nurga poole korra-
takse taktide 1–5 tegevus. 9. takti III osal alustab pöördumist parema tagumise 
nurga poolne tantsija.
Taktid 11–13. Vabade kõnnisammudega liigutakse uude joonisesse.

13. Lõpukombinatsioon (4/4)
Sooritatakse kahe takti vältel. Käed on südamel ja viiakse eeltaktil, kõverdades 
küünarliigest, keha lähedalt üles peaaegu rinnani (küünarnukk vaatab alla).
Takt 1. I–II osal astutakse parema jalaga ette astesse, vasak jalg jääb taha var-
bale. III–IV osal püsitakse asendis, keha on sirge. I–II osal laotatakse käed õrna 
rõhulise liikumisega kaarjalt ette-üles nii, et küünarvars liigub pea kõrguselt 
läbi. III–IV laotamine jätkub ning käed liiguvad ette ja ette-alla. Laotamise ajal 
on peopesad suunatud üles.
Takt 2. Käte laotamine lõpeb käed all. Vasaku jalaga astutakse samm edasi. Pü-
sitakse asendis. III osal, kõverdades küünarliigest, tõstetakse käed keha lähedalt 
üles peaaegu rinnani.
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TANTSU KIRJELDUS
Taktimõõt 4/4 ja 6/4

OSAVÕTJAD. 12 tüdrukut.
LÄHTEASEND. Tantsijad seisavad tagalaval nel-
jas viirus pundis, esipoolega lava esikülje poole, 
käed on vabalt all. Eesmises viirus on kaks, teises 
kolm, kolmandas neli ja neljandas kolm tantsijat. 
Ollakse viklis (jn 1).

     EELMÄNG (taktid 1–8 kaks korda)

Taktid 1–8 ja 1–3 teist korda. Tantsijad seisavad 
lähteasendis (jn 1).
Taktid 4–8 teist korda. Kõnnisammudega liigu-
takse lava esikülje suunas. Eesmised viirud harve-
nevad ja hargnevad ning jõutakse kesklavale vikke-
lasendisse (jn 2).

            I TUUR A-OSA (taktid 9–16)

Taktid 9–16. Tantsitakse südamelaotamise kombi-
natsiooni 1 (jn 2). 15.–16. taktil liigutakse kõnni-
sammudega otsemat teed äraspidisele ringjoonele, 
tehes vajadusel pöörde päripäeva (jn 3). 16. takti 
III–IV osal viiakse käed seelikusse.

         I TUUR B-OSA (taktid 17–29)

Taktid 17–29. Tantsitakse ringjoonel kombinat-
siooni.
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II TUUR A-OSA (taktid 30–37)

Takt 30. Pausiga kõnnisammudega liigutakse 
mööda kodarjoont välja. Käed on seelikus ja 
liikumist juhib parem õlg.
Taktid 31–32. Pausiga kõnnisammudega jätka-
takse liikumist ringjoonel päripäeva ja pöördu-
takse ka esipoolega liikumissuunda.
Taktid 33–34. Tantsijad 3 ja 8 hakkavad pausi-
ga kõnnisammudega vedama lava keskjoonele 
kahte kolonni (jn 4).
Taktid 35–36. Kõnnisammudega lõpetatakse 
kolonnide vedamine. Lava vasaku külje poolne 
kolonn on esipoolega ja teine seljaga lava esi-
külje poole. 36. takti III osal astuvad kõik tantsijad päkksam-
mu otse ja IV osal teevad lõppsammu, millega tantsijad 3, 7, 
11, 4, 5, 8 teevad veel poolepöörde päripäeva.
Takt 37. Tantsijad on keskjoonel kahel sirgel reas (jn 5) ja 
I–II osal lõõgastatakse põlveliigesed, III–IV osal jalad veidi 
sirutuvad.

II TUUR B-OSA (taktid 38–50)

Takt 38. I–II osal teevad tantsijad  parema jalaga ühe 
kiiksammu paremale. III–IV osal tehakse aeglane vahe-
tussamm (põhisammu 5 I–II osa tegevus) vasakule.
Takt 39. I–II osal tehakse kiiksamm vasakule ning vas-
tastantsijaga jäädakse paremküljeti, veidi diagonaalselt 
(jn 6). Takti jooksul tehakse parema käega suur päripäe-
va kaar ja paarilisega ühendatakse käed pihkseongus (jn 
6).
Takt 40. Paarilised teevad kiire kiiksammu kokku ja 
lahku. Kokku kiikudes liiguvad ühendatud käed alla.
Takt 41. Kahe kõnnisammuga tehakse koos paarilisega 
pooleringiline pööre päripäeva (jn 6).
Takt 42 (6/4). Kahe kõnnisammuga tehakse veel 3/8 pööret (I–IV osa) ja V–VI 
osal, vabastades võtte ja pöördudes paarilisega rinnati, tehakse lõppsamm päka-
le tõusuga ja lõõgastatakse kohe ka põlveliigesed. Vabakäsi on seelikus.
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Taktid 43–45. Korratakse taktide 38–40 tegevust.
Takt 46. Korratakse takti 40 tegevust.
Takt 47. Parema jalaga astutakse samm ja lõppsamm, 
põlveliigesed lõõgastatakse. Käed on seelikus. Tant-
sijad 6, 4, 11, 9 teevad sammudega pool-, teised täis-
pöörde päripäeva. Moodustuvad neli vastamisi ja 
kõrvuti kolonni (jn 7).
Taktid 48–50. 5 kõnnisammu ja lõppsammuga liigu-
takse kahte seljati viirgu (jn 7 ja 8).

              III TUUR A-OSA (taktid 51–58)

Taktid 51–58. Tantsitakse südamelaotamise kombinatsiooni 2. Eesmine viirg 
alustab liikumist lava vasaku, teine parema külje suunas (jn 8). Taktide 57–58 
kõnnisammudega koonduvad viirud ja taganevad ka veidi ning käed ühendatak-
se all pihkseongus (jn 9).

III TUUR B-OSA (taktid 59–71)

Taktid 59–71. Tantsitakse südamelaotamise kombinatsiooni 3. Eesmine viirg 
alustab liikumist lava parema, teine vasaku külje suunas (jn 9). Kõnnisammu-
dega 70.–71. taktil liigutakse lava ristjoonele ühte viirgu ja tagumine viirg teeb 
selleks poolpöörde päripäeva (jn 10). Kombinatsiooni lõpuks on käed seelikus.
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IV TUUR A-OSA (taktid 72–79)

Taktid 72–76. Parema jalaga 
alustades liigutakse pausiga kõn-
nisammudega tantsija 5 vedamisel 
lava parema tagumise nurga suu-
nas (taktid 72–73) ja sealt edasi 
diagonaalile lava eesmise vasaku nurga suu-
nas (jn 11). Liikumist juhib vasak õlg ja dia-
gonaalile jõudes pööratakse keha otse. Käed 
on seelikus.
Takt 77. Kõnnisammudega liigutakse mööda 
diagonaali edasi.
Takt 78. I–II osal astutakse kõnnisamm otse 
(jn 12). III–IV osal astutakse lõppsamm, mille 
ajal tantsija tõuseb päkale, sirutub ja hakkab 
siis põlveliigeseid lõõgastama.
Takt 79. I–II osal põlveliigeste lõõgastamine 
jätkub. III–IV osal jalad veidi sirutuvad.

IV TUUR B-OSA (taktid 80–92)

Taktid 80–92. Tantsitakse diagonaali kombi-
natsiooni. Taktidel 90–92 liiguvad diagonaali 
eesmised kuus tantsijat, tehes pöörde päripäeva, 
kesklavale esiküljepoolseks viiruks ja viimased 
kuus nende taha (jn 13 ja 14).

LÕPETUS (taktid 93–107)

Taktid 93–100. Tantsitakse südamelaotamise 
kombinatsiooni 2. Taktide 99–100 ajal taganetakse 
lava tagakülje suunas (jn 14), käed jäävad südame-
le.
Taktid 101–106. Tantsitakse lõpukombinatsiooni, 
liikudes lava esikülje suunas (jn 14).
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