
EEnngglliisshh  RRoommaannttiicc  PPooeettrryy  

AAllaann  HHaaffffaa  

  

PPlleeaassee  SSiilleennccee  CCeellll  PPhhoonneess  

WWiilllliiaamm  BBllaakkee  ((11775577--11882277))  

  HHuummbbllee  OOrriiggiinnss  

  LLeefftt  sscchhooooll  aatt  aaggee  ooff  1100  ttoo  ggoo  ttoo  ddrraawwiinngg  sscchhooooll  

  AAtt  1155  hhiiss  ffaatthheerr  ccoouulldd  nnoott  aaffffoorrdd  eennttrraannccee  ttoo  sseenndd  hhiimm  ttoo  aa  ppaaiinntteerr’’ss  ssttuuddiioo;;  SSeenntt  ttoo  

aapppprreennttiiccee  aatt  tthhee  wwoorrkksshhoopp  ooff  aa  mmaasstteerr--eennggrraavveerr  

  AAtt  aaggee  ooff  2222  eenntteerreedd  tthhee  RRooyyaall  AAccaaddeemmyy,,  bbuutt  hhiiss  aarrtt  wwaass  ttoooo  uunnccoonnvveennttiioonnaall  ttoo  bbee  aacccceepptteedd  

  NNoott  ffuullllyy  rreeccooggnniizzeedd  uunnttiill  tthhee  llaattee  1199
tthh

  aanndd  2200
tthh

  cceennttuurriieess  

  hhttttpp::////wwwwww..bbllaakkeeaarrcchhiivvee..oorrgg//bbllaakkee//  

  

““SSoonnggss  ooff  IInnnnoocceennccee  aanndd  EExxppeerriieennccee””  

  MMaattuurree  rreefflleeccttiioonn  oonn  tthhee  ppooeemmss  ffrroomm  SSoonnggss  ooff  IInnnnoocceennccee  

  PPuubblliisshheedd  bbootthh  sseettss  ttooggeetthheerr  aass  SSoonnggss  ooff  IInnnnoocceennccee  aanndd  EExxppeerriieennccee,,  11779944  

  OObbjjeeccttiivvee::  ttoo  sshhooww  tthhee  ““ttwwoo  CCoonnttrraarryy  SSttaatteess  ooff  tthhee  HHuummaann  SSoouull””  

  CCoolloorreedd  pprriinnttss  aaccccoommppaanniieedd  eeaacchh  ppooeemm..  

  

HHoollyy  TThhuurrssddaayy  II  

  PPaarraaddee  ooff  cchhiillddrreenn  iiss  oorrddeerrllyy  aanndd  ccoolloorrffuull  

  CChhiillddrreenn  aappppeeaarr  aass  aa  nnaattuurraall  pphheennoommeennaa  

  TThheeiirr  VVooiicceess  iinn  SStt..  PPaauull’’ss  CCaatthheeddrraall  aallssoo  aarree  aa  nnaattuurraall  ssiimmiillee::  ““lliikkee  hhaarrmmoonniioouuss  

tthhuunnddeerriinnggss””  

  TThhee  bbeeaaddlleess,,  wwhhoo  ssuuppeerrvviissee  tthhee  oorrpphhaannss,,  aarree  ““wwiissee  gguuaarrddiiaannss  ooff  tthhee  ppoooorr””  

  TThhee  llaasstt  lliinnee  lliikkeennss  tthhee  oorrpphhaannss  ttoo  aannggeellss  

  

HHoollyy  TThhuurrssddaayy  IIII  

  PPoosseess  aa  sseerriieess  ooff  RRhheettoorriiccaall  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthhee  ppaarraaddee  ooff  oorrpphhaannss  ttoo  SStt..  PPaauull’’ss  

  IIss  iitt  hhoollyy??    

  TThhee  nnaattuurraall  mmeettaapphhoorrss  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ppooeemm  aarree  rreevveeaalleedd  ttoo  bbee  ffaallssee  mmeettaapphhoorrss  

  SSuunn  ddooeessnn’’tt  sshhiinnee;;  FFiieellddss  aarree  bblleeaakk  aanndd  bbaarree;;  PPaatthhss  aarree  ffuullll  ooff  tthhoorrnnss;;  EEtteerrnnaall  WWiinntteerr;;    

  FFiinnaall  SSttaannzzaa::  IInn  aa  llaanndd  wwiitthh  SSuunn  aanndd  RRaaiinn,,  tthheerree  sshhoouulldd  nnoo  bbaabbeess  iinn  hhuunnggeerr  aanndd  ppoovveerrttyy  

  QQuueessttiioonnss  bbootthh  tthhee  iiddeeaalliissmm  ooff  RReelliiggiioouuss  CChhaarriittyy  aanndd  tthhee  iiddeeaalliissmm  ooff  RRoommaannttiicc  NNaattuurraalliissmm  

  

WWiilllliiaamm  WWoorrddsswwoorrtthh    

  hhttttpp::////mmeemmbbeerrss..aaooll..ccoomm//wwoorrddssppaaggee//bbiioo..hhttmm  

  CChhiillddhhoooodd  iinn  LLaakkee  DDiissttrriicctt  



  11779900ss,,  vviissiitteedd  FFrraannccee  aanndd  ssyymmppaatthhiizzeedd  wwiitthh  RReevvoolluuttiioonnaarriieess  

  AAfftteerr  WWaarr  bbeettwweeeenn  EEnnggllaanndd  aanndd  FFrraannccee,,  hhee  wwaass  ccoonnfflliicctteedd  

  11880044,,  RRiissee  ooff  NNaappoolleeoonn  aanndd  WWoorrddsswwoorrtthh  bbeeccoommeess  aa  RRooyyaalliisstt  

  PPrreeffaaccee  ttoo  LLyyrriiccaall  BBaallllaaddss,,  11779988,,  wwiitthh  SSaammuueell  CCoolleerriiddggee  

  

CCoonnttrroolllliinngg  IIddeeaass  ooff  WWoorrddsswwoorrtthh’’ss  PPrreeffaaccee  

  SSyymmppaatthhyy  ooff  NNaattuurree  aanndd  MMaann    

  UUssee  ooff  NNaattuurraall  LLaanngguuaaggee  ooff  MMeenn  

  FFooccuuss  oonn  SSiimmppllee  MMeenn,,  FFaarrmmeerrss  ((PPaassttoorraall??))  

  PPaassssiioonn  oovveerr  RReeaassoonn::  IInntteerreesstt  iinn  ffeeeelliinnggss  

  PPooeett  aass  aa  mmaann  wwhhoo  ffeeeellss  mmoorree  iinntteennsseellyy  tthhaann  mmoosstt  mmeenn..  

  IImmaaggiinnaattiioonn  

  

EEmmoottiioonn  iinn  PPooeettrryy  

  PPooeettrryy  sshhoouulldd  eevvookkee  aann  eemmoottiioonnaall  rreeaaccttiioonn,,  bbuutt  iitt  sshhoouulldd  nnoott  aaiimm  aatt  ““oouuttrraaggeeoouuss  

ssttiimmuullaattiioonn……””    HHee  ccoommmmeennttss  oonn  tthhee  ““eexxttrraaoorrddiinnaarryy  iinncciiddeennttss””  ooff  tthhee  ttiimmee  aanndd  tthhee  

““iinnccrreeaassiinngg  aaccccuummuullaattiioonn  ooff  mmeenn  iinn  cciittiieess””  aass  aa  ccaauussee..    TThhee  oobbjjeeccttiivvee  iiss  ttoo  pprroovviiddee  aa  

ccoouunntteerr  ssttiimmuulluuss,,  wwhhiicchh  iiss  eemmoottiivvee,,  bbuutt  nnoott  ddeessttrruuccttiivvee  oorr  oovveerrwwhheellmmiinngg..    OOtthheerr  rroommaannttiiccss  

wwiillll  ddiissaaggrreeee  wwiitthh  WWoorrddsswwoorrtthh..  

  

LLiinneess  WWrriitttteenn  iinn  EEaarrllyy  SSpprriinngg,,  11779988  

  II  HHEEAARRDD  aa  tthhoouussaanndd  bblleennddeedd  nnootteess,,  

WWhhiillee  iinn  aa  ggrroovvee  II  ssaattee  rreecclliinneedd,,    

IInn  tthhaatt  sswweeeett  mmoooodd  wwhheenn  pplleeaassaanntt  tthhoouugghhttss    

BBrriinngg  ssaadd  tthhoouugghhttss  ttoo  tthhee  mmiinndd..    

TToo  hheerr  ffaaiirr  wwoorrkkss  ddiidd  NNaattuurree  lliinnkk    

TThhee  hhuummaann  ssoouull  tthhaatt  tthhrroouugghh  mmee  rraann;;    

AAnndd  mmuucchh  iitt  ggrriieevveedd  mmyy  hheeaarrtt  ttoo  tthhiinnkk    

WWhhaatt  mmaann  hhaass  mmaaddee  ooff  mmaann..    

TThhrroouugghh  pprriimmrroossee  ttuuffttss,,  iinn  tthhaatt  ggrreeeenn  bboowweerr    

TThhee  ppeerriiwwiinnkkllee  ttrraaiilleedd  iittss  wwrreeaatthhss;;    

AAnndd  ''ttiiss  mmyy  ffaaiitthh  tthhaatt  eevveerryy  fflloowweerr    

EEnnjjooyyss  tthhee  aaiirr  iitt  bbrreeaatthheess..    

  

  

TThhee  bbiirrddss  aarroouunndd  mmee  hhooppppeedd  aanndd  ppllaayyeedd,,    

TThheeiirr  tthhoouugghhttss  II  ccaannnnoott  mmeeaassuurree::----    

BBuutt  tthhee  lleeaasstt  mmoottiioonn  wwhhiicchh  tthheeyy  mmaaddee    

IItt  sseeeemmeedd  aa  tthhrriillll  ooff  pplleeaassuurree..    

TThhee  bbuuddddiinngg  ttwwiiggss  sspprreeaadd  oouutt  tthheeiirr  ffaann,,    

TToo  ccaattcchh  tthhee  bbrreeeezzyy  aaiirr;;    

AAnndd  II  mmuusstt  tthhiinnkk,,  ddoo  aallll  II  ccaann,,    



TThhaatt  tthheerree  wwaass  pplleeaassuurree  tthheerree..    

IIff  tthhiiss  bbeelliieeff  ffrroomm  hheeaavveenn  bbee  sseenntt,,    

IIff  ssuucchh  bbee  NNaattuurree''ss  hhoollyy  ppllaann,,    

HHaavvee  II  nnoott  rreeaassoonn  ttoo  llaammeenntt    

WWhhaatt  mmaann  hhaass  mmaaddee  ooff  mmaann??  

MMyy  hheeaarrtt  LLeeaappss  UUpp……  

MMyy  hheeaarrtt  lleeaappss  uupp  wwhheenn  II  bbeehhoolldd  

  AA  rraaiinnbbooww  iinn  tthhee  sskkyy::  

SSoo  wwaass  iitt  wwhheenn  mmyy  lliiffee  bbeeggaann;;  

SSoo  iiss  iitt  nnooww  II  aamm  aa  mmaann;;  

SSoo  bbee  iitt  wwhheenn  II  sshhaallll  ggrrooww  oolldd,,  

  OOrr  lleett  mmee  ddiiee!!  

TThhee  CChhiilldd  iiss  ffaatthheerr  ooff  tthhee  MMaann;;  

AAnndd  II  ccoouulldd  wwiisshh  mmyy  ddaayyss  ttoo  bbee  

BBoouunndd  eeaacchh  ttoo  eeaacchh  bbyy  nnaattuurraall  ppiieettyy..  

11880022  

  

II  wwaannddeerreedd  LLoonneellyy  aass  aa  CClloouudd……  

  II  wwaannddeerreedd  lloonneellyy  aass  aa  cclloouudd  

TThhaatt  ffllooaattss  oonn  hhiigghh  oo’’eerr  vvaalleess  aanndd  hhiillllss,,  

WWhheenn  aallll  aatt  oonnccee  II  ssaaww  aa  ccrroowwdd,,  

AA  hhoosstt,,  ooff  ggoollddeenn  ddaaffffooddiillss;;  

BBeessiiddee  tthhee  llaakkee,,  bbeenneeaatthh  tthhee  ttrreeeess,,  

FFlluutttteerriinngg  aanndd  ddaanncciinngg  iinn  tthhee  bbrreeeezzee..  

  

CCoonnttiinnuuoouuss  aass  tthhee  ssttaarrss  tthhaatt  sshhiinnee  

AAnndd  ttwwiinnkkllee  oonn  tthhee  mmiillkkyy  wwaayy,,  

TThheeyy  ssttrreettcchheedd  iinn  nneevveerr--eennddiinngg  lliinnee  

AAlloonngg  tthhee  mmaarrggiinn  ooff  aa  bbaayy::  

TTeenn  tthhoouussaanndd  ssaaww  II  aatt  aa  ggllaannccee,,  

TToossssiinngg  tthheeiirr  hheeaaddss  iinn  aa  sspprriigghhttllyy  ddaannccee..  

  

TThhee  wwaavveess  bbeessiiddee  tthheemm  ddaannccee;;  bbuutt  tthheeyy  

OOuutt--ddiidd  tthhee  ssppaarrkklliinngg  wwaavveess  iinn  gglleeee::    

AA  ppooeett  ccoouulldd  nnoott  bbuutt  bbee  ggaayy,,  

IInn  ssuucchh  aa  jjooccuunndd  ccoommppaannyy::  

II  ggaazzeedd——aanndd  ggaazzeedd——bbuutt  lliittttllee  tthhoouugghhtt  

WWhhaatt  wweeaalltthh  tthhee  sshhooww  ttoo  mmee  hhaadd  bbrroouugghhtt  

  

FFoorr  oofftt,,  wwhheenn  oonn  mmyy  ccoouucchh  II  lliiee  

IInn  vvaaccaanntt  oorr  iinn  ppeennssiivvee  mmoooodd,,  

TThheeyy  ffllaasshh  uuppoonn  tthhaatt  iinnwwaarrdd  eeyyee  

WWhhiicchh  iiss  tthhee  bblliissss  ooff  ssoolliittuuddee;;  

AAnndd  tthheenn  mmyy  hheeaarrtt  wwiitthh  pplleeaassuurree  ffiillllss,,  

AAnndd  ddaanncceess  wwiitthh  tthhee  ddaaffffooddiillss..  

  PPooeett  aammiiddsstt  NNaattuurree  sseennsseess  tthhee  ppoowweerr  ooff  iittss  BBeeaauuttyy  



  TThhee  rreeccoolllleeccttiioonn  iinn  aa  mmoommeenntt  ooff  mmeellaanncchhoollyy  rreeaawwaakkeennss  tthhee  jjooyyffuull  ddaannccee  ooff  tthhee  ddaaffffooddiillss  iinn  

tthhee  mmiinndd  

  TThhiiss  bbrriinnggss  tthhee  ““bblliissss  ooff  ssoolliittuuddee””  

  

IInnttiimmaattiioonnss  ooff  IImmmmoorrttaalliittyy::  hhttttpp::////wwwwww..bbaarrttlleebbyy..ccoomm//110011//553366..hhttmmll  

  NNaattuurraall  ccoonnnneeccttiioonn  ooff  CChhiillddrreenn  wwiitthh  NNaattuurree::  ““CChhiilldd  iiss  tthhee  FFaatthheerr  ooff  tthhee  MMaann””  

  LLoossss  ooff  ““IImmmmeeddiiaaccyy””  wwiitthh  NNaattuurree  aass  wwee  AAggee  

  FFrroomm  GGrriieeff  ttoo  JJooyy  iinn  AApppprreehheennssiioonn  ooff  NNaattuurree  

  JJooyyffuull  EExxuubbeerraannccee  iiss  ppuurrppoossee  ooff  eexxiisstteennccee  

  LLoossss;;  TTrreeee;;  IIss  iitt  TTrreeee  ooff  KKnnoowwlleeddggee??    FFaallll  ooff  MMaann??  

  WWee  ssttiillll  ggeett  gglliimmppsseess  ooff  iimmmmoorrttaall,,  ttrraannsscceennddeenntt  wwoorrlldd  iinn  NNaattuurree  

  ““TTrraaiilliinngg  cclloouuddss  ooff  gglloorryy  ddoo  wwee  ccoommee//FFrroomm  GGoodd””  

  

SSaammuueell  CCoolleerriiddggee,,  RRiimmee  ooff  tthhee  AAnncciieenntt  MMaarriinneerr  

  PPooeettiicc  NNaarrrraattiivvee  

  HHaarrmmoonnyy  ooff  MMaann  aanndd  NNaattuurree  aanndd  GGoodd  iiss  ddiissrruupptteedd::  tthhee  AAllbbaattrroossss  aass  aa  ssyymmbbooll  

  RReemmoorrssee::  nneeeedd  ffoorr  ccoonnffeessssiioonn  

  MMaarriinneerr::  tthhee  ssiimmppllee  mmaann  wwiitthh  ssiimmppllee  wwoorrddss    

  hhttttpp::////wwwwww..bbaarrttlleebbyy..ccoomm//4411//441155..hhttmmll  

  

KKuubbllaa  KKhhaann  

  hhttttpp::////wwwwww..bbaarrttlleebbyy..ccoomm//4411//441166..hhttmmll  

  

SSuummmmaarryy  

  EEnngglliisshh  RRoommaannttiicc  PPooeettss  bbeelliieevveedd  iinn  tthhee  ppoowweerr  ooff  tthhee  ppooeett  ttoo  sshhaappee  tthhee  mmoorraall  ffiibbeerr  ooff  

ssoocciieettyy    

  NNaattuurraall  SSyymmppaatthhyy  ooff  MMaann  aanndd  NNaattuurree;;  tthhee  ddiivviiddee  iiss  ttrraannsscceennddeedd  bbyy  tthhee  sshheeeerr  BBeeaauuttyy  uuppoonn  

oouurr  sseennsseess  

  NNaattuurraall  ssyymmppaatthhyy  ooff  MMaann  aanndd  NNaattuurree  lleeaaddss  ttoo  SSyymmppaatthhyy  ooff  MMaann  aanndd  MMaann  

  TThhee  ppoowweerr  ooff  NNaattuurree  ttoo  iinnfflluueennccee  aanndd  sshhaappee  uuss  ccoonnttiinnuueess  lloonngg  aafftteerr  wwee  aarree  iinn  iittss  iimmmmeeddiiaattee  

pprreesseennccee;;  aa  rreessiidduuee  rreessiiddeess  iinn  tthhee  MMiinndd  


