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Life

• Born July 20th, 1924

• Affluent parents

• Move to America

• James Merrill & 
homosexuality

• Leukemia

• Collection of poetry

• Died July 26th, 1950



Poetry

• Free verse

• Common themes: dreams, 
reality, regret, nostalgia, 
homosexuality

• Symbolism: water, cities, 
travel, night and day



Voor Vader
o vader wij zijn samen geweest
in de langzame trein zonder bloemen
die de nacht als een handschoen aan-
en uittrekt wij zijn samen geweest
vader terwijl het donker ons dichtsloeg.

waar ben je nu up een klein ritje
in de vrolijke bries van een groene auto
of legde de dag haar handschoen
niet op de tafel waar schemering en
zachte genezing zeker zijn in de toekomst.

mijn lippen mijn tedere lippen dicht



For Father
o father we have been together
in the slow moving train without flowers
that the night pulls on and off
like a glove we have been together
father while the darkness closed us shut.

where are you now on a little cruise
in the happy breeze of a green car
or did the day not lay her glove
on the table where dusk and
soft healing are certain in the future.

my lips my tender lips shut.



Voor Vader/For Father
Dutch English

o vader wij zijn samen geweest
in de langzame trein zonder bloemen
die de nacht als een handschoen aan-
en uittrekt wij zijn samen geweest
vader terwijl het donker ons dichtsloeg.

waar ben je nu up een klein ritje
in de vrolijke bries van een groene auto
of legde de dag haar handschoen
niet op de tafel waar schemering en
zachte genezing zeker zijn in de toekomst.

mijn lippen mijn tedere lippen dicht.

o father we have been together
in the slow moving train without flowers
that the night pulls on and off
like a glove we have been together
father while the darkness closed us shut.

where are you now on a little cruise
in the happy breeze of a green car
or did the day not lay her glove
on the table where dusk and
soft healing are certain in the future.

my lips my tender lips shut.




