
VI. fejezet

Kerten kívüli csodák

Beni felpillantott és látta, hogy Papa már messze bent járt a gyü-
mölcsösben. Felpattant és utánaszaladt. 

- Papa, hogy tudtad összeírni ebbe a füzetbe a világ összes nö-
vényét és az összes növény összes titkát? Ez nagyon nagy munka 
lehetett!
- Ó, kisunokám, ha te azt tudnád, mennyi növény lakja a Földet! 
Nemhogy ebbe a füzetbe, de száz ilyenben sem férne el az összes! 
- Azokat a növényeket is ismered, amik nem itt, a kertben élnek? 
- Hát, hébe-hóba, erre-arra már találkoztam néhánnyal. Meg is 
kóstoltam némelyiket, meg utánuk is olvastam. No, várj csak, ke-
resek neked egyet a füzetben, amit a kertben hiába kutatnál. 
Némi lapozgatás után Papa az unokája kezébe nyomta a füzetet, 
Beni pedig elmerült az olvasásban. Úgy érezte, mintha egy varázs-
latos fénycsóva szippantaná magába. 
Beni tévét nézett Vegapoliszban. A legfrissebb híreket Veggi olvas-
ta fel, majd komoly arccal felkonferálta Fruttit: 
- És most jöjjön a Vegapolisz TV időjárásjelentése. 

57



- Csodálatos hét vár ránk – vette át a szót Frutti. Vegapolisz mete-
orológiai térképe előtt állt, a térképen pedig mindenütt napsüté-
ses jelek virultak. – Ragyogó napsütésre számíthatunk. 
Beni békés tévézését egy süvítő hang zavarta meg. A hangot egy 
árnyék követte, az árnyékot pedig egy meteorit. Egyenesen a tévé 
felé tartott, Vegginek és Fruttinak éppen volt ideje kibújni belőle, 
majd a meteorit darabokra zúzta a készüléket.  
A három barát döbbenten állt. 
Káosz kacagását hallották az ég felől. 
- Hahaha! Csak az én napom lesz ragyogó, meteorhullással – rik-
kantotta a felhőjéről vizsgálva a művét.  
Veggi, Frutti és Beni kétségbeesetten nézték, ahogy körülöttük a 
földbe csapódnak a súlyos kőzetdarabok. 
- A meteoreső lerombolja egész Vegapoliszt – panaszkodott Veggi. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – rántotta elő a könyvet 
Beni. Felütötte, az oldalak pedig megelevenedtek, egészen addig 
pörögtek fáradhatatlanul, amíg fel nem bukkant az egyik lapon 
Aranyszakáll alakja. 
- A kivi gyorsan növő folyondáron terem, ami akár 8 méteres is 
lehet – mondta megnyugtatóan meleg hangon a varázsló. 
- Folyondárhálóval megvédhetjük Vegapoliszt – csapott a homlo-
kára Frutti. – Gyertek velem! – ragadta meg barátai kezét, majd 
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egy toppantással elvitte őket az érett kivik mesés világába. 
- Milyen friss – mosolygott Beni. 
- Kóstoljunk bele – nyújtott egy-egy gyümölcsöt Beni és Veggi felé 
Frutti. 
Mindhárman feltöltekeztek a kivi szupererejével, és így értek föl-
det Vegapoliszban. 
- Káosz, ízleld meg a kivi erejét! – kiáltotta az ég felé Beni. 
Szuperhősként feszítve kiviszínű hullám áradt szét belőlük, 
Vegapolisz fölé védőhálót húzva. Így visszatért minden a rendes 
kerékvágásba. 
Csak Káosz idegeskedett a felhőjén: 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – azzal tovaszállt. 
Frutti, Veggi és Beni diadalmas mosollyal szemlélték a sietős tá-
vozását. Az örömködésre azonban nem sok idejük maradt, várta 
őket a munka. Veggi és Frutti mikrofont ragadott és a kamerába 
nézett. 
- Káosz felhője elvonult, az ég ismét tiszta – fejezte be a félbesza-
kadt időjárásjelentést Frutti. 
- A Vegapolisz TV-t Frutti, Veggi és Beni tudósította – mondta ko-
moly arccal Veggi. – Visszaadjuk a szót a stúdiónak!
Majd, amikor már nem voltak adásban, jót nevettek Benivel együtt. 

● ● ●

Beni nem bírta abbahagyni az ol-
vasást, teljesen megfeledkezett 
Papa kertjéről az egzotikus ka-
landokban. Ráadásul hirtelen 
egy farsangi jelmezbálon talál-
ta magát. Frutti és Beni ugyanis 
habszivacs jelmezekbe öltözött. 

Beni répaként tündökölt, csak a 
lába, a keze és az arca látszott ki a 

narancssárga maskarából. Frutti feje 
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pedig egy hatalmas szamócatestből kukucskált ki. Veggi is befu-
tott. Rajta nem volt semmilyen kosztüm, de normálisan zöld teste 
tetőtől talpig pirosra volt festve. 
- Veggi, csak nem leégtél a napon? – tréfálkozott vele Frutti. 
- Dehogy – legyintett Veggi. – Fruttinak öltöztem farsangra.  
Az ő öltözéke nem vált be annyira, mint a barátaié. Róla ugyanis 
elkezdett lefolyni a piros szín. 
- Miért olvad rólam a festék? – kérdezte tanácstalanul. 
Körülnéztek és azt látták, hogy a növények sorban száradnak ki és 
sárgulnak el körülöttük. Hirtelen felcsattanó nevetést hallottak az 
ég felől. Felkapták a fejüket. 
- Felforrósítom a hangulatot! Hahaha! – kacagott Káosz a felhőjén. 
- Elviselhetetlen ez a hőség – izzadt a földieperjelmezben Frutti. 
- Vegapolisz összes növényét tönkreteszi – mondta kétségbeeset-
ten Veggi. 
- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – biztatta őket Beni. Elő-
vette a könyvet, Frutti és Veggi pedig csodálattal nézte, ahogy a 
lapok önálló életre kelnek, gyorsan pörögnek, majd megállnak ott, 
ahol Aranyszakáll bölcs alakja világít. 
- Az ananász trópusi gyümölcs, jól viseli a magas hőmérsékletet – 
dörmögte a varázsló. 
- Az ananász megmenti Vegapoliszt! – harsogta Frutti. – Utánam!
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Megfogták egymás kezét, és elég volt egy toppantás, hogy trópusi 
környezetben, éretten illatozó ananászok között találják magukat. 
- Milyen friss – mondta Beni elámulva. 
- Na de hol lesz az esküvő? – kérdezte töprengve Frutti. 
- Milyen esküvő? – értetlenkedett Veggi. 
- Hát Annáé – vágta rá Frutti. – Anna-nász. Ananász! Érted?!
- Erre igazán nincs időnk – húzta össze a szemöldökét Veggi. 
- Kóstoljunk bele! – kiáltotta Frutti. 
Az ananászok szupererejét magukba szívva tértek vissza Vegapo-
liszba. Beni az ég felé nézve elkiáltotta magát: 
- Káosz, ízleld meg az ananász erejét!
A három barát szuperhősi pózban állt, a belőlük áradó ananász-
színű hullám pedig megszabadította Vegapoliszt a hőségtől és fel-
frissítette a kókadt növényeket.
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – tombolt a felhőjén 
Káosz, aztán tovaszállt.  
Frutti, Veggi és Beni derűsen néztek Káosz után. 
- Úgy látom, Káosz rosszul bírja a hideg zuhanyt – vonta meg Frutti 
a vállát, majd mindhárman elkezdtek pukkadozni a nevetéstől.
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