Jazykolamy
i sta t icet t i st íbrných k epelek p elet lo p es st i sta t icet t i
st íbrných st ech.
Kmot e Pet e, nep epep ete mi toho vep e, jak mi, kmot e Pet e, toho
vep e p epep íte, tak si toho p epep eného vep e sám sníte.
Naše posvícení ko je ze všech posvícení ek to nejposvícení kovat jší
posvícení ko.
Rozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora, i
nerozprostovlasatila-li se dcera krále Nabuchodonozora.
Naše lomenice je mezi lomenicemi ta nejlomenicovat jší lomenice.
Zalyža ivšísi lyža potkal nezalyža ivšísi lyža ku.
Pštros s pštrosicí a pštrosá aty šli do pštrosa árny.
išel za mnou jeden ek, a ten mi ek, abych mu ek, kolik je v ecku
eckých ek. A já mu ek, že nejsem ek, abych mu ek, kolik je v ecku
eckých ek.
Prd krt skrz drn, zprv zhlt hrst zrn.
eho

eho ovi

eže

ichu.

ežu a žeru, ežeš a žereš, žerou a ežou, žeru a ežu, žereš a ežeš, ežou a
žerou.
Str prst skrz krk.
Svišt sice svisle visel. Zasvišt l svišt, slyšel sysel.
Vlk strhl srn hrst srsti.
“O, kdybys, ty lyža i nezalyža ivšísi, sis zalyžoval, byl bys zalyža ivšísi
lyža !”
Zaželezilo-li se železo, i nezaželezilo-li se železo?
Ješt št stí, že se nesešli!
Saze dnes všecko nevysází.

Prut plul rychle po proudu a v láhvi se lyricky perlil ricinový olej.
Petr Fletr pletl svetr. Pletl Petr Fletr svetr? Svetr pletl Petr Fletr.
Utlum tu hubu a kup tu kupu hub!
eš si vlasy z ela a osuš si šosy!
ekni Lili, nalili-li liliputáni liliím vodu!
Nenaolejuje-li t Julie, naolejuji Julii já.
Strýc Šusta suší švestky: p t švestek, šest švestek, p t švestek, šest švestek,
…
Byly p

teny p

ené ceny, tak z eho chceš s ítat?

Naše okenice je ze všech okenic ta nejokenicovat jší.
V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára
Králová.
i tisíce t i sta t iat icet st íbrných k epelek p elet lo p es t i tisíce t i sta
iat icet st íbrných st ech.
Kyklop koulí kouli od poklopu ku poklopu.
Královna Klára na klavír hrála.
Já rád játra, ty rád játra, ty rád játra, já rád játra, co nám brání dát si
játra?
Náš táta má neolemovanou epici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li
mu ji?
Náš pan kaplan v kapli plakal.
Poslal posel posla pro slámu.
Rozprostovlasatila-li se dcera Semiramidina, nebo nerozprostovlasatila-li se
dcera Semiramidina.
istý s istou istili in ilový epec.
Tvrdíš, že sis p isk ípl prsty mezi dví ka sk ín .

Neznepokojujte se meteorologickými proroctvími.
apík eb
U ezá

ku ízl inu do prstu.
in el et z p i ezání ezanky.

Šla Prokopka pro Prokopa, pojd Prokope pojíst oukropa.
V naší peci piští myši, v naší peci psíci spí.
ed potokem p t kop konopí, za potokem p t kop konopí.
Pokopete-li mi to pole, nebo nepokopete-li mi to pole.
Na Prokopa promokne kdekterá kopa.
A to mám pracovat na tom nejneobhospoda ovávateln jším pozemku?
Zasvišt l sviš , slyšel sysel.
Dolar, Libra, Rubl.
Volaly Volary, že tam v era vorali.
Zví e za ve, dve e zav e.
Le te , pla pak.
še nezane ád ná.
Nejkula oulinkat jší z nejkula oulinkat jších.
ávi ka ze švesti ek
Ješt št stí, že se nesešli.
Osuš si šosy.
Je Olivier olivrejovaný nebo neolivrejovaný?
Jsi sm šný se svou šosáckou sentimentalitou.
Meliora ní a racionaliza ní projev
eš si vlasy z ela

Piksla sklapla. Piksla sklapla? Piksla sklapla!
Když naolejuji linóleum nenaolejuji lampu, když naolejuji lampu
nenaolejuji linóleum, když tu lampu nenaolejuji já, naolejuje ji Júlie.
Nesnese se se sestrou.
Letadlo nevznese se se sese ené trávy.
Vlky plky, drbu vrbu, vlk zmrzl, prst zvlhl, zhltl hrst zrn.
Trnky v hrnku, žeru ežu.
Máma má málo máku.
Velé to vodo z vemévaného hrnca do nevemévaného!
Brat e st ez nete .
ty i svišti na cvi išti sviští.
eš d ez a džes.
Floutek Franta flámoval ve Fló in fraku.
Instituce institucionalizovaly institucionalismus
Jelen let l jetelem, jetelem let l jelen.
Kopyto klopýtlo. Kobyla kopyty klapala.
Kraksna klapla.
Král klel krucipísek klacku.
Libo-li je Julii lilii v aluminiové fólii.
Mahátmá v tmách hmatá tchána hnát.
žeš ekat až za železni ním mostem, jež zde stojí p es (již) šest let.
Na anesteziologickoresuscita ním odd lení resuscituje anesteziolog.
Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.
Nás nejvíc sžírá žárlivost.

Není-li snad slimá ice sli

jší slimáka.

Rumplcimprcampl klimprklastr.
ízni d ív d evo z b íz.
evnivý ezník ezal dce i rázn

ezy.

Scvrnkni cvr ka z mrkve.
Skryl list skleslý ze seschlých b íz.
Splaskla piksla z plexiskla, z plexiskla piksla splaskla.
Treska tleskla Terce, Terka tleskla tresce.
pytný b it z el, st íb itý b it t el.
Tu ti teto tato tátova teta tyká!
Tvrdíš, že sis sk ípl prsty mezi dví ka sk ín ?
Už si usuš šos.
Vlk klel v rokli. Vlk smrkl zmrzl zmlkl. Vlk strh srn hrst srsti. Vlky plky.
Vrzal vrhl, vlk vrzl.
Z eho chceš s ítat ísla?
Zamete to ta teta nebo nezamete to ta teta?
Zapalatalizovala-li se ta palatalizace i nezapalatalizovala-li se ta
palatalizace (bagatelizace).
Zhltl hrst zrn.
Žaln svou žalobu žaluje žába žabáku v kalužin .
Nesnese se se sestrou, nesnese se se sest enicí, nesnese se se schránkou ani se
st enkou svého nože.
Revolvery se revolverují v revolverárn .

