
 IV fejezet

Az ebéd titkai

A sok kaland és érdekesség után elérkezett az ebédkészítés ideje. 
A konyhába érve Papa sorban kipakolta az ebéd alapanyagait 

a pultra. 
- Lehetek ma is a kis kuktád? – kérdezte Beni. Sok konyhai fogást 
tanult már a nagypapájától, amikor a keze alá dolgozott. 
- Lehetsz, de most akár azt is játszhatjuk, hogy amikor egy olyan 
hozzávalóval kezdek dolgozni, amiről még nem beszéltünk, akkor 
odalapozok a füzetben, és amíg én megtisztítom, felvagdalom 
őket, te megtudsz róluk ezt-azt. Mit gondolsz? 
- Jóóó! – lelkesedett Beni. 
- Lássuk csak... – lapozgatott Papa. Aztán megállt az egyik oldalnál. 
– Azt hiszem, ezzel a növénnyel fogom kezdeni a főzést. 
Azzal átadta Beninek a nyitott füzetet, ő pedig elmélyedt a sorokban. 
Lassan elhomályosodott körülötte a világ, és úgy érezte, mintha 
magába húzná egy mágikus fénycsóva. 
Frutti és Veggi éppen egy színpadot építettek, amikor Beni rájuk 
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talált. Beállt ő is segíteni. 
- Az ünnepi műsorunk szuper lesz – mondta Veggi. 
Frutti azonnal élt a kínálkozó lehetőséggel, és egy kis ízelítőt adott 
a programból. 
- Cukkini-ünnep, brokkoli-fiesta, retek-party! – énekelte hamisan 
a dalát, miközben megpróbált emlékezni a már kitalált, de még be 
nem gyakorolt koreográfiára. Mivel nem jutottak eszébe a lépések, 
inkább rögtönzött néhány táncmozdulatot. – Sárgarépa, paprika, 
alma, körte, citrom! Ez Vegapolisz ínycsiklandó ünnepe! 
- Meg fognak dobálni paradicsommal – sóhajtott együttérzően 
Veggi. 
Ám mielőtt részletesebb kritikát mondhatott volna, feltámadt a 
szél. Olyan erővel csapott le rájuk, hogy össze-
döntötte a szerkezetet, amit addig felépítet-
tek. Még fákat is kicsavart tövestül. A három 
barát egy földön heverő fa mögött keresett 
menedéket, és onnan lestek az ég felé. 
- Szeretitek a klasszikusokat? – ugrált 
vidáman Káosz a felhőjén. – Itt van nek-
tek az Elfújta a szél! Hahaha! 
Veggi, Frutti és Beni mérgesek voltak. 
- A zöldségek nem bírnak ki egy ilyen 
vihart – próbálta túlkiabálni a süvöltő szelet 
Veggi. 
- Leveri a szél az összes gyümölcsöt – panaszkodott Frutti. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – mondta nekik biztatóan 
Beni, bár nem volt biztos benne, hogy a többiek hallották a szélvi-
harban. 
Ezért előhúzta a könyvet, erősen markolta, nehogy kitépje a szél 
a kezéből, és felmutatta a többieknek. Ők mutogattak, hogy nyis-
sa csak ki. Amint Beni fellapozta volna a könyvet, a szél azonnal 
besegített, és így a szokásosnál is sebesebben pörögtek az olda-
lak. Aranyszakáll varázsereje azonban a szélnél is erősebb volt, 
így amikor felbukkant az egyik lapon, ott nyitva is maradt a könyv. 
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- A hagyma szélvédett helyen, a föld alatt nö-
vekszik – mondta nekik barátságos hangon a 
varázsló, miközben a szakálla sem rezdült. 
- Hol találunk hagymát? – tűnődött Frutti. 
- Én tudom! - vágta rá Veggi. – Gyerünk!
Megragadta két barátja kezét, és mire ész-
be kaptak, egy csodálatos világban találták 
magukat. Körülöttük különböző színekben, fe-
hérben, lilában, aranysárgában játszó hagymák és 
hagymavirágok virultak. 
- Hű, de friss! – mosolyodott el Beni. 
- Káosz megtanulja, hogy nem jó velünk egy tálból hagymázni – 
nevetett Frutti. 
- Kóstoljunk bele – sürgette őket Veggi. 
A három barát magába szívta a hagymák szupererejét, és azzal 
feltöltve tértek vissza Vegapoliszba. 
- Káosz, ízleld meg a hagyma erejét – kiáltotta Káosz felé Beni. 
Veggivel és Fruttival szuperhősként feszítettek és a hagymák kü-
lönböző színeiben játszó hullámmal árasztották el Vegapoliszt. A 
város zilált utcái és növényei magukhoz tértek, minden a helyére 
került. 
Káosz bárhogy igyekezett, nem tudott újra szelet csiholni.
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – dühöngött, majd to-
vaszállt a felhőjén. 
Frutti, Veggi és Beni elégedetten nézte, ahogy eltűnt a távolban. 
- Azt hiszem, Káosz legközelebb már nem üti az orrát más hagy-
májába – jelentette ki Veggi. 
Majd mindhármójukból kitört a nevetés. 

● ● ●

Beni abbahagyta az olvasást és beleszagolt a levegőbe. Már finom 
illatokat érzett, pedig Papa még a pultnál és a tűzhelynél sürgölő-
dött. Odalépett mellé, hogy beleshessen a fazékba és megnézze, 
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mi várakozik még a pulton. 
- Jöhet a következő? – kérdezte a nagyapa, unokája pedig hevesen 
bólogatott. 
Papa lapozott egyet-kettőt a füzetben, majd nyitva átnyújtotta 
Beninek. 
- Íme. 
- Köszönöm – mondta Beni, és visszakuporodott a székre. 
Elkezdett olvasni, és lassan elhalványult az étkezőasztal, a tűzhely, 
az illatok, de még a nagypapája is. Olyan érzése volt, mintha egy 
ragyogó fénycsóva beszippantaná. Vegapoliszba érve Beni a két kis 
kertlakót egy-egy napozóágyban heverészve találta. Mivel jólesett 
neki is a kellemes idő, melléjük feküdt ő is, és így élvezték a szép, 
napfényes, meleg napot. 
- Imádom a napot – sóhajtotta édes semmittevésben Veggi. 
- Mármint imádod lopni a napot? – incselkedett vele Beni. 
- Csak egy dolog hiányzik. Jégkocka! – jelentette ki Frutti egy po-
hárral a kezében. 
Ekkor a fények elkomorultak. A három barát bőrén hideg borzon-
gás futott végig. Veggi még tüsszentett is egyet. Vacogva felültek, 
körülnéztek, és látták, hogy nem csak ők érzik a hűvös időt. A hi-
deg elárasztotta Vegapoliszt, a növények pedig elkezdtek hervadni. 
Káosz az égboltról szemlélte a művét, a felhőjén üldögélve, amely 
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most a szokásos szürke helyett fehér volt, mert még az is eljege-
sedett. Ujjai között jégkockákat forgatott. 
- Lehűtöttem a kedélyeket? Jól hallottam, valaki jégkockát kért? 
Hahaha!
Veggi reszketve panaszkodott: 
- Kockásra fagyunk!
- Káosz nem csinálhat Vegapoliszból Fagyipoliszt! – ijedezett Frutti.  
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – próbálta nyugtatni őket 
Beni. Előkapta a könyvet, Frutti és Veggi mellette állva lesték, 
ahogy a lapjai megelevenedtek, maguktól pörögtek, majd hirtelen 
megálltak. A nyitott könyvből Aranyszakáll alakja világított melen-
gető, aranyló fénnyel. 
- A póréhagyma nagyon ellenálló a hideggel szemben – mondta a 
varázsló. 
- A póréhagyma energiája kell nekünk! – kiáltott fel Veggi. – Gyer-
tek!
Kézen fogták egymást, toppantottak egyet, és egy csodás 
világban találták magukat. Óriási póréhagymákból álló 
erdő vette körül őket. 
- Hű, de friss!  – érintette meg az egyiket Beni. 
- Kóstoljunk bele – noszogatta őket Veggi, és magukba 
szívták a póréhagymák szupererejét. 
Megerősödve tértek vissza Vegapoliszba, amely felett 
még mindig ott lebegett Káosz a jégfelhőjén. 
- Káosz, ízleld meg a póréhagyma erejét! – kiáltotta 
Beni. Mindhárman szuperhősi pózt vettek fel, és a pó-
réhagyma zöldes-fehéres színeiben játszó hullámmal 
árasztották el Vegapoliszt. A város elkezdett felengedni 
a jeges dermedtségből, és újra életre kelt. 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – tombolt a felhőjén 
Káosz, majd tovaszállt. 
- Te is úgy láttad, hogy az arcára fagyott a mosoly? – bökte oldalba 
Frutti Benit. 
Felnevettek, majd gyorsan körülnéztek. Egy hang ugyanis hiány-
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zott a szokásos kacagókórusból. Meg is találták Veggit, hol más-
hol, mint a napozóágyban. Már elégedetten hortyogott.
- A zöldségeknek még a naplopáshoz is szükségük van napfényre 
– jegyezte meg Frutti, és újra összenevettek Benivel. 

● ● ●

A fagyos kaland emlékezetette kis hőseinket, hogy mennyire érté-
kelni kell olyan egyszerű dolgokat is, mint egy Káosz-mentes szép, 
napsütéses nap. Frutti úgy gondolta, örökre szeretné megőrizni ezt 
az idilli képet, ezért úgy döntött, megörökít ezt a csodás látványt.  

Hozott egy festőállványt, és elmélyülten 
figyelte Vegapolisz minden rész-

letét. Időről időre kinyújtotta 
a kezét, és az ecsetével egy 

kis festéket pöttyintett a 
vászonra, ahogy próbálta 
megfesteni az elé táruló 
látványt. Éppen egy Veg-
apoliszt ábrázoló tájké-
pet fejezett be. Beni és 
Veggi – látva, hogy mit 
vett a fejébe barátjuk –

odamentek hozzá és fi-
gyelték a mozdulatait. 

- Kész az új mesterművem 
– jelentette ki büszkén Frutti. – 

Lefestettem a természetet!
- Hát, ezen a képen semmi természetesség 

nincs – bosszantotta tréfálkozva Veggi. 
Frutti akkor egy pillanatra átérezte, milyen a meg nem értett 
művészek sorsa. Durcásan elfordult és az ég felé fordított 
tekintettel gondolkozott valami találó visszavágáson, amikor az 
arcán egy esőcseppet érzett. Aztán még egyet. És még egyet. 
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Még, még, még, egyre gyorsabban záporoztak. Hirtelen Fruttit 
nem érdekelte már annyira a saját művészete, hanem a barátaival 
együtt kétségbeesetten nézte, ahogy a város a szemük láttára egyre 
rosszabb állapotba került. 
Káosz büszkén vizsgálta művét egy esőfelhőn elhelyezkedve. 
- Az én csendéletem bezzeg túláradóan természetes! Hahaha! – 
nevetett gúnyosan. 
Veggi, Frutti és Beni nagyon dühösek lettek. 
- Káosz elárasztja Vegapoliszt – sopánkodott Frutti. 
- A zöldségeknek és a gyümölcsöknek szükségük van vízre, de ha 
túl sok, az rosszat tesz nekik – fogta a fejét kétségbeesetten Veggi. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – húzta elő bizakodva a 
varázsló könyvét Beni. Az oldalak felpörögtek, előre-hátra lapozták 
magukat, majd megálltak, és Aranyszakáll alakja világított át az esőn.
- A salátának sok vízre van szüksége a fejlődéshez – mondta meleg, 
megnyugtató hangon Aranyszakáll. 
- Én készen állok – jelentette ki Frutti, és harcisasan belebokszolt a 
levegőbe néhányat. – És te, Veggi? 
- Gyerünk! – kiáltotta egyetértően a kis zöld kertlakó. 
A három barát kézen fogta egymást, és egy toppantással varázslatos 
világban találták magukat. Hatalmas fej saláták terebélyesedtek 
körülöttük. 
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- Hű, de friss! – ért hozzá Beni az egyik óriási salátalevélhez. 
- Kóstoljunk bele – buzdította őket Veggi.
A három barát a saláta szupererejével feltöltve tért vissza 
Vegapoliszba. 
- Káosz, ízleld meg a saláta erejét! – harsogta Beni az égbolt 
felé. Szuperhőshöz méltó pózt vettek fel mindhárman, és a 
saláta harsogó színeiben játszó hullámmal keltették ismét életre 
Vegapoliszt. 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – csapkodott a 
felhőjén Káosz, és minden ütésénél elszabadult egy-egy kis villám 
az esőfelhőből. 
Frutti, Veggi és Beni elégedetten szemlélték, ahogy Káosz eltűnik 
a távolban az esőfelhőjével és a villámjaival együtt. 
- Káosz teljesen kiszáradt a nagy igyekezetben – állapította meg 
Beni. 
- Nekem már a vízfestékes korszaka sem tetszett – húzta elő Frut-
ti újra az ecsetjét. De még mielőtt belemártotta volna a festékbe, 
jót kacagott a többiekkel.  
Benit az zökkentette ki az olvasásból, hogy megkordult a gyomra. 
- No, a te pocakodhoz órát lehetne igazítani – mosolygott Papa.
– Pontosan jelzi, hogy mikor kész az ebéd! 
- Hurrá! – kiáltotta Beni. Akkor érezte meg, hogy valójában meny-
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nyire éhes volt, amikor a nagypapája elkezdte a tányérjába merni 
a hagymából és póréhagymából készült levest. Még egy kis sajtot 
is reszelt a tetejére. Beni szerette, ahogy evés közben hosszú sajt-
szálak nyújtóznak a kanál és a leves között. 
- Hagyj helyet a töltött cukkininek – figyelmeztette Papa a lelkesen 
kanalazgató Benit. – A körete gombás rizs, és választhatsz mellé 
fejessalátát vagy uborkasalátát. 
Beni úgy mosolyogott a tányérján sorakozó zöldségekre, mint régi 
barátokra, akiknek ismeri a titkait.
- Arra nem kell figyelnem, hogy a répatortának helyet hagyjak – 
közölte nagyapjával Beni, nehogy Papa elkezdjen aggódni. – Tu-
dod, a süteményeknek valahogy mindig van elég hely. 
- Ez is a természet egyik csodája – nevetett fel a nagyapja. 
Amikor végeztek az ebéddel, Papa ismét a kertbe hívta Benit.
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