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from: eight seasons 

 
post autumn 

 
 
i did not invent the 
trees but learnt their 
 
names gave your’s  
to some they did not  
object and repeated it 
in the wind even  
the wind carries it well 
from tree to tree to you. 

 

শরৎকােলর পর 

আিম গাছ িমেথয্-িমেথয্ 
বানাiিন িশেখিছ তােদর 

নাম িদেয়িছ েতামার নাম 
তােদর তারা আপিt 
কেরিন আর বার-বার 
বাতােস বেলেছ েতামার নাম 
িক aনায়ােস হাoয়া িনেয় েগেছ 
গাছ েথেক গােছ েতামার কােছ 
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from: a round dance 
 
 
beatrice i sing when no one hears me 
i devise1 names for you with a soft voice 
i am well beatrice thank you i hum 
and don’t just carry you on my lips with 
full lungs i expel you from within me and 
love you in my remembrance as a high note2  
in the head in the ear i hear3 you beatrice 
 

 
িবয়ািtেচ আিম গাi যখন েকu েশােন না  
মৃদ ুগলায় আিম ৈতরী কির েতামার জনয্ কত নাম 
আিম ভােলা আিছ িবয়ািtেচ আর তুিম আিম ন নাi  
আর েতামােক ধু েঠাঁেট রািখ না pাণ 
খুেল বুক ফািটেয় আিম েতামায় েভতর েথেক 
গাi আর ভােলাবািস মেন রািখ েতামার সুর  
কেণর্ মিsে  আিম েতামায় িন িবয়ািtেচ 
 
  

 
1 /invent/imagine/dream 
2 /tone/  
3 /love you and remember you as a high note that reverberates in my head and ear and that is how i listen to you 
Beatrice 
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norma and i that is a poem 
a mesh a thicket in which there 
is room only for norma and me  
norma and i slash4 our way through  
the poem and pitch a tent in the clearing5 
norma and i sleep close our 
tent is of words that mean us 

 
 

নমর্া আর আিম eকিট কিবতা 
eকিট জাল eকিট েঝাপ েযখােন  
জায়গা আেছ ধু নমর্া আর আমার জনয্ 
নমর্া আর আিম রাsা েকেট-েকেট েবিরেয় আিস 
কিবতা েথেক আর েখালা জায়গায় তাঁবু খাটাi 
নমর্া আর আিম ঘুমাi আর বn কির আমােদর 
শেbর তাঁবু যার মােন আমরা 

  

 
4 fight/hack 
5 light 



Poems by Raphael Urweider 
Translations by Sampurna Chattarji 
 
 

zoe you have lost an earring 
i stroke the grass like a sleeping beast 

zoe you have lost an earring 
i comb the grass like you comb your hair 
  zoe i can’t find your earring 
i grope in the grass that is grey by night  
  zoe your earring must be somewhere else 
i have knelt for so long in the darkness before you 
  zoe the air smells of earth  
i search in vain the soil is soft 
  zoe your earring maybe lost forever 
i can find only twigs and stones in the grass 
  zoe just have a little more patience 
i stay on my knees and i search for your sake 
  zoe you have lost an earring 
i will not give up till you have it again 
  zoe you bend down and help with the search 
i find the earring in your hair 

 
zoe তুিম কােনর দলু হািরেয়ছ 

আিম ঘােসর গােয় হাত বুলাi েযন ঘুমn প  
  zoe তুিম কােনর দলু হািরেয়ছ 
আিম ঘাস আঁচড়াi েযমন তুিম েতামার চুল 
  zoe আিম েতামার কােনর দলু খুঁেজ পািc না 
আিম aেnর মেতা হাতড়াi েসi রািtের ধূসর ঘাস 
  zoe েতামার কােনর দলু িন i aনয্ েকাথাo 
আিম anকাের েতামার সামেন কতkণ বেস আিছ হাঁটু েগেড় 
  zoe বাতােস মািটর গn 
আিম বৃথা খুঁেজ যাi মািটটা নরম 
  zoe হয়েতা েতামার কােনর দলু সিতয্ হািরেয় েগেছ 
আিম ধু কািঠ আর পাথর খুঁেজ পাi ঘােস 
  zoe আর eকটু ৈধযর্ রােখা 
আিম হাঁটু েগেড় থািক আর েতামার খািতর আিম খুঁিজ 
  zoe তুিম কােনর দলু হািরেয়ছ 
আিম হার মানেবা না যতkণ না তুিম oটা িফের পাo 
  zoe তুিম ঝঁুেক সাহাযয্ কর েখাঁেজ 
আিম কােনর দলু খুঁেজ পাi েতামার চুেল 
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lea when i look at the moon 
that is slowly becoming full 
i do not think of you the  
moon has nothing in common  
with you lea its pale its craggy  
its light bone-white surface does  
not resemble you in the least and  
still dear lea i think of you whether  
or not i see the slow full moon  
because even before i saw it lea  
most of all i was thinking of you 

 
িলয়া আিম যখন চাঁদ েদিখ  
আেs-আেs হেয় uঠেছ পূিনর্মার চাঁদ  
তখন েতামার কথা ভািবনা চাঁেদ  
িক আেছ িলয়া েযটা েতামার েনi তার mান  
িশলাময় হালকা হাড়-সাদা েচহারার সােথ  
েতামার eকটুk িমল েনi আর তাo আিম  
েতামার কথা ভািব oেগা িলয়া েসi ধীর  
sীর পূিনর্মার চাঁদ েদিখ বা না েদিখ  
কারণ েসটা েদখার আেগi িলয়া 
আিম ধু েতামার কথাi ভাবিছলাম  
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magdalena you may not know 
how to work the washing machine 
but you do know what’s what 
I for instance mean something to you 

and that makes about as much sense for you 
as it makes me into some thing so 
the fact of the matter is magdalena 
if I may now think of myself as a thing 

I can then say that there are things 
you don’t know how to work 
and I take that to mean that you also 
wouldn’t know how to work me  

all things being washing machines 
but magdalena we are not we say 
happily we other things we 
are ready to help please help yourself 

 
মাগডােলনা তুিম হয়েতা  
oয়ািশং েমিশন চালােত জােনা  না  
িকn তুিম aনয্ aেনক িকছু ভােলা কেরi জােনা 
েযমন ধেরা আিম েতামার েকu হi 
 
আর তুিম eটা িঠক oi ভােব জােনা েয ভােব েতামার  
ei জানায় আিম eকটা িজিনস হেয় যাi 
আসল িজিনস িক জােনা মাগডােলনা  
আিম যিদ মেন কির আিম eকটা িজিনস 
 
তাহেল আিম  eটাo বলেত পাির eমন িজিনস  
আেছ েয েলা তুিম চালােত জােনা না  
আর তার মােন ei দাঁড়ােলা   
আমােক িক ভােব চালােত হয় েসটাo তুিম জানেব না 
 
ধেরা সব িজিনসi oয়ািশং েমিশন  
মাগডােলনা আমরা েতা নi আমরা খুিশ হেয়  
বিল আমরা aনয্ িজিনস আমরা 
েসবায় হািজর pীজ আমােদর চালাo 


