
III. fejezet

A természet ereje

Amikor Beni már minden feljegyzést elolvasott a répáról, felpil-
lantott a füzetből. Papa addigra már jó néhány szálat össze-

szedett a kosarába. 
- Ez éppen elég lesz – mondta a nagyapa.
- Mondd csak, Papa, van még ilyen sokoldalú növény? – kérdezte 
Beni. 
- Hát persze! A legtöbb növényt különböző módokon készíthetjük 
el. És olyan is akad, aminél nem is kell kivárni, hogy a termése ki-
fejlődjön, már korábban is fogyasztható. Elég csak egyet lapoznod 
a füzetben, hogy kiderüljön, mi az.
Beninek nem kellett kétszer mondani. Elkezdte olvasni a követ-
kező oldalt, és úgy érezte, minden eltűnik körülötte, és magával 
rántja egy varázslatos fénycsóva. 

Vegapoliszban kellemes idő volt, ő pedig 
egy széken üldögélt kényelme-

sen. Veggit nézte, aki viszont 
egyáltalán nem tudta ké-

nyelembe helyezni magát. 
Egy bűvészládában fe-
küdt, egyik végén a feje, 
a másik végén a lába 
lógott ki belőle. Szem-
mel láthatóan nem volt 
nyugodt. Frutti sürgölő-
dött körülötte, aki fekete 

szaténköpenyt és fekete 
cilindert viselt. 

- Hölgyeim és uraim, nem 
csalás, nem ámítás, a szemük 
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láttára fogom kettévágni Veggit – szónokolt a piros kertlakó. Már 
megvolt benne egy profi bűvész magabiztossága, a tudása viszont 
még hiányzott. 
- Jó ötlet ez? – kérdezte aggodalmasan Veggi, aki már rég meg-
bánta, hogy belement a játékba és a dobozba. 
Frutti csettintett egyet, Veggi pedig összeszorította a szemét. Az-
tán óvatosan kinyitotta az egyiket, és egy picit megnyugodott, mert 
még mindig egyben volt. 
- Abrakadabra – kiáltotta el magát Frutti, varázspálcájával rá-
koppintott a bűvészládára, mire az kettévált. Beni elkerekedett 
szemmel nézte, hogy Veggi lábai az egyik ládából kandikáltak ki, 
a feje viszont a másikból. A lábfejei komótosan vakargatták egy-
mást, a feje viszont nyugtalanul forgolódott. 
- Ööö... hogyan is tudlak összerakni? – töprengett Frutti.  
Erre már a lábfejek is abbahagyták a kényelmes vakarózást. 
- Hahaha! Imádom a bűvészeket! – hallottak egy hangot a távolból. 
Beni és Frutti felnéztek az égre, és Veggi is igyekezett a ládából 
arrafelé forgatni a fejét. 
- Én is mutatok egy trükköt – mondta Káosz a felhőjén feszítve. 
Előkapott a háta mögül egy napernyőt, kinyitotta és pörgetni kezd-
te. A napernyő minden fényt összegyűjtött és Káosz úgy irányította, 
hogy a fényár Vegapoliszra zúduljon. 
Frutti teljesen elfelejtkezett a saját bűvészmutatványáról, így Veggi 
kénytelen volt addig ügyeskedni, helyezkedni, mocorogni az egyik 
ládában a felsőtestével, a másikban a lábaival, amíg össze nem ért 
a két doboz. Akkor egy diadalmas kiáltással végre ki tudott szaba-
dulni, és még éppen időben, mert utána a három barátot teljesen 
elvakította a fény. Karjukat a szemük elé emelték, ezzel igyekeztek 
védeni magukat. 
- Semmit sem látunk! Hogyan védjük meg Vegapoliszt? – esett 
kétségbe Veggi. 
- Meg kell keresnünk Aranyszakáll varázskönyvét – válaszolta 
Beni. Kinyújtotta a kezét és addig keresgélt, tapogatózott, amíg a 
kezébe nem akadt a varázskönyv. Felütötte, és a lapok maguktól 
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kezdtek el pörögni, majd hirtelen megálltak. A könyvből Aranysza-
káll mosolygott rájuk, őt még a vakító fényben is látni lehetett. 
- A tökfélék családjába tartozó cukkini virágokból fejlődik ki – dör-
mögte a varázsló. 
- Pfff... hát ez tök jó... – mondta csalódottan Frutti. Úgy érezte, 
most nem kaptak túl sok segítséget. 
- Csak egy érzékszervet vesztettél el, használd a többit – biztatta 
Aranyszakáll a három barátot. 
- A virágai is ízletesek – csapott a homlokára Veggi. – Szeretem 
őket rántva. Gyerünk!
Kézen fogták egymást és Veggi egy mesés cukkiniligetbe repítette 
őket. Amerre néztek, mindenfelé különböző érési fokon lévő cuk-
kinik mosolyogtak. Sokuknak még nem volt termése, csak csodás 
sárga virágai, amelyek magukba gyűjtik a napfény erejét és vita-
minokká alakítják
- Hű, de friss! – álmélkodott Beni. – Kóstoljuk meg!
A három barát magába szívta a cukkinik és a cukkinivirágok szu-
perképességét, majd megerősödve tértek vissza Vegapoliszba. 
Beni az égen lebegő Káosz felé fordult: 

- Káosz, ízleld meg a cukkini erejét! 
Szuperhősként feszítettek és el-

árasztották Vegapoliszt a cuk-
kinivirág színeiben játszó 

hullámmal. Ez elsöpörte 
Káosz bűvésztrükkjét és 
minden visszatért az ere-
deti kerékvágásba. 
Káosz annyira tombolt, 
hogy félő volt, kilyukad a 
felhője, ő pedig lepottyan.

- Anyatermészet és pokol! 
Még visszatérek! – kiáltotta, 

és még mielőtt a felhő szövete 
felszakadt volna, tovaszállt. 
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A három barát elégedetten nézett utána. Majd Beni a bűvészláda 
felé fordult, és azt mondta: 
- Mégis nagy bűvész ez a Káosz. Ügyesen eltüntette saját magát! 
Fruttiból és Veggiből kitört a nevetés.

● ● ●

Az óriás napfény után Frutti hirtelen elrohant a kunyhójába, mert 
úgy érezte, muszáj kicsit felfrissülnie. Amikor egy kis idő múlva újból 
megérkezett, Beni és Veggi csodálkozva nézték, ahogy egy kacsafejű 
úszógumival a derekén járkál. 
- Frutti, miért van rajtad bugyi? – érdeklődött Veggi, a kertlakók 
ugyanis nem szoktak ruhát viselni. 
- Ez fürdőruha – javította ki Frutti. – Nyaralni megyek!
- Na de Frutti, itt az ideje, hogy éretten viselkedj! – szólt rá Veggi.
- Ó, vár a napfény, a tenger, a homokos part – álmodozott Frutti. 
Egy pillanatra olyan érzésük volt, mintha valóban ott lennének a 
tengerparton és a bőrükön éreznék az apró homokszemeket. Aztán 
egyre több és több homokszem érte a bőrüket, és rájöttek, hogy nem 
csak a képzeletük játszik velük. Ez valóban homok! Méghozzá egyre 
több. 
Az erősödő szélből aztán homokvihar kerekedett. Káosz a felhőjéről 
szemlélte elégedetten a művét. 
- Elég forró a homok? Hahaha! – nevetett harsányan. 
A három barát nagyon dühös volt. 
- Mi lesz a tengerparti hétvégémmel? – kérdezte kétségbeesetten Frutti. 
- Ebből nem lesz strandolás! Káosz homoksivataggá akarja változtatni 
Vegapoliszt – kesergett Beni. 
- Ha mindent belep a homok, a zöldségek és a gyümölcsök nem tudnak 
fejlődni – fogta a fejét Veggi. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít! – kiáltotta Beni. Előkapta a 
varázskönyvet, amelynek a lapjai megelevenedtek, ide-oda pörögtek, 
amíg meg nem álltak az egyik oldalon. Aranyszakáll mosolygott 
rájuk a könyvből: 
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- A spárga homoktalajban terem. 
- Tudom, hol találjuk – mondta vidáman Veggi. – Gyerünk! 
Megragadta barátai kezét és már vitte is őket a hatalmas spárgák 
csodás világába. 
- Milyen frissek – ámult-bámult Beni. 
- Még szerencse, hogy a spárga megterem a homokon, különben 
mostantól csak homokvárakat építgethetnénk – mondta Frutti. 
- Inkább nekem kéne nyaralni menni – temette tenyerébe az arcát 
Veggi. 
- Kóstoljunk bele – sürgette barátait Beni. 
A spárga szupererejével feltöltekezve tértek vissza Vegapoliszba. 
- Káosz, ízleld meg a spárga erejét! – kiáltotta Beni az égen lebegő 
Káosz felé. 
A három barát szuperhősökhöz méltóan feszítve árasztotta el a 
spárgaszínű hullámmal Vegapoliszt, ami úrrá lett a tomboló ho-
mokviharon. Minden újra a régi volt, nyugodt és békés. Csak Káosz 
békétlenkedett a felhőjén: 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – azzal tovaszállt. 
Frutti, Veggi és Beni elégedetten néztek Káosz után. 
- Szép próbálkozás volt, Káosz, de már kinőttünk a homokozóból! 
– vetette oda foghegyről Veggi, aztán kitört belőlük a kacagás.
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● ● ●

A nap lassan az ég közepére ért, és közeledett az evés ideje. 
- Lássuk csak, mi kell még az ebédhez – töprengett Papa. 
Beni úgy belefeledkezett az olvasgatásba, hogy hirtelen nem 
is tudta, hol van. De a nagypapája hangja visszazökkentette a 
valóságba. 
- Tudok valamit segíteni, Papa? – kérdezte. 
- Ó, hogyne – nézett rá elgondolkozva a nagyapa. – Segíthetnél 
megkeresni egy varázslatos élőlényt. Csupa talány. Se nem nö-
vény, se nem állat. Vagy ha úgy vesszük, egy kicsit növény, egy ki-
csit állat. 
- Ilyen van? – döbbent meg Beni. – Ilyen tényleg van? 
- Hihetetlen, ugye? – kérdezte titokzatos mosollyal Papa. – Gyors, 
de mégsem fog elszaladni. Ezért még én is utolérem, pedig nem 
vagyok olyan fürgelábú, mint te. Itt bujkál valahol a közelben. No, 
add csak ide azt a füzetet, megkeresem neked, mit is jegyeztem 
fel róla. 
Papa lapozgatott előre-hátra.  
- Itt is van – nyomta diadalmasan 
unokája kezébe a füzetet a 
megfelelő oldalnál kinyitva. 
Beni belemerült az olva-
sásba, lassan megszűnt 
körülötte a világ, és úgy 
érezte, beszippantja egy 
varázslatos fénycsóva. 
Hirtelen Vegapolisban 
találta magát újra, ahol 
Frutti épp a legújabb 
produkciójához készülő-
dött. Labdákkal zsonglőr-
ködött, amelyek pont olyan 
pirosak voltak, mint ő maga. 
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- Nem rossz, mi? – kérdezte büszkén. 
- Ügyes vagy – mondta neki Veggi, majd Benihez fordult: - De már 
egy egész órája...
- Még gyorsabban! – vágta rá Frutti. És valóban felgyorsította a 
ritmust, de még így is sikerült elkapnia és újra a levegőbe dobnia 
minden labdát. Ám amikor mindhárom labda éppen a levegőben 
volt, maguktól lelassultak, majd megálltak. Mozdulatlanul lebeg-
tek a magasban. A három barát csodálkozva nézte őket. 
- Hát, ez így nem normális – aggódott Veggi. 
Káosz ráérősen heverészett a felhőjén. Először a labdákat néze-
gette elégedetten, aztán Benit, Veggit és Fruttit, majd ismét a lab-
dákat. Amikor úgy érezte, hogy elég alaposan megszemlélte mes-
terművét, kényelmesen előhúzott egy zsebórát. 
- Elütitek az időt? Hahaha! – lóbálta a láncánál fogva az órát, mi-
közben nevetgélt. 
Beni, Veggi és Frutti olyan feszültek voltak, mint egy felhúzott éb-
resztőóra rugója. 
- Káosz megállította az időt – mérgelődött Beni. 
- Akkor a gyümölcsök és a zöldségek nem tudnak megérni! Vega-
polisz így marad az idők végezetéig – tördelte a kezét Veggi. 
- Pedig az nagyon soká van – tette hozzá Frutti szomorúan. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – biztatta őket Beni, és 
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már ki is nyitotta a könyvet, amely 
életre kelt és az oldalak ma-
guktól lapoztak addig, amíg 
Aranyszakáll aranylóan 
világító alakja fel nem 
bukkant. 
- Tudjátok, hogy a gom-
bák nagyon gyorsan 
nőnek? Segíthet felpör-
getni az időt! –mondta 
nekik. 
- A gomba nem zöldség – 
szögezte le Veggi. 
- És nem is gyümölcs – vette 
át a szót Frutti. 
- De tudjuk, hol találjuk! – kiáltottak 
fel egyszerre, és összenevettek. Két oldalról megfogták Beni ke-
zét, és már vitték is magukkal egy csodás világba, ahol ugyan sötét 
volt, de akármerre néztek, óriási gombák vették körül őket. 
- Milyen frissek – mondta ámulva Beni. 
- Ez gombajó – kacagott Frutti. Aztán észrevette, hogy csak ő ne-
vet. – Értitek? Bombajó, gombajó. 
- Erre nincs időnk – vágott a szavába Veggi. 
- Kóstoljunk bele – kiáltottak egyszerre, és magukba szívták a 
gomba szupererejét. 
Feltöltve érkeztek vissza Vegapoliszba, ahol még minden dermedt 
volt, semmi sem mozdult, amióta távoztak. Még a labdák is ott 
lebegtek a levegőben. 
- Káosz, ízleld meg a gomba szupererejét! – kiáltotta Beni. 
A három barát szuperhősi pózt vett fel, és büszkén feszítve árasz-
tották szét a gombaszínű hullámot, amely ismét beindította az éle-
tet a városban. 
Káosz elhajította a zsebórát és dühösen kiabált: 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – azzal tovaszállt. 
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Beni, Frutti és Veggi elégedetten nézték, 
ahogy távozik a felhőjén, majd egymás te-

nyerébe csaptak. 
- Szép volt – mondta büszkén 
Frutti. – Gombamód szaporodnak a 
győzelmeink!
Mindhárman felnevettek.

Beni összecsapta a füzetet. 
- A gomba? A gombáról beszéltél, Papa? 

– kérdezte lelkesen Beni. – Ezeket a titkokat 
nem is tudtam róla! Pedig mennyire szeretem. 

Levesben, rántva, töltve, paprikásnak, grillezve...
- A legfontosabbat viszont még nem tudod – vágott közbe Papa. 
– Vannak olyan növények, amiket egyedül is szedhetsz. De nem 
véletlenül mondtam, hogy a gombagyűjtésben csak segíthetsz. 
Sokféle gomba van, és csak a szakértő szem tudja megállapítani, 
melyik az ehető. Ha vagy olyan ügyes, hogy találsz egy gombát, 
akkor hozzá sem nyúlsz, hanem szólsz nekem. Rendben? 
- Rendben – bólogatott Beni. 
- De a dicsőség akkor is a tiéd lesz – jelentette ki Papa. – No, 
gyere, ideje nekilátnunk az ebéd elkészítésének. 
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