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Sevgili müzisyenler! Sevgili şarkıcılar! Sevgili
dansçılar! Sevgili palyaçonlar! Sevgili aktörler! Sevgili
kabare sanatçılari! Sevgili Pandomimler! Sevgili
kuklacılar! Ve sevgili diger sanat severler!

Sevgili beşeriyet!
bütün alemi sözsüz birleştiren sanatdır.

B A R I Ş biz insanlar arasında sadece bir illüziyonmu?
Sadece hayalperestler arasında bir kuruntumu? Hayır: BARIŞ
derin bir özlem – BARIŞ iyi niyetli insanlardan ve beraber
çaba sarf eden insanlardan erişebilinir.

Martin Luther Kingin: „ I have a dream „
Mahatma
Gandhinin: „ Sevgi dünyadaki en incelikli güçtür „
sözlerini hatırlayalım - Bertold Brechtin „ Düşün ki
savaş var ama kimse gitmiyor. „ sözlerini düşünelim.

Savaş bölgelerinde yaşamaya mecbur kalanların başka seçimi
yok.
Sönmeyen özlemle BARIŞ ararkan kendini riske atan, tanılan
ve tanılmayan bütün insanları düşünelim ve onlara teşekkür
edelim.

Siyasi dünyamız yine (yerinden) kayıyor: çoktan kapanmış
sandığımız boşluklar/yarıklar hızla yapay açılıyorlar – ve
böylece masum ve hayatları çalınanların mezarları
oluyorlar.

Hep beraber güç ve para hakkında açgözlü olan ve böylece
masumların sonsuz acısından acımasızca para kazanan savaş
çığırtkanlarına ve savas kazananlara „DUR“ diyelim.

Ben SIZI benim çilgin planima katilmanız için cağırmak
istiyorum: „Gercekten cılgın, kendini gülünç yapıyorsun.“
diyor aklım.
„Cesaret et!“ diye bağırıyor kalbim

ve SIZIN KALPLERINIZE DOKUNMAK ISTIYORUM Çünkü bu inanılmaz bir sayı: dünya çapında ELLI MILYON
INSAN mülteci – bu sayı benim beynime yapıştı. Tüm
insanlara yeterince yaşamak için yer ve besin/yiyecek olan
eşsiz MAVI GEZEGNIMIZDE sırf DELILIK bu.
Büyük ve benim çok beğendiğim Cellist Pablo Casals
Ispanyol iç savaşı arasında her konserinin sonunda BARIŞ
IÇIN BIR ŞARKI caldı – çok güzel bir melodi: kendimize
bundan bir örnek alalim!
BU SIZIN KATILMANIZ IÇIN BIR

Ç A Ğ R I:

Dünya çapında birçok sanatçı - ve sanat yapmayı sevenler –
katılsa ve konserlerinin veya performanslarinin sonunda
konusu BARIŞ olan bir parça, bir şarkı, bir dans, bir
pandomim sunsa cok olağınüstü, büyüleyici ve umut verici
olmazmı?
BARIŞ için biz insanlar hep beraber dayanışma göstermemiz
gerekiyor!

Bu kin/nefret ebeveynlerden bizim ÇOCUKLARIMIZA
devretilmemeli:
biz insanlar hepimiz kardeşiz – cilt rengi ve din/inanç
tamamen önemsiz.

Müzik bağlantı kurar: beraber dans etmek ve şarkı söylemek
bizi mutlu eder ve bu yüzden ben dünyayı ağ gibi bağlayan
BARIŞ IÇIN MÜZIĞIN hayalini kuruyorum
 harika bir „w o r l d
w i d e
w e b“

Müziğin gücünü umut olarak ve anlamsız yıkmalara karşı
kullanalım: savaş ve yeniden inşa icin milyarlar
harcanmasa dünyamızdaki T Ü M çocuklar
beslendirebilinir, tıbbi bakım sağlanabilinir ve hatta
eğitilebilinir – ardından özerklikli bir hayat
yürütebilmeleri için.

H E R K E S katılmalı: çocuklar, öğrenciler, üniversite
öğrencileri, eğitim görenler (çıraklar), anneler ve
Babalar, nineler ve dedeler, amcalar ve teyzeler,
yeğenler, kuzenler – bunu büyük anne-babası birinci ve
ebeveyni ikinci dünya savaşını ve acısını görmüş olan ve 2. binyıl için BARIŞ umudu besleyen 62 yaşındakı
çaresiz bir doktor diliyor…
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