Frienrich Balkonunda

O has bir adamdi. Yaptiklari politik
gereksinimden oturuydu. Butun bunlari
onlar adina, sehir meydaninda toplanmis
olanlarin adina yapiyordu. Onlar olmadan o
hicbir seydi. Ama o olmazsa, karsidevrim
kazanirdi. Ve kazanmak icin o, Aaron
Azar, sokagin ondan istedigi kisi olmaliydi:
Iktidardaki
bir
terorist.
Meksikada
oligarsinin sonunu getiren devrime
onderlik eden Dante, Aaron ve Saul... Sira
yeni yonetime liderlik edecek kisiyi
secmeye gelince catirdayan yoldasliklar...
Balkonundan
butun
bu
olanlari
degerlendirense... Carlos Nietzsche mi,
yoksa Friedrich Fuentes mi? Carlos
Fuentes olumunden kisa bir sure once
tamamladigi bu romaninda hayali bir
devrimden yola cikarak yerlesik gercekleri
sorguluyor.
Kisa
bir
sure
once
tamamladigim
romanim
Friedrich
Balkonundanin iki baskahramani var; biri
romanin yazari, otekiyse Friedrich
Nietzsche. Tanri, Tanri oldu, diyen
Nietzscheyi haksiz cikarmak icin ona
yeniden can verir; ancak Nietzsche,
karsisinda her seyin sonsuz bir donguye
donustugu bir dunya bulur. -Carlos
Fuentes, Buenos Aires Kitap Fuari, 1
Mayis 2012- (Tanitim Bulteninden)
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