
VIII. fejezet

A legnagyobb ajándék

Beni összecsukta a füzetet, mert elfáradt a sok olvasástól, és 
egy kicsit kinyújtózkodott

- Papa, szerintem akkor a legfinomabb a zöldség és a gyümölcs, 
amikor frissen szedjük. 
- Örülök, hogy így gondolod, mert szerintem is így van – válaszolta 
a nagyapja. – De sokszor meg kell elégednünk az eltett vagy ko-
rábban leszedett termésekkel. Hogy is termeszthetnétek minden 
szükséges zöldséget, gyümölcsöt otthon, a negyedik emeleten? 
- Sehogy – vonta meg a vállát szomorúan Beni. 
- Azért egy kis paradicsom és szamóca megteremhet az erkélyen. 
A fűszernövényeknek pedig akár egy ablakba vagy a körfolyosóra 
kitett virágláda is elég. De képzeld csak, vannak olyan gyümölcsök, 
amiknek egyáltalán nem tesz rosszat, ha bőven a fogyasztásuk 
előtt szedjük le őket. El lehet tenni őket későbbre, mert türelme-

sen kivárják, hogy sorra kerüljenek. 
Ezeket utóérő gyümölcsöknek 

nevezzük. No, mindjárt mu-
tatok egyet a füzetben, sze-

rintem jól ismered, csak 
nem tudtad, hogy van 
egy ilyen szuperképes-
sége. 
Amikor Papa a kezébe 
nyomta a nyitott füze-
tet, Beni olvasni kezdett. 

Lassan minden elhomá-
lyosult körülötte és úgy 

érezte, mintha beszippanta-
ná egy ragyogó fénycsóva. 
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Frutti egy Botanik nevű, kissé rozoga hajó orrán egyensúlyozott, 
a karjait kitárva. Veggi a derekát fogta, hogy le ne pottyanjon. A 
Titanic híres filmjelenetét utánozták, miközben Beni videózta őket. 
- Én vagyok a mangó királynője – süvöltötte Frutti. 
Hirtelen a rozzant hajótest egy reccsenéssel megadta magát, pe-
dig Frutti nem is kiabált akkorát, hogy beleremegjen a világ. A 
kertlakók a földre huppantak. 
- Vááá! – kiáltott esés közben Frutti. 
- Ezt megtartjuk, és ennyi! – mondta lelkesen Beni, a rendező. 
Fémes hangra lett figyelmes a három barát. Addig forgatták a fe-
jüket, amíg észre nem vették Káoszt, aki ezúttal egy hatalmas ol-
lóval érkezett. Ahogy felhőjén ülve csattogtatta az ollóját, a zöld-
ségek és a gyümölcsök leváltak a szárukról, magukban lebegtek, 
mintha elvarázsolták volna őket. 
Egyedül Káosz volt elégedett a munkájával, de ő legalább nagyon.
- Ééééés... ennyi! Hahaha! – kacarászott, miközben a két kezével 
filmes csapót utánzott.  
- Káosz leszedte a még éretlen zöldségeket és gyümölcsöket – 
mondta tanácstalanul Veggi. 
- Így a karrierem sem érik be – dühöngött Frutti. 
- Ha nem érik be semmi, nem lesz mit enni – tűnődött Veggi. 
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- Aranyszakáll varázskönyve majd segít – nyugtatta őket Beni. Elő-
kapta a könyvet, az pedig önálló életre kelt, lapozta magát elő-
re-hátra, majd megállt azon az oldalon, ahol Aranyszakáll alakja 
világított. 
- A körte utóérő gyümölcs. A leszedés után, a tárolás során lesz 
érett! – segített nekik a varázsló. 
- Tudom, hol találjuk – kiáltott fel vidáman Frutti. – Gyerünk!
Megragadta barátai kezét, akiket egy toppantással a körték mesés 
világába vitt. Amerre csak néztek, mindenfelé különböző méretű 

és színű körtéket láttak. 
- Milyen frissek – bámult Beni. 

Frutti nagy levegőt vett, de aztán nem 
szólalt meg. 

- Na, bökd ki – biztatta Veggi. 
- Adjatok egy körtét, megállítja Ká-
osz előretörtét – vágta ki diadalma-
san Frutti. 
- Erre most nincs időnk – figyelmez-

tette őket Beni. 
- Kóstoljunk bele! – mondta Frutti. 

Mindhárman feltöltekeztek a körte szu-
pererejével, majd visszatértek Vegapoliszba.  

- Káosz, ízleld meg a körte erejét! – kiáltotta Beni az ég felé. 
A három barát szuperhősi pózba vágta magát, majd aranyló körte-
színű hullámokat árasztottak Vegapoliszra, ahol azok a zöldségek 
és gyümölcsök is beértek, amelyeket Káosz idő előtt vagdosott le. 
- Anyatermészet és pokol! Még visszatérek! – óbégatott Káosz, 
majd tovaszállt. 
Frutti, Veggi és Beni büszkén néztek utána. 
- Ilyen éretlen fickó nem jár túl az eszünkön – bökte oldalba bará-
tait Veggi, majd mindhárman felkacagtak. 

A kertben töltött nap végén Beni és a nagyapja megérdemeltek egy 
finom vacsorát. A kenyereket egy kis fokhagymával ízesített pad-

és színű körtéket láttak. 
- Milyen frissek – bámult Beni. 

Frutti nagy levegőt vett, de aztán nem 
szólalt meg. 
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lizsánkrémmel kente meg Papa, a gyümölcspréssel pedig friss al-
malevet készített hozzá. 
- Nagyon elfáradtam – sóhajtott Beni. – Pedig csak a nyomodban 
jártam, Papa! 
- Komoly munkát végeztél te is – mondta a nagyapja. – Rengeteg 
mindent derítettél ki a növényekről!
- Mi lesz, ha már mindent tudni fogok róluk? Akkor nagyon unal-
masak lesznek a napok. 
- No, attól aztán nem kell félned – nevetett fel Papa. – A növények-
nek számtalan titkuk van. Ha egész életedben kutatod őket, még 
akkor is maradnak rejtélyek.  
- Dehát te mindent tudsz róluk!
- Ugyan, kisunokám. Az lehetetlen. Ha igazán érdekelnek a növé-
nyek, akkor sok olyan dolgot fogsz kideríteni róluk, amit még én 
sem tudok és majd te fogsz rá megtanítani!
- Az igazán klassz lenne – derült fel Beni arca. 
- Tudod mit? Neked adom a füzetemet. 
- Tényleg? – kerekedett el Beni szeme. – De neked nincs szükséged rá? 
- Ami benne van, azt én már tudom. Nézd csak, ha tovább lapozol, 
láthatod, hogy sok üres oldal van. Ha majd elolvasol benne min-
dent, akkor tudni fogod, mennyi minden hiányzik még belőle.
Azt pedig már neked kell beleírnod, a leveleket és terméseket 
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neked kell összegyűjtened, lepréselned és beragasztanod. 
Rásadásul azt is megtapasztalhattad, hogy ezeket a szupererőket 
hogyan lehet ebédre, vacsorára vagy akár reggelire is elkészíteni, 
és milyen finom és egészséges ételek készíthetők a zöldségekből 
és a gyümölcsökből. Örülnék, ha mire legközelebb idejönnél, 
otthon gyűjtenél apukádtól és anyukádtól, a rokonoktól, barátoktól 
olyan recepteket, amiket jövőre már a húgoddal, Majával el is 
készíthetünk. 
- Jó! – kiáltotta lelkesen Beni. 
- De ígérj meg valamit cserébe.
- Bármit!
- Ha majd teleírod az üres oldalakat, hadd olvassam el, hogy te 
miket derítettél ki a növényekről. 
- Hát persze, Papa! Így lesz – ígérte Beni. 
Mielőtt elaludt volna, arra gondolt, hogy már rögtön másnap el 
kéne kezdenie a Papa által rábízott feladatot. Ám mielőtt kitalál-
hatta volna, hol is kezdje, már aludt is. Papa növényes füzete pedig 
ott volt a párnája mellett, és türelmesen várta, hogy reggel legyen 
és új gazdájával további friss kalandokra ébredhessen. 
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