
Az isztambuli
repülőtéren
A repülőgépből kiszállva
Európa elveszett.
Eltűnt Európa szelleme,

mióta nem várunk csodára,
és nincs velünk a képzelet.
A repülőgépből kiszállva

egy kis józanság kellene.
Innen az ember önmagát se látja:
eltűnt Európa szelleme,

már nem számíthat biztonságra,
a kishitűség jár vele.
A repülőgépből kiszállva

új világtérkép illene
ahhoz, hogy csak e helyet itt bejárja.
Eltűnt Európa szelleme,

az ember ezt már be kell lássa,
s a hamis önkép is eltűnt vele.
A repülőgépből kiszállva
eltűnt Európa szelleme.

Delhi óvárosában
A világ szinte nem is létezik,
olyan vadul veti magát a létbe,
olyan durván túlzók a részei.

De néha persze mégis kérdezik,
ki adhatott engedélyt az egészre.
A világ szinte nem is létezik,
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ez megnyugtató talán egy kicsit.
Megszületni mégis megérte.
Olyan durván túlzók a részei,

az ember akárhonnan nézheti,
lehet bár elefánt vagy kis egérke:
a világ szinte nem is létezik,

de létezését mégis elhiszik,
kik beköltöztek lakni egy mesébe.
Olyan durván túlzók a részei,

az ember a kezét megégeti,
ha belekap az örvénylő egészbe.
A világ szinte nem is létezik,
olyan durván túlzók a részei.

Diákok 
a Buddha-szobor
mellett
Mért kell tanítani, miért,
ha úgyis csak a tudhatót tudod?
Az ember minden érthetőt megért.

Amid van, minden pénzt megért,
s ha megszerezted, azonnal unod.
Mért kell tanítani, miért,

miért vagy bölcs, vagy épp kimért,
hiszen mindig ugyanazt gondolod.
Az ember minden érthetőt megért,

ami egyszer a kézfejéhez ért.
A lábfej lesz a filozófusod.
Mért kell tanítani, miért,

nem az emberért, inkább Istenért.
A könyv körül mágneses pólusok.
Az ember minden érthetőt megért.
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Mindent, ami pár szóval elbeszélt,
kifejthetsz, és ez jó dolog.
Mért kell tanítani, miért?
Az ember minden érthetőt megért.

Szatjágraha
Még járható-e Gandhi útja,
a félelem hiánya megvan-e?
Tessék, ki mit gondol róla?

Félelmét gyilkolja vagy óvja,
ő az erős, vagy az idegzete?
Még járható-e Gandhi útja,

ki nem harcol, de ezzel óvja
a védtelent s a végtelent?
Tessék, ki mit gondol róla,

az ellenállásnak lehet jobb módja,
vagy nem változik semmi sem?
Még járható-e Gandhi útja,

vagy most is csak egyedül rója,
már régen túl az életen?
Tessék, ki mit gondol róla?

Mi van, valaki majd felrója,
ha egyszer-egyszer követem?
Még járható-e Gandhi útja,
tessék, ki mit gondol róla?
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