
 

 

موسسه رشد فردی و موفقیتگام برتر،  1  

 ان جمالت تمرینی فن بی
 یه یوروی   یه یویوی *

 کانال کولر، تاالر تونل  *

 مغوالرو ، با قند گول یم زنی *

 شیش سیخ کباب سیخی شیش هزار *

 کنم؟؟ تو را چه که من چه تجارت یمتاجر تو چه تجارت یم کنی  *

 یقوری گل قرمز  *

 ی لیمو رفتهالی رولت رنده *

 جلوی   *
ی ی عقنی خورد به سپر عقب ماشی   سپر جلوی ماشی 

 این باد چه بد بادی بود که من باد به بدی این باد دگر باد ندیدم!  *

 دستم در دبه بود ، دبه درش دستم بود *

 دوغ گاز دار، گاز دوغ دار!  *

 ! چه ژست زشن   *

 سه سپ  رسشپ  سه شیشه شپ   *

ه * ه رو لوله لوله رو لپ   لپ 

 ایل الری! ر  *

 کارل و لرل کارها رو رله کردن  *

 چای  داغه، دای  چاغه!  *

 دل به دلت دله این دله دل مرده بده بده دل که بد آورده *

ی  *  به بز دزدی ُ یه دزد یه بز دزدید ُ یه دزد دو بز دزدید سه دزد رفی 

 ششلیک شنسل شنسل ششلیک *

ی عقنی  *  جلوی  زد به سپر جلو ماشی 
ی  سپر عقب ماشی 
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  شش پا را شپش کش  شپش   کشتم  *

 پس، چسب، سسچی *

 افرس ارشد ارتش اتریش *

هزیر  * ی ی یمۀ ریزه مپ   زهری، از زیر مپ 

ی سیبی * ی لریش شپ  یشپ  ی ریش شپ   ، سیبیس شپ 

 !  ماگزیستانسیالیس *

 رسبازی را شکسترسبازی رس رسرسه بازی زد رس  *

 شست ، سشوار کرد *

 شیخ شمس عیل در شمس آباد *

 به نام وجودی که وجودم ز وجودش به وجود آده است!  *

فت *  لورل روی ریل راه مپ 

 چه! پر ترپچه، توی باغچه، خورد پیاز با یه بقچه منوچهر  *

 دسِت راسِت ماسِت ُسسه *

 کتلت ، کتلت کوکتلکوکتل    *

 پشن  پستخر کدپسن   *

 مسار تو سمساریش پوست سوسمار داشتس *

 ؟چرد و هم چراند بچه را، نه خود چرید نه بچه را، بگید چرا  همآهوی  رفته بود چرا، که  *

م سه شنبست، این سه سه شب، اون سه سه شب، هر سه امشب شب سه شنبست، فردا شب *
 سه شب سه شنبست! 

ه بخوریش ن تریک است و به معنای "این از اونهاست که اگابه ز این جمله بسانجالندرانالردانده! ) *
یدل درد یم  (است!  "گپ 


