
 

 

Artikulace 
 
1. 
Ná pipipipi pipipipi pipipipi pipipipi 
Ná ťuťuťuťu ťuťuťuťu ťuťuťuťu ťuťuťuťu 
 
Lída, Lída, Lída, Lída, Lída. 
 
Cililililing, cililililing, cililililililing 
 
Kutululululu, kutululululu lulululululu lulululululu lulululululu 
 
Drbu vrbu, drbu vrbu, drbu vrbu, drbu vrbu. 
Utluč tu kundu u dubu. 
 
Ajajajajajajajajajaja 
Ojojojojojojojojojojo 
Jejejejejejejejejejeje 
 
Kde kdo, kde kdo? Nikde nikdo, nikde nikdo! 
Crnky brnky, vlky plky. 
Pořiďte si platební kartu u Ekoagrobanky ! 
Popokatepetl, Popokatepetl, Popokatepetl, Popokatepetl! 
 
Kokokokokokokokodák! Kam mám to vajíčko dát? 
 
2. 
Kolouch, kohout s mouchou mnohou 
s hloupou chloubou houpou nohou, 
plovou dlouhou strouhou ouzkou, 
chroupou oukrop s pouhou houskou. 
 
 
 
V Londýně u lorda Donalda 
dávali lahodné bledule. 
Hladoví blondýni lepili  
okolo loudavě cedule. 
Ledaři dodali do skladu 
jeden den před lednem v poledne 
dva kýble ledu a další led 
dodají do doby dohledné. 
 
 



 

 

Je Olivier olivrejovaný nebo není Olivier olivrejovaný? 
Jestli je Olivier neolivrejovaný, musíme Oliviera olivrejovat. 
 
Jedna bedna zaneřáděná, druhá bedna nezaneřáděná. Jestliže je jedna 
bedna nezaneřáděná, proč musí být druhá bedna zaneřáděná? 
 
 
V létě lev vlek´lesem vztekle 
Lesklé sledě teplem leklé. 
Leoš klel a hle – dlel v pekle. 
Lékař léčí pleš, leč vlekle. 
 
 
Skoupýs´, Slávku 
sykáš sysle. 
Rys systému 
visí svisle. 
Sýs si sype 
sisi s sebou. 
Porotce si 
soudci sezvou. 
 
3. 
Pět ptáčátek, pět pěnkavek ptáčátek! 
… a malý baladický příběh: 
V hnízdě žilo pět ptáčátek, pět pěnkavek ptáčátek. 
Nikomu neubližovala. 
Přišel člověk – a v hnízdě už není pět ptáčátek, pět pěnkavek ptáčátek. 
 
 
Přijdu na louku – a co vidím!? Vrbata tam drbe mojí vrbu! Vrbato! Nech 
tu vrbu! To je moje vrba, Vrbato! Tuhle vrbu drbu já! 
 
 
Drobečky dělají krajíčky, krajíčky dělají bochníčky. Pro drobeček rozsviť 
devatero svíček – říkávala naše babička. 
 
Šla Prokopka pro Prokopa, pojď Prokope pro proroka! Na Prokopa 
promokne kdekterá kopa. Před potokem pět kopek konopí, za potokem 
pět kopek konopí. Tak pokopete-li mi to pole nebo nepokopete-li mi to 
pole? A to mám pracovat na tom nejneobhospodařovávatelnějším 
pozemku? 

 
Jouvej, jouvej, jouvej – Figaro, Figaro, Figaro! 


