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Dark attraction! Sötét vonzerő:
virility set on fire - Kigyúlt nemzővágy, ahog y

to penetrate flesh! A húsba hatol.



Acrobatic splendour! 
breathless balance poised: 
all for onei one for all-

K a p ráz at-egyensúly : 
Dicső akrobatika! 
Eg ymásért mind s egy
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Bride of Spring-, 
birthing gift of exploding beauty: 

end all confinements!

T a v a s z - m e n y a s s z o n y ! 
Szépség robban: születik, 
Sz ab ad sá go t ad.



UJill to live-i feathers from earth
wind's lover 

poised to multiply

Szél szerelmese,
Föld tollai, él étvágy 
Feszült készenlét.



Peacock's tail to dazzlei Páva farka: tárd
rainbow's display to attract: Ezer szivárványszínné

sex is social. Szexben egyesíts.



Eros is glue: Enyvezz, ó, Erósz!
every curlicue Egy cikornyád, az se rossz,

is geared to increase connection- Nagy ragaszkodás.



Like potters repeat perfection!
ecstatic petals 

form loving cups-

F a z e k a s k o r o n g , 
Tökéletessé forog, 
Élveteg csészék.



Without the sun's self-immolating Nap, te bőkezű!
generosity- Nem tékozolnád magad:
no colour. Nem lenne semmink!



Engorged penisi throbbing labi
never lie 

orgasm is laughter

Élvezés szava!
Igaz vagy! Kacaj fakad, 
Hús húsba buggyan.



Wrinkles don't hurt: 
gentle desiccations 

pleasure in agingn think thanks!

A ránc hogy fájna! 
Gyengéd e kiszáradás, 
öregség, hála!





Return to where I've 
never been: a dream? 

Unbridled art of nature-







Altar for butterfliesi 
silent drop of water: 

blue eternity-

Pillangó-oltár,
Viz cs öp pe nő cseppje: kék
Örökkéval ó .



Haj szál csövecskék.
Lángot tápl ál nak bal g á n : 
Múlandó formák.
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Immigrants from the wombi Öl emigránsa,
homesick for flesh: Hasadt hús honvágyasa:

solace is sexual bliss» Szerelem4 vigasz.









Mi vagyunk azok, akik behatolunk a valóságba, de ugyanakkor át is adjuk ma
gunkat neki, engedjük, hogy a színek, fények, szavak erőt vegyenek rajtunk. 
Legyél Te is nagyon bátor, hagyd, hogy megfogjanak, elragadjanak a törékeny 
pillanatok, hogy megnyithassák számodra az örökkévaló végtelent.

FELDMÁR ANDRÁS - Kanadában élő, világ

szerte ismert pszichológus, pszichoterapeuta, 

matematikus és filozófus. 1956-ban, tizenhat 

évesen hagyta el Magyarországot, azóta 

Kanadában él. Több mint harminc éves terápiás 

praxisa mellett előadásokat tart, trénin

geket szervez, tanit a világ különböző 

pontjain. Költőként most ismerkedhetnek meg 

vele első izben a magyar olvasók.
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