
LUCY GRAY

Oft I had heard of Lucy Gray: 
And, when I crossed the wild,

I chanced to see at break of day 
The solitary child. 

No mate, no comrade Lucy knew; 
She dwelt on a wide moor, 

--The sweetest thing that ever grew 
Beside a human door! 

You yet may spy the fawn at play, 
The hare upon the green; 

But the sweet face of Lucy Gray 
Will never more be seen. 

"To-night will be a stormy night
You to the town must go; 

And take a lantern, Child, to light 
Your mother through the snow." 

"That, Father! will I gladly do: 
'Tis scarcely afternoon--

The minster-clock has just struck two, 
And yonder is the moon!” 

At this the Father raised his hook, 
And snapped a faggot-band; 

He plied his work;--and Lucy took 
The lantern in her hand.

Not blither is the mountain roe: 
With many a wanton stroke 

Her feet disperse the powdery snow, 
That rises up like smoke.

The storm came on before its time: 
She wandered up and down; 

And many a hill did Lucy climb: 
But never reached the town. 
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LUCY GRAY

Tôi thường nghe nói tới em
Và khi có dịp ngẫu nhiên băng đồng

Giữa hoang vu, lúc rạng đông
Gặp Lucy Gray vô cùng đơn côi.

Bạn bè em chẳng quen ai;
Sống đời cô quạnh tại nơi hoang tàn,

Lớn lên hiền dịu vô vàn
Gần bên cửa ngõ nhân gian hững hờ!

Bạn thường thấy lũ nai tơ
Và thỏ rừng giỡn chơi bờ đồng xanh;

Nhưng nào còn thấy mặt xinh
Của em bé gái thật tình dễ thương.

“Đêm nay bão tố chập chùng
Con về thị trấn ngay đừng chờ chi;

Mang theo một chiếc đèn kia
Thắp cho Mẹ sáng phòng khi tuyết nhiều.”

“Thưa Cha! Con sẽ làm theo
Chiều nay kỳ lạ, tuyết gieo bất thường

Nhà thờ mới vọng hồi chuông
Điểm vang hai tiếng, trăng vàng còn xa!”

Cha nghe xong lấy móc ra
Móc vào bó củi, không chờ gì thêm

Cha làm công việc tiếp liền,
Con đưa tay nắm chiếc đèn ra đi

Vui như nai núi khác chi
Con đùa giỡn chạy, tay thì múa may

Đôi chân đạp tuyết tung bay
Bốc lên như khói văng đầy khắp nơi.

Nào ngờ bão tới sớm rồi
Lang thang cô bé lên đồi xuống nương

Trèo cao vượt lắm đoạn đường
Đâu về tới chốn lẹ làng bình yên.



The wretched parents all that night 
Went shouting far and wide; 

But there was neither sound nor sight 
To serve them for a guide.

At day-break on a hill they stood 
That overlooked the moor

And thence they saw the bridge of wood, 
A furlong from their door

They wept--and, turning homeward, cried, 
"In heaven we all shall meet;" 

--When in the snow the mother spied 
The print of Lucy's feet. 

Then downwards from the steep hill's edge 
They tracked the footmarks small; 

And through the broken hawthorn hedge, 
And by the long stone-wall; 

And then an open field they crossed: 
The marks were still the same; 

They tracked them on, nor ever lost; 
And to the bridge they came. 

They followed from the snowy bank 
Those footmarks, one by one, 
Into the middle of the plank; 
And further there were none! 

--Yet some maintain that to this day 
She is a living child; 

That you may see sweet Lucy Gray 
Upon the lonesome wild. 

O'er rough and smooth she trips along, 
And never looks behind; 
And sings a solitary song 
That whistles in the wind.

William Wordsworth 
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