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[In Sophie’s Diary]
 .  

For poems, Sophie, ask me not, I pray.
When thou art back in Poland’s merry clime,
A flower will sing a song for thee each day,
A star at night will make for thee a rhyme.
Before the flower may die, before the star may fall,
Listen! They are the finest poets of them all.

The stars so blue, the flowers so lovely red
Whole epics, Sophie, will compose for thee.
Know that what they will say, I might have said,
For they have sown the grains of words in me.
And where the silver waves of Ikwa flow so mild,
I used to be, ust like Sophia, once, a child.

Now I have le to roam in lands so far,
A winding path is now my only bower.
Oh bring to me some brightness of that star!
Oh bring to me some agrance of that flower!
I need re uvenation, so come back to me
From Poland as if om the skies. I wait for thee.

Ten utwór est udostępniony na licenc i Creative Commons Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach
..PL.
Źródło: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowacki-in-sophies-diary
Tekst opracowany na podstawie: Polish Poetry in English, tłum. Jarek Zawaǳki [online], [dostęp: ..].
Dostępny WWW: http://archive.org/details/PolishPoetryInEnglish.
Wydawca: Fundac a Nowoczesna Polska
Publikac a zrealizowana w ramach pro ektu Wolne Lektury (http://wolnelektury.pl). Materiał źródłowy po-
brany ze strony http://archive.org/details/PolishPoetryInEnglish.
Opracowanie redakcy ne i przypisy: Paulina Choromańska.
Okładka na podstawie: zappowbang@Flickr, CC BY .
Wesprzyj Wolne Lektury!
Wolne Lektury to pro ekt fundac i Nowoczesna Polska – organizac i pożytku publicznego ǳiała ące na rzecz
wolności korzystania z dóbr kultury.
Co roku do domeny publiczne przechoǳi twórczość kole nych autorów. ǲięki Two emu wsparciu bęǳiemy
e mogli udostępnić wszystkim bezpłatnie.
Jak możesz pomóc?
Przekaż % podatku na rozwó Wolnych Lektur: Fundac a Nowoczesna Polska, KRS .
Dołącz do Towarzystwa Przy aciół Wolnych Lektur i pomóż nam rozwĳać bibliotekę.
Przekaż darowiznę na konto: szczegóły na stronie Fundac i.

http://www.wolnelektury.pl
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowacki-in-sophies-diary
http://www.wolnelektury.pl/
http://www.wolnelektury.pl/
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://nowoczesnapolska.org.pl
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/slowacki-in-sophies-diary
http://redakcja.wolnelektury.pl/cover/image/2394
https://wolnelektury.pl/towarzystwo/
http://nowoczesnapolska.org.pl/pomoz-nam/wesprzyj-nas/

