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By Veronica Balaj

CosmiSian, un nume /pseudonim, un pseudonume
asumat artistic. În peisajul publicistic al tinerilor care
exersează în proza, numele său are deja un răsunet. De
obicei, noua generație nu are chemarea spre munca pe
text, răbdarea, apetența să scrie proză. Care înseamnă
trudă. Mulți atacă poezia, versul, inspirația frustă.
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Adesea și… neinspirația preferând descrierea nudă a
unor stări sau mici secvențe dintr-o realitatea comună.
La îndemână… Dar nu voiam să fac deschidere spre un
asemenea subiect ci, să spun că, noii scriitori nu se
aruncă în desfășurări epice la sute de pagini Lucru
firesc dintr-un anume punct de vedere. Așadar, un
autor de proză, intrat pe teritoriul literaturii și care
preferă proza încă de la început, este de remarcat. Este
și cazul lui CosmiSian.
Volumele sale, trei la număr, au văzut lumina tiparului
la edituri din Capitală. Acesta despre care va fi vorba și
precedentul, poartă sigla Editurii Siono, București. De
notat că, mai toate beneficiază de o largă distribuție.
Dacă precizez librăriile Cărturești, nu e un lucru de
trecut cu vederea.
Volumele sale au o condiție grafică excelentă,
atractivă, după toate normele marketingului modern.
Autorul se implică , și în realizarea graficii de pe
copertă așa cum, firește, trăiește fiecare frază, se
împrietenește, construind personajele pe care le
identificăm în povestea care se leagă ușor, ca o
alunecare lină. Epicul pe care-l propune este colorat și
chiar susținut în nuanțele sale prin metafore. Aceasta
fiind tonalitatea predilectă.
REALITATEA SE RESCRIE ÎN ACEST
REGISTRU .
Întâmplări dramatice dar nu obsesive sau apăsătoare
,personaje care alunecă în fantazare ,ne propun o lume
din visare și imaginar dar, cu suport în realitatea
recognoscibilă.O anume tandrețe susține fluxul
emoțional din cărțile sale. Punctul forte fiind
fantazarea. Și expresivitatea prin metaforă.Ar fi
superfluu să…povestesc vreuna dintre cărțile semnate
de CosmiSian. Reținem poarta deschisă către imaginar
prin susținerea metaforică, drept un îndemn la lectură.
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