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Téma és variációk
Ma szép nap van, csupa sugárzás, futkosnak a
kutyák az árokszélen és mindenki remekü] tölti
az időt, még a rabkocsiból is nóta hangzik.

Ma szép sugárzás van, csupa idő, kutyáznak
az árokszélek a futkosásban és a nap nótával
töIt mindenkit, még a hangzásból is rabkocsi
remekeL

Ma szép futkosás van, csupa mindenki, su-
gárzik az árokszél a kutyákra és az idő remekül
tölti a napot, még a hangban is nóta rabkocsi-
zik.

Ma szép kutya van, csupa futkosás, rabkocsi
nótáz telten és mindenki hangosan remekel az
árokszélen, még a napból is idő sugárzik.

Ma szép árokszél van, csupa nóta, remek
hangzás a kutyákból és rabkocsiban tölti min-
denki a napot, még az idő is sugarazva futkos.

Ma szép mindenki van, csupa remek, futkos a
rabkocsi az árokszélen és a kutyák hangosan
sugárzanak az időbe, még a nap is nótázva tölt,

Ma szép remek van, csupa hang, futkosás az
árokszéIi napon és idős rabkocsi sugárzik a ku-
tyákra, még mindenki iS töltésen nótázik,

Ma szép töltés van, csupa kutya, sugárzó nó-
ta a napban és remekül időz mindenki a rabko-
csiban, még a futkosás is hangosan árokszéle-
zik.

Ma szép idő van, csupa rabkocsi, remek hang
a futkosásban és kutyát tölt mindenki az árok-
szélen, még a nóta is sugárban napozik,

Ma szép rabkocsi van, csupa töltés, sugázik a
remek napba és kutyás árokszélek hangzanak a
futkosásba, még az idő is nótázva mindenkizik.

Ma szép nóta van, csupa árokszél, kutyák re-
mekelnek a töltésen és hangosan futkosva
mindenki sugárzik, még a nap is rabkocsiban
időz.

Ma szép hang van, csupa nap, futkos a nóta
az árokszélen és remek rabkocsi sugárzik az
időben, még a töltésen is mindenki kutyázik.
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