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Japonec Jinkjank
Japonský judista Jinkjank jde Jabloncem, jí jablko, jásá: „Jůů, jakost jedna!“
Jehličím jde ježek, Jinkjank ječí: „Jééé, jdoucí jehelníček!!!“
„Jsem ježek Jirka, joudo!“
„Jouda? Jsem Japonec.“
„Jsi jouda!“
„Jsem Jinkjank, jdu jódlovat jezerní jezince Josefíně.“
„Jsi jouda. Jezerní jezinka Josefína Japonce jí!“
„Jí Japonce? Jak, ježku?“
„Jako jednohubky.“
„Jinak, jdu jódlovat Jizeře.“
„Jasně, jdi, Jizera jistě jásá…“
„Jódluješ, ježku?“
„Ježci jsou jazzmani, joudo.“
„Jazzuješ?“
„Jo jo, jazzování je jistej job. Jsem jedinečný jazzman.“
„Jazzuješ jívám? Jasanům? Jehličnanům?“
„Jazzuju jednookým jezevcům, ječícím jiřičkám, jasnovědným jelenům, jízlivým
ještěrkám.“
„Jó?“
„Jo. Jejda, jezevčík!“
Ježek ježí jehly.
„Ježku, jdou jinam.“
Ježek jásá.
Jinkjank: „Ježku, jdu. Jizeru již jistě jímá jednotvárnost.“
„Jsi jouda! Jdeš jinam, Jizera je jižně.“
„Jistě. Jenže já jdu jíst jahody jabloneckého jezdce, jelikož jahody jódlování jasní.“
Jinkjank jde, ježek ječí, je jmut jezevčíkem.
„Jejda, ježku! Jauvajs! Jezevčík!“
Jinkjank jezevčíka jemně judnul, jezevčík jančí.
„Ježku, jdeme?“
„Jdeme.“
Ježek jazzman, Japonec jódlař jdou jazzojódlovat Josefíně.
Jakto, Josefíně?
Jistě, jezerní jezinka Japonce jí, jenže jablonečtí ježkové jí jezerní jezinky.
Jako jednohubky?
Jako jahodu.
Jasné?!
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Jelenův Jeníček
Jaro, Japonsko.
Ježek Jarda jede jelením Jetaxem.
Jelen Jirka jde jehličím, jí jmelí.
Ježek: „Jéje, jahodím jdou jezinky Justýna, Jarmila, Josefína, Judita.“
Jelen jásá: „Jé, jezinky, jdete jíst Jeníčka?“
„Jasně!“ ječí jízlivá jezinka Jarmila.
„Juchů!!!“ jásá jelen Jirka.
„Jó? Jupí, jdeme!“ jásají jezinky.
„Jíte Jeníčky jalovcovaný?“
Jezinka Justýna: „Jelene! Jalovec je jedovatej!!!“
„Jalovec je jedlej. Jedovatej je Jeníček. Jezinky, jděte jíst, jinak jelena jebne.“
Jenže Jeníček je jasnovidný, jel jelenovým Jaguárem jobovat – jarmarkařit.
Jede, jede jiskřivou jesení, jenomže jejda, jedlovím jde jízlivá ježibaba Jitule.
„Jeníčku, Jeníčku, jedeš jíst jeřabiny?“ ječí ježibaba.
„Jedovatý jeřabiny?“
„Jedovatý? Jeřabiny jsou jódoidní,“ jinotají Jitule.
„Jedu jobovat - jarmarkovat.“
„Jelena jalovcovali?“ jásá ježibaba.
„Jobování jsou jeny, jeny jsou Jeníčkovy jogurty,“ juchá Jeníček.
„Jíš jogurty, Jeníčku?“
„Jasan, jablečný, jahodový.“
„Jeřabinový jsou jemnější,“ jektá ježibaba jízlivě.
„Ještě jednou, ježibabo! Jeřabinový jídla jsou jedovatý!!!“
Jedlemi Juráškem jede jasná Jasněnka, jímaná Jírou.
Jíra jingluje, jedovatou ježibabu jitří jinovatka.
Jitule ječí: „Jsem jarní ježibabka!!!“
Jeníček jede jíst jelenovi jetel.
Jenže jetel jistě jímá ježibabí jed.
Jeníček jede jinudy, jižně.
Jásá: „Jupí, jarmarkoviště!“
Jarmark jiskří, jevištěm juchá jorkšír
Jobující Jeníček jarmarkuje jelenovi jahody.
Jiřičky ječí: „Ježišmarja, jarmarkem jdou jezinky, Jeníčku!“
Jasnovidec Jeníček: „Jéje, jezinky jala jedovatost. Jdou Jeníčka jalovcovat,
jalovcovaného jistojistě jíst.“
Jezinky juchají: „Jeníčku, jelena jeblo, jsi jezinek.“
„Jezinky, jíte jahody?“
„Jíme jahodované Jeníčky!“ ječí jednohlasně.
Jezinka Justýna jme jahody, Judita Jeníčka.
Jedou jelenovým Jaguárem jíst jinam.
Jedou, jedou, jezinka Josefína jásá: „Jééé, jeskyně! Juchůůů!“
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Jarmila jde Jeníčka jahodovat, jenomže… jahokoš jímá jen jednu jahodu. Jeníček je
již jedl, je jako jelito.
Jů, jeskyní jde Jeníčkův jelen!
Jezinky jinotajily, jelen je jako jeseter.
Jeníček jásá: „Jelínku!!!“
Jeníček jásá, jaře jímá jelena.
Jenomže jeseter je Jägermajstrovej, jobuje Jeníčka jezinkám.
„Jelene, jejda!“ ječí jezinky.
Jasany jde Jonatán Jasné Jasněnky: „Jeníčku, jdeme jíst jetel.“
Jelen jízlivě: „Jonatáni jí jehněčí, jetel jí jeleni!“
„Jeleni jobujou jahody, Jeníčkové jsou jezulátka,“ jistí Jeníčka Jonatán.
„Jídlo, jídlo,…“ ječí jezinky jdoucí jařmit Jeníčka.
„Jeníčku, jedeme, Jasněnka jidášovala.“
Jonatán, jakož Jeníček, jedou Jawou jíst jidáše jasné Jasněnky.
Jenomže jidáše jedl Jíra, jdou juchat Jizerkama.
Jezinky jógují, jarem jarmarkují jelenův jetel, jmou jeny;
jelen jetaxuje, jí jahody.
Jasná Jasněnka jezdí juráškem jímat Jíru;
Jíra, jezdí jelením Jetaxem jímat jasnou Jasněnku, jarní jímání je jitrné, jezdí, jmouc
jedenáct jiřin.
Jarní ježibabu Jituli, jmutou jinovatkou, jeblo;
Jeníček jásající Jizerou jumpuje; Jonatán jiskří, Jizerami jde jezevčice Jassí.
Ježek jí jepice.
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