
 
 
 
Vámosi Lászlóné (Szloboda Ágnes): 
 

Két „öreg” ...meg egy karácsonyfa-állítás története 
 

Fenyőfát karácsonyra minden évben a „kisfiam” szerzi be. 
Gyönyörű szép, formás normann fenyő lett a miénk az idén. Ő egy kisebb ezüstfenyőt választott 
maguknak. A fél kapualját elfoglalta a kettő. Papával csak néztük, nézegettük...mindketten egyre 
gondoltunk: Túl magas és túl terebélyes. Vajon hogy fér majd el ez a szobában???  
 
Eljött a szenteste napja... nekiálltunk...de már a legelején akadályba ütköztünk.  
Nem fért be a bejárati ajtón...húztuk, vontuk, döntöttük, forgattuk jobbra, balra. Tolattunk hátra, 
majd előre...majd meg szakadtunk... Az előszobába már sikeresen beevickéltünk a „kicsikével”...de 
most hogyan tovább?...90 fokban kellene megfordulnunk. Egy hatalmas fa, meg hozzá két 
szerencsétlen öreg...egyik a térdével sántikál, a másik meg alig tud megállni a lábán. Az 
előszobaszekrényen lévő kabátokat mind lesodortuk...a cipők is szanaszét röpültek...de a lényeg: 
Már a szobában vagyunk. Emeljük a talpba!...dörgi apa...s majd beszarunk mind a ketten. 
Hát!...miért is férne bele?...az csoda lenne!...Nagy nehezen kiemeljük. Te csak tartsd!...mondja, 
majd otthagy… 
Percekkel később baltával és fűrésszel tér vissza. Én csak állok, rogyadozok, de még ’böcsülettel’ 
tartom... majd a fát még mindig ölelve, semmi pénzért el nem eresztve hanyatt esem. Rajtam vagy 
száz kiló teher. De jó megpihenni egy kicsit! – gondolom. Apuka négykézláb hozzám kúszik,s nagy 
nehezen kihámoz a fa alól...Nekilát. Fűrészel és baltával alakítgatja....a parkettás szobában, a 
szőnyegen..Jajjj nekem!....minden csupa forgács...No! most próbáljuk meg újra!… 
A „fácskánk” szépen bele is csusszan  a tartóba.  
Kezdjük ismét elölről. Én tartom, ő betekeri a csavarokat.... és láss csodát!...áll a fa...Egy perc, két 
perc, majd egy nagy reccsenés! Most már megijedek, és hátra ugrom.  
A talp kettétörik és a fa megint zuhan... most az ablakra dől, s leveri a szép cserepes virágaimat. 
Délután van már... minden bolt bezárt  
Apa eldobja magát a szőnyegen és kínjában fetreng. Szokásától eltérően káromkodik és szentségel. 
Másutt már biztosan áll a feldíszített karácsonyfa, s mi még neki sem kezdtünk!  
Otthagy megint.  
Nézem a kikészített díszeket és könnybe lábad a szemem.... félretolom őket, s közéjük ülök. A CD 
lejátszón meghitt, szép halk zene szól... próbálok azonosulni vele...de nem megy... hallom kintről a 
csattogást, a fúró sivító hangját...otromba hang ez most  füleimnek...Karácsony. 
Szenteste.....mindjárt szétrobban a fejem!!!  
Már jó két óra eltelt, hogy nekikezdtünk, de végre szépen, biztosan áll a FA. A helyére került. A 
díszek, lámpák, csillagszórók is. Akkora, hogy uralja a szobát. (Már nem is tetszik...)  
BOLDOG KARÁCSONYT! 
 
 


