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Efterord 

Jag finner vardagarna i dagens Grekland mer poetiska än de lugna helgerna, som ofta är 

melankoliskt tomma på människor. Där jag bor, och naturligtvis också på andra platser i 

Grekland, ligger eller flanerar överallt till synes otaligt många fria katter, oberörda av de 

sporadiska motorcyklar som vrålar förbi, eller av de gamla, skräniga stadsbussarnas svarta 

avgaser, eller av det rytmiska mattdunkandet då det ska städas ute på balkongerna; från små 

bagerier doftar det nybakat, en och annan människa sköter rosorna eller tvättar bilen. Äldre 

och unga människor står och småpratar på trottoaren eller sicksackar fram mellan anarkiskt 

parkerade bilar; vackra, övergivna och fallfärdiga byggnader gapar diskret och viskar ljudligt; 

emfatiska men ljuvliga kärleksord far genom luften: till familj, till vänner, till bekanta. Och här 

och där dyker det upp en och annan liten bokhandel, där poesi, prosa, filosofi och litterära 

tidskrifter upptar den bästa platsen i skyltfönstret och inne på hyllorna. Tomas Tranströmer, 

John Ashbery, Platon, Giorgio Agamben, Baruch Spinoza, Peter Handke, Clarice Lispector. Den 

ekonomiska kollapsen har inte lyckats påverka intresset varken för utgivningen av vackra 

volymer eller för en varierande uppsjö skönlitterära tidskrifter, i vilka poesin och essäistiken 

har en central roll. När som helst under sådana vardagar nås jag av vänners eller okändas 

verser, strofer och dikter. På stadens ofta brutala vita brus, starkt präglat av krisens trötthet, 

förtvivlan och uppgivenhet, ligger en högtidlig lyrisk polytonal polyfoni som en övergripande 

bejakelse, alltid mjuk och frälsande för mig, även när den använder sig av hyperboler och 

osammanhängande slutledningar. 

Och det är mitt i denna stadssinnesstämning, i detta specifika urbana momentum som 

diktarna och dikterna i denna antologi når mig. De har sökt sig till mig snarare än jag till dem; 

diktarna fyller stora utrymmen av den luft som jag delar med dem. Och så här var det: en 

sommarmorgon för några månader sedan fick jag tanken, som Michael tyckte om, att samla 

dem i en antologi som skulle stå för sitt eget lyriska momentum mitt i stadslivets oupphörliga 

flöde. I efterhand kunde Michael och jag konstatera att vi i antologin upplever en rikt 

varierande verklighet som återges med hjälp av skilda poetiska bildspråk, ämnen och avsikter. 

För några av poeterna är det metaforer och associativa och surrealistiska övergångar som 

avgör hur diktens värld ska skildras. För ytterligare andra skapas denna värld av kärnfulla och 



sakliga iakttagelser. Och för de övriga är den filologiska konkreta kontexten och den 

paraboliska akribin diktens mest kännetecknande drag.  

Det visade sig i efterhand att nästan alla poeterna i antologin är verksamma i Aten och 

Thessaloniki. Men det är ingen begränsning, för dikternas landskap är mycket större än 

stadens. Och när det gäller själva språkets landskap har detta i nästan alla dikter en tät och 

slagkraftig textur, ibland igenvuxen, ibland komprimerad, men paradoxalt nog även svävande 

och luftig. Michael och jag har genom åren översatt många dikter av olika diktare, och vårt 

samarbete har uppnått ett naturligt sätt att närma sig det paradoxala, annorlunda och lyriskt 

svåråtkomliga, att lika lyhört och njutbart som familjärt och direkt finna rätt ton och stämning. 

Vi hoppas att detta kommer fram och når läsaren också i vår tolkning av denna, på olika sätt 

peripatetiska antologi. 

Thessaloniki i oktober 2019 Vasilis Papageorgiou 

 


