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Sve je crno, sve je bijelo, ali život nije siv.. 

sve je dobro dok si zdrav i dok si živ. :) ♥ 

 
 U ovom broju glazbene riznice donosimo vam priču o našem 

slavonskom, osječkom slavuju Mii Dimšić, koja je u vrlo kratko 
vrijeme postigla ogroman uspjeh na našoj glazbenoj sceni! 

 
 
 

 
 
 
 

 



Glazbena riznica, siječanj / veljača 2018! 
 

3 
 

2018. 

 

 
 
         Ti su stihovi doslovno zarazili Hrvatsku kad su početkom 2017. 
godine počeli treštati na svim radijskim postajama, a svi su se pitali 
samo jedno - tko je djevojka nježnog glasa koja pjeva pjesmu sasvim 
drugačiju od svih ostalih na estradi? 
 
         Riječ je o 25-godišnjoj Osječanki Miji Dimšić koja je već tad 
pokazala da će biti pravo osvježenje na glazbenoj sceni u Hrvata. 
Nenametljiva Mia nakon pjesme Život nije siv nanizala je još nekoliko 
hitova, a svi su se uspjeli probiti među omiljene pjesme Hrvata- 
 
          Ipak, publika dolazi na njezine nastupe, nedavno je održala 
blagdanski koncert u popunjenoj dvorani Vatroslav Lisinski, privukla je 
velik broj obožavatelja na Adventu u Varaždinu...  
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 Mia ima 25 godina, rođena je u Osijeku, završila  prevoditeljski  
smjer engleskog i njemačkog na Filozofskom fakultetu, ali život 
joj je ipak krenuo u potpuno drugom smjeru pa se danas bavi 
isključivo glazbom. 
 

 Voli ono što radi, piše i pjeva o stvarima o kojima ima potrebu 
nešto reći. Jako je posvećena tome, ambiciozna i puno radi, a 
voljela bi se time nastaviti baviti i u dalekoj budućnosti. 
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         ʺOduvijek sam obožavala pjevati i svirati i godinama sam se time 
bavila iz hobija, ali preraslo je u nešto više potpuno slučajno 2014. 
godine kad me tamburaški sastav iz Osijeka, Džentlmeni, pozvao da s 
njima otputujem na ljetnu turneju u Kanadu i SAD i tamo nastupam 
mjesec dana za hrvatsku dijasporu. Na tom sam putovanju upoznala 
dio svog današnjeg glazbenog tima, prvenstveno svog današnjeg 
menadžera, i u suradnji s njim pokušala izdati nekoliko singlova, što je 
vrlo brzo uzelo maha i odvuklo me u tom smjeru. Imam puno 
glazbenih uzora, općenito slušam stvarno svašta, ali kao glavne bih 
izdvojila Taylor Swift, Noru Jones, Willieja Nelsona, Alison Krauss...ʺ 
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Sunce, oblak, vjetar 
 

Ponekad mislima te dotaknem 
i sve što smeta na tren razmaknem 

do mjesta gdje smo opet ti i ja! 
 

Tamo gdje ne vode se ratovi 
gdje sve se radi s puno ljubavi 

i svud se širi miris proljeća! 
 

Plešem, sunce me grije, 
oblak s neba se smije 

sreća teče kroz moj mali stan! 
 

Plešem, sunce me grije, 
oblak s neba se smije 

ništa neće pokvarit' mi dan! 
 

Ponekad osmijehom te zagrlim, 
jako te stisnem, nigdje ne žurim, 

s tobom i vrijeme brzo proleti 
 

Tamo gdje ne postoje granice 
i gdje se pišu sretne stranice 

gdje nema tuga, samo radosti! 
 

Plešem........... 
 

Kad mi noću dašak vjetra obraz poljubi 
znam da me čuvaš, znam da me vodiš 

znam to si ti..... 
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            "Život nije siv" je moja prva autorska pjesma koja je nastala 
nedugo nakon što sam se počela profesionalno baviti glazbom. Tada 
još nisam znala kuda to sve vodi, kako će mi život izgledati i hoće li 
glazba biti nešto od čega ću živjeti i u čemu ću stvarno pronaći životni 
put i sreću. Svoje sumnje i bojazni pokušala sam izraziti na papiru jer 
mi je pisanje uvijek bio način da jasnije vidim stvari i pomognem si. 
Rezultat su bili stihovi koji govore o životnoj radosti, ljubavi i tome da 
je svaki dan prekrasan ako ćemo si ga takvim sami učiniti i mislim da 
je baš zbog te pozitivne energije i iskrenosti pjesma kasnije pomogla 
tolikom broju ljudi da i sami pronađu svoj put“, komentirala je Mia i 
otkrila kako je zapravo nastala pjesma. 
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          "Pozadina nastanka pjesme je bila prepirka s mamom jednog, 
pretpostavljam, nedjeljnog poslijepodneva kad me ona pitala mislim li 
da ću biti sretna na životnom putu kojim sam tad tek krenula. Bilo je 
to nekoliko mjeseci nakon što sam se počela profesionalno baviti 
glazbom i još nisam znala kuda će me to odvesti i hoće li to i ostati 
moj životni poziv. Kad mi je mama to rekla, osjetila sam nevjerojatan 
inat, otišla gore u sobu i stihovi su doslovno izletili iz mene. Glazbu za 
strofe sam tad već neko vrijeme imala, ali nisam znala što bih s njom i 
onda je ta situacija došla kao naručena i znala sam da je vrijeme da 
dobije stihove. "Život nije siv" za mene je pjesma o hrabrosti da 
samom sebi priznaš što želiš i kako sebe vidiš i ne dopustiš nikome da 
se upliće u tvoj put iako su prepreke često ogromne. Ujedno je i moja 
himna otvorenosti prema životu, različitostima među ljudima i pjesma 
protiv predrasuda i ponavljajućih uzoraka u koje nas društvo i ljudi 
oko nas često žele ugurati." 
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Kiša 

 
Kad kiša padne, sve se čini otužnim 

i da ti budem iskrena, ponekad se ne znam nosit’ s tim 
pa tražim način da sve brzo osušim. 

a ne postoji kišobran tako velik da se zaklonim! 
 

Od sveg blata što se skupi gdje mi je najviše stalo 
pa zbog toga predaleko prema suncu putujem 

i ne znam puno o životu, možda ništa, možda malo, 
ali stvarno vjerujem! 

 
Da padat će sad i još tri dana, ali uvijek jednom stane 

znam da čak i glupa kiša ima svoje dobre strane, 
I sve što sad je mokro, gdje je danas vjetar puho’ 

sigurno će sutra biti suho. 
 

Kad kiša padne, samo želim nestati, 
al’ najgore što mogu sad je u svojoj sobi ostati 

i sve je strašno kad kroz prozor gledam van, 
al’ znam da tek kad pokisnem iz oluje rodit će se san! 

 
A za njega vrijedi ići i kroz vodu i kroz vjetar, 

svaki korak prijeći čak i ako se razočaram. 
Čeka nas još puno više, što nam može malo kiše 

sve je lakše sad kad znam! 
 

Da padat će sad .... 
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ʺNešto toliko pitko, nježno, optimistično, dobroćudno, pametno, 
potrebno i nužno se domaćoj mainstream glazbenoj sceni nije 
događalo možda od vremena samoplasiranja Jinxa. 
 
To koliko je mlada Slavonka Mia Dimšić fantastičan, prirodan korektiv 
bljezgarija, umjetno fabriciranih i talent show pjevačica, koliko je 
nelako nakon prekrasnog feelgood komadića “Život nije siv”, ponoviti 
nešto gotovo podjednako moćno, samo je dokaz kako se ne radi o one 
hit wonderu već o djevojci čiju prisutnost na domaćoj sceni treba 
slaviti i davati joj što je moguće više prostora. 
 
Lakoća kojom sipa simpa jednostavne harme i razumljivost njene 
poruke toliko je razoružavajuća s koje god strane ljepote dolazili, da 
ne postoji niti jedna druga normalna reakcija osim raširiti ruke i vrtjeti 
se u ritmu njenih akorda, najnaivnije na svijetu, jer je lijepo hodati po 
kiši i ne biti sam. ʺ 
 
 - Ovo je samo jedan od mnoštva pozitivnih komentara na 
stvaralaštvo Mie!  
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 Na  dodjeli Porina imala je četiri nominacije, a nagradu je 
osvojila  za najbolji spot, za pjesmu ‘Život nije siv’. 

 
 ʺNisam očekivala Porin jer je konkurencija bila uistinu jaka. U 

istoj su kategoriji bili Gibonni i Massimo, jedni od mojih 
najdražih izvođača.ʺ 
 

 ʺBoris Sekulić došao je na tu ludu ideju da se za “Život nije siv” 
rade animacije na betonu i moram priznati da sam u prvi mah 
bila malo skeptična, ali imam povjerenja u njega jer je 
izvanredan umjetnik i vizionar. Bilo je tehnički teško jer je vani 
bilo plus 30, a mi smo ležali na vrelom betonu u ludim pozama. 
Svi smo izgorjeli. Spot je poseban i zato što su u njemu bili moji 
najbliži prijatelji, a ne neki plaćeni glumci. Ta energija se osjeti.ʺ 
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 Početkom prosinca, mjeseca darivanja, Mia Dimšić je 

obradovala obožavatelje novim studijskim albumom. 

 

 Ova talentirana hrvatska pjevačica i kantautorica je snimila 11 

božićnih pjesama, što je i njezino prvo službeno božićno izdanje. 

 

 Osim obrada poznatih božićnih i tradicionalnih pjesama, poput 

„Veselje ti najvešćujem“, „I’ll Be Home for Christmas“, „Jingle 

Bell Rock“, „Winter Wonderland/Snježna ulica“ i „Radujte se 

narodi“, Mia je snimila i potpuno nove pjesme, „Cimet i čaj“ i 

„Božić bez tebe“. 
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 Na njenom glazbenom putu našla se i tamburica, koju 

obožava. Slavonka je, a to joj je negdje zapisano u DNK-u. 
"Tata mi je imao tamburaški bend, svi smo iz Slavonije, to 
je dio naše genetike na neki način. Sviram i u 
tamburaškom orkestru tako da je i dalje to moja velika 
ljubav!" 
 

 Uz gitaru, na nastupima često svira ukulele! 
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 Potencijal 25-godišnje Slavonke prvi je prepoznao njezin 
menadžer i koautor Damir Bačić. Svojim glazbenim, pop 
country izričajem unijela je promjene te je zapečatila 
poziciju na sceni. Tome u prilog govori i Porin, nagrada 
Hrvatske diskografske udruge koja joj je dala priznanje za 
najbolju mladu izvođačicu, te brojne druge nagrade. 
 

 


