
Domonkos István

Kormányeltörésben
Bosnyák Istvánnak ajánlva

Elmém csak tévelyeg széllel kétségben, 
Mint vasmacska nélkül gálya a tengerben, 
Kormányeltörésben, 
Nincsen reménysége senki szerelmében. 
(Balassi Bálint)

IZZASZTÓ RENDSZEREK – a tőkés iparban a munkaintenzitás növelésének különféle rendszerei. 
(Közgazdasági kislexikon)

A társadalmi fejlődés azt mutatja, hogy a magántulajdon nem örök kategória. 
(Közgazdasági kislexikon)

PROLETARIÁTUS – a tőkés társadalom bérmunkásainak osztálya, 
amely a termelési eszközök tulajdonától megfosztva kénytelen a tőkéseknek eladni 
munkaerejét. 
(Közgazdasági kislexikon)

NÉPESSÉG IMMIGRÁCIÓA – egyes országok állampolgárainak bevándorlása egy 
másik országba állandó, vagy időleges letelepedés céljából. 
(Közgazdasági kislexikon)

én lenni 
én nem tudni magyar 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
koponyánkból a habverő 
nyele kiáll 
          világ 
pro-árjai 
          világ 
kontra-árjai 
ez lenni vers 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
én nem bírni nemzeti 



fogások erős szaga 
csinálni külföldből 
portable haza 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én nem látni sehol határ
én látni új látóhatár 
én menni külföld 

talpalni csikorgó havon 
élet nercbundákban jönni 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én lenni kicsi prémes 
külföld nem húzni vonósnégyes 
adni tabletta be nekem 
én lenyelni 
mi megszűnni 
én keverni kártya 
mondani röf-röf 
hitvesi ágy 
enni orosz-forradalom-kaviár 
keresni mi 
találni rím 
mirim mirim 
mirririm 
lenni harmincéves 
nappal mutogatni 
este tapogatni 

éjjel hófehér lapon 
élet hegyes fák közül jönni 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
én írni levél haza 
mama én lenni bacilushordozó 
én fertőzni nem beszélni 



érinteni 
én túlélni tan idea rendszer 
állam-temetés én vinni kereszt 
lenni forradalom alkimistája 
plasztik virággal gomblyuk 
nyolc elemi kijárva 
csinálni külföldi buli 
mágikus bomba 
görbe csövű puska 
lőni halott királyra 
lelkemen nem lenni bugyi 
forradalom lárma tömeg 
szavak szakállak vér 
ízléses pakolásban 
fagyasztva szárazon 
nem venni el sámson erejét

a szivárványos északon 
marx jönni fehér kesztyű 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
én kapni levél 
egri ki kell juttatni 
vili bácsi 
gellért fia fifi 
siptár otthagyni nenát 
tata leesni bicikli 
mentő elvinni 
lenni piac szerda 
pap jönni szedni adó 
mosni ing gatya 
kapálni sír 
nem merni lehunyni szem 
hallani egér kapar

én állni márványtalapzaton 
élet lábujjhegyre állni 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek
én menni külföld 
mit munkaengedély 



kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én menni üzlet gyalog 
üzletben lenni dolores 
ő lenni spanyol 
ő ülni kassza 
lenni nagy mell 
lágy massza 
finom bajusz lábon 
jó szag piros köröm 
én lenni elég bátor 
előttem állni két görög 
ők venni kenyér mosópor hagyma 
kisebbik hajában lógni szalma 
gatyámban lenni nagy nyomás 
nyomás lenni illegalitás 
én állni

állni kassza előtt vakon 
élet jönni inkognitó 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
koponyánkból a habverő
nyele kiáll 
én menni utca grombi kabát 
levegő repülni 
hogyhívnak-madár 
fajkutya ülni posta 
én érezni izé-virágok 
ohne-szagát 
én gondolni 
én nem menni haza 
fogni kapa 
emelni életszínvonal 
kapni gerincből 
görbe vonal 
grafikon 
én megszokni 
tőkés munkafegyelem 
lenni két szabad napom 
az elbocsátás réme 
ülni futószalagon 
ő lenni profitom 

én szerezni óriási vagyon 



élet lóversenyen kukkertokkal 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
élet frázisait 
emberbőr kötésben 
adják ki írók: 
nemzeti irodalmak 
generálisai 
én menni könyvtár 
játszani sakk 
ott ülni pavlik 
ő lenni cseh 
ő csinálni nagy rokád 
orosz honfoglalás után 
marcuse sartre godard 
morris laing russel nietzsche 
kepler galilei newton 
einstein poincaré lukács 
marshall mcluhan 
pavlik járni száj 
én kapni matt 
király meg két paraszt 
lenin lenni emigráns 
marx lenni emigráns 
joyce musil mann brecht 
bartók picasso chagall 
marx fájni fog neki 
feleség hívni jenny 
rilke baudelaire rimbaud 
mind csavarogni

én lenni külföldön babon 
élet patika előtt kapásból 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én menni fogorvos 
ő lenni herr schmidt 
ő mutatni fénykép 
fekete-fehér 



védeni hid sisakban 
hansi meghalni szegény 
gyomor nem bírni 
szög ólom csalán 
esőkukacok 
latrina-banán 
herr schmidt szeretni olasz pizza 
páciens előtt nem lenni titka 
menni nyaralni adria 
szeretni szoknya fokhagyma 
szeretni kövér nő 
szeretni hátul szeretni elől 
halál jönni kelet felől

én gyáva rezegni nagyon 
váróteremben élet légycsapóval 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
szavak kínai falát 
megmássza a halál 
én tolatni utcán 
venni virsli 
ára lenni potom 
nadrágban térd 
verni vándorbotom 
menni dolores 
sarkon állni egy magyar 
egész délelőtt 
ő lenni menekült király 
mikor bepiál 
ő ülni börtön öt év 
nézni tükörben 
nap hold akasztás tisza-kanyar 
minden reggel őr mondani 
lógni te is hamar 
ő lógni külföld 
gyalog vonaton 
este félni 
fa susogni be ablakon 
ő kivágni fa 
természetbarátok jönni 
írni cikk 
cikk jönni utolsó oldalon 
ő nem lenni akármi fráter 
ő járni pszichiáter



én lógni öröklétben vizes madzagon 
élet csillagokat látni 
végtelenre dagadt lila talpamon

én lenni 
élni külföld élet 
pénz nyelv zászló 
himnusz bélyeg 
elnökök vezérek 
előkotorni megfelelő 
ott ahova érek 
pszichiáter mondani 
relex relex magyar 
nem gondolni mi lesz 
nem gondolni mi volt 
menni alpok menni tirol 
menni copacabana menni hawaii 
menni estélyek bálok 
new guineában még élni kannibálok 
menni brazília menni szahara 
moszkva ankara 
menni utcákon vinni plakát 
lenni izgalmas felvonulás 
provokálni járókelő rendőr 
lobogtatni piros kendő 
lenni kommunista 
szó ígérni jó szórakozás 
tortúra-vita 
lenni régimódi proletár 
folt rakni maxi-kabát 
hús nélkül enni főzelék 
moziba nyilvános helyen 
turkálni titokban 
meleg selyem 
mikor senki nem néz oda 
dugni csokoládé pofa

én menni plakáttal hátamon 
élet gumibottal jönni 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
mi meghalni mindnyájan 
úgyis téves csatatéren 
pszichiáter mondani 



aludni aludni 
ellenség nem lenni 
nem lenni susogás 
ablak fa 
nem lenni cella őr akasztás 
tisza-kanyar 
nem lenni magyar 
venni kutya 
venni 
menni spanyol mallorca 
enni 
nézni bika 
szagolni mimóza 
enni sós hal 
újság nem olvasni 
vecsere vecsere 
vacsornya vacsornya 
alonypor alonypor 
forradalomfesztivál 
szórakoztatóháború 
hullaaukció csontkereskedés 
elosztás elkobzás 
államosítás csőd 
belső piac(lélek) 
ledolgozás lockout

én megúszni szárazon 
élet honorárisan jönni 
vágni engem nyakon

én lenni 
elnökök vezérek 
én nem látni sehol határ 
én látni új látóhatár 
én menni utcán 
látni herr hallon 
sétáltatni kutya 
túloldalon 
ő jönni messzi india 
lenni szárazság 
állat megdögleni 
ember feküdni halott 
mama kút ugrani este 
papa menni zarándok 
ő menni külföld 
lenni orvos 
lenni villa medence pénz 



víz tej méz olaj 
ő mama kút ugrani este
ő mama ég hamu gangesz 
ő mama nyolc gyerek 
mind meghalni 
ég hamu gangesz 
ő nem india 
ő új név új passeport 
ő kapni sürgöny 
papa ég hamu gangesz 
ő feleség buchenwald
ő feleség ideg máj szív tüdő 
ő feleség nyugágy pongyola 
ő feleség kommunista doktor fizika 
ő feleség ő feleség

én hallgatni ő papol 
élet lassan felmászni zászlórúdra 
lobogni ott nagyon

én lenni 
elnökök vezérek 
én menni külföld 
mit munkaengedély 
kofferban szalonna 
két kiló kenyér 
én lenni kormányeltörésben 
ez nem lenni vers 
én imitálni vers 
vers lenni tócsa 
beleülni lenni szivacs 
tönkretenni új ruha 
tócsában találni 
sok kövér kukac 
proletariátusnak 
proletariátus jövőbe vetni horgát 
fogni fürdőszoba 
vers lenni kérdezni: 
bírni el pici egér 
hátán egész-ház 
ha bebújni lyuk? 
én két gyerek 
én motorfűrész 
erdő vágni fa 
én gomba 
én madár 
én különféle vad 



különféle tárgy 
név nem tudni 
délután sötét fáradt 
este kemény szivornya 
asszony lepedő ágy 
clitoris 
rátenni ujj 
nem gondolni kollektív
nem gondolni privát

Djuphult, 1971


