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Datum: 14.12.2011.g. 

SAOPĆENJE/SAOPŠTENJE/PRIOPĆENJE  

NAMIJENJENO JAVNOSTIMA 

Predstavljanje nove knjige poezije “IZA OKLOPA” autora DIOGEN pro kultura magazina i 
saradnika MaxMinus magazine, pjesnika Nihada Mešića Rivera iz Tuzle će tokom 
decembra/prosinca mjeseca 2011.g. biti održano u: 
 
Subota, 24.12.2011. –  
Gradačac, u prostorijama Edukativnog centra “Učionica” sa početkom u 12:00 sati 
 
Ponedjeljak, 26.12.2011.g. – 
Travnik, u J.U. Gradska biblioteka Travnik, sa početkom u 18:00 sati 
Domaćin je Nermana Ramčić, direktorica biblioteke. 
 
Utorak, 27.12.2011.g. – 
Travnik, u J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka Tuzla, sa početkom u 18:00 sati 
Domaćin je Sanja Dukić, moderator i predstavnik biblioteke 
Učestvuju i Tuzlanski tamburaši. 
 
Knjigu će, pored autora, predstaviti književnik Sabahudin Hadžialić, 
 

*** 
 

O knjizi “IZA OKLOPA” (Izdavač DHIRA, Kusnacht, Švajcarska, dizajn omota Stevo Basara, 
grafički dizajner, Edmonton, Kanada): 
 
Jasmina Vasić,  

profesor književnosti, Medical College of Wisconsin Libraries, Milwaukee, USA  

“Kao i u prethodnoj knjizi, i u ovoj autor još uvijek krvari i ispovijeda nam se iskreno: ‘Za 
prazninu u duši proteze nema’. I mi mu vjerujemo, jer je njegova poezija odušak u kojem je 
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dozvoljeno pustiti suzu. Pruža li nam se onda sloboda virenja u ‘Šta je iza oklopa’? Je li to 
odlutala sreća djetinjstva kao autorov odlutali morski ljubimac?  

Oblak melanholije ‘Iza oklopa’ prosipa pljusak emocija koje Nihad hvata svojim stihovima na 
čudan način: jedan korak naprijed, jedan nazad, sav zapretan, podje, pa stane.  

A onda poenta stiže u završnim stihovima, biserima njegove poezije, stihovima koji očitavaju 
pjesnikov talenat i kreativnost. To su stihovi sa akcentom, iskazani sa malo riječi, ali nabijeni 
organskom emocijom. Ponekad čujes krik, vapaj, drugi put je emocija zaustavljena i ‘uštopana’ 
kao fudbalska lopta. Stihovi koji se doimaju kao podvučeni olovkom:  

Nedostaješ, mama. 

Surla spuštena. 

Ne zelim se buditi. 

Zapetljan. 

Čitati jos znam. 

Dok me ima . 

Ne znaš ti, ne znaš. 

Ovi stihovi obećavaju da ćemo u sljedećoj autorovoj knjizi osjetiti više samopouzdanja u vlastitu 
kreativnost i umjesto ‘Nesto kao pjesme’ ili ‘Pokusacu’ vidjeti ‘Moje pjesme’ ili ‘Pišem’, jer 
komunikacija je ostvarena i ime zapamćeno. 

Do sljedeće knjige Nihada Mešića Rivera.” 

*** 

Sabahudin Hadžialić, književnik, Sarajevo & Bugojno, Bosna i Hercegovina: 

“U poređenju sa prethodnim knjigama ovog autora, u knjizi IZA OKLOPA već imamo otklon od 
sub-realizma i veću usmjerenost vidljivom, pomalo egocentričnom realizmu. No, iako ponekad 
njegov lik jeste (a kojeg pjesnika nije?) zamorno prepoznatljiv u svojoj predanosti suštini 
pojavnosti čovjeka kao bića čiji život mora (ali i jeste) biti u činjenu dobra ljubavi što stremi, 
ipak Niho ide dalje. On lirikom duha razara moguće upite koje vire iza svakog ćoška ovog 
nesretnog svijeta. Zbog čega baš on? Zar nije mogao neko drugi? A kako on to radi? Neznalice, 
ali i znalci se moraju upitati. 
 
Odgovor je u tihoj rijeci njegovih namjera koja dubinom korita obezbjeđuje mirnu plovidbu 
scilama i haribdama životne svakodnevnice. Njegove namjere su iskrene, otvorene i bez 
zadrške čak i u naslovu knjige IZA OKLOPA. Svi mi nosimo određene oklope i mali je broj onih 
koji se usuđuju igrati igru prepoznatljivosti bez upravo tih...oklopa. Njegova prednost i jeste u 
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tome što to on priznaje, svjestan da se i sam oklop mora ponekad nositi kako bi preživio 
sunovrate duha. Ključno pitanje je, pak, da li ga nosimo radi zaštite sebe od 
drugih ili drugih od sebe? 
 
U valovima tihog maestrala pjesme on kaže: “Mojih trideset i sedam likova u glavi,/ a ja negdje 
u pozadini, iza oklopa...“, shvatajući da su možda ti likovi upravo njegovo Sebstvo mozaiku 
jedinstva što stremi. I ne smeta. Ne! Dapače. Kolorit različitosti unutar osobnosti pjesnika je 
prednost koju on baštini. I dalje je sa nama humorni lik sa satiričnim otklonom jetke 
spoznaje. Ne previše, ali dovoljno da pošalje poruku opomene sa ciljem promišljanja ne samo 
svoga, već i promišljanja onih koji ga čitaju. Priznajem. Poruka primljena. Kako ću reagirati? 
Jednostavno, prepustiću svome Sebstvu da izvaja moguću varjantu alternative. Unutar moga, 
naravno, oklopa. No, da se vratimo pitanju zbog čega varijanta koja provejava čitavom knjigom, 
a usmjerena je objašnjenju naslova djela. Kao da je odlučio konačno razlučiti realitet i irealitet. 
Suočiti se sa svijetom, izaći iz ljušture besmisla i inih madrigala varijacija od dva do osam, a 
nerijetko tri do šest pjesnika u bulevarima korzoa svijesti online, odnosno izvan satrvenog oblika 
besmisla inačica mnoštva likova koji svoje otjelovljenje ne vide dalje od ekrana virtualnih 
nakana. Njegovi koraci su suptilni koraci otjelovljenog bića smisla. Svjesne osobe suočene sa 
imaginarnim svijetom očekivanja i realnim svijetom percepcije. Hodajući prostorima ovdašnjim 
on objedinjuje biće zemlje iz koje dolazi sa svim bićima prostora koje susreće na tom putovanju 
nadanja: “Картице примају./Веза са Босном ради./ Све ме кренуло/ 
„у том Сомбору“ (pjesma Somborski trenutak).“ 
 

*** 

O autoru Nihad Mešić rođen je 1965. godine u Tuzli. Školovao se u Tuzli, Sarajevu, 
Lilehameru, Кopenhagenu, Roveretu, Varsavi, Ženevi, Subotici...Objavio je desetak članaka iz 
oblasti ljudskih prava i rješavanja konflikata u zemlji i inostranstvu. Кoautor je knjige 
„Globalising Hope/ Globalizzare Speranza” koja je objavljena 2007. u Roveretu, Italija u izdanju 
IUPIP-a. Lirske zapise pod nadimkom River počeo je objavljivati 2002. Na Cyberbulevar 
forumu, a kasnije i na forumu web portala Tuzlarije koristivši pseudonim Sufler. Objavljivao je i 
u časopisima Diogen pro kultura i MaxMinus. Jedan je od koautora knjige poezije „Pod istim 
nebom”, objavljene 2008. u izdanju DHIRA verlag, Кusnacht, Švajcarska i samostalnih knjiga 
„Dovoljno lud” i „Кroćenje straha” koje je objavio isti izdavač 2009 i 2010. Među pjesnicima iz 
Bosne i Hercegovine, zastupljen je na web stranicama Poetas del mundo i u Antologiji „Poets for 
World Peace”, Volume 3, 2011.g. Njegova pjesma „Andrić, Travnik i ja“ nagrađena je oktobra 
2010. godine na Natječaju HКD „Napredak“ za pjesme posvećene liku i djelu Ive Andrića i 
Travniku. Živi i radi u Tuzli, Bosna i Hercegovina.“ 
 

*** 

Više o autoru na: http://nihadmesicriver.weebly.com  

U dodatku fotografija autora i naslovnica knjige. Dobro došli. 
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САОПЋЕЊЕ/САОПШТЕЊЕ/ПРИОПЋЕЊЕ  

НАМИЈЕЊЕНО ЈАВНОСТИМА 

Представљање нове књиге поезије “ИЗА ОКЛОПА” аутора ДИОГЕН про култура 
магазина и сарадника МаxМинус магазине, пјесника Нихада Мешића Ривера из Тузле ће 
током децембра/просинца мјесеца 2011.г. бити одржано у: 
 
Субота, 24.12.2011. –  
Градачац, у просторијама Едукативног центра “Учионица” са почетком у 12:00 сати 
 
Понедјељак, 26.12.2011.г. – 
Травник, у Ј.У. Градска библиотека Травник, са почетком у 18:00 сати 
Домаћин је Нермана Рамчић, директорица библиотеке. 
 
Уторак, 27.12.2011.г. – 
Травник, у Ј.У. Народна и универзитетска библиотека Тузла, са почетком у 18:00 сати 
Домаћин је Сања Дукић, модератор и представник библиотеке 
Учествују и Тузлански тамбураши. 
 
Књигу ће, поред аутора, представити књижевник Сабахудин Хаџиалић, 
 

*** 
 

О књизи “ИЗА ОКЛОПА” (Издавач ДХИРА, Куснацхт, Швајцарска, дизајн омота Стево 
Басара, графички дизајнер, Едмонтон, Канада): 
 
Јасмина Васић,  

професор књижевности, Medical College of Wisconsin Libraries, Milwaukee, USA 

“Као и у претходној књизи, и у овој аутор још увијек крвари и исповиједа нам се искрено: 
‘За празнину у души протезе нема’. И ми му вјерујемо, јер је његова поезија одушак у 
којем је дозвољено пустити сузу. Пружа ли нам се онда слобода вирења у ‘Шта је иза 
оклопа’? Је ли то одлутала срећа дјетињства као ауторов одлутали морски љубимац?  

Облак меланхолије ‘Иза оклопа’ просипа пљусак емоција које Нихад хвата својим 
стиховима на чудан начин: један корак напријед, један назад, сав запретан, подје, па стане.  

А онда поента стиже у завршним стиховима, бисерима његове поезије, стиховима који 
очитавају пјесников таленат и креативност. То су стихови са акцентом, исказани са мало 
ријечи, али набијени органском емоцијом. Понекад чујес крик, вапај, други пут је емоција 
заустављена и ‘уштопана’ као фудбалска лопта. Стихови који се доимају као подвучени 
оловком:  
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Недостајеш, мама. 

Сурла спуштена. 

Не зелим се будити. 

Запетљан. 

Читати јос знам. 

Док ме има . 

Не знаш ти, не знаш. 

Ови стихови обећавају да ћемо у сљедећој ауторовој књизи осјетити више самопоуздања у 
властиту креативност и умјесто ‘Несто као пјесме’ или ‘Покусацу’ видјети ‘Моје пјесме’ 
или ‘Пишем’, јер комуникација је остварена и име запамћено. 

До сљедеће књиге Нихада Мешића Ривера.” 

*** 

Сабахудин Хаџиалић, књижевник, Сарајево & Бугојно, Босна и Херцеговина: 

“У поређењу са претходним књигама овог аутора, у књизи ИЗА ОКЛОПА већ имамо 
отклон од суб-реализма и већу усмјереност видљивом, помало егоцентричном реализму. 
Но, иако понекад његов лик јесте (а којег пјесника није?) заморно препознатљив у својој 
преданости суштини појавности човјека као бића чији живот мора (али и јесте) бити у 
чињену добра љубави што стреми, ипак Нихо иде даље. Он лириком духа разара могуће 
упите које вире иза сваког ћошка овог несретног свијета. Због чега баш он? Зар није могао 
неко други? А како он то ради? Незналице, али и зналци се морају упитати. 
 
Одговор је у тихој ријеци његових намјера која дубином корита обезбјеђује мирну 
пловидбу сцилама и харибдама животне свакодневнице. Његове намјере су искрене, 
отворене и без 
задршке чак и у наслову књиге ИЗА ОКЛОПА. Сви ми носимо одређене оклопе и мали је 
број оних који се усуђују играти игру препознатљивости без управо тих...оклопа. Његова 
предност и јесте у томе што то он признаје, свјестан да се и сам оклоп мора понекад 
носити како би преживио суноврате духа. Кључно питање је, пак, да ли га носимо ради 
заштите себе од 
других или других од себе? 
 
У валовима тихог маестрала пјесме он каже: “Мојих тридесет и седам ликова у глави,/ а ја 
негдје у позадини, иза оклопа...“, схватајући да су можда ти ликови управо његово Себство 
мозаику јединства што стреми. И не смета. Не! Дапаче. Колорит различитости унутар 
особности пјесника је предност коју он баштини. И даље је са нама хуморни лик са 
сатиричним отклоном јетке 
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спознаје. Не превише, али довољно да пошаље поруку опомене са циљем промишљања не 
само свога, већ и промишљања оних који га читају. Признајем. Порука примљена. Како ћу 
реагирати? 
Једноставно, препустићу своме Себству да изваја могућу варјанту алтернативе. Унутар 
мога, наравно, оклопа. Но, да се вратимо питању због чега варијанта која провејава 
читавом књигом, а усмјерена је објашњењу наслова дјела. Као да је одлучио коначно 
разлучити реалитет и иреалитет. Суочити се са свијетом, изаћи из љуштуре бесмисла и 
иних мадригала варијација од два до осам, а неријетко три до шест пјесника у булеварима 
корзоа свијести онлине, односно изван сатрвеног облика бесмисла иначица мноштва 
ликова који своје отјеловљење не виде даље од екрана виртуалних накана. Његови кораци 
су суптилни кораци отјеловљеног бића смисла. Свјесне особе суочене са имагинарним 
свијетом очекивања и реалним свијетом перцепције. Ходајући просторима овдашњим он 
обједињује биће земље из које долази са свим бићима простора које сусреће на том 
путовању надања: “Картице примају./Веза са Босном ради./ Све ме кренуло/ 
„у том Сомбору“ (пјесма Сомборски тренутак).“ 
 

*** 

О аутору Нихад Мешић рођен је 1965. године у Тузли. Школовао се у Тузли, Сарајеву, 
Лилехамеру, Копенхагену, Роверету, Варсави, Женеви, Суботици...Објавио је десетак 
чланака из области људских права и рјешавања конфликата у земљи и иностранству. 
Коаутор је књиге „Глобалисинг Хопе/ Глобализзаре Сперанза” која је објављена 2007. у 
Роверету, Италија у издању ИУПИП-а. Лирске записе под надимком Ривер почео је 
објављивати 2002. На Цyбербулевар форуму, а касније и на форуму wеб портала Тузларије 
користивши псеудоним Суфлер. Објављивао је и у часописима Диоген про култура и 
МаxМинус. Један је од коаутора књиге поезије „Под истим небом”, објављене 2008. у 
издању ДХИРА верлаг, Куснацхт, Швајцарска и самосталних књига „Довољно луд” и 
„Кроћење страха” које је објавио исти издавач 2009 и 2010. Међу пјесницима из Босне и 
Херцеговине, заступљен је на wеб страницама Поетас дел мундо и у Антологији „Поетс 
фор Wорлд Пеаце”, Волуме 3, 2011.г. Његова пјесма „Андрић, Травник и ја“ награђена је 
октобра 2010. године на Натјечају ХКД „Напредак“ за пјесме посвећене лику и дјелу Иве 
Андрића и Травнику. Живи и ради у Тузли, Босна и Херцеговина.“ 
 

*** 

Више о аутору на: http://nihadmesicriver.weebly.com  

У додатку фотографија аутора и насловница књиге. Добро дошли. 
 

Srdacno/ Срдачно, 
PR 

 
DIOGEN pro kultura 

хttp://diogen.weebly.com 
MaxMinus magazin 

хttp://maxminus.weebly.com 


