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Moderniteten har nått Japan. Automobilerna trängs med rikshadragarna på Tokyos gator. Bobbat hår bryter
mot geishornas gammalmodiga koaffyrer. Författaren Kinpei lever med den betydligt yngre Ginko - en
förortsgeisha som överlevt upp- och nedgångar och öppnat eget hus. Hennes liv som fånge i professionen
rullas upp i berättelser där jakten på äktenskap och rika beskyddare pågår jämt.
För de fattiga i den växande huvudstaden är döttrarnas kulturellt förfinade sexhandel deras sista hopp. Ginko
blir både offer och förövare. Författaren likaså. Mötet mellan den intellektuelle Kinpei från samurajsläkt och
den prostituerade flickan från landet blir till en myllrande resa - ett mikrokosmos - med författarens position i
skeendets centrum ... innan romanen plötsligt tar slut ...
Kawabata Yasunari Konstigt nog känns detta som en mycket modern roman, men nu är det inte så.
Den här ofullbordade berättelsen gick som följetong i en japansk morgontidning 1941. Författaren Tokuda
föddes 1872.

Visst finns här det gamla Japan, till exempel på så sätt att en huvudperson är geisha. Men framförallt skildras
när den nya tiden, den mer västerländskt moderna, kommer till Japan.
Människorna i denna brytningstid är tvungna att göra det mesta för att klara sig och författaren berättar om
dem, deras värld och dofterna på ett sätt som trollbinder. Det är helt enkelt en berättelse att njuta av. Under sin
första storhetstid fick Tokuda epitetet "den store naturalisten" och det är lätt att förstå.
Utan att måla svart eller vitt berättar han om vanliga människors villkor för att leva och överleva.
Översättningen kan inte ha varit enkel att göra, men den är följsam och flyhänt. Helhetsbetyg: 4. - Lena Udd.
För BTJ Kommentarer
Lebenslauf Paracelus ging im Jahre 1502 mit seinem Vater nach Villach in Kärnten. com Mikrokosmos Coro
multietnico di Bologna. Über seine frühe akademische Laufbahn ist nur weniges bekannt. 57 Kenton Drive,
Toronto, Ontario, M2R 2H9, Canada Tel: (1) 416 224 1956 Fax: (1) 416 224 2964 E-mail:
mikro@mikrokosmos. My piano teacher used to have me play Mikrokosmos Volume 1 for sight-reading
practice. Drawing on a wide range of sources, from musical terms and technical.
Wer hier noch an Zufall glaubt, der muss sich. The 153 piano pieces of B'la Bart'k's Mikrokosmos are a
milestone in piano literature. In Yugoslav style. Until recently, I did not know that these pieces got better
and. You can download from the Link on the right. Die Wunderwelt des Mirkrokosmos zeigt deutlich die
Genialität und den Ideenreichtum des Schöpfers. 57 Kenton Drive, Toronto, Ontario, M2R 2H9, Canada Tel:
(1) 416 224 1956 Fax: (1) 416 224 2964 E-mail: mikro@mikrokosmos. Moderato (D major, 8 bars) 39. Wer
hier noch an Zufall glaubt, der muss sich. Staccato and legato (Canon). Lebenslauf Paracelus ging im Jahre
1502 mit seinem Vater nach Villach in Kärnten.
38.
No way – Micronauts brand new image. Comodo (F major, 11 bars) 40. Il nostro coro oltre a cantare.

