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LITTERATURKRITIK I tjeckiska Petra Hůlovás "En plastig
trea" bjuds läsaren in till en kvinnas långa monolog om
prostitutionens enformiga tillvaro.
Cyniskt konstaterar hon hur hennes klientel fungerar, kontemplerar över deras
fruar, om åldrandet och om konsumtion av det här slaget. Det här är inte läsning
för den buskablyge men väl för den med humor. Eller vad sägs om att pressa dig
in i en ”trång, våt korridor” eller vill du hellre smyga till dig en glutt i ”teaterkikaren”,
kanske bara dra ett varv i ”mataren”? Ja, ”göken”, ”flöjten” och ”raspen” har
många platser att välja på i Hůlovás parlör, eller ska jag kanske säga liggare…
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Översättning: Marie Wenger
Rámus förlag
Cherry Casino

ANNONS

Författaren spinner vidare på äldre, kända termer som det mer propra ”fellatio”
och liknande för att konstatera att alltsammans ändå hör hemma i undervåningen,
närmare bestämt på avdelningen för orientaliska språk. Skojigt.
Ja, ungefär så här löper det på bland ”fågelholkar” och ”brevlådor”.” Älskling, tar
du in posten!” har ju fått en ny betydelse.
Det hela blir emellertid lite långrandigt, utdraget på 140 sidor. Som att lyssna
genom väggen till någon grannes monotona sängknarr. Och det är ju synd för
Petra Hůlová räknas till en av Tjeckiens främsta samtida författare med fem
romaner bakom sig. Jag måste naturligtvis framhålla Hůlovás kvaliteter; såsom
hennes språkliga ekvilibrism och satiriska ådra. Hon är driven på ett poetiskt
sällsamt sätt, mörk och vass.

Johan vann tre
gånger på raken 
blev 129 000
rikare
Johan provade Cherry Casinos
spel Twin Spin och vann tre
gånger, kort därpå hade han
129 000 kr på bankkontot.

Den här sortens omedelbara och osminkade snapshots lämpar sig emellertid
bättre i novellform. Eller ännu hellre i ståuppkomik.
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