
• 

• 

ESTO - 80 
LI IKUMISLAVASTUSEL 
ESINEVAD RAHVATANTSUD 



~ .. :e. • , • , "· ... 
\ . ..,·~' . . 

· Mu~datus i ;~ö ib- tulla: 
E s--, M ., N E osA -_ ~ _ .: _ _ , _ 

r"\ 1 i Avatsererrioon ra·· 
2, Vö.i ml.l:. i i k~:.~m i.skeol 
3,Rahvat.EurAAust. 

· .. ~ 4,VöimliLindid 
'-.. 

5,Vöiml •. Lapsed _, 
• S, Koorilaul 

7,Rahvat.Pöhja Am. 
8 , Tulj ak. K ö i k - -

. 9, Pau s 
10,TEINE-OSA 
11 ,Vöiml.Sa'lli~. 
·12,Rahvat.~apsed / 
13 iR ahv at. K ö i k . · 

· .14, Yirhibl. Pall i d 
-'15,Koorilaul · 
· 16.Finaal 

13m i n· 
1 0. 
·a 

. 10 ·. 
-5 

' 3 
8 
6 

15-30 

4 
s· 

··to 
10 

3 
'10-12 



..... , EUR.OOPA·; 
·.·:~,~·~,:~::(_· ~ .. -.-i·:·,'"X· .'!;·:-..·:,~···1:·< .'"';:_··~ . • · •;:·. ,_, . -

· Au s· TR ·AA L 1 Ä · L · • • 

KAVA 



·. ,. ' 

j;·;'' 

21.' KO~öGtSKI KAARASSIM 
- , Rühm tants Selust 

Demonstreerisid tni~e.· küla n~ise S~tus . (Räpina rajoon) - H. Tampere 

Taktimõõt 2/4. 
Osavõtjaid: Kolm tüdrukut või 

kaks tüdrukut ja üks poiss. · · · ·· 
Algasend: Tantsijad asuvad ringjoo 

nel kõrvuti, esipoolega ringi • keskm 
·poole. Keskmisest tantsijast parem 
olev tüdruk on nr. l, keskelolev tant 
sija ~se nr. 2 ja vasakpoolne nr. 
(joonis 85). 

.. Joonis 85: 

Lähteaseni:t: Tantsijad ühendavad 
Uksteisega :·käed rippuvalt pihkseongus 

· ja teevad· veetandringJlise pöorde pare
male. Otsmistel tantsijatel on välimine 
käsi puusa!. · 

A-osa (takti~.l-'--8). Alustades parema 
jalaga, liiguvad tan,tsijad 32. lühikese 
ja kerge : jooksusaminuga mööda ring
joont vastupäeva (taktid 1'-8, igal 
takti! neli jooksusammu). Eelviimase 

. Sammuga lõpetatakse jooks ja ··tantsi
jad, jäädes paigale, sooi-itavad pöörde 
ringi keskme poole. ·· 

B-osa (taktid 9-16). Teine ja kol
mas tantsija, jätkates jooksusamme pai
gal, moodustavad värava (tõstavad 
ühendatud käed üles). Esimene tant
sija, alustades parema jalaga, jookseb 
kaheksa lühikese sammuga (taktid 
9-'-10) teise tantsija eest mööda mip.nes 
teise ja kolmanda tantsija vahel 9leva 
värava alla (joonis 85). Seejuures tõmbab 
ta kaasa oma vasakpoolse tantsija. Jät-. 
kates värava alt vastupäeva ·.kaar.es 
edasiliikumist, ·tuleb esimeJ].e tantsija 
kaheksa jook~usammuga (taktid P-1~) 
oma kohale tagasi, tõmmates värava alt 
läbi ka teise tantsija (joop.ised 86 ja · 
87). Kogu selle liikumise j~ures soori
tab kolmas tantsija jooksus;;tmme paigal. · 

Joonis 86. 

·~ 

Kaheteistkümnenda takti . lõppedes· on 
tantsijad jälle B-osa lähteasendis. (}o''o
nis 85). 
· .Eelnenud tegevust korratakse, Idlid 
selle erinevusega, et .nüüd mö,odustavad 
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Joonis 87. 

v~rava· esimen~ ja teine t~ntsija. ~ä-. Samad tantsijad, kellelt tants on üles · 
kirjutatud, esitasid teisel -korral ·:tantsu 
alguse erinevalt: 

rava läbib esimesena kolmas tantsija, 
kes tõmbab endaga kaasa ka teise tan-
sija: (taktid t~t6). • · 

Märkus: · .,Kolmõgeski kaarassimi'' ole
vat tanfsitud ka kerge te ja . nõtku ate 
kõnnisammudega. · • 

Lähteasendis moodustati kolmnurk ilma . 
käsi ühendamata. I tuuris soorltati kaks.'· 
aeglast ja kolm kiiret kä.ärhüpet· (nii nagu 
.,Kaera-Jaani" tantsimisel). 

'-.. 

. . 
. " . ' 

Kolmegeski Kaarasim Setu( Tampere) 

Tants on tegelikult ühetuurilin .Esinemisel tantsime seda 

viia korda väikse erinevusega i s tuuris. 

1A Jooksem~ 32 väikse jooksusakmuga suures rimgis päri~ä~va, 
kõik kättest kinni hoides. l · 

1B Seisma jäädes oleme esipool ga ringi keskiDe suunas. 
Käed lastakse nii,et ainultlkolmiküd on ühendatud pihkseongus. 
Parempoolne tüdruk .jooksep S sammuga ümber .keskmise ja vaskpoose 
tüdruku vahelt läbi(moodusttvad värava)selle järgi kohe 
vasakpoolne tüdruk keskmise\ja parempoose.vahelt läbi. 
~egevust korratakse üks kord. 

·2A Kolmikud moodustavad väikseJ ringid ja jooksevad 32 sammu. 
2B Sama kui 1B d . 
3A Keskmine tü~rUk jääb s~lja väljapoole,äärmised sissepoole 

moodustades kolmnurga ja ta taivad 8 takti jooksul 
Kaera Jaani sammu I 

3B Sama kui 1B 

4A Sama kui 1A 

"4B Sama kui 1B 

SA Sama kui 2A 

5B Sama kui 1B 



i kaarassim 

Löõtspillil .S. Kann, Setus rajoon) H. Tampe!e 

Klaverile sdn. H. Kõrvits . 
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. sünrub tugev kehakallutli~? . kuml5e sutinas; teme ·Jalg: 
.tuuakse juurde 'lohistamisiJ.a viiakSe raskus sellele üle· 
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Segapaa stants Kolgl~Sllm~lst 

J. Grünthal, pärit Koigi-Silmsist (Paide rajoon) - S. Kanter. ja K. Uksine 
Täiendavalt J. Grünthalil Tallinnas. U. Toomi ja K, Uk!line 

Taktimõõt 2/4. 
Osavõtjaid: Vaba arv segapaare. · 
Algasend: Paarilised kodarjoonel kõi~ 

vuti. · · · · .· 

Lähteasend: Paarilised, jäädes kodar- : 
joonel kõrvuti, võtavad sisemiste kä
tega käevangu. Välimised käed on 
vabalt all. 

I tuuri A-osa (taktid 1-8). Alusta
des välimise jalaga, sooritatakse kolm 
kiiret rõhksammu paigal. Rõhksammud 
sooritatakse esimese takti I, II ja III 
kuueteistkümnendikul, IV kuueteist
kümnendikui seistakse tegevuseta. 
Järgnevalt, esimese takti III ja IV 
osal (kah.eksandikul), sooritatak.se väli
misel jalal kaks paigalhüpakut varvas~ 
seisus. Järgmisest taktist alates liigu
t.akse kuue . eesti polka sammuga 
(sammu kirjeldus lk. 18) mööda ring.
joont vastupäeva (taktid 2-7). Kahek.:. 
sandal taldil sooritatakse .sisemise ja-

. ~~g~, ·al~;t~~e~ .kÖlni 'kiir~t ·'fõhksammü 
·paigal .ja seejärel kaks hÜJ>4ut sise-
misel jalal. · . ·. · · 

'· · 1· t~url B·osa. · (t~i8t . koida: · · ta~tid~ 
f---8). Alustades vltlimise jalaga, liigu• 
vad paarilised seitsme eesti polka sam-· 
muga tagaspi<H (~elg ees) mööda ring- · 
~oont päripäeva ."(taktid' 1-7). Kahek
sandal ;!aktil soo~itavad paarilised jälle 
kolm rohksammu ja kaks hüpakut. tlü• 
pa~Futega pöörduvad paarilised kodar-

. joonel · rinhati ja võtav-ad valsivõtte. 
Kogu l tuuri. liiktnnise' kestel on üla

keha pingevapa, P<!-arilia~d pÖörduvad 
välimise jala, ·sammu jmhul veidi sise
mise külje suunas (joonis -~~9) ja sise
mise jala saJilmu puhul välimise külje 
su~m~.s. Pöörquniisel sissepoole on paa- .· 
rihste vaade suunatud teineteisele. Vä
limised käed pendeldavad vabalt kaasa . 

. U tollii A~osa (taktid 9-16). Alusta
de$ 'välimise 'jalaga,. sooritatak,se kQlm 

kiiret rõhksammu paigal (takt 9, I, II ja 
111 kuueteistkümnendik). Järgnevalt te- 1 

hakse välimise! ·jalal ·kaks· hüpakut, 
· pöördudes seejuures pool ringi päri

päeva (takt 9, III ja IV osa). Kümnen
rlal taktil korratakse eelnenud takti te
gevust, kuid alustatakse sisemise ja
laga. 11. takti kestel pöördutakse ühe , 
eesti polka sammuga pool ringi päri
päeva, liikudes seejuures mööda ring
joont vastupäeva. Järgmisel taktil 
(takt 12) sooritatakse sisemise jalaga ; 
alustades jälle kolm kiiret rõhksammu 
ja pöördutakse kahe hüpakuga pool 
ringi päripäeva. Diejäänud nelja takti _ 
{!aktid 13~16) kestel tantsitakse eesti 
polkat; pöördudes iga takti kestel pool 
ringi päripäeva ja liikudes seejuures 
mööda ringjoont vastupäeva. 

II tuuri B-osa (teist ·korda taktid 
9-16). Sama, mis II tuuri A-osa, ainult 
pööreida tuleb tagurpidi - iga takti 
kestel pöördutakse pool ringi vastu~ 
päeva, kuna mööda ringjoont liigutakse 
endiselt vastupäeva. · 

Märkns: Tantsu· omapäraks on hüpakud 
varvasscisus ja rõhksammud, midit · tuleb 
<>ooritada täistallaL · 

Joonis 169. 



Viiuli! J. Grünthal 
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(pärit .oigi-Silrnsist) 
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- U. Toomi 

Klaverile sdn.H. Kõrvits. 
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Tants on üles 

Taktimõõt 3/4. 
Osavõtjaid: Paarisarv segapaare, so

biv arv kuus paari. Iga paar· on varus
tatud tantsu jaoks ühe taskurätiga. 

Alyasend: Paarilised asuvad · kodar- · 
joonel kõrvuti. Paarid rtr. 1 ja nr. 2 
ringjoonel vaheldumisi, kõik esipoolega 
vastupäeva. 

Joonis 203. 

Läbleasend: Paari nr. 1 paarilised 
sooritavad pooleringiUse pöörde sisse
poole, jäädes paariga nr. 2 ringjoonel 

ririnatr (jöon~s 203). ·Paarilised ühenda
vad taskuräti ·kaudu - oma :;iserriis-ed 
kä~d (kumbki hoiab räti otsast kinni) 
ja . tõstavad. need, õlajoone kõrgusele. 
Välimis ed käed·· asetatakse puusale. 

A-osa (taktiq 1---:-12). Kõik alustavad 
vah;isa1nniudega liikumist. Paari nr. 1 

1 

tantsjjad tõstavad üh.endatud käed üles : 
väravaks ja, alustades välimise jalaga,; 
liigilvad mööda ringjoont päripäeva. ! 
J>aari nr. 2 tantsijad alustavad valsi- · 
sammu sisemise jalaga ja, painutades ' 
ülakeha veidi· etie, läbivad esimese I 
takti kestel vastutuleva paari nr. 1 • 
poolt moodustatud värava (joonised~ 
203 ja 204). Teisel taktil teeb värava 1 

paar nr. 2 ja sellest poeb läbi paar 1 

nr. 1. Nii kestab see vaheldumisi kuni : 
_ A-osa lõpuni. Kuuepaarilise rühma juu

res jõuavad 12. takti lõpuks kõik oma 
endisele. kohale tagasi. Suurema või i 
väiksema arVU paaride juures jäädakse ! 
mujale. . . 

Osa lõppedes pöörduvad paarilised 
kodarjoonel rinnati . ja võtavad valsi
võtt~. Paa_~~ rir. 2_~_11tsijad võtavad i 
räti teise kätte, sest valsivÕtte- juures· 
peab rätt olema poisi vasakus ja tüd
ruku paremas peos. 

B-osa (kaks korda taktid 13-20). 
Alustades välimise jalaga, tantsivad 
paarid kahe takti kestel valssi, pöördu
des · ühe rfngi päripäeva ja liikudes 
seejuures mööda ringjoont vastupäeva 
(taktid 13-14). Nüüd vallandatakse si
semised käed, asetatakse need puusale 
ja, tõstes rätiga ühendatud välimised 
käed üles pea kõrgusele, pöördub 
kumbki paariline räti alt läbi minnes 
kahe valsisammuga ühe ringi välja
poole (joonis 205) (taktid 15-16). Käte 
all pöördumise! liigutakse ühtlasi möö
da ringjoont edasi endises suunas. 

Kuusalust 

"' I 

' 

• I 

raJoon). ja. redigeeritud 

Järgnevalt võetakse uuesti valsivõte 
ja korratakse eelnenud nelja takti te
gevust veel kolm korda (taktid 17-20 
ja teist korda 13--20). 

Osa lõppedes asuvad tantsijad kas 
tantsu lähteasendisse (paarid ·pöördu
vad rinnati) või tantsu lõpetamisel 
tantsu algasendisse (paarilised kodar
joonel kõrvuti). 

Joonis 204. 

4---. 

- -- -------
Joonis 205. 

i 
I 
'I 

)j 

i 
:j 
1 
I 
J 
1 

:I 

I 

··'11 

l 

;l 
l 
i 

i 
I 



Rä4itants 

Torupillil J Ratsov Kuusalu Juc (Loksa rajoon} - A Raudkats I 

MMJ:IS2 Klaverilf' sdn. L Tauts 
fl A I •• ~ .... 2 •• '"' s~ . -· ""-- J_, ~ 

J t. - " - - • - -
\ . 
( . 

··········· . 
~· ~· ~· ~· ~· ················ ......._____.., ~ 

~ 6 ~ .... -w .. 8.- ""' . .......-.::--. 10-~ ~-
I 

. t - -- " - - -~ 

. . ............... . ........... . . . 
-~~ . . ~:. '-~ __,#.~ . . .. ~ '--" ................. -... ;; .. ·· .......__..". t---.... ...... . . .~ " ~ .. • .. .............. 

-- ~------- -·--~ 

" Il ...... '"' 
8 

;' ... '"'l. 141S .. ]5 J). : J2 ~""::"\ . •13.- ,...... .......... ........ . 
t. - ··--.· 

o( 

i I :J ~ ,J ~ 
.Jt . . . 

~~~· 
.· 'T l' I 

' 
t 16 I"). 

~ r. 1'1.- ,-., _..,....18J, .. 
r'- -~ 19~ ~ 

.....;. 20 

.t - J 

-< 
.. 

Jl 1 .J J .} ' I j 'l J l j j: t . 

. . . . . 
I 1 I 

I 
1 ': ,. ]; ,. 



Rühmata ts Saaremaalt 

' ja II tuur on üles kirjutatud Saaremaat.(K.· ingissepa rajoon), III ja IV tuur on seatud 
Robert Roö i poolt Tallinnas · .. 

. . 
. . . . . 

Taktimõõt ~:/4. juures tugijala põlvest väikese alla-
Osavõtjaid: Kaks tüdrukut ja ük üles kiikuJ,nise. Järgmisel taktil (takt 2\ 

poiss. sooritatakse parema jalaga külg-
Läbteasend: Tantsijad asuvad üh I saJnm paremale. Ulalkirjeldatud. tege-

t>irgjoonel, poiss tüdrukute vahel, kõi vust korratakse (taktid 3-4). Külg-
esipoolega pealtvaatajate poole. Pois, sammude sooritamise! on tüdrukute 
ühendab oma vasaku käe pihkseongu~ vaade suunatud pidevalt poisile. Poiss 

· vasakpoolse tüdruku parema käega j . vaatab vasakule liikudes vasakpoolse 
parema käe parempoolse tüdruku v - tüdruku, paremale liikudes aga parem
saku käega. Uheodatud käed tõstetaks~ poolse' tüdruku otsa. 
õlajoone ·kõrgusele. Tüdrukute väli!- Alustades vasaku jalaga, liiguvad 
mised käed .on vabalt aU, vaade o~. tantsijad kolme kõnnisammuga otse 
suunatud poisile. I pealtvaatajate poole (taktid 5-6). Kõn-

1 tuuri A-osa (taktid 1-8). Tantsijad nil on keha painutatud veidi ette. Pä
astuvad esimese takti l osal vasakili rast kolmandat sammu (kuuenda takti 
jalaga sammu vasakule. Kandes kehal- III osal) sooritatakse sirutatud parema 
raskuse vasakule jalale, toovad nad jalaga luiskheide ette-üles (luiskhi:'lite 
takti III osal parema jala veidi rõh! kirjeldus lk. 11). Seejuures kalluta
tatult vasaku kõrvale, sooritades see~ takse ülakeha taha ja tõustakse tugi-



jalal varvasseisu (joonis 112). 
taganevad tantsijad kolme kõnni~ 

ühe lõppsammuga oma kohale. 
mist alustatakse parema jalaga 
?-8). 
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I tuuri B~osa (taktid 9-16). Alustades 
vasaku jalaga, liiguvad kõik nelja hüp
leva polka põhisammuga, mida käes
olevas kirjelduses nimetataksE;! polka
sammuks (sammu kirjel(Jus lk. 19) otse 



pealtvaatajate poole (taktid 
Seejärel minnakse nelja puJ'"-""a•uu• 

tagasi (taktid 13-16). Vasaku 
polkasammu alustades vaatab 
Vasakpoolse tüdruku poole ja IJ<IJI "'1110 

jalaga alustades parempeoise 
poole. · 

n tuuri A-osa (taktid 1-8). 
mis I tuuri A-osa. 
. n tuuriB-osa (taktid 9-16)~ 
des vasaku jalaga, liiguvad kõik 
sammudega järgmiseH: poisist 
olev tüdruk läheb kahe pol.k:stsa:mnm~ra 
päripäeva ja moodustab poisi 
enda vahel ühendatud kätest v 
poisist paremal olev tüdruk aga 
vastupäeva, läbib kahe polkasc:tm:mutg~ 
värava ja tõmbab poisi endaga 
(taktid 9-10) · Uoonis 113) .. 
jätkates liikumist samas suunas, 
vad uuesti. Nüüd moodustavad ,,..,r:ou·r~1 

poiss ja parempoolne tüdruk. Selle 
kahe polkasammuga vasakpoolne 
ruk, kes tõmbab endaga kaasa ka poisi 
(taktid 11-12). Selle tegevuse lOppe<tesl 
on tantsijad jõudnud tantsu lähte
asendisse. 

Ulalkirjeldatud tegevust korratakse 
(taktid 13-18). 
li tuuri A-osa (taktid 1-8). 

mis I tuuri A-osa. 

---
III tuuri B-osa (taktid ~16). Alus

tades välimise jalaga (vasakpoolne 
tüdruk vasakuga, parempoolne pare
maga), liiguvad tüdrukud ühe polka
sammuga ·poisi ette, esipoolega ·poisi 
poole (takt 9) Uoonis 114). Poiss; alus
tades vasaku jalaga, sooritab sama
aegselt polkasammu paigal: Seejärel 
ühendavad tüdrukud ~eineteisega vaba
käed rippuvalt pihkseongits, ja taga

··. nevad kolme polkasammuga pealtvaa-
tajate poole. Taganemlsel ·tõmmatakse 
endaga kaasa ka poiss (taktid 10--12) 
(joonis 114). · 

Nüüd jäävad tantsijad paigale. Poiss 
tõstab oma mõlemad tüdrukutega ühen
datud käed üles, kuna· tüdrukud va
bastavad omavahel ühendatud välimised 
käed ja jätavad need vabalt alla. See
järel sooritavad tüdrukud ülestõstetud 
käte all ühe polkasa~uga ü,heringilise 
pöörde, parempoolne tüdruk vastu
päeva, vasakpoolne päripäeva (takt 13). 
Uheaegselt pöördega liiguvad tüdrukud 
külgsuunas nii, et pööt:de lõppedes asu
vad tantsijad ühel· sirgjoonel; kõik esi
poolega pealtvaatajate poole. Poiss aga 

. sooritab samal ajal polkasammu paigal. 
Järgnevalt taganevad · tantsijad kahe 
polkasammuga (taktid 14-15). See
järel tõstetakse ühendatud käed wles, 
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,-..._ 

Joonis ll.'i. · 

poiss sooritab polkasammu paigal, p_a
rempoo1ne tüdruk teeb ühe 
muga üheringilise pöörde v «n•n•• .. "'" 
vasakpoolne aga päripäeva. Tuuri 
pedes jäädakse tantsu lähteasendis 

110 

IV tuuri A-osa (taktid 1-6). Samll, 
mis I tuuri A-osa. 

IV tuuri B-osa {taktid 9---16). Tüd
rukud, alustades vasaku jalaga ja tõs: 
tes üles välimise käe (parempoo1ne 
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tüdruk parema, vasakpoolne vasaku}, 
sooritavad ühe polkasammu a paigal 
üheringilise pöörde, parempo lne tüd
ruk vastupäeva, vasakpoolne anpaeva 
(takt 9). Seejärel jäädakse p isi kõr
vale nii, et poisiga ühenda ud käsi 
asetseb peaaegu tüdruku väli ise külje 
kaenla all. Pöörde lõppedes lahgetavad 
tüdrukud oma vabakäe (joohis 115). 
Poiss, alustades vasaku jalaga,tsooritab 
tüdrukute pöördumise ajal üh polka
sammu paigal. Järgnevalt liigu ad tant
sijad kolme polkasammuga ot~e pealt
vaatajate poole (taktid 10--12). Nüüd 
jäävad tantsijad paigale. T~drukud, 
tõstes üles oma välimise käe,isoorita
vad järgneva takti (takt 13) k tel ühe 
polkasammuga pajgal ühe ingilise 
pöörde (parempoolne tüdruk p ·· ipäeva, 
vasakpoolne vastupäeva). Seejärel lan
getavad nad oma välimise käe ja tant-

sijad jäävad esipoolega pealtvaatajate 
poole. Järgnevalt taganevad kõik kahe 
polkasammuga oma endisele kohale 
(taktid 14-15). Viimasel takti} (takt 16) 
tõstab poiss oma mõlemad tüdru
kutega ühendatud käed üles ja tüdru
kud teevad \Uleringilise pöörde üles
tõstetud käte all (vasakpoolne tüdruk 
panpaeva, parempoolne vastupäeva). 
Poiss aga sooritab samaaegselt polka~ 
sammu paigal. 

Märkus: Rahvapäraselt tuntakse .,Rdksi
Jaaku" ainult kahetuurilisena ja_ järgmise 
liikumisega: taktides 1--4 tehtava külg
sammu juures ei tooda teist jalga tugi-

. jala kõrvale, vaid sooritatakse se!lega 
kandastak eest risti üle tugijala (joo· 
nls 116). Samuti sooritatakse kuuenda 
takti III osal luiskheite asemel kandastak 
parema jalaga otse ette. 

Muus osas ühtub rahvapärane vorm 
ülalkirjeldatud esimese kahe· tuuriga. 
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Viiulimängija 

Taktimõõt 3 /4. 

~~. VAfUH.A PULKA 

Segapa ristants Vändrast 

Adamberg ja torupil imees Adamson mõlemad pärit 
(Vändra rijoon) - U. Toomi 

Vändra khk. 

Osavõtjaid: Vaba arv segapaare. 
Algasend: Paarilised kodarjoonel kõr-

vuti. 
I.ähleasend: Paarilised pöÖrduvad ko

darjoonel rinnati ja võtavad valsivõtte. 
A-osa (kaks korda taktid 1-8). Alus

t«dcs välimise jalaga, pöörduvad paa
rid paigal kolme sammuga pool ringi 
päripäeva (lakt 1). Sammud sooritatakse 
tervel tallal koos kehakallutusega välja
aste suunas. Nüüd tõstetakse sisemine 
jalg (poiss parema, tüdruk vasaku) 
kõrvale-üles, ja sooritatakse välimise! 
jalal (poiss vasakul, tüdruk paremal) 

kolm külghüpakut mööda ringjoont 
vastupäeva (takt 2). Külghüpakute juu
res .on keha kallutatud tl.tgijala poole, 
pea pööratud liikumissuunda ning vii
dud veidi kuklasse. Vaade on suunatud 
ette~ Järgnevalt pöördutakse paigal 
kolme sammuga jälle pool ringi päri
päeva (takt 3); Sirutades nüüd ette vä
limise jala, liigutakse kolme külghüpa
kuga sisemisel jalal moöda ringjoont . 
vastupäeva (lakt 4) (joonis 236). 

Ulalkirjeldatud tegevust korratakse 
veel kolm korda (taktid 5-8 ja teist 
korda 1-8). A-asa viimasel takti! ei 
tee paarilised enam külQhüpakuid, vaid 

jäävad valsivõttes kodarjoonel kõrvuti 
ja sooritavad kaks rõhksammu paigal 
(takt 8 - I ja II osa). Rõhksammude 
juures sirulatakse ülakeha ja paariHsed 
vaatavad teineteisele otsa, pöörates see" 
j~ures välimisi külgi veidi väljapoo1e. 

D-osa (kaks korda taktid 9-16). Alus
tades välimise jalaga ja painutades üla
keha veidi ette, liiguvad paarilised 
kahe kerge jooksusammuga mööda ring
joont vastupäeva (takt 9 -I ja Il osa). 
Sama takti ·III osal tehakse sisemisel 
jalal väike hüpak endises suunas ja, ' 
sirutades end, tõstetakse välimine . jalg 
põlvest kõverdatult · ette-üles nii, : et 
tõstetava jala säär on tugijalaga rööbiti 
(joonis 237). Jooksul on paariiiste vaade 
suunatud ette-maha, hüppe juures aga 
pööratakse pead ja vaadatakse tei
neteisele. Kümnenda! taktil korra
takse üheksanda takti tegevust (joos-

takse kaks sammu ja sooritatakse 
hiipak). 

Järgnevalt joostakse viis· sammu ja 
tehakse siis hiipak välimise} jalal, tõs
tes seejuures ette põlvest ·kõverdatud 
sisemise jala (taktid 11--,-12, -kummagi 

, takti igal osal üks jooksusamm, 12. 
takti III osal hüpak). 

Korratakse B-osa taktide 9-10 tege
vust, kuid selle erinevusega, et nüüd 
alustatakse jooksu sisemise jalaga ja 
hüpatakse välimise! (taktid 13-14). 
Järgnevalt pöördutakse paigal kolme 
sammuga üks ring päripäeva (takt 15) 
ja, jõudes tantsu Iähteilsendisse, tehak
se kaks rõhksammu paigal (takt 16 -
I ja II osa). Rõhksammude juures siru
tavad paarilised ülakehil ja vaatavad 
teineteisele . otsa, pöörates seejuures 
välimisi külgi veidi väljapoole. 

B-osa tegevust korratakse (teist korda 
taktid 9-16). 

Joonis 2JK 

.Joonis 237. 
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Tantsu 

Setpaa.rlstants 

seadnud A. Raudkats Tallin . Orkestri ja segakoori saatele kahandanud 
(V tuuri C-osa seadn d} U. Toomi, 1949. a. Tallinn . 

. -· ·-- -·- --· 

Taktimõõt 2 /4. 
Osavõtjaid: Vaba arv segapaare. 
Algasend: Paarilised kodarjoonel 

kõrvuti. 
Uihteasend: Paarilised asuvad ring

joonele järjestikku. Tüdruk on poisi 
ees, mõlemad esipoolega vastupäeva. 
Tüdruku! käed puusal, poisil vaheliti 
rinnal (joonis 219). I 

Märkus. Kogu_tams, välja arvatud ainult 
·v_-- tuuri -A- ja B-osa, so-oritataksenuplevaj 
polka sammuga (sammu kirjeldus lk. 19). 
Alljl!rgnevas kirjelduses nimetatakse hüp-; 
leva pol ka sammu lihtsalt pol!{asammuks. i 

I tuuri A-asa (taktid 1-8). Paarilised 
liiguvad seitsme polkasammuga mööda 
ringjoont vastupäeva. Polkasammu 
algab tüdruk parema jalaga, poiss va
sak~ga. Edasiliikumisel pöörab tüdruk \ 
parema jala sammu juu~~s ülakeha_! 
va-sakule, vaadates üle vasaku õla taha 1 

poisi poole (joonis 219), ja vasaku jala ! 

sammu juures paremale, vaadates üle ' 
parema õla. Poiss kallutab vasaku jala I 
·sammu juures pea vasiiKule, - parema 1 

jala sammu juures paremale, ja püüab 
tüdrukule silma väad.ata. A-osa viimase 
takti kesiet' soorita,b 'tüdruk pooleringi" 
lise pöörde paremale -ja jääb-_ takti lõp
pedes esipool~ga poisi poole; Poiss teeb 

. samaaegselt polkasammu paigaL Takti 
iõppedes asetab· poiss käed puusale. 

I tuuri B-osa (takti d 9-.,-16). Poiss, 
alustades vasaku jalaga, liigub seitsme 
polkasammuga mööda ringjoont vastu
päeva .. Tüdruk, alustades parema jalaga, 
liigub tag'!spidi poisi ees mööda ring
joont vastupäeva. Iga takti kestel pöör.: 
duvad paarilised küljeg~ teineteise 
poole ja löövad vastamisi kord vasa
kut, kord paremat küünarnukki. Uhek
sandal taktil lüüakse vastamisi vasakud 
küünarnukid (joonis 220); järgmisel 
taktil paremad jne. Viimase takti (takt 
16) kestel teeb tüdruk pooleringilise 1 

pöörde päripäeva ja takti lõppedes viib · 
randmest kõverdatud, kuid küünarliige
sest sirged käed alla, võtab sõrmedega 
seelikust kinni ning tõmbab selle laiali ' 
(joqnis 221 ). Poiss sooritab viimase , 
taktl kestel polkasammu paigal ja takti . 
lõppedes asetab käed vaheliti rinnale. 

ll- tuuri A-osa (tak.tid 17-24). Paari- . 
Iised liiguvad seitsme polkasammuga 
mööda ringjoont vastupäeva. Edasiliiku- . 
mise] pöördub tüdruk poisi -ees ··lgä 

- takti kestel pool ringi päripäeva, kuna 
poiss liigub tema järel otse. Tüdruku 
pöörlemise juures püüavad paarilised 
vaadata teineteisele silma, . kallutades 
selleks vastavalt pead (joonis 221). i 

A-asa viimase takti (takt 24) kestel 
sooritab tüdruk pooleringHise pöörde. 
paremale ja jääb takti lõppedes esipoo
lega poisi poole. Poiss teeb samaaeg-! 
selt polkasammu paigal. Takti lõppedes 
asetab poiss käed puusale. 

II tuuri B-osa (taktid 25-32). Sama,; 
mis I tuuri B-osa (küünarnukkide kak- ! 
kulöömine). Osa lõppedes jäävad paari
lised ringjoonele järjestikku. Tüdruk 
on poisi ees, mõlemad esipoolega vastu
päeva. Poiss asetab käed vaheliti 
rinnale. 

III tuuri A..:osa (taktid 33-40). Tüd-! 
ruk, alustades parema jalaga, pöördub : 
paremale ja sooritab nelja polkasam-I 
muga väljaspool ringjoont väikese tiiru : 
päripäeva (taktid 33-36) (joonis 222). i 

Liikumisel on pea kallutatud ette- I 
paremale ja pilk suunatud maha. Jõud- j 
nud tagasi lähtekohta, pöördub tüdruk ! 
vasakule ja sooritab samasuguse liiku- i 
mise seespool ringjoont. Pea on lange- ' 
talud nüüd vasakule ja vaade suunatud ! 
endiselt_ma)la ... (ta~tid ~7-40) (joonis l 
222)~ Seega kujutab. tüdruk oma liiku- i 
m!sega. number "8". - · · 

Poiss, alustades vasaku jalaga ja, 
olles tüdruku selja taga, järgneb temale 
sama arvu polkasammudega: Väljaspool 
ringjoont liikudes on _poisi_ pea kallu
tatud. va!?akule ja . seespool x-ingjoont 
l~ikudes paremale. Seejuures püüab ta 
vaadata tüdrukule silma. 

Joonis 22l. 

Viimasel taktil _ (takt 40) sooritab 
tüdruk paigal pooleringilise pöörde 
paremale, jäädes · poisiga ringjoonel 
J;innati.- Osa lõppedes asetab poiss 
oma _!täed J>.!Iusale. 

III tuuri B-osa (taktid 41-48). Sama, 
mis I tuuri B-osa. Osa lõppedes jäävad 
paarilised ringjoonele järjestikku.' Tüd
ruk on poisi ees, m'õlemad esipoolega 
vastupäeva. Poiss asetab käed vaheliii 
rinnale. 

IV tuuri A-osa (taktid 49-56). Tüd
ruk, alustades parema jalaga, Jiigub 
kahe lühikese polkasammuga .mööda 
ringjoont vastupäeva. Edasiliikumise 
kestel on tüdruk kõrgi ilmega, hoiab 
pea püsti ja väldib poisi poole vaata
mist. Poiss, alustades vasaku jalaga, 
möödub samal ajal kahe pika polkasam
muga tüdrukust vasakut kätt ja jõuab 
ringjoonele tüdruku ette, esipoolega 
tema poole (taktid 49-50). Poiss kal
lutab liikumisel oma pea ette-vasakule 



ja püüab tüdrukule otsa vaadata. See
järel sooritab kumbki paariline kahe 
polkasammuga paigal pöörde pan
päeva - poiss pooleringilise, tüdruk 
terveringilise (taktid 51-52). Selle te
gevUse lõppedes on paarilised ring
joonel järjestikku, poiss tüdruku ees, 
mõlemad esipoolega vastupäeva. 

Järgnevalt liigub poiss vasaku jalaga 
alustades kahe lühikese polkasammuga 
mööda ringjoont vastupäeva. Liikumise · 
~estel on poisi ilme kõrk ning, hoides 
pea püsti, väldib ta tüdruku poole vaa~ 
tamist. Tüdruk, alustades parema · 
jalaga, möödub samal ajal ·kahe pika 
polkasammuga poisist vasakut kätt ja 
jõuab ringjoonele poisi ette, esipoolega 
tema poole (taktid 53-54), Möödudes 
kallutab tüdruk pea ette-vasakule ja 
püüab poisile otsa vaadata. Seejlirel 
sooritab kumbki paariline paigal kahe · 
polkasammuga pöörde päripäeva -
tüdruk pooleringilise, poiss terveringi
lise (taktid 55-56). Tegevuse lõppedes 
on paarilised ringjoonel järjestikku, 
tüdruk poisi ees, mõlemad esipoolega 
vastupäeva. 

IV tuuriB-osa (teist korda taktid 49-
56). Tüdruk, alustades parema jalaga, 
liigub kahe lühikese polkasammuga 
mööda ringjoont vastuplieva. Poiss, 
alustades vasaku jalaga,· möödub samal 
ajal kahe pika polkasammuga tüdrukust 
vasakut kätt ja jõuab ringjoonele tüd
ruku ette, esipoolega tema poole (taktid 
49-50). Nüüd ühendavad paarilised 
teineteisega käed pihkseongus, tõstavad 
need sirutatult vöökoha kõrgusele ning 
kallutades ülakeha veidi ette-vasakule 
(joonis 223), pöÖrdu;vad ühe -takti (takt 

· 51) kestel ühe ·polkq.samrriuga . paigal 
pOol riJl.gi päripäevi'\.-.. · Vallandades 
k·äed, asetavq.d paari.lised nee~ puusale. 
Järgneva takti (takt 52) kestel sooritab 
poiss üh«;! polkasammu paigal ilma pöör-

. dumiseta, kuna tüdruk ·Jiigub sama aja 
kestel päripäeva poisi eest. läbi, läheb I 
vasakut kätt temast mööda ja jõuab • 
ringjoonele poisi selja taha, esipoolega · 
poisi poole. 

Nüüd liigub poiss kahe lühikese pol- : 
kasammuga mööda ring}oont vastu-: 
päeva. Tüdruk läheb· samal ajal kahe ' 
pika polkasammuga poisist vasakut kätt ' 
mööda ning jõuab ringjoonele tema 
ette, esipoolega poisi poole (taktid · 
53-54). Paarilised ühendavad teinetei
sega käed pihkseongus ja poiss, tehes : 
palkasammil paigal, tõmbab tüdruku : 
ühe takti (takt 55) kestel oma paremale 
küljele nii, et paremad küljed on enam
vähem kohastikku. Seejärel vallanda
vad paarilised käed, poiss sooritab 
järgneva polkasammu (takt 56) paigal, 
kuna tüdruk pöördub poisi kõrval 
pool ringi päripäeva. 

Tuuri lõppede:s on paarilised kodaT
joonel kõrvuti, tüdruk pojsi paremal 
küljel, ja paarilic;ed võtavad kiikumis-

võtte. Selleks tüdruk tõstab küünaT
liigesest kõverdatud parema käe oma 
parema õla kohale nii, et küünarnukk 
on alla suunatud. Poiss võtab sellest 
kinni tüdruku selja tagant tema õla 
kohale sirutatud parema käega Tüd
ruku vasakust käest, mis on sirutatud 
poisi vasaku õla kohale, hoiab poiss 
kinni oma küünarliigesest kõrverdatud 
vasaku käega (joonis 224). 

V tuuri A-osa (taktid 57-72). "Kiiku
mine". Paarilised, astudes 57. takti I 
osal vasaku jalaga sammu ette, kanna
vad keharaskuse sellele. Takti III osal 
tõustakse vasaku jala päkalt varvas
seisu. Seejuures sirutatakse ülakeha ja 
tõstetakse parem jalg põlvest ja pöiast 
sirutatult taha-üles (joonis 224). Jala
tõste juures liigub keha ettepoole. 
Järgneva takti (takt 58) I osal aseta
takse parem jalg väikese sammu võrra 
vasak ust tagapool maha ·ja kantakse · 
keharaskus sellele. Takti III osal tõus
takse parema jala päkalt varvasseisu. 
Samal ajal tõstetakse põlvest ja pöiast 
sirutatud vasak jalg ette·üles. Uheaeg
selt jalatõstega liigub keha tahapoole. 
Kiikumissammu juures on paariiiste 
pead pööratud teineteise poole. Kiiku-
m~st. korr_atakse Jta~yd5g_.:()Q). __ _ 

· Järgnevalt ·läheb tüdruk' nelja kõnni-! 
sammuga poisi vasakule küljele. 61. takti! 
I osal a.stub tüdruk vasaku jalaga 1 

sammu ette-vasakule ja sama takti III· 
osal parema jalaga ristsammu vasaku 
jala tagant vasakule. Järgmise takti 
(takt 62) I osal astub ta vasaku jalaga 
sammu taha ja sama takti III osal toob 
parema jala vasaku kõrvale. Poisi eest · 
möödudes on tüdruk seljaga tema · 
poole. Käsi seejuures ei vallandata .. 
Poiss teeb samal ajal neli paigalsammu, 
kergitades ainult kandu. Uptlasi jälgib 1 

ta· tüdruku möödaminekut, pöörates sel- ; 
leks vastavalt pead. 1 

Järgneva kahe takti kestel (taktid • 
63-64) liigub tüdruk tagasi poisi pare
male· küljele ülalkirjeldatud sammu
dega. Tagasiliikumist alustab ta pare
ma jalaga (paremaga samm ette, vasa
kuga ristsamm parema · jala tagant 
ja parem jalg · taha ·. ning vasak 

1 

juurde). : 
Kiikumist (taktide 57.;..._fi0 tegevust) ' 

korratakse (taktid 65-68). Seejärel, ' 
alustades vasaku jalaga, minnakse nelja 
kõnnisammuga mööda ringjoont vastu

.päeva (taktid 69-70, kummaski taktis 
kaks sammu). Vallandades käed ning 
asetades need puusale; pöördub poiss 

. kolme .kõnni- ja ühe lõppsammuga ·ühe 
ringi vastupäeva, tüdruk .. panpaeva 
(taktid 71-72). Pärast pöördumist võe- • 
takse kiikumisvõte. 

V tuuri B-osa (teist korda taktid 
57-72). Sama, . mis V tuuri A-asa. 
Pärast pöördumist võetakse jälle kiiku
misvõte. 



VI tuuri A-osa {taktid 81-88). Alus- : 
tades vasaku jalaga, liiguvad paarilised 
kahe polkasammuga (taktid 81-82) 
mööda ringjoont vastupäeva (poiss 
edaspidi, tüdruk tagaspidi). Edasiliiku
misel painutatakse ülakeha ja kalluta
takse pead iga takti algul - vasaku 
jala sammu puhul vasakule, parema 
jala sammu puhul paremale (joonis 
225). Seejärel sooritatakse paigal kahe 
polkasammuga pooleringilina poore 
päripäeva (vahetatakse kohad) (taktid 
83-84). Pöördumise] tõstetakse ühen
datud käed otsaesise kõrgusele ja kal
lutatakse pea ette-vasakule, vaadates 
käte alt teineteisele otsa (joonis 226). 
Nüüd ühendatakse vasakurl käed ja tõs
tetakse õlajoone kõrgusele, paremad 
käed aga asetatakse puusale. Alusta- 1 

des vasaku jalaga, liiguvad paarilised 
kahe polkasammuga mööda ringjoont 
vastu_päeva (poiss tagaspidi, tüdruk 
edaspidi) (tal{tid 85-86). Jäz:ginise kahe 
polkasammuga (taktid 87-88) soorita
vad paarilised kohavahetuse vastu
)räeva, ~õs!es seejuur{!~ üllendatu<! ... vasa-

ud kaed otsaesise kõrgusele. Põördu-1 

mise] kallutatakse pea ette-paremale ja1 

vaadatakse ülestõstetud käte alt teine-i 
teisele. · I 
. VI tuuri B-osa (taktid 89-96). Paari

!ised ühendavad paremad käed ja tõs-\ 
tavad need otsaesise kõrgusele. Vasakj 
käsi asetatakse puusale. Alustades v a-

1 

saku jalaga, pöördutakse paigal nelja· 
polkasammuga ·üks ring päripäeva· (tak- 1 

tid 89-92). Pöördumise] kallutatakse 
pea ette-vasakule (joonis 226). Seejärel 
ühendatakse vasakurl käed ja• tõste
takse otsaesise kõrgusele. Parem käsi . 

I 
.asetatakse puusale. Alustades vasaku 1 

jalaga ning kallutades pea ette
paremale, pöördutakse paigal ·nelja 
polkasammuga üks ring vastupäeva i 

. (taktid 93-96). Tuuri lõppedes jäävad i 
paarilised ringjoonele järjestikku; tüd-I 

· ruk · poisi ette, niõle~ad esipoolega I 
vastupäeva~ Ul:):endatud vasakurl käed I 
on . vabalt alt · · 

VU tuuri A~osa (teist korda takti<) 
81...:S8). Painutades ülakeha ette ja 
alustades vasaku • jalaga, liigub tüdruk , 
kahe iühikese polkasammuga mööda • 
::ringjoont vastupäeva. ·Seejuures tõmbab . 
ta selja taga oleva poisi enda ette 
(joonis 227) (taktfd 81.:__82): PoiSs, alus- i 
tades vasaku jalaga, möödub samal ajal 
kahe pika polkasammuga tüdrukust , 
vasakut kätt ja jõuab ringjoonela tema · 
ette, esipoolega tüdruku poole. See
järel ühendavad paarilised paremad • 
käed ja, tõstes need pea kõrgusele, 
asetavad vasaku käe puusale. Järgne
valt pöördub poiss ülestõstetud käte 
all kahe polkasammuga paigal pool 
ringi päripäeva (taktid 83-84) ja jääb ' 
seljaga tüdruku poole. Tüdruk sooritab ' 
samal ajal kaks polkasammu paigal 
(ilma pöördumiseta). Poisi pöördumise 
lõppedes lastakse ühendatud käed alla. 

Nüüd painutab poiss ülakeha ette ja, . 
alustades vasaku jalaga, liigub kahe : 
lühikese polkasammuga mööda · ring
joont vastupäeva, tõmmates tüdrukut 
enda ette (taktid 85-86). Tüdruk, .alus
tades vasaku jalaga, möödub samal ajal 
kahe pika polkasammuga poisist pare
mat kätt ja jõuab. ringjoonele tema 1 

ette, esipoolega poisi poole (taktid 
85-86). Seejärel ühendavad paarilised 
vasakud käed ja tõstes need pea kõr-

-- gusele, ~s-~t~y~d _ _Earem~_}~äe puusale. 
Järgnevalt pöördub tüdruk ülestõstetud 
käte all kahe polkasammuga ühe ringi 
vastupäeva, kuna poiss sooritab kaks 
polkasammu paigal (taktid 87-88). 

A-osa lõppedes jäävad paarilised 
ringjoonel rinnati ja tüdruk, painutades 
ülakeha veidi paremale, toetab poisiga 
pihkseongus ühendatud ja küünarliige
sest kõrverdatud vasaku käe küünar
nukiga vastu vasakut puusa (joonis 
228). 

VII tuuri B-osa (teist korda taktid 
89-96). Alustades vasaku jalaga, liigub 
poiss nelja pika polkasammuga vastu
päeva ühe ringi ümber tüdruku (taktid 
89-92). Seejuures painutab poiss üla
keha paremale. Vasak ~äsi on täiesti · 
sirge (joonis .228). Tüdruk, alustades ! 
vasaku jalaga, pöördub sama arvu pol- : 
kasammudega .paigal koos. poisiga 

1 
vastupäeva. Sooritanud . üheringilise , 
pöörde, vabastavad paarilised vasakurl · 
käed ja ühendavad paremad. · Poiss 
toetab nüüd parema küünarnuki oma . 
paremale puusale ning. painutab üla- • 
keha veidi vasakulE.:. Järgneva nelja • 
takti . kestel (taktid 93-96) liigub _tüd
ruk ühe ringi ümber poisi päripäeva ja j 
poiss pöördub paigal koos tüdrukuga· 
samas suunas. Pöördumist alustavad: 
mõlemad vasaku jal_CI_9~: .. J 

. B-o~a lõ_pped~s jäädak~: ringjoonel 1 

rmnatr, po1ss es1poolega, tudruk s~ljaga ! 
vastupäeva. Paarilised ühendavad teine- . 
teisega käed pihkseongus (poiss oma : 
parema käe tüdruku vasakuga ja va
saku käe tüdruku paremaga). Küünar- • 
liigesest kõverdatud käed tõstetakse 
õlajoone kõrgusele, suunates küünar- · 
nukid allapoole. 

VIII tuuri A-osa (taktid 97-104). i 
,.Saagimine··. Paarilised liiguvad ka
heksa polkasammuga mööda ringjoont . 
vastup_ä~va (poiss edaspidi, tüdruk [ 
tagasp1d1). Polkasammu alustab poiss : 
vasaku jalaga, tüdruk parema jalaga. · 
Seejuures sirutavad mõlemad vasaku 
käe ette õlajoone kõrgusele peaaegu : 
vastu paarilise paremat õlga. Vasaku · 
käe sirutamisel kõverdatakse parem 
käsi, kusjuures küünarnukk suunatakse 
alla. Uheaegsell käe .sirutamisega pöö- ; 
ratakse ülakeha . veidi paremale (joonis 
229). Järgmist polkasammu alustatakse 
teise jalaga ja sirutatakse ette pare!Jl 
käsi. Selline "saagimine·· kestab kuni 
A-osa lõpuni. 

VIII tuuri D-osa (taktid 105-112). 
Paarilised võtavad sulgvõtte ja, alusta- · 
des välimise jalaga (poiss vasakuga, 

I 
I 
I 



tüdruk paremaga), tantsivad seitsme 
takti kestel hüplevat polkat (taklid 
105-111). Polkat alustatakse rõhksam
muga. Iga takti kestel pöördutakse pool 
ringi panpaeva, liikudes seejuures i 
mööda ringjoont vastupäeva. Eelvii
mase takti (takt 111) lõpul jäävad paa
rilised seisma kodarjoonel rinnati, 
tüdruk seljaga ringi keskme poole. 
Paarilised laskuvad põlvist veidi alla, 
kusjuures poiss libistab oma kärd tüd
ruku seljaH tema puusale. Haarates 
tüdruku tugevalt oma käte vahele ning 
võttes hoogu, tõstab poiss viimase takti 
1 osal (akordi ajal) tüdruku üles. Tüd
ruk aitab tõstele kaasa selliselt, et 
hüppab samal ajal ummisjalu üles ja, 
toetudes sirgete käsivartega poisi õlga
dele, sirutab end ning suunab vaate 
üles. Diestõstmise hetkel viib poiss 
oma pea kuklasse ja suunab vaate 
üles (joonis 230). 

I 
; 

I 

Joonis ~19. 

Joonis 220. 

"---1 'I 
'-- / ..._ __ -,.~C ____ _ 

..e-------

Joonis 221. 



Joonis 224.· 
Joonis 223. 

Joonis 225, Joonis 226. 



-- --·---- -~-·- ---
Joonis 227. Joo:1is 228. 

________ .,.. 
Joonis 229. Joonis 230. 
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24. MUSTJAL PÄARISRONG 

Rühmatan s Mustjalast 

M. Harjus, Mustjala kh!c. Kingissepa rajoon) - H."_ Tampere 

Taktimõõt 2 /-t. 
Osavõtjaid: Vaba arv paare (sobivam 

i.l.rv kaheksa), kellest üks paar on juht-
paar. · -

Algasend: Paarid asuvad kolonnis, 
kolonni ees on juhtpa~;tr: ·-

Lähteasend: Paarilised ühendavad 
omavahel sisemised käed pfukseongus 
õlajoone kõrgusel. Välimised käed on 
vabalt all. -

I tuur. Alustades välimise jalaga, 
liigub kolonn kõnnisammudega juht
paari järel. Olenedes ruumist, liigub 
juhtpaar kolonniga kas ringi või otse 
edasi. I tuuri lõpetamiseks .viib ·juht
paar kolonni ühele sirgjoonele, __ esipoo
lega pealtvaatajate poole (joonis 96). 

II tuur~ _ Juhtpaar -vallam~ab käed ja 
jätab need· vabalt alla. Po:iss · p'Öördub 

_ vasakule ning tüdruk pareniälE~. Kumbki 
paarilin('! liigub .kaares väljasjpoolt ko
lonni- lõppu (joonis 96); ku~,. IJ.i:id_ koh
tudes ühendavad jälle sisemised käed 
pihkseongus õlajoone kõrgusel. See
järel tullakse koos. kolonniga pealtvaa- . 
tajate poole. ~aks takti (neli: kõnni- : 
sammu) hiljem toimib samuti järgmine· 
paar ja läheb juhtpaarile. Järele~ Nii 
talitavad järjekorras kõik paal;id. Sel 

. ~ '·.. ·t.. . . :. : . ' . ' . : : . . ;:· . . . 

<\jal, kuipaarid lahkuvad eest ja lähe
v~d kaares taha, liigub _koloim pidevalt 
lÜhikeste kõnnisammudega pealtvaata
jate' poole. Kõnp.isammude arv kolonni . .. 

' . ~. 

.. :-···' 

Jooriis ~ 96. - >: 
: .. ·. 

. -

lõppu liikumiseks on .su.hteline - see 
ol~neb tantsivate. paaride arvust. Suu-

. re~a .. arvu osavõtjate puhul võiks sel
leks kasutada tervet lauset saatemuusi
kast (kaheksa --takti, igas taktis kaks 
sammu). Seega tuleb sooritada 16 
sammu, väiksema arvu osavõtjate puhul 
piisab tihti. kaheks~t _S(lmmust . 

. . ·- ~-. 

u tuuri võiks lõpetada siis, kui juht- . 
paar mõne korra ringikäimise j~r~l on 
jõudnud kolonni etteotsa. . 

III tuur. Juhtpaar tõstab ühendatud 
sisemised käed üles ning . moodustab 
värava. Alustades välimiste jalgadega, 
liigutakse kÕnnisammudega tagaspidi 
kolonnile vastu. Seejuures teised paa
rid läbivad värava. Jõudes kolonni 
lõppu, lähenevad juhtpaari tantsijad 
teineteisele ja läbivad omakorda vära-

.. vad. Kaks takti· {neli kõnnisaromu) hil
jem toimib samuti järgmine paar, kes, 
moodustades värava ja liikudes tagas
pidi, läheb juhtpaarile· järele (joonis 

. 97). Nii talitavad järjekorras kõik paa
rid. Väravast läbimineku : hõlbusta
miseks peavad ·paarilised hoiduma 
teineteise. ligi ja olema veidi kummar
gil. Sel. ajal, . kui paarid ·t~anedes 
väravaid moodustavad, tuleb·· kolonn 
lühikeste kõ~nisammudega . pealtvaata~ 
jate poole· .. J>aaride tagarierilise Ja,. :Vara• · 

·. vast läbipugemise (etteh1lemise) aeg 
on suhteline, see oleneb tap.tsiv'ate paa
ride arvust. Võiks ~asula.da :säärast aja-

{,-;,; ·lV/_/'"'\-- .· . ,-~v-··: :··u . . : 
+·u_-__ - V+_-_ .. ·,. ., uv' .· . . I . 

0U.V\V··· 
t·u v r·~ ··-·uv·' \ . - ··"'/ 

. ~'b . \(/'.' · .. 

Joonis· 97,. 

määra.· . nagu see · on; .näidatud .. tantsu 
. .11-tUU~"is. . ~.. .. . 

Iii ~u.uri võiks lõpetaela ~iis, ~l.üjulit
paar on paar 'korda läbinud väravad. 



Mustjal~ paarisrong 

Torupillil Torupilli Jaak, Jäll!aja kl k. (Kingissepa rajoon) - F. ja S. Talvik 
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Rühmata ts 

Tants on üles 

-31. VASTATSifE TANTS 

kirjutatud Setust, Meremäe
1 
t. (Rä~i~a rajoon) - A. Raudkats · 

Taktimõõt 2/4. 
Osavõtjaid: Kaks segapaari. 
Lähteasend: Paarilised kõrvuti, tüd-

ruk poisi paremal küljel.· Paarid aga 
asuvad rinnati umbes 3 m kaugusel 
teineteisest, küljega pealtvaatajate 
poole (joonis 120). Sisemised käed on 
ühendatud rippuvalt · pihkseongus, väli
mised käed aga vabalt all. 

Märkus: Liikumine tantsus toimub kõn
nisammudega, ühes taktis kaks sammu. 
Iga takti alustatakse vasaku jalaga. 

I ·tuUri A-osa (taktid t:---4). · Paarid 
lähenevad teineteisele nelja ~kõnnisam
muga. Seejarel vallandavad ·:paarilised 
sisemised k1ied ja parempoolsed tantsi-. 
jad pöörduvad kaares paremale, vasak
poolsed aga kaares vasakule (joonis 
120). Nüüd tullakse nelja· kõnnisam
muga oma. endisele kohale tagasi, kus 
.paarilised jäävad rinnati (joonis 120) 
ning · ühendavad teineteisega mõlemad 
käed pihkseongus vöökoha kõrgusel. 

I tuuri B-osa (taktid · l-4}, Hoides 

Joonis 120. 

paremaid külgi veidi väljapoole poor
c;Luvad paarid paigal kaheksa · kõnni- · 
sammuga kaks ringi vastupäeva Seits

. mendal sammul vallandatakse. käed ja 
· paarilised, jätkates . pöördunrist ·lahus, 

asuvad kahe viimase sammuga tantsu 
lähteasendisse. Selleks sooritab poiss. · 
ligikaudu veerandringilise pöörde ya-
sakule, tüdruk _pare~ale. · 

II tuuri A"osa (taktid 1-4). Poisid 
liiguvad nelja Jcõnnisammuga teineteise 
suunas, mõõduvad teineteisest paremat 
kätt ja, pöörates siis kaares. vasakule, 
tulevad nelja kõnnisammuga oma paa
rilise juurde (joonis 121). Tüdrukud 

> ------ e ' - ' /-( --- \ ,. \""' ',I V .,,, ,, 11 
~ ... ____ ."' ~"'<' 

) ' ' ' ' -_____ .,. . 

Joonis 121. 

seisavad tegevuseta, ainult neljanda 
takti III osal sooritavad paigal veerand
ringilise pöörde vasakule, jäädes poisiga 
rinnati. Paarilised ühendavad nüü,d tei
neteisega mõlemad käed pihkseongus 
vöökoha kõrgusel. . · · ·, . 

II tuuri B-osa (taktid 1-4). Sama, 
mis I tuuri B-osa. Osa lõppedes jäävad 
paarilised tantsu lähteasendisse.· 

III tuuri A-osa (taktid 1-4). Tüdru
kud liiguvad nelja kõnnisammuga teine
teise suunas, mööduvad teineteisest va- i 

sakut kätt ja .. pöördudes siis' kaares 

paremale, tulevad nelja kõnnisammuga , 
oma paarilise ette. Poisid · seisavad : 
tegevuseta, ainult neljanda takti III • 
osal sooritavad paigal veerandringilise ! 

pöörde paremale, jäädes:_ tüdrukuga i 

rinrtati. Paarilised ühendavad nüüd tei- • 
neteiseg a mõlemad käed pfhkseongus · 
vöökoha kõrgusel. 

III tuuri B~osa (taktid 1-4). Pöõratesi 
vasakuid külgi veidi väljapoole, pöör- 1 

du vad paar.id p. aiga_l·: k·.a hek. s·a. kõnni-,. 
sammuga kaks ringi päripäeva. · 
. Osa· lõppedes vallandatakse käed ja 

paarilised jäävad teineteisega · rhm.ati . 
(joonis 122); ·. :· · ~•· · . · < 

IV tuuri A-osa (kaks. korda taktid 
1-4)>Põimumine. Poisid liiguvad ring- · 
joonel .16~- kõnnisammuga .vastupäeva, 
tüdruk1,1d • päripä.eva. . Oma paariiisest 

'·.'. 

Joonis 122. 

mõõdutakse vasakut kätt .nelja kõnni- · 
sammuga · ja järgmisest vastutulijast 
paremat kätt (joonis 122). Esimesel koh- : 
tumisel oma paarilisega, mis peab toi- I 
muma üheksanda kõnnisammu ajal ja' 
vastasolnud paari · asukohal, möödu- i 
ta:kse . tema~t. ·Teisel kohtumisel · (see : 
peab tohnuma tantsu · lähteasendi ko
hal): jäävad paarilised rinnaÜ ja .16. • 
kõnnisaiilmu lõppedes ühendavad teine
teisega mõlemad käed pihkseongus 
vöökoha kõrgusel. . · 

IV tuuri B-osa (taktid 1-:-4). Pöörates 
vasakuid . külgi· veidi väljapoole, pöör
duvad paarid paigal kaheksa kõnnisam
muga: kaks ringi päJ:ipäeva, · lõpetades 
sellega ~a tantsu. . . . . 

I 
I 
I 

I 

i 
l 

I 
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61. NALJAP LKA II 

Segapaaristants Laiuselt 

H. Tamm. Laiuse khk. (JõReva rajoon) 

Taktimõõt 2/4. 
Osavõtjaid: Vaba arv segapaare. 
Algasend: Paarilised kodarjoonel 

kõrvuti. 
Lähteasend: Poiss astub ringjoonele 

tüdruku ette, seljaga tema poole. Paari
liste käed on vabalt all. 

I tuuri A-osa (taktid 1-8). Alustades 
vasaku jalaga, liiguvad paarilised 
seitsme kolmesammupalka sammuga 
(sammu kirjeldus lk. 19) mööda ring
joont vastupäeva (taktid 1-7). Iga 
takti kestel ähvardavad paarilised teine
leist ülestõstetud nimetissõrmega, kus
juures poiss vaatab üle õla taha (joo
nis 192). Esimesel taktil ähvardatakse 
teineteist parema käe nimelissõrmega 
ja poiss vaatab taha üle parema õla. 
Teisel takti! ähvardavad mõlemad va
saku nimetissõrmega ja poiss vaatab 
taha üle vasaku õla. Teine käsi on 
vabalt all. Viimasel takti} (takt- 8) soo
ritab poiss pooleringilise pöörde v a1>tu
päeva, . tüdruk aga teeb paigalsamm e. 
A-osa lõppedes jäävad paarilised dng- ' 
joonele rinnati seisma. 

I tuuri B-osa (taktid 9-l6). Paari
lised .löövad üheksanda takti I osa\ 
sirged k&ed peopesadega vastu oma 
reisi ja· III osal sooritavad pikiplaksu 
rinna kohal. Kümnenda takti I osal 
lüüakse käed paarilisega rinna kõrgusel 
vastamisi kokku (joonis 188), takti üle
jäänud osadel (Il, III ja IV osa) ag-a 
seistakse selles asendis. Eelnenud kahe 
takti tegevust korratakse (taktid 
11-12). 13. takti! löövad paarilised 
~jä:Ue käed , vastu reisi ja sooritavad 
pikiplaksu ees. 14. takti I osal löövad 
paarilised ees rinna kõrgusel teine
teisega vastamisi paremad ja III osal , 
vasakurl käed. Ulejäänud taktidel (tak- ' 
tid 15--.-16) on tegevus sania, mis tak-
tidel 9-10. - • 
Viimas~l takti!, kui ·paarilised on 

käed rinna k!)rgusel teineteisega vasta
misi _kokku: löönud, viiak~e · need koos 
üles ja· sealt kaarega alla .. Käed lahu
tatakse · alles siis, kui' need jõuavad 
õlajoone kõrgusele. . 

II tuuri A~osa (taktid 1-8). Sama, 
mis I tuuri A-()Sa, ainult esimese sammu 
juures sooritab poiss parema jala päkal ~ 
pooleringilise pöörde vastupäeva~ · 

II tuuri B-o;a · (taktid 9-=-.16). Uhek~ ' 
sanda takti tegevus sama, mis I tuuri j 
B-osa alguses. Kümnenda takti I osal : 
lüüakse käed paarilisega ees rinna kõr- i 
gusel vastamisi kokku ja samal hetkel j 
sooritatakse käärhüpe parema jalaga; 
ette. Takti ülejäänud osadel seistakse/ 
selles asendis. Jäädes käärasendisse, I 
korratakse 11. taktil üheksanda takti 
tegevust. 12. takti I osal lüüakse käed i 
teineteisega jälle vastamisi kokku, viies j' 

seejuures käärhüppega ette vasaku 
jala. 13. takti], seistes käärasendis, 1 
korratakse üheksanda- takti tegevust. i 
14. takti I osal lüüakse käed teinetei-: 
sega vastamisi kokku, viies seekord · 
käärhüppega ette parema jala ja sama 

1 
takti III osal vasaku jala. Jäädes käär-: 
asendisse, korratakse 15. takti! ühek-! 
!ianda takti tegevust. Viimase takti • . I 
I osal lüüakse käed teineteisega vas- · 
tamisi ja tuuakse jalad samaaegselt 
hüppega kokku. Takti II ja nt osa kes
tel viiakse käed koos . üles ja sealt 
knarega alla (nagu I tuuri · B-osa vii-
masel takti!). .. 

III· tuuri A-osa (taktid 1-8). Sama, 
mis I tuuri A-osa, ainult esimese samniu 
juures sooritab poiss parema jala päkal 
pooleringilise pöörde vastup~eva. -

III tuuri B-osa (taktid 9.:...:_16). Uhek~ 
!'.anda takti tegevus sama, mis I tuurj 
13-osa alguses. Kümnenda takti I. osal 
sooritatakse ummisjalu (jalad koos) 
hüppega pooleringiline pööre päripäeva 
nii, et paarilised jäävad teineteisega sel- ) 
jati. Hüppe· ajal on paariiiste käed' 
vabalt alL Eelnenud kahe takti (taktid 
9-1 0) tegevust korratakse (iaktid 11-
12). 12. takti lõppedes ·on paarilised 
ringjoonel rinnati. 13. taktil korratakse 
üheksanda takti tegevust. 14. takti I 
osal sooritatakse ummisjalu hüppega 
pööre päripäeva, olles nüüd teineteisega 
seljati. Sama takti III osal sooritatakse 
veel samasugune pööre päripäeva, jää• 
des nüüd ringjoonel . rinnati, Kahe 
viimase takti (taktid 15~16) tegevus <m 
sama, mis I tuuri B-osa samadel tak
tideL 

IV tuuri A-osa (taktid 1-8). Sama; 1 

mis I tuvri A-asa, ainult,. esimese , 
sammu juures sooritab poiss parema 
jala päkal pooleringilise pöörde vastu
päeva. 



IV tuuri B-osa · (taktid 9-16). "Nina-. 
tubaka nuusutamine". Uheksanda takti : 
tegevus sama, mis I .tuuri B-ösa algu- 1 

. ses. Kümnenda takti I osal sirutab poiss 
oma parema käe rinna kõrgusel ette, 
hoides peopesa ülespoole (joonis 193). 
Käe toob ta alla tagasi takti III osal. 
Tüdruk võtab takti I osal parema käe 
sõrmedega poisi .Peopesalt .,ninatuba
kat'' ja takti II osal nuusutab seda, 
tuues selleks parema· käe oma nina 
juurde (joonised 193 ja 194). ·Takti III 
osal· viib ta parema käe üles ja takti 
IV osal kaarega alla. Takti 'IIl osal 
kallutab tüdruk pea taha, kuna IV osal 
toob tagasi. 

Eelnenud kahe takti. (taktid 9-10) 
tegevust korratakse (taktid 11-12), 
kuid nüüd pakub .,ninatubakat" tüdruk, 
poiss aga nuusutab. 13. takti! korra
takse üheksanda takti tegevust. 14. tak
til aevastatakse kuuldavait kaks korda: 
"Ait-sihhl Ait-sihhl" . Esimest korda 
aevastatakse takti I osal, pöördudes 
näoga vasakule ja asetades varjamiseks , 
parema käe seiviti suu ette. Teist korda 
takti III osal, pöördudes näoga pa~e
male ja asetades suu ette vasaku käe. 
Aevastamisel suletakse silmad ja krimp
sutatakse nägu. Kahe viimase takti 
(taktid 15-16) tegevus on sama, m1s 
I tuuri B-osc1 samadel taktideL 

V tuuri A-osa (taktid 1-8). Sama, 
mis I tuuri A-osa, ainult esimese sammu 
juures sooritab poiss parema jala päkal 
pooleringiUse pöörde vastupäeva. 

V tuuri B-osa (taktid 9-16) . .,Kõrva
lops". Uheksanda takti . tegevus sama, 
mis I tuuri B-osa alguses. Kümnenda 

· takti I osal asetab p.oiss parema käe 

oma ~vasaku põse ette; kileselg vastu 
põske, tüdruk aga lÖöb, parema käe1;1a 
vastu poisi peopesa .,kõrvalopsu" (joo-

. nis 195). KiJ.ed turia:lc$e alla sama takti 
III ösaL Eelnenud kahe takti tegevust 
korratakse {tal,did · U~12), kuid nüüd . 
.lööb ·;,kõrvalops~" poisl) vastu ~üdruku ' 
paremat kätt, mida see. hoiab oma i 
vasaku põse ees. 13. takti! korratakse: 
üheksanda takti tegevust. 14. takti! 
sooeitatakse kaks "kõrvalopsu". Takti · 
I osal lööb tüdruk poisile, takti III osal 
poiss tüdrukule. Viim'ase }cahe takti • 
(taktid 15-16) tegevus on sama, mis: 
I tuuri B-osa samadel taktideL I 

VI tuuri A-osa (taktid 1-8). Sama,' 
mis I tuu.ri A-osa, ainult esimese sammu 
juures sooritab poiss piuema jala päkal . 
pooleringil_ise pöörde vastu päeva. 

- VI tuuri B-osa · (taktid 9=üi).--;~K:ae
lustamine"; Uheksanda ·· takti tegevus 
sama, mis I tuuri B-osa · alguses. Küm- · 
nenda takti I osal astuvad paarilised 
parema jalaga sammu ette , ja, jäädes 
käärseisu, sülelevad teineteist, asetades 
selleks oma vasaku käe üle paarilise · 
parema õla ja parema käe paarilise . 
vasaku kaenla alt tema seljale. Selles 
asendis ollakse kümnenda takti II ja 
IIi osa kestel. Võte vallandatakse j'!. ' 

parem jalg tuuakse vasaku kõrvafe · 
sania takti IV osal. Eelnenud kahe takti' , 
tegevust korratakse (taktid 11-12); 1· 

kuid nüüd astutakse ette vasaku jalaga , 
ja asetatakse üle paarilise vasaku õla 
oma parem 'käsi ning paarilise kaenla 
alt tema seljale vasak käsi. 13. taktil 
korrataks~. üheksanda ta~ti . tegevust. 
'14. takti I - osal .· astuvad · paarilised 
samnm ette. pareina jalaga, asetavad 
vasaku käe üle paarilis'e parema õla 
ja parema käe vasaku ·kaenla alt tema 
seljale ning asetavad vastamisi vasak
poolsed põsed. Takti IIl osal seistakse 
käärasendis ja. asetatakse ilma käsi 
vallandamata vastamisi parempoolsed 
põsed. Viimase kahe takti (taktid 15-
16) tegevus on sama, mis I tuuri sama
del taktideL 

Märkus. Tantsukohalt lahkumine on toi
munud käevangus olles, Teisendi järgi ole
vat lõpuks poiss võtnud tüdruku sülle ja 
keerutanud temaga ringi. 

Joonis Hi2 .. 



Joonis· 193. 
Joonis 194. 



Tantsuviis Lai eit (Jõgeva rajoon) 

· - Klavertle seto. B. Kõrver 
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Sikusarvemängija 

Taktimõõt 2/4. 
Osavõtjaid: Vaba arv 

40. 

Algasend: Paarilised kodarjoonel kõr-
vuti. 

Lähteasend: Paarilised võtavad 
Iasvõtte. Valimised käed jäet 
balt alla. 

A-osa (taktid 1-8). Alustades 
mise jalaga (poiss vasakuga, 
remaga), liiguvad tantsijad kolme 
kese päkkadel sooritatava ja 
veidi vetruva jooksusammuga 
ringjoont vastupäeva. · Takti IV 
sooritatakse välimise! jalal (poiss 
kul, tüdruk paremal) väike hüpak, tõs
tes seejuures sisemist jalga kõ
verdatult ette-üles nii, et selle s 
rööbiti tugijalaga (joonis 150). 
painutatakse keha veidi ette, 
aga sirutatak.se. Välimised käed IJt::~lut::•· 
davad liikumisel vabalt kaasa. 
takti I osal algavad tantsijad 
kumist sisemise jalaga (poiss parerq.a!;ra, 
tüdruk vasakuga). Joosnud jälle 
sammu, sooritatakse takti IV osal 
sisemisel jalal, kuna välimine jalg tõs-

Joonis 150. 

142 

ts Suure-Jaan1st 

khk. (Suure-Jaani rajoon) -- U: Toomi 

Letakse põlvest kõverdatult ette-üles. 
Seejärel pöörduvad paarilised kodar
joonel rinnati, võtavad sulgvõtte ja 
pöörlevad nelja hüpaksammuga kaks 
ringi päri päeva, liikudes· seejuures 
mööda ringjoont vastupäeva edasi. 
Hüpakud sooritatakse kolmanda ja nel
janda takti I ja III osal, pöördudes. iga 
hüpakuga pool ringi. Pöörlemisel kallu
tatakse ülakeha tugijala suunas · ja 
poiss tõstAb põlve veidi väljapoole, 
tüdruk aga otse ette. Ulestõstetud jala 
säär on rööbiti tugijalaga. 

Eelnenud tegevust korratakse . (takti d 
5-8}. Viimase takti lõppedes v&}lan
davad paarilised sulgvõtte ·ja jäävad 
kodarjoonel kõrvuti vallasvõttesse. 

B-osa (taktid ~16). Uheksanda takti 
I osal astub poiss vasaku jalaga rõhk
sammu ringi keskme suunas, jäädes 
harkseisu. Seejärel heidab poiss oma 
parema käega, mis asetseb ümber tüd
ruku piha, tüdruku oma vasakule kül
jele. Heitel viib poiss keharaskuse põl
vest kõverdatud vasakule jalale. Väl
jaasiega · üh~aegselt kallutatakse end 
veidi· taha ltoos ülakeha· samaaegse· 
pöördega :vasakul~. Pööre on kooskõlas 
tüdruku liikumisega paremalt vasakule. 
Heitel on vaade suunatud tüdrukule ja 
vasak käsi sirutatud kõrvale, et püüda . 
sellega tüdrukut. Harkseisu jääb poiss 
kuni kümnenda takti lõpuni. · 

Tüdruk aga, alustades parema jalaga, 
jookseb kolme väikese sammuga poisi 
vasakule küljele, teeb seal üheksanda 
takti IVosai paremal jalal hüpaku, pöör-. 
dudes seejuures pool ringi vastupäeva. 
Uheaegselt hüpakuga tõstab tüdruk va
saku jala põlvest kõverdatult ette, ase
tab parema käe poisi vasakule õlale ja 
viib vasaku käe hoogsalt põiki taha
vasakule. Samaaegselt painutab tüdruk. 
ülakeha veidi taha, nii et vaade on 
suunatud poisile Uoonis 151). 

Seejärel poiss, olles harkseisus, teeb 
rõhksammu parema jalaga ja heidab 
tüdruku vasaku ,käega onia paremale 
küljele, kus asetab tüdruku püüdmiseks 
ette parema käe: 

Tüdruk aga, al~stades vasaku jalaga, 



läheb kolme väikese 
oma endisele kohale, 
takti IV osal vasakul 
pooleringiUse pöörde panpaeva 
tõstab ette põlvest kõverdatud p 
jala. Nüüd pöörduvad paarilised 
joonel rinnati ja poiss, tuues 
jala parema juurde, sooritab 1\.u.nat~u.ua 
takti· IV osal paremal jalal 

hüpaku. Järgnevalt võtavad. paarilised 
sulgvõtte ja pöörlevad nelja hüpaksam
muga kaks ringi päripäeva, liikudes 
seejuures mööda ringjoont vastupäeva 

. edasi (taktid 11-12). · 
Eelnenud nelja takti (taktide 9-12) 

tegevust korratakse (taktid 13-16). 

Märkus: Jooksupolkat tuleb tantsida 
hoogsalt ja uljalt. 



J oksupolka 

Kandtei Kandl -Juss, Tallinn - U. Toomi 

Klaveril~ sdn: B. Kõrver (JA I ,....._ 2""'- J. ~··.: 4 ~ 

~ . 
~ 

~ . :C: .. J: .. "1"'- ~ -t'- .-e- . . ,... . . 
~,..oo""" - - -. .__ 

~ s ,__ 6 - 7_._ • .,. • - . ,........, l 

@J 

i 

~ of*- .-IL . 1- .,.. ·t :: ~ .".. -~ . 
........... 

-- - l.,....oool 
- -·-- ---- ---

B 
~ .9 10 - Il -· 12 

I.J ... .... ....... I -I 
I 

~ 4_. __., 
~ ·J_ 

""""""' 
~,.....oo-" 1..---' 'I!". - '-"""' 



I . 

KÖIKIDE RAHVATANTSIJATE, 
LÖPPLAV~S~US . . ·· 



8. OlGE I.A V ASEMBA 
\ Sõõrtanr Hara saarelt 

G. Und•':':öm, Kuuoalu ktk.- (Loksa <ajoon) - U. Toomi j 
Taktimõõt 2i4. 
Osavõtjaid: Vaba arv segapaare~ 
Algasend: Paarilised kodarjoonel kõr-

vuti. 
Lähleasend: Paarilised asuvad ring

joonele, kõik esipoolega ringi keskme 
poole. Tüdruk on poisi paremal küljel. 
tlhendades käed rippuvalt pihkseongus, 
moodustatakse sõõr. 

I tuur (kaks korda taktid 1-:8). Alus
tades vasaku jalaga, liigub sõõr 16 ha
riliku kõnnisammuga päripäeva (tak
tid 1-8); Kõnnil pendeldatakse ühen" 
datud kätega sisse- ja väljapoole: 
vasaku jala sammu puhul viiakse mõ
lemad ühendatud käed · ringi keskme 
poole (joonis 37) ja parema jala sammu 
puhul väljapoole (selja taha). Kuue
teistkümnendal sammul sooritavad kõik 
tantsijad käsi vallandamata pooleringi
lise pöörde parema jala päkal paremale. 
Alustades tagasitulekut vasaku · jalaga 
ning pendeldades endiselt ühendatud 
käsi, liigub soor 16 kõnnisammuga 
mööda ringjoont vastupäeva {teis~ 
korda taktid t...:..S). · 

II tuur (kaks korda taktid 9-16). 
Eellnise tuuri kuueteistkümnendat sam
mul vallandatakse käed, ja tüdrukud. 
.tehes parema 'jala .··päkal pooleringilise 
pöörde vas~ule, astuvad vasclku jalaga 
.sammu põiki ringi keskme poole. Uhen

. dades seejuures omavah~l käed rippu-
valt' pihkseongus, moodustavad nad 
sisemise sõõri (joonis 38). Sõõr liigub 
.16 'lühikese· kõnnisammuga. päripäeva 
(tclktid ·~16). SeekorQsel kõrinii käsi 

. eL'pendeldahi. ·Poisid üh.endavad pärast 
: tiidrukrite · lahkumi~t .•. ~liiav~el ··.käed 
. ·'pnikseongu~ j~. nioÖdtt~tavad välinlise 
. sõõri (joonis 38). Alustad~s vasaku ja-

laga, liiguvad nad 16 lühikese kõnni- 1 

• sammuga· ilma käsi pendEddamata . endi-
se$ $Uurias (vastupäeva) ed6,si. Kuue

.. teistkümnendat sammul .. sooritatakse, 

.. käsi · .. · seejuures vallandani~ta; poole
. ringiline pööre parema.ja.la pä}{al, poi-
.sid vasakule ja t'iidnikuci paremale. 
·Alustades. vasaku .. jalaga, lHgub poiste 
sõÕr 14 pikema kõnnisammuga päri- ' 
päeva. Tüdrukute sõõr, alustades sama 
(vasaku) jalaga, liigub 14 pikema kõnni-. 

sammuga vastupäeva (teist korda tak.
tid 9-15). Neljateistkümnenda sammu 
lõppedes jäävad poisid paigale ja tee
vad kaks paigalsammu. Seejuures pöör
duvad nad esipoolega ringi keskme 
poole ja tõstavad ühendatud käed üles 
väravaks. Tüdrukud taganevad, kätest 

,vallandumata, kahe. viimase sammuga 
poiste käte alt läbi. Seejärel lange
tavad poisid oma ühendatud käed. tiid-. 
rukute vöökohale ja moodustavad nii-
moodi ahelsõõri (joonis 39). · · 

III tuur (kaks korda taktid 1-:8). 
Pöörduges veidi vasakule ja alustades 

vasaku)äfagä~igub ahelsõõr 16 kõnni
sammuga päripäeva (taktid ·1-8). Kõn
ni! on kõigil ülakeha painutatud veidi 
paremale. ·Viimasel sammul soorita
takse .parema jala päkal pooleringiHne 
pööre paremale ja, alustades vasaku 
jalaga, tuleb ahelsõõr 16 kõnnisammuga 
mööda ringjoont vastupäeva tagasi 
(teist korda taktid 1-:8). Viimasel sam
mul vallandatakse käed ja · tüdrukud 
sooritavad parema · jala päk.al poole~ 

ringilise pöörde vasakule. . Paarilised, 
olles nüüd.· ringjoonel rinnati; qnnavad 
teineteisele piuema käe terese'ongus. . . 

IV ·tuur (kaK.s korda takti d ·9-t6). 
Põimumine koos kätlemisega. Kõik 
alustavad liikumist vasaku jalaga. Lii
gutakse kõnnisammudega. Poisid lähe
vad mööda ringjoont vastupäeva, tüd~ 
rukud päripäeva. Oma paarilisele ·(esi
mesele vastutulijale) antakse · parem 
käsi tereseongus ja möödutakse· vasa· 
kut kätt (joonis 43). Möödumine toimub 
kahe sammuga. Järgmisele vastutulijate 
antakse vasak käsi tereseongus ja, inöö
dutakse paremat kätt jne. Käteldakse 
seitsme tantsijaga. Seitsmendale vastu-

tulijate antakse parem kä.si ja soorita
takse paigal nelja kÕIU1i.saminuga poole
ringillne pööre päripäeva · (taktid 15-
16). Seejärel tullakse käteldes· tagasi . 
Tagasi.tulekut alustatakse vasaku jalaga 
ja· esimesele . · vastutulijate antakse 

·vasak · käsi. Nüüd . liigU.vad poisid 
mööda ringjoont·. päripäeva, tüdrukud 
vastupäeva. Käteldakse samuti seitsme 
taJ}tsijaga. Seitsmendaks vastutulijaks 
on oma paariline, kellega, ühendatakse I 

vasak käsi tereseongus ja. S90fitatakse 
kähe kõnnisammuga (takt 1SY poole- I 
ringiline pööre vastupäev~. Järgnevalt \ 
vallandavad paarilised vasakud käed ja 
poisid~·. teevad kahe ·viimase .sa~pinuga 

· (tak.t 16) pooleringilise pöörde vastu
päeya, kuna tüdrukud sooritavad ühe
aegselt saminud paigal.·. Tuuri lõppedes 
on paarilised ringjoonel kõrvuti, tüdruk 1 

polSl parefi\al küljel, mõlemad esipoo
iega · tingi keskm e poole. Uhendades 
käed rippuvalt pihkseongus; moodusta
takse uuesti sõõr. 

Märkus: Ü'laltoodud kirjeldus on tantsu 
rakendamise · huvides ümber töötatud raa
matu koostaja poolt. 
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106. TARrA REHEALUNE 

Naiste sõõr~ants lauluga Muhust 

L. Väärtnõu, Muhu khk.l (Orissaare rajoon) - U. Toomi 

Taktimõõt 3/4. 
li-tim-tim, aa-tam-tam .. 
Pou-ou-ou, pou-ou-ou. 

Osavõtjaid: Vaba arv tüdrukuid (so
bivaim arv 8), kellest üks on juhttant
sija. 

Algasend: Tantsijad seisavad . tantsu
kohast eemal kobaras. 

· Lähteasend: Tantsijad asetavad oma . 
käed pihkseongus ette vöökohale, Ian-j 
getavad pea rinnale ja tulevad aeglaste 
kõnnisammudega tantsukohale (joonis I 
282). Jõudes ringjoonele, pöördutakse , 
~sipoolega ringi keskme poole. -j 

Tantsu eel:r:p.ängu ajal võetakse üks- · 
teisel kätest kinni ja sooritatakse _ vee
randrlngiline pööre .vasakul~; 

. I 'tuuri A-osa (taktid t~i6). Alusta-
. des vasaku jalaga, liigub sõõr kahe 
labajalava!si sammuga (sammu kirjel- 1 

dus lk. 20) mööda ringjoont päripäeva 
(taktid 1-2) .. Sammud sooritatakse täis
tallal, rõhutades iga takti I osa. Liiku
mine on rahulik,· . ilma kiikumisteta. 
Diakeha on painutatud ·veidi parema 
külje suunas. Seejärel jäädakse paigale 

ja, pöördudes ringi keskme poole, te
hakse kolmanda takti kestel kummar
dus (joonis 283) ja neljanda takti kes
tel sirutus. . Samaaegselt s_ooritatakse 
labajalavalsi -. sariune paigal. . Kummar
duse juures viiakse · ühendatud käed 
sirutatult taha. . ' . 

Ulalkirjeldatud tegevust · kortiitakse 1 

.veel kolm kordi!- (taktid 5-16), -. .· · ·I 
I tuuri B-osa (taktid 1~). Juhttant

sija ja viimiktantsija vallandavad oma
vahel ühendatud käed ja ~setavad neim 
puusale. Pöördudes' vasakule ja ljiku
des labajalavalsi ·sammudega vastu: 
pli.eva veab juhttantsija enda järel tu
leva ·rongi kaheks<~, ·takti kestel endi
sele -kohale äraspÜliseks. sõõriks. . · 

·. Selle liikuniise JJ.iures Iauiav_ad_ lant- · 
sijad muusikale. kaasa. kirjelduse : al9ul 
antud_ sõnade järgi (taktid 1-::8). 'J{aQek
sanda takti lõppedes ühendab juhttant- . 
sija oma vasaku käe pihkseongU.s v~i~ 
)niktantsijaga/ · . _ ::· · : · ." _~:. ·_:· · · \ 

n tuuri A-osa (taktid 9:.:__1t> ja.t~). . 
. Äraspidine sqÕr, liigub 16 takti kestel j 
labajalavalsi sammudega ·. mõöda ring-. -

I --· ------

joont yastupäeva ja kummardub välja
poole (analoogiline tegevus I tuuri. A
osale) (joonis 284). 

II tuuri B-osa (taktid 9--16); Juht
tantsija ja viimiktaritsija vallandavad 
omavahel ühendatud käed ja asetavad 
need puusale. Pöördudes paremale ja 
liikudes Iabajalavalsi sammudega päri
päeva, veab juhttantsija enda järel tu
levat rongi kaheksa takti kestel endi
sele kohale äraspidiseks sõõriks. 

Selle liikumise juures laulavad tant-

sijad jälle muusikale kaasa kirjelduse 
algul antud sõnad~ jär9i (taktid 9--16). 
16. takti lõppedes ühendab juhttantsija 
oma vasaku käe viimiktantsijaga . 

m tuur (taktid 1-16). Sama, mis 
I tuuri A-osa. Viimase takti lõppedes 
ei tõuse tantsijad kohe, . vaid jäävad 
mõneks sekundiks kummargile (joonis 
283) ja alles pärast muusika lõppemist 
tõusevad aeglaselt püsti. 

Vallandades käed ja asetades need 
· pihkseongus ette vöökohale ning Ian- , 

getades pea rinnale, lahkutakse aeg
laste kõnnisammudega tantsukohalt 
(joonis 282). 

Märkus: _ Tantsuandja seletuse! pidavat 
tants kujutama targa (nõ1al tegevust, kuid 
hilisemad järelkorjandused ' ja uurimused 
(R. Viidalepp J on· selgitanud, et tants ku_ju
tah ailmlt .. Targa··· nimelises talus pah
mase tallamist (rehepf:!ksmist). 
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:_.- : .. · ;·.': vetru_VPlt je tored~lt. : TPntsu kohta on öelduda"Valta,·. 
:_,~ 'valts,- oga :valts pole. ve~v~.tegija11 , ·:Tantsu on tRntai,.;-:; , 

:tud_torupil.li_ sePtel~. S~u,.teks võib kasutada~lliiu valei"< ·• 
: lnr.8o) viia!~ . ;_., ·: .. ·:I<, · · .. : ___ -~:.: ',.-~:e ",-r':_;·k.:s '>_>J\~:.:> 

- ;:'·. ·.. . ~ j . . . ' . . . . .··.'. . . ·<,· l ··_. • . .. ... :. 

· J?ühalepa ~v, •. H~ Seren -<ten!tsija'· Gustav. Kütt, 47 ,·a, t :OO.ha• , 
-... lepa v.·,·Paluküia, KÜti teltL ~1943). :. lneskirjutamist al)ist~· ·•·· 
' nud, pr.of. ~-A• Vedro _ ja mP g. E'• I Päss. ~ -: · -- ,, -- · 
-« •••• :· ' ~--~-~< ·~: ... ·••·· •. · . } .. ;··: . ;.-:. ~ ·. ;(. "•t 



\ •. ~ ... i· ~· §~f~~~~~~;J~·:;2l:': ,';~·~~;i~~ ~~1;,~f~t~i;~;~ ~J~~~~;:~~]~~~;;";~,~· 
· ·-_. ·. -__ ··'··. ··.· -,:.> · -·- ·:··· · · .. · · ·· : .• -. •• • :..·: ~ el "Jll vuti· na··gudega ,···~:,•:ix•:.:.:·· · . . ·. '· . ,, . .. -~. · .. ,... · .. · ....... ·· .·, . oo n a.ur , . :;·>':':·.r''1, 
. -- - •• .. •· · . .;'.· :1• • :;:._-:n:_~-~ · : · · -::,~::--;: _:::.·: a' ""'tup·a· eva tu·· druk poisi· p·a·~·:,;.f ~ ·. ·. · \'·',. .. ·· . .,o:· :!·~;:.'. ·,"' ·. ·~·-.;.·• .·,· -· .-~~ ,6_.·.···:·.:_',.' 1' I I;;J f ···:_-· . .'' 

· · . ·· remal ·pool~ · Po1et: ·parem käsi I on ümber 'tüdruku p1ha;, tü d., ···· 
.:.: · · -.ruku vaaak poisi paremal 3lal~> · Väliskäed, ühendatud.:: 
.. · · : ri stpihkeeonguga 1 hoitakse ee~ 3lakargqsel.< :,,. ·:)'··~e···: . .-

~· i~a~ · Psarid iiiguva.d 'y· al~-eta~e·s·l ;äif'~·j·ai~~de~~:;~~-p3l~~tõ~t~-·:.·:: 
. . sammudegk ·r1 ngi e va e tupaav~, iga takti ~olmendal osal : 
· · ... madalat ~üpet tehes (vt. märkusi). ·/-'-/ifCJfli· G~-'IZI~C.rf 
A2 ~1-8. Nagu A1.l1~8; :~1nul-t. vti~~.el. (8;) :t~kti{ pBHrdu,;ad :· .• ~·~: 

. _ ... paa~ilis~:td 2-he r~huliee etunmuga_vastakut1 1 srunaaeg•. -, 
. ·. · · .·· · ·· selt m'õlattnid käsi. nii ühehdad.es, et poise eina parem&-·· . 

:_ ~- .. ;-ga viib jtü~ruku .vaeaku kä!=! I· tüdruku vasakule· puu·sale ja __ ...•. .-.--. 
. _ _ ·~·. .- : vasakugal tudrulru par~a ka~ oma vasakule p~usale.,:,. . :- . 
· ( ·.1-8~ .P8Brlemibe T.lä~ipäeva ·jKr@ntste :s~degat E'simeee.·te.ic;;--· · 
, ~ ... ti -esimesel 9sal hüpetakse I harki, kuid ~?)nda, et 'Vasak •. 
;~: jalg on yeidi eespool ning! pai'em tagapooli takti· tei- . 

•.. sel osalr hüpatakee jalad kokku kuna kolmandal osal · · 
··._tehAkse -paus.· .Järgmisel ta-~tfl hüpatakee· harkl paremr 

... · jalg eespool ja vasak tagapool, , tei eel osal jalad kok- . 
. - · . ;'. ku ja ko)l.mendal· osal paus, I ja n'õnda vah~lduval t ·edasi •<·. ·_• 
. _.--- _-._.:Neljandal ja k~hekeanda . ta~~~ kolmandal os_al .. teeb .'-p~_iss ·_·_·.· 

- :. . Billlemtt_J.hlQgj! 2 r'õhuli~t lHold maha,. kuna tudruk .pu- ·· ".:_ . 
. · .. ·. ··::.-.s ib pai~~l •. , · . _. _. -. · .••. : ·1:·- ., .. · ·•··-·. l. · · 

:·· ~2 ~1-8 ~ ~ Nagu l31~ i; 1.;.8, ai mil t bl:l ek~enda takti kolmendal osal . 
··~ . · . ~. • poiss: ~i< tee ennm m'õlema · j~laga kaht r'õhu11s·t 18ciki, ' ' 

. r . vaid 2 r~hutetud sammu koh~l; paarilised samaaegeel't ·:. < 

:. ~: v'õtet ._vP.~landades ja välja\1oo1e pöördudes~· Kuictant•.}:.< 
· : su ei ko!-rata •. jäädakse· eeiema ilma v~ttete kodarjoo·<C ' 
· .- n~le kõr~uti, nägudega vastupäeva 1 kordamise' puhul · - -

~_:_,.:.._. aga võethkee otsekohe. tant~uv'öte,. nagu tantsu :algul •.. 
~ . . -~-·-;-.- -- . . . . . . -·- -~·--:-+--:---;--. ~--~-~B- os·as-lr::nu~t1-----.~ . 

• """'\ · mine on ~htl:~.n~: ~-a;'t~tml.ib lea~ I kohal ~öl; SUU~e~.' ring1.E .. 'i .. 
. ve.stupäetP_ 'lii~d·ee ~. ." R?>huli ei löök~ ~ehe~. hupp~"1~~-. oP_')~·. • 
sid t lcooeho~.tud jalgu veidi :·tbhnpoole u-lee vi:t.~~ ':;, ~g~!~:d . 
'2 korda ülee • v~stflvalt 2 kor~a jalgu t·.tgeva lGog ... ~,n;.:.·~? ; . -

_.• ~- ha lüües. kun·a lööki d~ tegern.aeke on aega ainuJ t 2 : .... ;et ... -:
. osa (takti B-mas osa), 'siis t~leb löögid teha võrd;.er-.~~~ 
kiirelt. Kbgu tantsu ta. n ts i tkkee boogeal t. ja "-ei d.~.· V'"J. ·· 

gux-daval.t. ·/: . . , _ . . . I· .· . _ _ · · ·· , · · ·. · · 
· · · · · · Tantl'Ju ·a1ua)tmn1 ee ka võiö kasutada· ~n n. n. ~~~-t~_et~·~ mi e· 

· ... ·toimub n"õndie, et -poisid.l.iigu ad vaikeees ruhmasule, ... 
·· tants-uparanda tüdrukute juurd , lööTad jsl11ga vas.tu maad · 
ja t'ömbavadf tüdrukud tantsima; moodustadee .r~!lgi. Kõ~~. :~·
see tegevua t·oimub. p'a1vet'öste eemmudega •. tne p~rencla ·' 

· liikudes teevad. -poisid käteg ,"pükse- kerg1tavaid" ~iigu•' ·• 
. tuei. . .: · .. , . · ·-1 ·. · --- · ·s_--: ...... -._· ., ... 

. . - . . . - -. . .- .. , ... ,- - .... - ,. •- . .. . . : ·. H ••.. -. . ... 

: ._. T~nt's on pä;it ·H_' iiumael·t.!. uie-s ld.J~uta~u .. d··.~u~ To an!~ .·ei i'n ~ir
- ' j eldanu~ H. Serr anda male"tU!I8 :,K~gi, YJt 
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Taktimõõt 3/<~. •· -- ----~~ 
Osavõtjaid: Vaba arv segapaare. \ 
Algasend: Paarilised kodarjoonel 

kõrvuti. i 
Lähteasend: Paarilised pöörduvad 

kodarjoonel rinnati ja võtavad sulg
võtte. 

I tuuri A-osa (taktid 1-8). Alusta• I 
des välimise jalaga, tantsivad paarid· 
kaheksa takti labajalavalssi (labajala
valsi sammu kirjeldus lk. 20). Iga 
takti alustab poiss rõhksammuga. Takti 
kestel pöördutakse pool ringi päri
päeva, liikudes seejuures mööda ring
joont vastupäeva. Kaheksanda takti 
lõppedes jäävad paarilised võtet val~ 
tandamata kodarjoonel rinnati, poiss 
seljaga ringi keskme poole. 

I tuuri B-osa (taktid 9-16). Alusta
des välimise jalaga, sooritavad paarili
sed ühe labajalavalsi sammu kõrvale 
(mööda ringjoont vastupäeva) (takt 9), : 
ja teise sammu sisemise jalaga alusta~ i 
des tagasi (mööda ringjoont päripäeva). 
(takt 10). Seejärel vallandavad paari- · 
lised sulgvõtta ja ühendavad välimised 
käed {poiss vasaku, tüdruk p~rema) 
pihkseongus pea kõrgusel, sisemised aga 
asetavad puusale. Nüüd ·pöördub tüd
ruk ülestõstetud kiite all kahe labaja
lavalsi sammuga paigal (taktid 11-12) 
ühe ringi päripäeva (joonis 174). Samal 
ajal teeb poiss kaks labaj~lavalsi ~~m-j 
mu paigal. Järgnevalt . voetakse J~lle 1 

sulgvõte ja paarilised. kordavad ta~~-1de 
1 

9-10 tegevust (taktid 13-14). SeeJarel l 
vallandatakse sulgvõte ja ühendatakse : 
sisemised käed pea kõ;rgusel, kuna vä- 1 

limised asetatakse puusalei Nüüd pöör
dub poiss omakorda kahe labajalavalsi 
sammuga ülestõstetud k · te all ühe 
ringi päripäeva (taktid 15_1_16). Tüdruk i 
aga sooritab labajalavalsi samme pai- 1 

'{Jal. Viimasel taktil teeb. poiss pöördu
mise · ajal kaks rõhksamm ja paarili
sed, olles takti lõppedes kodarjoonel 
rinnati, võtavad sulgvõtte. 

II tuuri A-osa (taktid 1 -24). Sama, 
mis I tuuri A~osa. Osa lõp ed es. jäävad 
paarilised kodarjoonel sul võttesse. . .. 

li tuuri B-osa (taktid 2 ;32). Est,. 
: . . . . . ·.. . ·. I 

mese kahe takti (taktid . 5-26) tege- 1 

vus on sama, mis .öli I I tuuri B~osa I 

·~tÖ taktil ... Seejärel· vallandatakse : 
sulgvõte ja, asetades . kli ed puusale, · 

. pÖördub ·kumbki pa~iline_ kah.e ~ab~- : 
jalavalsi sammuga paigal ühe nng1 ~a- : 
ripäeva (taktid 27......:...~8). Järgnevalt voe
takse j lille sulgvõte ja korratakse laba
jalavalsi sammudega. külgsuunas liiku
mist nagu B-osa esimese kahe takti 
kestel (taktid ~ -~0). ___ _ 

.. va-llandades. uuesti käed ning aseta
des need puusale, pöördub kumbki paa
riline kahe labajalavalsi sammuga pai
gal ühe ringi vastupäeva (taktid 
31-32). Viimasel takti! teeb poiss pöör
dumise ajal kaks rõhksammu ja paari
lised, olles takti lõppedes kodarjoonel 
rinnati, võtavad sulgvõtte. 

m tuuri A-osa (taktid 33-40). Sama, 
mis I tuuri A-osa. Osa lõppedes jaii
dakse kodar joo:nel sulgvõttesse .. 

In tuuri B-osa (taktid 41;--48). Esi
mese kahe takti (taktid 41-42) tege
YUS on &iuna; mi~ .oli 1 ~uuri B~osa .. 

9~10 taktil. ".i-är~neva kab,e takti. (tak- · 
tld 43-44) kestel paarilised pöörduvad 
paigal kahe labajalavalsi sammuga ühe 
ringi päripiieva. 

Eelnenud nelja takti (taktid 41-44) 
tegevust korratakse, kuid nüüd pöör
dutakse kahe labajalavalsi sammuga 
üks ring vastupiieva. Viimasel taktil 
teeb poiss pöördumise ajal kaks rõhk
sammu ja paarilised, olles kodarjoonel 
rinnati, jäävad sulgvõttesse. 

IV tuuri A-osa (taktid 49-56). Sama, 
mis I tuuri A-osa. Osa lõppedes jää
dakse kodarjoonel sulgvõttesse. 

IV tuuri B-osa (taktid 57-64). Kor
ratakse jälle sama tegevust, mis oli 
I tuuri B-osa alguses (taktid 57-58). 
Seejärel libistab poiss oma käed tüd- , 
ruku seljalt (sulgvõttest) tema .puusa
dale ja, haarates sealt tugevasti kinni, 

. tõstab tüdruku üles oma rinna :vastu .. 
· Uheaegselt tõstega· pöördub poiss pai

gal . kahe labajala:valsi sammuga ·pool 
ringi vastupäeva. (taktid 59-60) ja 'ase
tab tüdruku 60. takti algul end.a ette 
seljaga ri~gi keskme poole. Seejärel 

. jätkavad mõlemad labajalavalsi sammu · 
: kuni takti lõpuni. ! 

Järgnevalt korratakse sulgvõttes ' 
külgliiku~isi (taktid 61-62) ja poiss 
tõstab uuesti tüdruku üles, pöördudes 
temaga veel pool ringi vastupäeva 
(taktid 6~4). Asetanud tüdruku oma 
esialgsele kohale, teeb poiss viimasel 
takti! kaks rõhksammu paiga]. 

Märkus: Tõstmise kergendamiseks soo
ritab tüdruk ummisjalu hüppe ·üles ja toe
tab pöördumise . ajal sirged käed poisl 
õlgadele. 

J ooni s 17 4. 



41. JÄMAJA LABAJALG . . I 

SegapaaristaJts Saaremaalt 

Tallinna Võimlemisins~itu~t (1930. a.) - U. Toomi 

Taktimõõt 3 /-t. 
Osavõtjaid: Vaba arv segapaare. 
Algasend: Paarilised kodarjoonel kõr-

! I tuuri A-osa (taktid 1-8). Esimese 
1 takti I osal astuvad paarilised vasaku 
1 jalaga sammu ette. Takti II ja III osa 
1 kestel sooritatakse parema jalaga luisk-
1 'heide ett~-vasakule (joonis 152). Sama
l aegselt kallutatakse ülakeha paremale 

vuti. 
Lähleasend: Paarilised võtavad val

lasvõtte, välimised käed vabalt all. 
I ja vetrutakse tugijala põlvest alla-üles. 
I Luiskheite ajal toetutakse tugijalal tal 
i lale ("labajalale") ega tõusta varvas-
1 seisu või päkale. Teisel taktil astutakse 

~;:.::::--__,.... ..... i parema jalaga samm ette ja tehakse 
,

1

· vasaku jalaga Iuiskheide ette-paremale. 
, Uheaegsell kallutatakse ülakeha vasa-
1 kule. Kirjeldatud tegevust korratakse 
I kuni· kaheksanda taktini (taktid 1-7). 
! Kaheksanda takti I osal pöörduvad paa-

Jooni:; 152. 

rilised kodarjoonel rinnati, võtavad 
sulgvõtte ja teevad takti I osal parema 
jalaga ning Il osal vasaku jalaga :rõhk
sammu· paigal. Takti III osal seistakse 
tegevuse ta. 

Luisksammudega edasiliikumisel pen
: deldavad paariiiste välimis ed käed va
balt kaasa. Käte liikumine toimub järg
miselt: parema jalaga ·luisksammu soo
ritades (paaritu-<uvulistel taktidel) 
"joonistab" poiss vasaku kaega oma 
kõrval suure · ringi päripäeva. Tüdruk 

i teeb samal ajal parema käeg(!. yäik~se 
I ringi päripäeva ees .vöököha ~õrguset 

I 
I 



(joonis 153). Vasaku jalaga luisksa mu 
sooritades aga teeb poiss vasaku k'' ga 

. ees vöqkoha kõrgusel väikese r ngi 
va<tupaeva. :il<huk teeb samaalselt . 

' ... -' 

\ 
Joonis 153. 

kiirval parema käega suure ringi tastu
peieva (joonis 154'), Paariiiste kät lii
kumine kujutab number "8", mill üle-· 
mine ring tehakse ees vöökohal,l alu
r::iine ring aga kõrval. 

I ~ .. ··. 

-~-~~( __ ) 

w" \ 

·i 

I 
Joonis 154. 

I tuuri B-osa (teist korda I taktid 
1-8). Alustades välimise jalag~. tant
sitakse seitse takti labajalavalssi (laba
jalavalsi sammu kirjeldus lk. 201. Tant· 
sides rõhutatakse iga takti I osa ja 
pöördutakse takti jooksul poo ringi 
päri päeva, liikudes seejuures /mööda 

. tinajoont vastupäeva. Labaj~hvalssi 
tantsitakse kogu tallal, jalgu põlvist 
veidi kõverdades. Tanisimise tuleb 
hoiduda kiikumisest alla-üles jci igasu
gustest painutustest külgedele.l 

Kaheksanda takti I ja II as kestel 
teevad paarilised kaks rõhksammu 
(poiss parema ja vasaku, tüdr~k vasa
ku ja parema jalaga) ning i asuvad 
A-asa lähteasendisse. Selleks ~allanda
takse sulgvõte ja poiss, jätt!es oma 
parema käe tüdrukule ümber p~a, hei
dab ta hoogsalt oma paremale~ küljele. 

II tuuri A-osa (taktid 9 ·l6) . Sama, 
mis I tuuri A-asa. Viima e takti 

10 Eesti rahvatantsud I 

(takt 16) kestel pöörduvad paarilised 
kodarjoonel rinnati, teevad kaks rõhk
sammu paigal ja ühendavad sis~mised 
käed rippuvalt pih~seongus; 

II ·tuuri B-osa {teist korda takti d 
9---'-16). Astudes üheksanda takti I osal 
välimise jalaga sammu kõrvale, viiakse 
takti II ja III osa kestel sisemine jalg 
luiskheitega ette väliskülje suunas .. Sa- · 
maaegselt pööratakse iilakeba kaas·a 
heitejalale ja viiakse ühendatud käed 
ette kuni õlajoone kõrguseni. Järgmisel 
taktil (takt 1 0) .astutakse sisemise ·ja-

. Jaga samm kõrvale ja sooritatakse. vä
limise jalaga luiskheide sisekülje suu
nas. Samaaegselt langetatakse ühenda-
tud käed ja viiakse need alt taha-üles 
kuni õlajoone kõrg'useni. 11. takti I osal 
astutakse uuesti välimis~ jalaga samm 
kõrvale, viiakse ühendatud käed alt 
strgena ette-üles, kus nad valhillddtakse 
ja pöördutakse tugijalal terve ring väl
japoole (poiss vasakul jalal vastupäeva, 
tüdruk paremal jalal päripäeva) (joonis 
155). Teist jalga h·aitakse pöörde juu
res õhus ja aset~takse 12. takti I osal 
rõhutatult tugijala kõrvale maha. Val· 
lalidatud käed viiakse kaares ülalt alla 
(joonis 155). Pöörde lõppedes on käed 
all ja paarilised . ühendavad need rip
puvalt pihkseongus. 12. takti II ja III 
osa kestel seisavad paarilised tegevu
seta. 

Eelnenud nelja takti (taktid 9-12) 
tegevust korratakse (taktid 1~16), 
kuid selle erinevusega, et. viimasel tak
til teevad paarilised kaks rõhksammu 
paigal ja asuvad tantsu lähteasendisse. 

III tuuri A-osa (taktid 17-24). Sama, 
mis I tuuri A-osa. Viimase takti (takt 
24) kestel pöörduvad paarilised kodar
joonel rinnati, võtavad sulgvõtte ja 
teevad takti I osal parema jalaga, takti 
II ·osal vasaku jalaga . rõhksammu pai
gal. Takti III osal s~istakse tegevuseta. 

III tuuri B-osa (teist korda taktid 
17-24). Koputussamm. Alustades väli
mise jalaga {pöiss vasakuga, tüdruk 
paremaga) tantsitakse seitse takti laba
jalavalssi koputussammuga, Iga takti 
kestel pöördutakse pool. ringi päripäe
va, liikud'es seejuures ~ööda ringjoont 
vastupäeva. Poiss, astudes 17. takti 
I osal vasaku jalaga sammu, pöördub 
selle päkal päripäeva ja· koputab. pa~ · 
rema jala kinga nimiga . vasaku jala 
kanna taga takti II ja III osa kestel 
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Joonis 155. 

kaks korda vastu põrandat. 
sel laskub poiss vasakust 
hoiab paremat põlve n.u.·~··u•u><>~> 
see moodustab tugijalaga 
90°-se nurga (joonis 156). 

",--, 

tuse ajal pöördub tüdruk po ringi 
tavaliste labajalavalsi sainrrtucteg Järg
misel taktil (takt 18) kordab I tüdruk 
sama, mida poiss tegi taktil, 
s. o. pöördub vasaku jala ja ko-
putab parema jala kinga vasaku 
jala kanna sisekülje kohal korda 
vastu põrandal. Koputuse 
tüdruku põlv rööbiti 
Samal . ajal pöördub 
sammudega pool ringi 
kirjeldatud kahe takti 
tegevust korratakse veel 
(taktid 19-24). Viimasel 
enam ei koputa. Paarilised 
rõhksammu ja asuvad tantsu 
disse. 

IV tuuri A-osa (taktid 
mis ·I tn uri A-osa. Viimasel 
ritatakse jälle kaks 
ruk teeb seejuures paigal 
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pöörde vasakule, nii et paariiJsed jää
vad kodarjoonele kõrvuti, pare~ad kül
jed vastamisi (poisid on esipoo1ega vas
tupäeva, tüdrukud päripäeva}( Käed 
ühendatakse pihkseongus nii,. let poisi 
parem käsi koos tüdruku vasak ga toe
tub tüdruku vasakule puusai . Poisi 
vasak käsi koos tüdruku pare aga aga 
poisi vasakule puusale (joonis 157}. 

IV tuuri B-osa (teist kord taktid 
25-32}. "Veski". Alustades va aku ja
laga ja painutades ülakeha veitli v.asa
kule, kusjuures vaade on suun~tud tei
neteisele, pöörlevad paarilised 1 seitsme 
labajalavalsi sammuga neli ti,gi päri-

päeva. Pööriernisel rõhutatakse iga 
takti I osa ja pöördutakse takti kestel 
pool ringi. Tantsimisel on ülakeha pai
nutatud veidi vasakule ja vaade suu
natud teineteisele. Viimasel takti! val
landatakse 'VÕte ja, tehes kaks rõhk., 
sammu, asutakse jälle taritsu lähteasen- · 
disse. ·· · · 

Märkus: Tantsu . lõpetamisel (alates; 
29. · taktist) muusika kord-korralt kiiri:meb .. 
Vastavalt sellele pöörlevad ka tantsijad 
tervel tallal sooritatavate labajalavalsi.. 
sammudega küremini. . · 

Tantsuesitaja ·. andmetel olevat , . Jämaja. 
'labajalga · tim~sinud Saa~a.al 1900. a~ 
Jämaja mõisa sepp Easte-J~ak. 
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