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tyvende århundredes godstog. Der var intet andet end pletter, blodpletter og kødstumper tilbage, da dets
fulde længde havde fortæret ham. Og det samme er ved at ske med min generation. Nej, jeg hader ikke at
være sort. Jeg er bare træt af at sige at det er smukt. Nej, jeg hader ikke mig selv. Jeg er bare træt af at folk

støder deres knoer ind i min kæbe.

Sultens hus er en af de stærkeste og mest brutale beskrivelser af ghettoliv og håbløshed i Zimbabwe
(Rhodesia) i årene op til selvstændigheden. Allerede mens selvstændighedskampen antog momentum,

udtrykte Marechera skepsis overfor det nationalistiske projekt og den etniske polarisering der bl.a. førte til
guerillaernes overgreb mod civile. Værket kan ikke opsummeres mere præcis end Doris Lessings gjorde det:

Like overhearing a scream
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