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Bíró József

Karácsony
1950es évek

fel      le      rá      meg      egy
kis      – m      – on      be      nagy      én

fekszik      íróasztal      iszik
Ádám      Éva      testvére      a

táska      van      üvegpohár
kisbetlehembetlehemkisistállóistállókisjászojászolkisjézusjézus
apa      anya      rádió      újság

játszik      ír      sz�ke      ki
– ot      hol      olvas      – ból

barna      – val      mi      ?
bohóc      kezében      el�tt
ceruza      �rhajó      autó

oroszlán      gyöngy      – é      – n
épít�kocka      mit      csinál

nagymama      nagypapa
mellett      petróleumlámpa      ül

––––––––––––
 

bárány      szamár      tyúk
golyó      könyv      lyuk

kardigán      szoknya
léggömb      rajzol      virág
eserny�      zseb      sapka

udvar      öntöz�kanna      fa
iskola      zászló      nagy

gurít      cip�      nadrág      –  :
gágyé      karácsony      – ba

húz      óra      ágy      piros
gyúr      szánkó      eszik
papucs      kék      zöld
hógolyó      hóember

alatt      milyen      – z

––––––––––––
kis      – m      – on      be      nagy      én

nagymama      nagypapa
oroszlán      gyöngy      – é      – n
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bohóc      kezében      el�tt
– ot      hol      olvas      – ból

apa      anya      rádió      újság
táska      van      üvegpohár
fekszik      íróasztal      iszik

––––––––––––
 

a      és      ki      ?      autó      
mellett      petróleumlámpa      ül

épít�kocka      mit      csinál
ceruza      �rhajó

barna      – val      mi
játszik      ír      sz�ke

kismáriamáriakisjózsefjózsefkismennyb�lmennyb�lkisangyalokangyalok
Ádám      Éva      testvére

–––––––––––– 
fel      le      rá      meg      egy

hógolyó      hóember
gyúr      szánkó      eszik

gágyé      karácsony      – ba
iskola      zászló      megy
eserny�      zseb      sapka

kardigán      szoknya
bárány      szamár      tyúk

––––––––––––
lyuk      virág      fa      – t      piros      zöld

alatt      milyen      – z
papucs      kék

húz      óra      ágy
gurít      cip�      nadrág      –  :

udvar      öntöz�kanna
léggömb      rajzol

golyó      könyv

––––––––––––
Ádám      Éva      testvére      a
kisgáspárgáspárkismenyhértmenyhértkisboldizsárboldizsár
fekszik      íróasztal      iszik
táska      van      üvegpohár
játszik      ír      sz�ke      ki
barna      – val      mi      ?
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apa      anya      rádió      újság
– ot      hol      olvas      – ból

ceruza      �rhajó      autó
épít�kocka      mit      csinál
bohóc      kezében      el�tt

oroszlán      gyöngy      – é      – n
mellett      petróleumlámpa      ül

nagymama      nagypapa
kis      – m      – on      be      nagy      én

––––––––––––
golyó      könyv      lyuk

léggömb      rajzol      virág
bárány      szamár      tyúk

kardigán      szoknya
udvar      öntöz�kanna      fa

gurít      cip�      nadrág      –  :      – t
eserny�      zseb      sapka
iskola      zászló      megy

húz      óra      ágy      piros
papucs      kék      zöld

gágyé      karácsony      – ba
gyúr      szánkó      eszik
alatt      milyen      – z
hógolyó      hóember

fel      le      rá      meg      egy

––––––––––––
a      és      ki      ?      autó

fel      le      rá      meg      egy
lyuk      virág      fa      – t      piros      zöld
kis      – m      – on      be      nagy      én

––––––––––––
Ádám      Éva      testvére      a

hógolyó      hóember
„   HULLÓ  KÖNNYE  ZÁPORÁN  ÁT

ALIG  LÁTJA  JÉZUSKÁJÁT   ”


