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Drygt hälften av USA:s delstater börjar nu så sakteliga öppna efter
covid-19. Texas är en av dem. Redan nu kan mindre restauranger och
kaféer ta emot gäster till en fjärdedel av tidigare kapacitet. Det här
borde gälla även oss tyckte ägarna till strippklubben Bucks Wild i Fort
Worth.

Härom veckan stämde nämligen klubben staden med motiveringen
att Bucks Wild skulle ses som restaurang eftersom man också
serverar mat. Angus-burgare, stekar och pulled pork är några av
rätterna på den digra menyn. Men här finns också vegetariska
alternativ för den som söker något lättare. Staden stod dock på sig och
menade att Bucks Wild verkade inom segmentet ”sexually oriented
business”. Och som sådan anses klubben vara verksam inom en
bransch med kroppskontakt och placerades därför i en senare
öppningsfas tillsammans med frisörsalonger, kiropraktorer och
massagesalonger.

USA:s företagare har under coronakrisen visat prov på sällan
skådad kreativitet och strippklubbarna är inget undantag. Det
rapporteras om virtuella så kallade lap dances i Florida, drive thru-

striptease i Oklahoma, men också från Oregon där en strippklubb
börjat med hemleveranser av mat utfört av en toplesschaufför, en
tjänst kallad för ”Boober Eats”.

Häromdagen meddelade så Buck Wilds advokat att man nått en
överenskommelse med staden. Nu skulle man öppna igen fast med
påklädd vuxenunderhållning. Dansarna på scen skulle dessutom bära
både mask och handskar och inte utföra bordsdans. Gäster skulle
feberskannas och hålla sex fots avstånd inomhus. Bucks Wild ville nu
betraktas som en så kallad ”Breastaurant”, ett sorts hybridsegment
mellan restaurang och topless-bar (en nisch som domineras av
marknadsledande Breastaurant-jättar som Hooters och Twin Peaks).

Men när klubben åter öppnade nu i helgen blev den snabbt
nedstängd. Vad händer nu? Fortsättning lär följa, och i väntan på det
får Buck Wilds gäster sukta över den meny som visas på webbplatsen.
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