
Író, műfordító. A ELTE angol-olasz szakán végzett. Azóta fordítóként, műfordí-
tóként, nyelvtanárként dolgozik.
Történeteket, novellákat, meséket gyermekkorától rendszeresen ír, első novel-
lája 2001-ben jelt meg.
A Lázár Ervinnel közösen írt Bogármeséből (2006) azonos címmel táncjáték is 
készült. A Csillagszemű ugrott egyet ijedtében, tekintetével a 

hang tulajdonosa után kutatott, de amikor meglátta a Szi-
várványos Bogárkát, elnevette magát.

A Szivárványos nagyon megbántódott. De nem csodál-
kozott. Hozzászokott már ahhoz, hogy folyton kinevetik.

A Csillagszemű elszégyellte magát.
– Ne haragudj. Életemben nem láttam olyan bogárkát, 

mint te. Bogárka vagy egyáltalán? – érdeklődött.
– Én Szivárványos bogárka vagyok, nem látod? – felelt a 

másik önérzetesen.
– Új vagy errefelé? – kérdezősködött tovább a Csillag-

szemű.
– Nem is tudom – bizonytalankodott a Szivárványos.
– Hogyhogy nem tudod? Valahol csak laksz!
– Miért, te laksz valahol? – kérdezett vissza a Szivárvá-

nyos.
– Természetesen, kérlek szépen – húzta ki magát a Csil-

lagszemű. – Egy takaros fehér szikla tövében van a legény-
lakásom.

– Ó! – sóhajtott a másik. – Milyen boldog bogár lehetsz!
– Bizony! – büszkélkedett tovább a Csillagszemű. – 

Még pianínóm is van otthon. Ugyanis zeneszerző vagyok 
és sanzonénekes. Én vezetem az Erdei Bogárkórust. Ezen-
kívül imádok táncolni. Mellékesen pedig festegetni szok-
tam. Néha – tette hozzá, hogy a másik nehogy nagyképű-
nek gondolja.

– Ó, tehát művész vagy! – lelkendezett a Szivárványos. 
– Szeretem a művészeket. Fiatalabb koromban én is írtam 
verseket. Csakhogy ott, ahonnan én jöttem, nem sokra tar-
tották a költészetet.

– Rémes egy hely lehet! És mondd csak, miféle szerze-
tek laknak ott?

– Páncélfejű grafitbogarak. Folyton csak masíroznak, 
gyűjtögetnek, és ha megunják, akkor masíroznak meg gyűj-
tögetnek egy kicsit. A magtárak és a vermek már csurig van-
nak, de ők még mindig gyűjtögetnek. Egyszerűen nem bír-
ják abbahagyni! – a Szivárványos itt elhallgatott, úgy tűnt, 
tétovázik, folytassa-e egyáltalán.

– Nálunk is sokféle szorgalmas bogár él – felelt a Csil-
lagszemű elgondolkodva. Például a hangyák. Mondjuk ne-
kem nem tetszik, hogy munka közben olyan fegyelmezet-
tek, mint a robotok, és hozzájuk sem lehet szólni, de hát tu-
dod, én művész vagyok. És gyűjtögetni muszáj, ugye. De 
csak éppen annyit, amennyit megeszünk, nem?

– Ezt mondtuk mi is a páncélfejűeknek – helyeselt a Szi-
várványos. – Mert a végén már azt akarták, hogy mi is masí-
rozzunk meg gyűjtögessünk velük. Hiába beszéltünk, hogy 
mi már gyűjtöttünk annyit, amennyi nekünk kell, masíroz-
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ni meg kimondottan utálunk. Ők voltak többségben. Sőt, 
egyre többen és többen lettek. A végén már ők parancsoltak 
az erdő bogarainak. Mindenkit elüldöztek, akinek nem volt 
ínyére a gyűjtögetés meg a masírozás. Az sem tetszett nekik, 
hogy mi Szivárványosak olyan tarkák vagyunk. Folyton ki-
gúnyoltak minket.

Én akkor menekültem el, amikor azt kezdték rebesgetni, 
nem csak a masírozás és a gyűjtögetés lesz kötelező, hanem a 
szürkeség is. A színes bogarakat egyszerűen összeterelik, és 
lefújják szürkére egy nagy festékszóróval.

– Szent Szkarabeusz! Kész rémtörténet – borzadt össze a 
Csillagszemű. – De most, ha nem haragszol, rohannom kell, 
koncertem lesz, csak az eső elől húzódtam be a gomba alá, 
nehogy elázzon a fellépő öltönyöm!

– És engem csak úgy itt hagysz? – kérdezte a Szivárvá-
nyos Bogárka panaszos hangon.

– Egy csudát! Jössz velem. Meghallgatod a koncertet, leg-
alább kicsit kikapcsolódsz. Aztán meg… Van nálam elég 
hely a fehér szikla alatt. Légy a vendégem! Addig lakhatsz 
nálam, ameddig csak akarsz. A Szivárványos Bogárkának le-
felé görbedt a szája és el is pityeredett. De nem a bánattól, 
hanem a meghatottságtól.

A magasles alól bámultam őket, ahogy búcsút inte-
nek a gombának, és nagy egyetértésben elindulnak a Csil-
lagszemű otthona, a fehér szikla felé. Mentek, mendegél-
tek, és lassan eltűntek a szemem elől a távolban. Na, ennyi 
volt a mese, gondoltam csalódottan, ha álmodom, jobb, 
ha felébredek, ha pedig ébren vagyok, akkor jobb, ha el-
alszom. De nagy meglepetésemre egyszer csak már nem 
a kék pettyes gombát, hanem a nagy fehér sziklát láttam 
magam előtt, és közben mintha apu hangját hallottam vol-
na, ahogy mesél…

Azt mesélte apu: a koncerten nagyon jól érezte magát a 
Szivárványos, ugrabugrált, táncolt, teli tüdőből fújta a nótát. 
Aztán a Csillagszemű, ahogy mondta, úgy is lett: elvitte ma-
gához a kis árvát. Először is főzött neki egy forró teát, mert 
szegényke teljesen át volt fázva. Megvacsoráztak, és ettől a 
naptól fogva elválaszthatatlanok voltak. A Szivárványosról 
kiderült, hogy szépen tud énekelni: a Csillagszemű rögtön 
be is léptette az Erdei Bogárkórusba.

A Szivárványos lassan megismerkedett az erdő bogara-
ival, akik megkedvelték és befogadták maguk közé. A két 
jó barát esténként együtt nézte a naplementét a fehér szik-
la alól, közben forró csokoládét szürcsöltek. Az életük már 
nem is lehetett volna boldogabb, amikor egy nap, egy bo-
rongós, szürke reggelen a Csillagszemű nagy jajveszékelés-
re ébredt.

– Jaj! Végem van! Egészen odavagyok!

Bogármese
(részlet)

A nagy találkozás

„Egy mese Csillagszeműről és az erdő 
megannyi csodabogaráról. Csillag-
szemű bogár-főhősünk küldetése az, 
hogy felkutassa a jótékony varázsvirá-
got, mely beteg Szivárványos barátjá-
nak egyetlen gyógyírja lehet.”

„Lázár Zsófia Bogármeséje a máso-
dik részhez érkezett, amelyben Csil-
lagszemű és Szivárványos már-már a 
mese végére készülődnének, de akkor 
hirtelen hozzájuk is elérkeznek a go-
nosz, páncélfejű grafitbogarak, ezért 
menekülni kénytelenek. A páncélfe-
jűek inváziójának célja nem más, mint 
átvenni a hatalmat minden földi bo-
gár fölött és kiűzve színeiket a világ-
ból, szürkévé, íztelenné, illattalanná 
változtatni minden színpompás dol-
got. Szerencsére azonban Csillagsze-
mű és Szivárványos hamar értesíti a 
tettrekész bogársereget, köztük per-
sze a már ismert Rózsabogarat, Szar-
vasbogarat, Botsáskát, Karcsúcincért 
és természetesen Sakti-Baktit, a grafit-
bogarak legfőbb ellenségét.”

www.balazsagnes.hu

„A Pál utcai fiúkból meg Cse-
le, a gigerli a kedvencem, mert 

borzasztóan tetszik az a szó, hogy «gi-

gerli», meg az, hogy szétszedte a tan-
könyveit, és csak azokat a lapokat vit-

te magával a suliba, amelyekre épp 
szüksége volt aznap, mert derogált 
neki, hogy dagadt iskolatáskát cipel-
ve menjen végig az utcán. Én lány va-

gyok és sajnos nem lehetek gigerli, de 

ezt azonnal átvettem tőle, és «na most 

úgy csinálok, mint Csele!» felkiáltás-
sal kioperáltam a második világhá-
borút a törikönyvből, ami igen köny-
nyen ment, mert a tankönyvek már 

az én iskolás koromban is hajla-
mosak voltak maguktól szétesni. 
Csele módszerének széles körben 

való elterjesztése talán megoldaná azt 

a problémát is, hogy a kisiskolások a 
megengedett három kiló helyett sok-
szor öt kilót cipelnek a hátukon...”
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