
A karácsonyfánk 

 

  A karácsony egyik főszereplője a karácsonyfa. Minden család nagy gondosan 

választja ki évről évre a fenyőt, majd díszíti fel, mely december 24-én a megtisztelő "A mi 

karácsonyfánk" nevet kapja.   

 

 

  Az idei karácsonyfánk beszerzése igen nehézkes volt. A fát a hegyünkön 

vágtuk ki, nagy nehezen. Nem is a kivágás, hanem a kocsiig való cipelése volt kihívás, mert a 

tűlevelek nagyon szúrósak voltak. Mindannyiunk kezét több helyen is felsértette, megszúrta, 

annak ellenére, hogy kesztyűben dolgoztunk. 

Miután fáradságos munkával az autóig levittük, a kocsiba be is kellett valahogyan 

tuszkolnunk. Az is élmény volt! 

Amikor már hazafelé tartottunk, mindenki megkönnyebbült. Azzal viszont nem számoltunk, 

hogy az autóból ki is kell vennünk! Az egész családnak elege volt már az egészből, majdnem 

fel is adtuk, de a tudat, hogy karácsonyfa lesz belőle, mindenkit kitartásra serkentett. 

Végre a fa kint volt a kocsinkból. Húha, nagy siker! Ekkor jött a következő „csapás”: nem 

találtuk a tartóját, pedig mindig ugyanarra a helyre szoktuk tenni. Mindenki kétségbeesetten 

kereste: a pincében és a garázsban apa, a padláson anya, a lakásban meg mi, gyerekek: Dóri, a 

nővérem, Barni, a bátyám és én. Fél óra múlva feladtuk a kutatást, mert egy nagyon régi faláb 



meglett. Nem volt olyan díszes, mint amelyiket kerestük, nem volt olyan csillogó, de már úgy 

voltunk vele, hogy jó lesz így is. 

Következő lépésként lemértük a növényt, befér-e a házba. Kitaláljátok, ugye? Természetesen 

nem fért be! Nem baj, levágtuk! Végre, tökéletes lett minden! 

Szenteste aztán már szépen ragyogott. Kisebb és nagyobb piros gömbökkel díszítettük, ezeket 

fehér fényfüzérrel, piros szaloncukorral egészítettük ki. Nagyon jól mutatott a csinos 

ezüstfenyőnkön.  

 

  Éveken át láttuk felnőni a fenyőt, a pince előtt volt a helye, de már túlnőtt a 

házikón, így ki kellett vágni. Idén rá esett a választásunk, ez a kedves fenyő lett a 

karácsonyfánk, ami mellett meghitten töltöttük el az ünnepeket. 
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