
WWaalltt  WWhhiittmmaann::  TThhee  AAmmeerriiccaann  BBaarrdd  

DDrr..  AAllaann  HHaaffffaa  

WWaalltt  WWhhiittmmaann  ((11881199--11889922))  

  PPrriinntteerr,,  tteeaacchheerr,,  jjoouurrnnaalliisstt,,  eeddiittoorr;;  TTrraavveelleedd  eexxtteennssiivveellyy  

  11885555::  FFiirrsstt  eeddiittiioonn  ooff  LLeeaavveess  ooff  GGrraassss  ((1122  ppooeemmss));;  rreeiissssuueedd  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  ttiimmeess  wwiitthh  mmoorree  ppooeemmss  

  BBaannnneedd  ffoorr  iinnddeecceennccyy  

  NNuurrssee  iinn  AArrmmyy  dduurriinngg  CCiivviill  WWaarr  aanndd  wwrroottee  ffoorr  NNYY  TTiimmeess  

  11886655  aass  DDrruumm  TTaappss;;  LLaatteerr  ppaarrtt  ooff  LLeeaavveess  ooff  GGrraassss  

SSttyyllee  

  LLoonngg  lliinneess  ooff  ffrreeee  vveerrssee  

  RReeppeettiittiioonn  ooff  wwoorrddss  aanndd  pphhrraasseess  

  PPaarraalllleell  ccoonnssttrruuccttiioonn  

  IInnfflluueennccee  ooff  KKiinngg  JJaammeess  BBiibbllee  

  AAlllleeggoorryy  

  EEvveerryyddaayy  llaanngguuaaggee  

  PPoowweerrffuull  aanndd  PPrroopphheettiicc    

  

EEmmeerrssoonn  

  SSeenntt  EEmmeerrssoonn  aa  ccooppyy  aass  aa  rreessppoonnssee  ttoo  EEmmeerrssoonn’’ss  ccaallll  ffoorr  aa  uunniiqquueellyy  AAmmeerriiccaann  ppooeett  

  EEmmeerrssoonn  wwrroottee  aa  lleetttteerr  tthhaatt  pprraaiisseedd  iitt;;  bbuutt  tthhee  ppuubblliicc  ddiidd  nnoott  

hhttttpp::////wweebb..ccssuussttaann..eedduu//eenngglliisshh//rreeuubbeenn//ppaall//cchhaapp44//wwhhiittmmaann..hhttmmll##lleetttteerr  

  WWaass  aaddvviisseedd  ttoo  ttoonnee  ddoowwnn  tthhee  sseexxuuaalliittyy,,  eessppeecciiaallllyy  tthhee  hhoommoosseexxuuaall  ccoonntteenntt  

  RReeffuusseedd::  ttoo  ttaakkee  tthhee  bbooddyy  aanndd  sseexx  oouutt  ooff  tthhee  LLeeaavveess  ooff  GGrraassss  wwoouulldd  bbee  ttoo  ddeennyy  iitt;;  HHiiss  iiddeeaa  ooff  

ccoommpplleetteenneessss  

  ““WWeellccoommee  iiss  eevveerryy  oorrggaann  aanndd  aattttrriibbuuttee  ooff  mmee,,  aanndd  ooff  aannyy  mmaann    hheeaarrttyy  aanndd  cclleeaann//  

  NNoott  aann  iinncchh  nnoorr  aa  ppaarrttiiccllee  ooff  aann  iinncchh  iiss  vviillee,,  aanndd  nnoonnee  

    SShhaallll  bbee  lleessss  ffaammiilliiaarr  tthhaann  tthhee  rreesstt..””  

DDeessccrriippttiioonn  ooff  WWhhiittmmaann’’ss  PPooeettrryy  

  CCaattaalloogguueess  tthhee  ggrreeaattnneessss  ooff  AAmmeerriiccaa,,  bbiigg  aanndd  ssmmaallll  

  SSppiirriittuuaall  

  NNaattuurree  

  SSeennssuuaalliittyy  aanndd  pphhyyssiiccaall  EErroottiicciissmm  

  AAmmeerriiccaa’’ss  iinndduussttrryy  aanndd  ttrraaddeess  

  SSppiirriitt  ooff  AAmmeerriiccaa::  yyoouunngg,,  oonn  tthhee  mmoovvee,,  rreessttlleessss,,  ppoowweerrffuull,,  ssttiillll  ddiissccoovveerriinngg  iittsseellff,,  iiddeeaalliissttiicc,,  

pprraaccttiiccaall,,  ccoommmmoonnppllaaccee,,  ddeemmooccrraattiicc,,  



  

  OOnnee’’ss  SSeellff  II  SSiinngg  

OOnnee’’ss--SSeellff  II  ssiinngg,,  aa  ssiimmppllee  sseeppaarraattee  ppeerrssoonn,,  

YYeett  uutttteerr  tthhee  wwoorrdd  DDeemmooccrraattiicc,,  tthhee  wwoorrdd  EEnn--MMaassssee  

  

OOff  pphhyyssiioollooggyy  ffrroomm  ttoopp  ttoo  ttooee  II  SSiinngg,,  

NNoott  pphhyyssiiooggnnoommyy  aalloonnee  nnoorr  bbrraaiinn  aalloonnee  iiss  wwoorrtthhyy  ffoorr  tthhee  MMuussee,,  

II  ssaayy  tthhee  ffoorrmm  ccoommpplleettee  iiss  wwoorrtthhiieerr  ffaarr,,  

TThhee  FFeemmaallee  eeqquuaallllyy  wwiitthh  tthhee  MMaallee  II  ssiinngg..  

  

OOff  LLiiffee  iimmmmeennssee  iinn  ppaassssiioonn,,  ppuullssee  aanndd  ppoowweerr,,  

CChheeeerrffuull,,  ffoorr  ffrreeeesstt  aaccttiioonn  ffoorrmm’’dd  uunnddeerr  tthhee  llaawwss  ddiivviinnee,,  

TThhee  MMooddeerrnn  MMaann  II  ssiinngg..  

OObbsseerrvvaattiioonnss  

  AAlllliitteerraattiioonn  ggiivveess  aa  sseennssee  ooff  uunniivveerrssaall  ttrruutthh  ttoo  tthhee  lliinneess  

  LLoonngg  lliinneess  ttoo  eexxpprreessss  ccoommpplleexx  tthhoouugghhttss  

  HHiiss  oobbjjeeccttiivvee::  ttoo  eexxpprreessss  tthhee  ccoommpplleettee  hhuummaann;;  nnoott  jjuusstt  tthhee  eexxtteerrnnaall  aappppeeaarraannccee  nnoorr  ssiimmppllyy  tthhee  iinnnneerr  

ffoorrmm;;  nnoott  jjuusstt  tthhee  mmaallee,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  ffeemmaallee;;  nnoott  jjuusstt  tthhee  iinnddiivviidduuaall,,  bbuutt  aallssoo  tthhee  ddeemmooccrraattiicc,,  

ccoonncceerrtteedd  bbeeiinngg  

  

CChhuurrcchh  ooff  tthhee  BBooddyy  aanndd  SSoouull  

  ““CCooppuullaattiioonn  iiss  nnoo  mmoorree  rraannkk  ttoo  mmee  tthhaann  ddeeaatthh  iiss..  

      

  II  bbeelliieevvee  iinn  tthhee  fflleesshh  aanndd  tthhee  aappppeettiitteess,,  

  SSeeeeiinngg,,  hheeaarriinngg,,  ffeeeelliinngg,,  aarree  mmiirraacclleess,,  aanndd  eeaacchh  ppaarrtt    aanndd  ttaagg  ooff  mmee  iiss  aa  mmiirraaccllee..  

  DDiivviinnee  aamm  II  iinnssiiddee  aanndd  oouutt,,  aanndd  II  mmaakkee  hhoollyy  wwhhaatteevveerr    II  ttoouucchh  

  TThhee  sscceenntt  ooff  tthhoossee  aarrmm--ppiittss  aarroommaa  ffiinneerr  tthhaann  pprraayyeerr,,  

  TThhiiss  hheeaadd  mmoorree  tthhaann  cchhuurrcchheess,,  bbiibblleess,,  aanndd  aallll  tthhee    ccrreeeeddss..””  ((pp..  4444))  

II  HHeeaarr  AAmmeerriiccaa  SSiinnggiinngg  

II  hheeaarr  AAmmeerriiccaa  SSiinnggiinngg,,  tthhee  vvaarriieedd  ccaarroollss  II  hheeaarr,,  

TThhoossee  ooff  mmeecchhaanniiccss,,  eeaacchh  oonnee  ssiiggnniinngg  hhiiss  aass  iitt  sshhoouulldd  bbee  bblliitthhee  aanndd  ssttrroonngg,,  

TThhee  ccaarrppeenntteerr  ssiinnggiinngg  hhiiss  aass  hhee  mmeeaassuurreess  hhiiss  ppllaannkk  oorr  bbeeaamm,,  

TThhee  mmaassoonn  ssiinnggiinngg  hhiiss  aass  hhee  mmaakkeess  rreeaaddyy  ffoorr  wwoorrkk,,  oorr  lleeaavveess  ooffff  wwoorrkk,,  

TThhee  bbooaattmmaann  ssiinnggiinngg  wwhhaatt  bbeelloonnggss  ttoo  hhiimm  iinn  hhiiss  bbooaatt,,  tthhee  ddeecckkhhaanndd  ssiinnggiinngg  oonn        tthhee  sstteeaammbbooaatt  ddeecckk,,  

TThhee  SShhooeemmaakkeerr  ssiinnggiinngg  aass  hhee  ssiittss  oonn  hhiiss  bbeenncchh,,  tthhee  hhaatttteerr  ssiinnggiinngg  aass  hhee  ssttaannddss,,  

TThhee  wwoooodd--ccuutttteerr’’ss  ssoonngg,,  tthhee  pplloouugghhbbooyy’’ss  oonn  hhiiss  wwaayy  iinn  tthhee  mmoorrnniinngg,,  

  oorr  aatt  nnoooonn  iinntteerrmmiissssiioonn  oorr  aatt  ssuunnddoowwnn,,  

TThhee  ddeelliicciioouuss  ssiinnggiinngg  ooff  tthhee  mmootthheerr,,  oorr  ooff  tthhee  yyoouunngg  wwiiffee  aatt  wwoorrkk,,  

  oorr  ooff  tthhee  ggiirrll  sseewwiinngg  oorr  wwaasshhiinngg,,  

EEaacchh  ssiinnggiinngg  wwhhaatt  bbeelloonnggss  ttoo  hhiimm  oorr  hheerr  aanndd  ttoo  nnoonnee  eellssee,,  

TThhee  ddaayywwhhaattbbeelloonnggss  ttoo  tthhee  ddaayy——aatt  nniigghhtt  tthhee  ppaarrttyy  ooff  yyoouunngg  ffeelllloowwss,,  rroobbuusstt,,  ffrriieennddllyy,,  

SSiinnggiinngg  wwiitthh  ooppeenn  mmoouutthhss  tthheeiirr  ssttrroonngg  mmeellooddiioouuss  ssoonnggss..  

  

OObbsseerrvvaattiioonnss  

  WWoorrddsswwoorrtthh  ttaallkkeedd  aabboouutt  tthhee  ccoommmmoonn  mmaann;;  bbuutt  WWhhiittmmaann  ttrruullyy  ssppeeaakkss  ffoorr  hhiimm  aanndd  ttoo  hhiimm  aanndd  lliikkee  

hhiimm  



  HHee  cceelleebbrraatteess  wwoorrkkeerrss  ffrroomm  aallll  wwaallkkss  ooff  lliiffee;;  nnootthhiinngg  iiss  ttoooo  mmeenniiaall,,  nnootthhiinngg  iiss  wwiitthhoouutt  vvaalluuee  

  AAmmeerriiccaa  iiss  aa  llaanndd  ooff  wwoorrkkeerrss;;  tthhaatt  iiss  wwhhaatt  ddeeffiinneess  uuss  aanndd  wwhhaatt  ggiivveess  uuss  ssttrreennggtthh  

SSoonngg  ooff  tthhee  OOppeenn  RRooaadd  ((111177))  

AAffoooott  aanndd  lliigghhtt--hheeaarrtteedd  II  ttaakkee  ttoo  tthhee  ooppeenn  rrooaadd,,  

HHeeaalltthhyy,,  ffrreeee,,  tthhee  wwoorrlldd  bbeeffoorree  mmee,,  

TThhee  lloonngg  bbrroowwnn  ppaatthh  bbeeffoorree  mmee  lleeaaddiinngg  wwhheerreevveerr  II  cchhoooossee..  

HHeenncceeffoorrtthh  II  aasskk  nnoott  ggoooodd--ffoorrttuunnee,,  II  mmyysseellff  aamm  ggoooodd--ffoorrttuunnee,,  

HHeenncceeffoorrtthh  II  wwhhiimmppeerr  nnoo  mmoorree,,  ppoossttppoonnee  nnoo  mmoorree,,  nneeeedd  nnootthhiinngg,,  

DDoonnee  wwiitthh  iinnddoooorr  ccoommppllaaiinnttss,,  lliibbrraarriieess,,  qquueerruulloouuss  ccrriittiicciissmmss,,  

SSttrroonngg  aanndd  ccoonntteenntt  II  ttrraavveell  tthhee  ooppeenn  rrooaadd..  

OObbsseerrvvaattiioonnss  

  GGiivveess  vvooiiccee  ttoo  tthhee  AAmmeerriiccaann  ssppiirriitt  ooff  wwaannddeerrlluusstt  

  OOppttiimmiissmm  

  FFoorrwwaarrdd  llooookkiinngg,,  rraatthheerr  tthhaann  lloosstt  iinn  tthhee  ppaasstt  

  SSeellff--ssuuffffiicciieenntt  ((““II  aasskk  nnoott  ggoooodd  ffoorrttuunnee;;  II  mmyysseellff  aamm  ggoooodd  ffoorrttuunnee””));;  WWee  AAmmeerriiccaannss  lliikkee  ttoo  tthhiinnkk  ooff  

oouurrsseellvveess  aass  sseellff--mmaaddee  aanndd  sseellff--rreelliiaanntt  

IInncclluussiivvee  ooff  AAllll  PPeeooppllee  

  ““TThhee  nneeggrroo  hhoollddss  ffiirrmmllyy  tthhee  rreeiinnss  ooff  hhiiss  ffoouurr  hhoorrsseess,,    

  tthhee  bblloocckk  sswwaaggss  

UUnnddeerrnneeaatthh  oonn  iittss  ttiieedd--oovveerr  cchhaaiinn,,  

TThhee  nneeggrroo  tthhaatt  ddrriivveess  tthhee  lloonngg  ddrraayy  ooff  tthhee  ssttoonnee--yyaarrdd,,  sstteeaaddyy  aanndd  ttaallll  

  hhee  ssttaannddss  ppooiiss’’dd  oonn  oonnee  lleegg  oonn  tthhee  ssttrriinngg--ppiieeccee  

HHiiss  bblluuee  sshhiirrtt  eexxppoosseess  hhiiss  aammppllee  nneecckk  aanndd  bbrreeaasstt  aanndd  lloooosseennss  oovveerr  hhiiss  hhiipp--bbaanndd,,  

HHiiss  ggllaannccee  iiss  ccaallmm  aanndd  ccoommmmaannddiinngg,,  hhee  ttoosssseess  tthhee  sslloouucchh  ooff  hhiiss  hhaatt  aawwaayy  ffrroomm  hhiiss  ffoorreehheeaadd,,  

TThhee  ssuunn  ffaallllss  oonn  hhiiss  ccrriissppyy  hhaaiirr  aanndd  mmuussttaacchhee,,  ffaallllss  oonn  tthhee  bbllaacckk  ooff  hhiiss  ppoolliisshh’’dd  aanndd  ppeerrffeecctt  lliimmbbss..  

  

II  bbeehhoolldd  tthhee  ppiiccttuurreessqquuee  ggiiaanntt  aanndd  lloovvee  hhiimm,,  aanndd  II  ddoo  nnoott  ssttoopp  tthheerree,,  

II  ggoo  wwiitthh  tthhee  tteeaamm  aallssoo..””  ((pp..  3333))  

MMaann  NNoott  GGoodd  

““II  hhaavvee  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  ssoouull  iiss  nnoott  mmoorree  tthhaann  tthhee  bbooddyy,,  

AAnndd  II  hhaavvee  ssaaiidd  tthhaatt  tthhee  bbooddyy  iiss  nnoott  mmoorree  tthhaann  tthhee  ssoouull,,  

AAnndd  nnootthhiinngg,,  nnoott  GGoodd,,  iiss  ggrreeaatteerr  ttoo  oonnee  tthhaann  oonnee’’ss  sseellff  iiss,,  

……AAnndd  II  ssaayy  ttoo  mmaannkkiinndd,,  BBee  nnoott  ccuurriioouuss  aabboouutt  GGoodd,,  

FFoorr  II  wwhhoo  aamm  ccuurriioouuss  aabboouutt  eeaacchh  aamm  nnoott  ccuurriioouuss  aabboouutt  GGoodd,,  

((NNoo  aarrrraayy  ooff  tteerrmmss  ccaann  ssaayy  hhooww  mmuucchh  II  aamm  aatt  ppeeaaccee  aabboouutt  GGoodd  aanndd  aabboouutt  ddeeaatthh..))  

II  hheeaarr  aanndd  bbeehhoolldd  GGoodd  iinn  eevveerryy  oobbjjeecctt,,  yyeett  uunnddeerrssttaanndd  GGoodd  nnoott  iinn  tthhee  lleeaasstt,,  

NNoorr  ddoo  II  uunnddeerrssttaanndd  wwhhoo  tthheerree  ccaann  bbee  mmoorree  wwoonnddeerrffuull  tthhaann  mmyysseellff..  

  

WWhhyy  sshhoouulldd  II  wwiisshh  ttoo  sseeee  GGoodd  bbeetttteerr  tthhaann  tthhiiss  ddaayy??””  ((7711))  

LLiinnccoollnn’’ss  DDeeaatthh  

CCooffffiinn  tthhaatt  ppaasssseess  tthhrroouugghh  llaanneess  aanndd  ssttrreeeettss,,  

TThhrroouugghh  ddaayy  aanndd  nniigghhtt……  

WWiitthh  tthhee  ppoommpp  ooff  ffllaaggss  ……  

WWiitthh  tthhee  pprroocceessssiioonnss  lloonngg  aanndd  wwiinnddiinngg……  

WWiitthh  tthhee  wwaaiittiinngg  ddeeppoott……  



WWiitthh  ddiirrggeess  tthhrroouugghh  tthhee  nniigghhtt....  

WWiitthh  aallll  tthhee  mmoouurrnnffuull  vvooiicceess……  

TThhee  ddiimm--lliitt  cchhuurrcchheess  aanndd  tthhee  sshhuuddddeerriinngg  oorrggaannss——  

WWhheerree  aammiidd  tthheessee  yyoouu  jjoouurrnneeyy,,  

WWiitthh  tthhee  ttoolllliinngg,,  ttoolllliinngg  bbeellllss’’  ppeerrppeettuuaall  ccllaanngg,,  

HHeerree  ccooffffiinn  tthhaatt  sslloowwllyy  ppaasssseess,,  

II  ggiivvee  yyoouu  mmyy  sspprriigg  ooff  lliillaacc..””  ((226611))  

CCiivviill  WWaarr  

““EEIIGGHHTTEEEENN  SSIIXXYY--OONNEE  

AArrmm’’dd  yyeeaarr——yyeeaarr  ooff  tthhee  ssttrruuggggllee,,  

NNoo  ddaaiinnttyy  rrhhyymmeess  oorr  sseennttiimmeennttaall  lloovvee  vveerrsseess  ffoorr  yyoouu  tteerrrriibbllee  yyeeaarr,,  

NNoott  yyoouu  aass  ssoommee  ppaallee  ppooeettlliinngg  sseeaatteedd  aatt  aa  ddeesskk  lliissppiinngg  ccaaddeennzzaass  ppiiaannoo,,  

BBuutt  aass  aa  ssttrroonngg  mmaann  eerreecctt,,  ccllootthheedd  iinn  bblluuee  ccllootthheess,,  aaddvvaanncciinngg,,  ccaarrrryyiinngg  aa  rriiffllee  oonn  yyoouurr  sshhoouullddeerr,,  

WWiitthh  wweellll--ggrriissttlleedd  bbooddyy  aanndd  ssuunnbbuurrnntt  ffaaccee  aanndd  hhaannddss,,  wwiitthh  aa  kknniiffee  iinn  tthhee  bbeelltt  aatt  yyoouurr  ssiiddee,,  

AAss  II  hheeaarrdd  yyoouu  sshhoouuttiinngg  lloouudd,,  yyoouurr  ssoonnoorroouuss  vvooiiccee  rriinnggiinngg  aaccrroossss  tthhee  ccoonnttiinneenntt,,  

YYoouurr  mmaassccuulliinnee  vvooiiccee  OO  yyeeaarr,,  aass  rriissiinngg  aammiidd  tthhee  tthhee  ggrreeaatt  cciittiieess,,  

AAmmiidd  tthhee  mmeenn  ooff  MMaannhhaattttaann  II  ssaaww  yyoouu  aass  oonnee  ooff  tthhee  wwoorrkkmmeenn,,  tthhee  ddwweelllleerrss  iinn  MMaannhhaattttaann,,  

OOrr  wwiitthh  llaarrggee  sstteeppss  ccrroossssiinngg  tthhee  pprraaiirriieess  ooff  IIlllliinnooiiss  aanndd  IInnddiiaannaa,,……  

SSaaww  II  yyoouurr  ggaaiitt  aanndd  ssaaww  II  yyoouurr  ssiinneewwyy  lliimmbbss  ccllootthheedd  iinn  bblluuee,,  bbeeaarriinngg  wweeaappoonnss,,  rroobbuusstt  yyeeaarr,,  

HHeeaarrdd  yyoouurr  ddeetteerrmmiinn’’dd  vvooiiccee  llaauunncchh’’dd  ffoorrtthh  aaggaaiinn  aanndd  aaggaaiinn,,  

YYeeaarr  tthhaatt  ssuuddddeennllyy  ssaanngg  bbyy  tthhee  mmoouutthhss  ooff  tthhee  rroouunndd--lliipppp’’dd  ccaannnnoonn,,  

II  rreeppeeaatt  yyoouu,,  hhuurrrryyiinngg,,  ccrraasshhiinngg,,  ssaadd,,  ddiissttrraacctteedd  yyeeaarr..””  

SSuummmmaarryy  

  WWhhiittmmaann’’ss  ppooeettrryy  rreepprreesseennttss  tthhee  BBoolldd,,  eexxppaannssiivvee,,  aaddvveennttuurroouuss,,  ooppttiimmiissttiicc,,  aallll--iinncclluussiivvee  bbeeaauuttyy  aanndd  

ggrreeaattnneessss  ooff  AAmmeerriiccaa  

  WWhhiittmmaann::  ""LLeeaavveess  ooff  GGrraassss  ......  hhaass  mmaaiinnllyy  bbeeeenn  ..  ..  ..  aatt  aatttteemmpptt  ..  ..  ..  ttoo  ppuutt  ''aa  PPeerrssoonn''  aa  hhuummaann  bbeeiinngg  

((mmyysseellff  iinn  tthhee  llaatttteerr  hhaallff  ooff  tthhee  nniinneetteeeenntthh  cceennttuurryy,,  iinn  AAmmeerriiccaa))  ffrreeeellyy,,  ffuullllyy,,  aanndd  ttrruullyy  oonn  rreeccoorrdd..  II  

ccoouulldd  nnoott  ffiinndd  aannyy  ssiimmiillaarr  ppeerrssoonnaall  rreeccoorrdd  iinn  ccuurrrreenntt  lliitteerraattuurree  tthhaatt  ssaattiissffiieedd  mmee..""    

  AAtt  aa  ttiimmee  ooff  ccoonnffoorrmmiittyy  aanndd  pprruuddiisshhnneessss,,  hhee  pprraaiisseedd  tthhee  iinnddiivviidduuaall  aanndd  tthhee  bbooddyy  

  PPrree--ccuurrssoorr  ttoo  tthhee  11996600ss  aanndd  ppooeettss  lliikkee  AAlllleenn  GGiinnssbbuurrgg  

  UUnnlliikkee  aannyy  ootthheerr  ppooeett,,  ccoommbbiinneess  tthhee  ppoowweerr  aanndd  bbrreeaaddtthh  aanndd  uunniivveerrssaalliittyy  ooff  EEppiicc  wwiitthh  tthhee  

iinnddiivviidduuaalliissmm,,  sseennssiittiivviittyy,,  aanndd  ppaassssiioonn  ooff  tthhee  LLyyrriicc  

  AAlltthhoouugghh  hhee  iiss  AAmmeerriiccaa’’ss  ppooeett,,  hhee  iiss  nnoott  pprroovviinncciiaall;;  hhee  iiss  aa  wwoorrlldd  ppooeett  wwhhoo  ssiinnggss  ffoorr  aallll  ppeeooppllee;;  aa  

ttrruuee  IInntteeggrraall  PPooeett  

  


