
„Demény Péter gyermekverseskötetét ol-
vasva egy párbeszéd kellős közepén talál-
juk magunkat, és valami fontos dologra 
érezhetünk rá: arra, hogy a vers egy min-
dent átfogó beszélgetés kis része csupán. 
Ágóbágó hangja megszólítja a gyereke-
ket, a szülőket, a köznapi dolgokat és a 
képzelet világát, és összekapcsolja őket 
gyermeki szófordulatokkal, gyermeki fi-
gyelemmel. A hang sokáig fülünkbe fog 
csengeni.”

Író, költő, szerkesztő. A kolozsvári Tudományegyetem magyar-román szakán 
végzett. Volt a Kriterion Könyvkiadó szerkesztője, a Krónika című erdélyi köz-
életi napilap főmunkatársa, az Erdélyi Riport hetilap vezető szerkesztője, a ko-
lozsvári Polis Könyvkiadó szerkesztője. Most a Látó esszérovatát szerkeszti.

„A beszédes Dömdödöm va-
gyok, az okos ostoba, a vidám szo-
morú. Oroszlánként születtem, de 
sok vakond is van bennem. Ezzel a 
sok bennem levő állattal próbálok 
mesét-verset írni.

2009-ben jelent meg eddi-
gi egyetlen gyerekkönyvem, az 
Ágóbágó naplója. Ugyanebben az 
évben megosztott első díjat kap-
tam a Pozsonyi Pagony Aranyvac-
kor pályázatán Hóbucka Hugó a 
mókusoknál című mesémmel – ezt 
is Keszeg Ágnes illusztrálta, a díj 
neki is szólt.

Viszonylag későn, a hatodik kö-
tetem után kezdtem gyerekeknek 
írni, de remélem, későn is hagyom 
abba.”

KÖNYVISMERTETŐ

KÖNYVEK

Ágóbágó naplója, 
 ill. Keszeg Ágnes, Koinónia, 2009.

Demény Péter (Kolozsvár, 1972 – )
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„Gyermekkoromban 
nagyon szerettük Móra 
Ferenc történeteit, az 
én lányom számára 
viszont ezek már olya-
nok, mintha a Hold-
ról pottyantak volna… 
A gyermek nem azt 

mondja, hogy egy 
szöveghez nincs 
köze, hanem, 
hogy unja.”

Ágóbágó királylány

Ez nem törülköző, apa, 
hanem én királylány vagyok,
mindenki mindig rám hallgat,
mindenkinek parancsolok,
és hogy merészel feleselni,
maga szemtelen söpredék?
Anya, fogd le abban a nyomban,
és vágd le szépen a fejét.

Ágobágó álma

Apa, apa,
volt egy boszorkány-anyuka,
így lógott rajta a ruha,
de azért fiatal volt, és apa,
elrabolt engem tőletek,
és volt ott még két kisgyerek,
vagy nem is kettő, huszonhárom,
és mind egy ágyon,
jó, egy ágyban,
és apa, nem volt víz a házban,
mert nagyon bedugult a cső,
és apa, volt egy tigrisnő,
de nem is, hanem tigrisférfi,
de akkora, hogy a ketrec
rácsai között alig fért ki,
és reggel enni adtunk neki,
és féltem tőle, jaj, apa!
És volt neki két kisfia,
de aztán megszöktünk, apa,
és láttam anyát a Billában,
és hozzá szaladtam, aha,
és hazaértünk, és itthon én
mind, mind megettem a levest,
és a boszorkány-anyukának
küldtem egy gonosz SMS-t.

Ágóbágó ragaszkodik

Anya,
apát nem cseréljük ki,
hiába, hogy egy nagyszájú ideggóc,
egy rettenetes alak,
egy szégyentelen,
mindjárt kipukkad,
mérges pulyka, ha felfújják,
és hiába nyugodt Dani bácsi,
nekem nem tetszik,
akkor sem,
apát nem cseréljük ki,
nem, nem, nem!

Ágóbágó kérdez

Apa, apa,
a tavaszt mért hívják tavasznak,
és a napot miért napnak,
miért hívják a hót hónak,
a télapót télapónak,
az őszt ősznek, a nyárt nyárnak,
az anyukát anyukának?

Amikor én megszülettem,
hány hónapos voltam, apa,
és hová írták fel azt,
milyen könyvben milyen lapra,
és apa, vajon hány gyermek
lesznek, akik nekem lesznek,
egy lesz, ahány nektek lettek,
vagy nekem majd többek lesznek?

Ágóbágó feltalálja magát

Apa, apa,
mit is mondtál, apa?
Apa, én nem is locsogok,
csak neked nincs türelmed
soha semmihez,
és én nem tehetek arra,
hogy olyan türelmetlen vagy,
arról, nemcsak neked szabad beszélni,
és apa, hiába nem mondod meg, apa,
hiába őrzöd a csendben,
mert én úgyis idejövök, és ---------
meghallgattam a szívedben.

Ágóbágó teniszezik

Apa, apa,
ahol játszunk, ott van egy róka,
és én úgy félek azóta,
én oda se merek menni,
de kell menjek teniszezni,
hát azért, hogy tudjak, apa,
és tegnap volt ott egy csiga,
és biztos gyereket várt,
mert nagyon nagyra nőtt a háza,
és lett is három csigagyerek,
és mindegyiknek nőtt a csápja,
és elindultak, apa, kezdtek menni,
hová? Biztos teniszezni.

Éneknő

Látod, apa,
igazán csak egy bugyit
és egy csizmát kellett felvegyek,
és máris éneknő lettem.
Mert az éneknők majdnem meztelenek,
te is tudod, apa,
mert kimeredt szemmel nézel olyankor,
hiába forgatod most, mert úgy van,
anya is szokott vigyorogni az új fogával,
amit a múlt héten csináltatott be a szájába,
úgyhogy én is éneknő vagyok,
még egy trikót veszek,
és máris énekelek,
nézd meg, apa, ez most nem ugrókötél,
hanem mikrofon, te buta.

Ágóbágó szerelmes

Elment Ervin Ágotával,
a világ legszebb lyányával.
Együtt járnak kézenfogva,
simogatva, csókolózva.

Farsang

A spenót zöld, a tojás sárga,
együtt eszik őket a világba’,
de engem meg ne kóstoljatok,
mert azon nyomban visszaharapok!
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„Sodró, egyvégtében végigolvasandó, 
nagyon egységes könyv. Megragad, ké-
zen fog, vezet, és a maga kénye-kedve 
szerint « jámbász ». Berendezi a maga 
világát az olvasójával.”

(Láng Zsolt)

KRITIKA

„A dolgozás soha nem árt, de nem is mindig használ. Mit csűrjem-csavarjam? 
Vannak pillanatok, amikor a billentyűzetben sem bízik az ember.”

„Az ember sose tudhatja, 
mire képes.”
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