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Preface  
This is a selection of my poems that I have written, 
so far, in English, Swedish, Urdu and Punjabi. 

I have been asked about the language that I 
think in. I wish I knew that. Like my dreams, I 
believe, it depends upon who am I communicating 
with – I use the language that is understandable by 
the person who is there when I dream or write.  

The situation is like this – my mother language is 
Urdu; my emotional language is Punjabi; my 
educational language was English and for the last 
fifty years I spend my days speaking mostly 
Swedish. 

Similarly, I have read my poetry and prose in 
English, Urdu, Pujnabi and Swedish – each with his 
own particular form, expression, vocabulary and 
temperament.  

So, who am I? A cocktail, I think. You would not 
know what the cocktail is made of; but hopefully, it 
tastes good! 

Same is true for my writing. I have read since I 
was five years old; and, I have read from all possible 
sources. If I have learnt anything; that is for you to 
decide, but here I share with my readers what I 
think. 
This book, with some changes, is also released in 
Punjabi–English; Punjabi–Urdu; Urdu–English. 
Sain Sucha. March, 2022  
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Förord 
Det här är ett urval av mina dikter som jag hittills 
har skrivit på engelska, svenska, urdu och punjabi. 

Jag har fått frågan om språket jag tänker på. Jag 
önskar att jag visste det. Precis som mina drömmar, 
tror jag, det beror på vem jag kommunicerar med – 
jag använder det språk som är förståeligt för 
personen som är där när jag drömmer eller skriver. 

Situationen är så här – Mitt modersmål är urdu; 
mitt känslospråk är punjabi; mitt utbildningsspråk 
var engelska och under de senaste femtio år har jag 
ägnat dagarna till att prata mest svenska. 

På samma sätt har jag läst min poesi och prosa 
på engelska, urdu, punjabi och svenska – var och en 
med sin speciella form, uttryck, ordförråd och 
temperament. 

Så vem är jag? En cocktail tror jag. Ni skulle inte 
veta vad cocktailen är gjord av; men förhoppnings-
vis, smakar den gott! 

Detsamma gäller för mitt skrivande. Jag har läst 
sedan jag var fem år gammal; och jag har läst från 
alla möjliga källor. Om jag har lärt mig något; det 
är upp till er att bestämma, men här delar jag med 
mina läsare vad jag tycker. 

Den här boken, med vissa ändringar, släpps 
också på punjabi–engelska; punjabi–urdu; urdu–
engelska. 
Sain Sucha. Mars, 2022 
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My Wish 
 
Everyday, I wish to see tears in your eyes – 
 Tears of joy! 
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Min önskan 
 
Varje dag, vill jag se tårar i dina ögon – 
 glädjetårar! 
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Hope 
I 

"Wake up… wake up!" 
He turned his head 
And there it sat,  
Outside his window, 
The black myna bird 
"Why are you whispering, 
And why are you so hoarse ?" 
Asked Suez, 
The old farmer. 
"Stupid was I  
Who flew over the city 
Instead of flying around it; 
And now I cannot sing!" 
"What do you want?" 
The old man heard the anxiety  
In the bird's voice 
And enquired about it. 
The myna replied: 
"I have come the long way 
Because you are a true son of the Earth; 
I believe you would understand me!" 
 "Just tell me, 
What's in your heart?" 
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Hoppet 
I 

’Vakna... vakna!’ 
 
Han vände på huvudet, 
där satt hon 
utanför fönstret, 
den svarta majna fågeln 
  
’Varför viskar du? 
 Och varför är du så hes?’ 
 frågade Suez,  
den gamle bonden. 
 
’Dum nog var jag 
som flög över storstaden 
i stället för runtom; 
så miste jag min sångröst.’ 
 
’Vad vill du mig?’ 
Gamlingen hörde oron  
i fågelns röst 
och undrade varför. 
Fågeln svarade: 
’Jag har kommit          
den långa vägen,                       
för du är Jordens son; 
jag tror du skulle förstå mig’ 
’Så säg vad du har på hjärtat!’ 
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II  
"Our Mother Earth feels sick! 
Her children torment her  
With gruesome games; 
Her skin is torn asunder by tanks, 
Dynamite inflicts burning sours on her body, 
Toxic chemicals run through her veins, 
And lethal gases fill her lungs – 
She suffers from shivers, cough and fever.  
 Do you remember how last Christmas 
She suffered from severe stomach-ache, 
Her whole inner being shook with convulsions, 
And she threw up a violent wave of her fluids –  
A tsunami that drowned all far and near 
And do you recall how a few weeks later on 
She got palpitation and breathed so heavily 
Exhaling a wind storm that violently 
Fell haughty pines and majestic firs? 
And haven't you heard either  
About her rising fever 
That is causing flood in the oceans 
When the snow melts from her breasts? 
The bird paused, and then added: 
"Earth, our mother, needs us now! 
We must hurry to help her. 
We must stand by Mother Earth!" 
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 II 
’Vår Moder Jord mår mycket dåligt          
hennes barn plågar henne med grymma lekar; 
hennes hud rivs sönder av stridvagnar, 
dynamit bränner svidande sår på kroppen 
farliga kemikalier rinner i hennes ådror, 
giftiga gaser fyller hennes lungor,    
hon lider av frossa, hosta och feber. 
Minns du hur hon vid jultiden fick magkramp 
Hela hennes inre darrade av skälvningar 
och spydde upp en våldsam våg av vätska, 
en tsunami som dränkte allt nära och fjärran? 
Och kommer du ihåg när hon fick hjärtbesvär   
ett par veckor senare och flämtade hårt  
flåsande likt en stormvind som ondskefullt 
fällde stolta tallar och breda granar? 
Har du heller inte hört  
om hennes stigande feber 
som orsakar översvämningar i alla hav 
när snön smälter bort från hennes bröst?’ 
Fågeln tystnade, och återtog sedan: 
’Jorden, vår Moder, behöver oss nu! 
Vi måste genast skynda till hennes hjälp.  
För Moder Jord måste vi ställa upp!’ 
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III  
"What can I do? 
  
An old man am I 
Far away from all, 
Neither strong nor rich, 
Without influence or authority. 
I own a little land, 
A flock of sheep, and my ram Sathi, 
Imdad, my dear wife 
And my daughter Arodnap; 
 Haven't you flown into the wrong direction?" 
"No, it is you that I seek! 
It is you who have the daring ram 
And the golden girl. 
One fears no hurdle  
And the other knows no evil, 
Together they make an invincible pair – 
And it is for their sake I have come here!" 
The old man shook his head: 
"It's true that my ram is strong and brave, 
And my daughter is chaste, 
But what service could they perform 
That Mother Earth would heal?" 
"Unseen should they enter 
The well-guarded citadel of gods, 
On the other side of the rainbow, 
And open the Pandora's Box." 
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III 
’Vad kan väl jag göra?  
 
En gammal man är jag 
långt borta från allt, 
varken stark eller rik, 
utan inflytande och gehör. 
Jag äger en liten gård, 
en fårflock, min bagge Sathi, 
Imdad, min äkta maka  
och min dotter Arodnap; 
Har du inte flugit åt fel håll?’ 
’Nej, det är dig jag har sökt upp! 
Hos dig finns den dristiga väduren, 
Och den gyllene flickan. 
Den ena räds ej några faror 
den andra känner ej ondskan, 
tillsammans är de oslagbara -   
det är för deras skull jag är här!’ 
Gubben skakade på huvudet: 
’Visst är bocken stark och djärv 
och flickan min är oskuldsfull, 
men vilken tjänst kan de bidra med 
så att Moder Jord blir frisk?’ 
  ’De ska osedda ta sig in        
i gudarnas välbevakade slott 
på andra sidan av regnbågen 
för att öppna Pandoras Ask’ 
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"Open the Pandora's Box!" 
Horrified, yelled the old man. 
"Doesn't it suffice with all the misery that already 
abounds, 
Must you release more evil?" 
 "No, all the miseries are already running loose, 
Only Hope had stayed behind, 
But it did not stay there of her own accord – 
It was confined there by hideous forces. 
And we have lived for age 
In darkness, without hope. 
And now Hope must be set free 
If we are to regain a trustworthy belief." 
 But the farmer cried again: 
"A belief? And what purpose a belief would serve? 
It is just the beliefs held by various people 
That spread suffering and sorrow in the world! 
In the name of religion ravage 
One race members of another." 
 "Not that kind of belief, Dear Sir " 
Said the bird,  
"No, not that kind! 
That kind of belief is borne by the people 
Who are either blinded by their arrogant pride 
Or suffer from grave destitution. 
That kind of belief is devoid of knowledge, 
And it merely leads to dark thoughts 
And results in the execution of innocent people 
By narrow minded tyrants; 
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’Öppna Pandoras Ask?’ 
Skräckslagen skrek gamlingen: 
’Räcker det inte med eländet som finns, 
måste du släppa ut mer ondska?’ 
’Nej, all ondska är redan utsläppt, 
endast Hoppet stannade ju kvar, 
men inte hölls hon kvar av egen vilja, 
utan fängslad utav grymma makter. 
Vi har levt i evigheter 
i mörker utan något hopp. 
Nu måste Hoppet släppas fritt 
om vi ska återfå en värdig Tro.’ 
Men bonden skrek igen: ’En Tro? 
Och vad ska vi med Tro till? 
Det är just Tron hos varje folk, 
som sprider elände och sorg i världen! 
I religionens namn utplånar  
Den ena rasen den andra.’ 
’Inte den sortens tro, min herre,’ 
genmälde fågeln. ’Nej, inte den sortens!  
En sådan tro bärs endast 
av människor, förblindade  
av svällande högmod 
eller av gränslös vanmakt. 
Det är en tro utan kunskap; 
den leder blott fram till mörka tankar 
och får till följd att oskyldiga människor,  
utplånas av trångsynta tyranner, 
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Or, certain individual without any hope, 
After being misled by others  
Who use false divine references for their own 
purpose, 
Are led to kill harmless people 
By self-annihilation combined with murder. " 
  
  
IV 
"No, the belief that arises with Hope, 
And in due time matures into knowledge, 
Supported by facts and reason; 
That belief shows us the path to enlightenment. 
  
That's why we must liberate Hope! 
With hope in every heart,  
Sound beliefs in our mind 
And knowledge as our goal 
We would tame the wicked forces. 
First, when no one mobs another 
Because one is a man, woman, bird or fish; 
White, pale, brown or black; 
Jew, Christian, Muslim or Hindu; 
Asian, African, European or American; 
But accept all as our fellow-beings,  
Then could we endeavour to retrieve 
Mother Earth's lost honour and grace.  
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eller att vissa individer utan hopp, 
Efter att ha blivit lurade av sådana 
som använder guds ord för deras egna intressen 
och sedan sprider död bland harmlösa 
med självmord samordnat med mord!’ 
 
 
IV 
’Nej, den Tro som framkallas utav Hopp 
och omvandlas med tiden till vetande, 
bestående av kunskap och förnuft, 
en sådan Tro leder oss till ett upplyst sinne. 
 
Därför måste vi befria Hoppet! 
Med Hopp i varje hjärta,  
sund tro i sinnet 
och med kunskapen som mål 
ska vi blidka de grymma krafterna.  
Och när ingen längre trakasserar någon 
för att den är man, kvinna, fågel eller fisk, 
vit, gul, brun, eller svart, 
jude, kristen, muslim eller hindu, 
asiat, afrikan, europé eller amerikan, 
utan alla godtar sina medlevande, 
först då kan vi sträva efter att återställa 
Moder Jords heder och värdighet. 
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And together could we  
Reclaim Her devastated gardens, 
Cleanse her poisoned soil, 
Get rid of the toxic gases; 
Only then, when She feels restored, 
Our Mother Earth perhaps anew 
Open her arms and give us the sanctuary 
And the love that we have lost 
Because of our misdeeds!" 
  
V 
The old farmer objected: 
"But the citadel of the gods 
Lies beyond the rainbow! 
How could Sathi and Arodnap 
Reach those grounds?" 
 "Yes! I would be their guide, 
And with my song I would plead their case; 
With Sathi's bold climb 
And Arodnap's innocence 
Every place is within their reach. 
When the gods hear about  
The suffering of Mother Earth 
Surely they would set Hope free! 
 The old farmer closed his eyes, 
Inhaled deep and said: 
"Go ahead and take my beloved daughter, 
And take my wondrous ram, 
Because I hear the truth in your voice! 
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Sedan, tillsammans kan vi återplantera 
i hennes förfallna trädgårdar, 
rensa hennes förgiftade marker,  
och filtrera bort de giftiga gaserna. 
Då, när hon är återställd, 
vill Moder Jord kanske på nytt   
öppna sin famn och ge oss det skydd  
och den kärlek som vi snart har förlorat 
på grund av våra illgärningar!’ 
 
V 
Den gamle bonden invände: 
’Men gudarnas slott 
ligger bortom regnbågen! 
Hur ska Sathi och Arodnap 
kunna nå dess marker?’ 
’Jo, jag blir själv deras vägvisare, 
med min sång för jag deras talan; 
med Sathis djärva språng 
och Arodnaps renhet 
når de vilken plats som helst. 
När gudarna hört dem berätta om  
vår Moder Jords tillstånd 
släpper de säkert Hoppet fritt!’ 
Den gamle bonden blundade, 
andades djupt och sade: 
’Så tag då min älskade dotter, 
tag min förträfflige bagge, 
ty jag hör sanningen i din sång! 
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 May you reach the citadel you just named, 
And Hope be your travelling companion 
On your way home! Go now 
Before it gets too late!” 
VI 
Thereupon slept the old farmer 
A deep and tranquil sleep; 
Not the sleep of a man 
Who had sent away his daughter and his ram; 
No, but the sleep of a Mother Earth’s child 
Who had served his mother well!  
VII 
He was awoken from his deep sleep 
When he heard his wife call: 
 “Wake up… wake up!” 
 “Why are you yelling, 
and why are you so hoarse?” 
Asked the old man. 
He heard his wife speak anxiously: 
“Barn’s gates are wide open 
And Sathi is not there, 
Arodnap’s window is also open 
But she lies not in her bed!” 
The old man smiled and said in a steady tone: 
“Fear not, my dear Imdad, 
I know where they have gone, 
And before the night falls 
They would come home with Hope.” 
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Må ni nå slottet du har nämnt, 
och må Hoppet bli erat ressällskap 
på hemvägen! Ge er av nu, 
innan det blir alltför sent!’ 
VI 
Därpå sov den gamle bonden 
en djup och fridfull sömn, 
inte sömnen hos en man som 
sänt iväg sin dotter och sin bagge, 
nej, sömnen hos ett Jordens barn 
som hade tjänat Modern väl! 
VII 
Han lämnade sin djupa sömn 
först när hans gumma ropade: 
’Vakna! Vakna!’ 
 Den gamle sa: ’Men varför skriker du? 
Och varför är du så hes?’  
Han hörde gumman säga med oro i sin röst: 
’Ladugårdens port står vidöppen 
och Sahti är försvunnen, 
Arodnaps fönster är öppet likaså, 
men inte ligger hon i sängen!’ 
Han log och sade då med stadig stämma: 
’Bekymra dig inte, min kära Imdad, 
jag vet vart de har tagit vägen 
och innan kvällens mörker faller, 
kommer de åter hem med Hopp.’ 
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Even if his wife did not grasp anything  
Of what he said, she heard the belief in his voice 
And saw the lustre in his eyes. 
 She smiled too and looked out  
Of the window – filled with hope! 
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Trots att gumman ej begrep ett ord 
av det han sade, så hörde hon hur rösten 
ljöd av Tron, och såg hans ögon lysa. 
 
Då log hon också och blickade ut  
igenom fönstret, fylld av Hopp! 
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The Dark Source of Light 
Far away 
Beyond the visible stars 
Exists 
 non-being alongside being 
 anti-matter changing into matter 
  and vice versa. 
 
There 
Our mighty Sun 
 that helps grow all that lives on Earth 
Trembles like a timid glow worm 
 in the presence of far mightier luminescent 
bodies. 
Over there 
The great chasm of black hole 
 swallows all that comes in its range 
Accumulating and compressing it 
 so tight that it no longer can hold its energy 
 and it explodes again with a bang 
 creating new beings out of an apparent nothing 
 
That is the cosmic cycle of life and death. 
That is where Darkness gives birth to Light! 
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Ljusets mörka källa 
Långt borta 
Bakom synliga stjärnor 
Existerar 
 icke-vara sida vid sida av vara 
 anti-materia förvandlas till materia 
 och omvänt 
 
Där 
Vår mäktiga sol 
 livgivande till allt som växer på jorden  
Darrar som en timid lysmask 
 i närvaron av övermäktigt glödande himla–
kroppar  
 
Där borta 
Sväljer det stora gapet av svarta hål 
 allt som kommer i närheten 
Ackumulerar och pressar ihop det 
 så tätt att det inte längre kan behålla sin energi 
 och det exploderar med en bang 
 då föds nya ting ur ett osynligt ingenting 
 
Det är det kosmiska omloppet av liv och död 
Där ljuset föds ur mörkret! 



267 
 

 



268 
 
 

 


	BOOK-Content -Dreamer-eBook.pdf
	Vudya Kitaban Förlag
	Copyright    © Sain Sucha
	3  The Dark Source of Light     40
	4  Vessels for Light        42
	3  Ljusets mörka källa       41
	4  Ljusets bärare         43
	31  Thanks for Joining the Ride    114
	22  Mänskligt dilemma III      89
	23  Viktiga händelser och      91
	enkla ord
	CONTENTS

	43  Första maj          149
	44  Jag vet vem du är       153
	CONTENTS

	62  Versen            187
	63  Lär mig hur          189
	82  Uppror            231
	83  Privilegium          233

	The BOOK-Dreamer-20220330-lasertryck.pdf
	I
	I
	Far away
	Trembles like a timid glow worm
	Over there
	Accumulating and compressing it
	Ljusets mörka källa
	Långt borta
	Där
	Darrar som en timid lysmask
	Där borta
	Ackumulerar och pressar ihop det
	och det exploderar med en bang
	From hand to hand
	Riding the photon boats
	Swirling around on gravity waves
	The realm of human affection
	Hate, suspicion, egoism and self-deceit
	But
	It was the third evening in a stretch
	The day after I sat on my balcony again
	It was a sunny dawn that scented well
	I looked towards her and was flabbergasted
	Black mascara on her eyelashes
	A golden thread laced her wingtips
	Her toes were dark velvet
	Metamorfos
	Morgonen därpå satt jag på min balkong igen
	Det var en solig gryning som doftade gott
	Jag tittade mot henne och var häpen
	Svart mascara på hennes ögonfransar
	En gyllene tråd lyste upp hennes vingkanter
	Hennes fötter var mörklila
	Where are you off to? I asked
	Ensamheten
	Titta,
	min ensamhet har lämnat mig igen!
	Då stiger tystandens hav med hela sin kraft
	Vid nattens slut när du lämnar mig igen
	While travelling on the Life Train
	You see faces
	Most faces appear and disappear
	You see a face that when it vanishes
	That you cannot wash off
	Without looking at the person
	The aura, the scent, the warmth
	Out of nowhere he was there one day
	We travelled together for many years
	And then suddenly he is gone
	You would come
	And then
	A widow’s face ashen with grief
	If you look at the other way
	So
	Innocent children and adults murdered
	By an estranged youth turned psycho
	Ashen faces, saddened eyes
	Nation’s father – the President
	I share your grief and pain!
	But tell me Mr. Obama
	Indiscriminately murder
	I am not critical to your struggle
	Against terrorism, Talibans or fundamentalists
	I actually support you all the way
	Wasn’t your grief and pain genuine?
	Or
	Then
	Dance with all your body




