I. TÁJÉK-JÁTÉK
Válogatás
•

Kacagópuszta + Sárrét
o Diósi Elmék: Ó, kacag rét, sár, puszta!/ Kacagó puszta, tér, sár. /Pók, guszta a térrácsa. /Ó,
csapattársuk az rég! /Kócsaga pusztára tér./ Csupasz ág, tarka tó, ér.
o Bajos Csajok: Agár apuka észt csórt.
o HUmorzsák: Pár gót zsarukacsát. / Apu, ócska rézt, garast.
o Kinderkommandó: Ragacs káré, puszta tó. / Kacag a puszta rét, sor./ Szép rugót akart a ács. /
A két apró ács ugraszt. / Ács, apu rég tószt akar./ Trópus ég, ács azt akar./ Az apróságért csukat./
Áraszt, csurgó pataké./ Áruért kócsagtapasz./ Csupasz tárak, régóta. /Kaptató gácsérzsaru./
Ragacs kórus tapétáz. / Takaróért csupasz ág.
o Márais sokk: Apu, csak szótártag ér.
o Mesterhármas: Ágacska, azért trópus. / Apróság, azért csutka. / Aszkéta rácsap rugót. /Régóta
átcsap, zsaruk./ Apus, azért csórt ágak…/ Tucat rózsa, srég páka./ Régóta uszkár csapat./ Csurgó
pataké áraszt./ Északra rugót átcsap./ Pucér, atkás ragasztó./ Kórustag, azért pacás./ Csurgató
parás azték./ Sugárzó krétacsapat./ Párzó csukastratéga./ Csupa krétás zargató./ Régóta csupasz
karát./ Ács apa rugót szétrak./ Ács apóka részt ugrat./ Két ács aprót sugaraz./ Ács apus karóztat
rég.
o Nem baj, majd legközelebb: Az acsargó puskát ért. / Csatár régóta puskáz./ Ócskaság, trapézárut!/ Trapéz csákóugratás./ Szép tacskó arra ugat./ Kurta apacs, szótár ég!/ Pogácsaárut
szétrak.
o Nokedlik: Kacagó pusztásra ért.
o Nyelvelők: Sára, gazt kupac sóért!
o Piroska és a két farkas: Órás kacag, puszta tér.
o Rántott fahéj: Puszta sár, kacagó rét. / Sárért kacagó puszta.
o Vagányok: Csupakar rágótészta. / Kacagó társ, puszta tér./ Kócsag ara pusztát ér.

• Aranyosmarót + Szádelő
o Diósi Elmék: Soma, szórd elő aranyát!/ Aranyesőt szórom alád. /Tőled számos aranyóra./ Arany
szót ád elő Maros./
o Bajos Csajok: Amatőr, nyers, lázasodó.. / Nyálas amatőr sóderoz.

o HUmorzsák: Szelő anyós rád marat. / Első sorzáró Tamara. / Madársátor anyó lesző./ Át az
ős nyomor marad el.
o Kinderkommandó: Saras mezőny odaátról./ Nyerő massza odaátról./ Adása erről nyomasztó./
Adom a lóerő szárnyast./ Aláosztó ernyős marad./ Modern ősatya alászór./ Áldató, aranyos
őrszem./ Elzárt mardosó ősanya./ Lezárt mardosó anyaős./ Ernyős, marós áldozata./ Áramszedő
anyós tarol./ Áramló, aranyos tőzsde./ Aranyat szedő smároló. /Martos előadó szárnya.
o Magyarászok: Aranyos, az rőt ló, de más.
o Márais sokk: Tornaszárnyas erőd a ló.
o Mesterhármas: Adás, amerről anyó oszt. / Adása erről nyomasztó./ Alászór modern ősatya. /
Áramszedő anyós tarol. / Aranymosó őszre datál. / Mással erdőt aranyozó. / Alázatos, marós
redőny. / Rózsás roma adatnyelő./ Aranyásó, adom lőszert!/ Szárnyaló, rőtes adoma./ Aranyom,
alsó edzőtárs./ Lázasodó, nyers amatőr./ Szálasodó amatőr nyer./ Aranyos szemtől áradó./
Arany edzőtársa ólmos./ Erdős aranyat számoló./ Rőtes aranymosó lázad./ Aranyom előadást
szór.
o Nem baj, majd legközelebb: A nyomasztó adás erről. / Aranyos támadó lőszer./ Előadásra
szórta, nyom./ Arany sorszám, óda tőle./ Nyomra előadó strázsa./ Nyaralás óta romszedő./
Edzőtárs anya róla mos./ Számos ernyő adta róla./ Ernyős álomszóáradat./ Első adományárat
szór./ Anyó előadást rám szór..
o Nokedlik: Aranyosom, a szád lőtér.
o Nyelvelők: Ó, számra nyaldosta erő! / Dalos őszre aranyat mos.
o Nyelvtörők: Ó, arany matrózelőadás. / Adása erről nyomasztó. / Araszoló ernyős támad.
o Nyerő Hármas: Maros ződ nyaralót ás-e?
o Piroska és a két farkas: Mór asszonyt ara előad.
o Rántott fahéj: Szádra aranymosót lő el./ Nyomós Arad, szárat elő! /Ó Martos, arany szád elő.
o Vadangyalok: Az első arany órát mosd!/ Aranyat mos a szellő órád.
o Vagányok: Aranyos szád maró tőle. /Őzet rám, dalos anyósra! /Aranyos Előd az mást ró. /Őr,
el szádat, roma anyós. /Számos tóra dől-e arany.

• Sajólenke + Balogiványi
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

Diósi Elmék: S a jó Lenke balogiványi./ Ó, Iván oly balga, senkije! / Balogiványi Lenke, a jós.
HUmorzsák: Eb Ivána gyilkol a Sajón.
Magyarászok: Sajóban nyávog-e Lilike?
Márais sokk: Bevillan-e így a jó sonka. / Kínos-e ajánlóbéli vágy?
Mesterhármas: Bogyósi álneven kajali. / Valaki ingyenes bájoló. / Nagyival kenesi bájoló./ A
jókai Bonn vágsellyei./ Ajánló: egybe kiolvasni./ Bajosan kiálló venyige./ E kivonási jel
anyagból.
Nem baj, majd legközelebb: Sajó Lenke, igyál oviban!
Nyelvelők: Jó is lenne, ovik, e bal ágy!
Nyelvtörők: Ekeli baljós ingoványa.
Nyerő Hármas: Aj, bagói Lenke, ovis lány.
Piroska és a két farkas: Bagoly, a Lenke is jó, Iván.
Rántott fahéj: Balog Lenke s a jó Iványi./ Jó nyekle Balog Iván is.
Vagányok: Bagoly, Sajó Iván keni le! / Lenkei, a jós Bagoly Iván.

