Julia Teyze

Ogle yemegi yenip sofra kaldirilinca, evde
aksama kadar miskin miskin pinekleme
olasiligina karsi ne yapmali? O zaman,
Latin Amerikada milyonlarca insan
-ozellikle kadinlar- her gunku gulme,
gozyasi ve ruya tayinlarini almak uzere
radyonun dugmesini cevirecegi ani dort
gozle bekler. Buyuk Perulu romanci Mario
Vargas Llosa, iste bu yalanci, yildizli sahne
isiklarinin ardina goturuyor bizi: Insanlari
artik yalnizca sesleriyle etkileyebilen ici
gecmis aktorler; hayal ettikleri san-sohretin
atesiyle icleri kavrulan yazi emekcileri;
yaraticilarinin
sefaletini
hazirlayan
yayincilik dunyasinin kurtlari... Derken,
radyo dizileri alaninda esi olmayan bir
adam, Pedro Camacho, Limaya gelir.
Ancak,
ununun
ve
saninin
doruklarindayken zihnini birdenbire sis
basar: senaryolarinin kahramanlari, cilgin
atlar gibi setleri ve engelleri atlayip
kendileriyle ilgili olmayan oykulerde boy
gosterirler; felaketler cig gibi bosanir.
Nostaljiyi, melodrami ve ucuklugu, Mario
Vargas Llosanin bu kitapta basardigindan
daha iyi bulusturup uzlastirmak cok zor.
Julia Teyze, gunumuz Latin Amerikasinda
ortalama insanin yasadigi, duyumsadigi ve
dusledigi gerceklik ustune goz kamastirici
bir taniklik niteligi tasiyan bir roman.
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