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Våren 1960 reste den amerikanske poeten Donald Hall till Rom för att intervjua Ezra Pound. Efter att ha suttit
internerad på sinnesjukhuset St Elizabeths i USA sedan 1945 hade Pound två år tidigare återvänt till Italien.
Det var en trött och nedbruten diktare som den unge Hall mötte, men under de dagar som intervjun utfördes
levde Pound upp och yttrade sig kraftfullt och energiskt - och glimtvis med djup och smärtsam självinsikt - om
sitt liv och sitt författarskap, om sina politiska åsikter och poetiska teorier. Efter Ezra Pounds död 1974 skrev
Donald Hall en lång essä om sitt möte med honom och sina upplevelser av hans författarskap. Tillsammans
bildar de två texterna, med sina ögonblicksbilder och tillbakablickar, ett inträngande och personligt porträtt av
en av 1900-talets stora författarskap. De har översatts av Stewe Claeson.
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