Zungenbrecher
Brautkleid bleibt Brautkleid und Blaukraut bleibt Blaukraut.
Bierbrauer Bauer braut braunes Bier, braunes Bier braut Bierbrauer
Bauer.
Der Cottbuser Postkutscher putzt den Cottbuser Postkutschkasten oder: Der Cottbuser Postkutscher putzt den Puttbuser
Postkutschkasten und der Puttbuser Postkustscher putzt den Cottbuser
Postkutschkasten
Denen Dänen, denen Dänen Dänen dehnen, dehnen deren Dänen.
Denke nie du denkst, denn wenn du denkst, du denkst, dann denkst
du nicht, dann denkst du nur du denkst, denn das Denken der
Gedanken ist gedankenloses Denken.
Die Katze tritt die Treppe krumm
Esel essen Nesseln nicht, Nesseln essen Esel nicht
Fischers Fritz fängt frische Fische, frische Fische fängt Fischer Fritz
Der Frosterfrosch frostet im Froschfroster, frostet der Frosterfrosch im
Froschfroster? Im Froschfroster frostet der Frosterfrosch.
In Ulm und um Ulm und in Ulm und um Ulm herum
Zwischen zwei Zwetschgenzweigen zwitscherten zwei Schwalben. Zwei
Schwalben zwitscherten zwischen zwei Zwetschgenzweigen.
Es klapperte die Klapperschlang', bis ihre Klapper schlapper klang.
Gibst Du dem Opi Opium, bringt Opium den Opi um.
Wenn der Benz bremst, brennt das Benz-Bremmslicht.
Schnecken erschrecken, wenn sie an Schnecken schlecken, weil zum
Schrecken vieler Schnecken, Schnecken nicht schmecken.
Es soll vorkommen, daß die Nachkommen mit dem Einkommen nicht
mehr auskommen und dann vollkommen verkommen umkommen.

Nyelvtörık
Mit lopsz küklopsz? Gipsz klipszet lopsz, küklopsz?
Cukrozott csibecombcsontba szúrt moszkvics kisbusz luxus slusszkulcs.
Nem minden csacsi csöcse csecse, csak a csecse csöcső csacsi csöcse
csecse, mert ha minden csacsi csöcse csecse volna, akkor minden
csacsi csecse csöcső csacsi volna.
Ede, de bedezodoroztad magadat!
A pápua törzs fınökét úgy hívták, hogy Puapó. Puapó már nagyon
öreg volt, meghalt, ezért a törzs tagjai elhatározták, hogy választanak
egy pót Pápua Puapót. Ez a pót Pápua Puapó nagyon szeretett
pónilovakra vadászni, a popójukat levágta, megsütötte és megette,
ezért elnevezték Pónilópopót-lopó Pótpápua Puapónak. A sok póniló
popótól már nagyon meghízott, ezért elnevezték PuhapopójúPónilópopót-lopó Pótpápua Puapónak. Az elhízás már kezdett
veszélyessé válni, ezért a törzs varázslója azt tanácsolta neki, hogy
szopogasson pimpógyökereket. Ezért elnevezték Pimpógyökereketszopó Puhapopójú-Pónilópopót-lopó Pótpápua Puapónak. Mivel a törzs
a Limpopó környékén élt, a törzsfınök teljes neve így hangzott:
Limpopói Pimpógyökeret-szopó Puhapopójú Pónilópopó-lopó Pótpápua
Puapó.
Netán platán, netán palánta, netán tán platánpalánta?
Ádám bátyám pávát látván száját tátván pávává vált.
Csalitban csodaszép csalogány csivitel csintalan csalókán.
Csalogat csevegı csízeket: csodaszép, csapodár csalogány!
Az ipafai papnak fapipája van, ezért az ipafai papi pipa papi fapipa.
Egy icike-picike pocok pocakon pöckölt egy másik icike-picike pockot,
mire a pocakon pöckölt icike-picike pocok is jól pocakon pöckölte az ıt
pocakon pöckölı icike-picike pockot.
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