Eesti keel Vallises, 29.9.2018 tähistades EV100 sündmust
Shveitsis koos kirjanik Valdur Mikitaga.
Ühislugemine, eestlugemine ja ettelugemine. Lugege järgi!
Aitäh Valdur Mikita!
Shveitsi Eesti Selts
-------------------------------------------------------------------

Kooritekstid ja Keelemängud
Valdur Mikita
Sõida tasa üle silla
Aja hiljaa sillalla.
Muidu sillavaht ehmub ja lendabki sillalt alla.
Silda mööda saab Vääna-Jõesuust üle Õhne Ähijärveni.
Silda mööda saab hobusega oivaliselt Oulusse.
Silla all Vääna-Jõesuus hüüab Jaak Jõerüüdi suveööunenägu:
Ema, Ellamaal allikad helisevad ja Alajõel õitsevad õunapuud!
Õunapuud õitsevad Jüriöö ülestõusust jõululaupäevani.
Ähijärve ääres on jää-äär vääääääääga käänuline,
annaks aga ahjualuste ametiühing Ahunapalu abajas amfiibidele
armuaega!
On öö.
Ööbik ja öösorr sööstavad Öötlasse öölasi sööma.
Maakonna keskonnaosakonna Kihelkonna konnatiigis on pomm.
Kas sa võid tõid, vana nõid?
Kas Võiste võivabrikust võib või ei või võtta veel veidike võid?
Ärgu Äigrumäe õmblejad enam ealeski ämmale ämbriga äiaku!
Ilusa ilmega ilmsüütu ilmaennustaja Ilumäe Ilma
on ilmast ilma ilusast ilmast ilma.
Sõida tasa üle silla.
Sõida tasa üle silla.
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Eesti rahvuslinn on Ivo Linna
Eesti rahvusmänd on Heljo Mänd
Eesti rahvusmägi on Arvo Kukumägi
Eesti rahvuskivi on Kivirähk
Eesti rahvuslaid on Kersti Kaljulaid
Eesti rahvusrinne on Artur Rinne
Eesti Rahvuskatk on Katku Villu
Eesti rahvusmuna on Muna Jaan
Eesti rahvustunne on muretsemine
Eesti rahvusnägu on katkised hambad
Eesti rahvuslik uhkus on väike puhkus
Eesti rahvusülikool on saun
Eesti rahvalaul on kiun
Eesti rahvustants on tants aurukatla ümber
eesti rahvusmull on Värska vesi
Eesti rahvusriik on seeneriik
Eesti rahvusmoor on Kunks
***
Öövahi öökulliga öösärk on öörahu märk.
Kuuskümmend kuus noort ööbikut teevad kord kuus laulud suus suure
kuuse juures noorkuuöist ööluusi ja laulavad bluusi.
Puu-uurija, kuu-uurija, luu-uurija ja suu-uurija süüdistasid suure suuga
kakaduu-uurijat, et too uurivat üüritud püüsid. Püü-üürijast uhhuuuurija mõistetigi süüdi.
Keele-ema meelitas eilsel emakeelepäeval meelemärkuseta
emakeeleõpetajat emakeelse keelemärkusega: “Tule eile meile, meie
meeletult elavaloomuline emakeelemäger on ennast meelega emakeelemeega keeletuks mäkerdanud!”
Nõia-Õie ülim õelus
Nõia-Õie õievõie käkkis ära äia käia,
äi ei saagi enam käia, ei saa enam saagi käima,
jääbki sajatades käima.
Ei enam ilma käiata saa äiast õiget äia.
Hää uudis siiski on käkitud käia eest välja käia:
Ei enam äial koduväia, kel pää täis oli täia
ja välja nägi kui õudne kodukäija!
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Ood aoaja oaõiele Ao Õiele Oa asulas
Ae, Ao Õie,
Oa Agu tassib hagu,
õitseb Õie-oaõiekene
aoaegu Oa asulas!
Ooa-ooa-aaa!
Aao-aao-ooo!
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