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Любі музиканти ! Любі співаки ! Любі танцюристи ! Любі клоуни ! Любі артисти !
Любі артисти кабаре ! Любі артисти пантоміми ! Любі артисти лялькових театрів ! ... та
всі інші любі митці !
ЛЮБЕ СУСПІЛЬСТВО ,
Що найбільше нас усіх людей об'єднує - це мистецтво.
Мир, серед нас людей - це тільки ілюзія ? Тільки видумка і фантазія ?! Ні , мир - це
найбільше людське прагнення, він досяжний для людей , які мають велике бажання в
єднанні разом.
Згадаємо Мартіна Лютера Кінга : "Я маю мрію " , а також Інді Раганді : " Ніжна сила - є
великою." Подумаємо про слова Бертольда Брехта : " Уявіть собі - це війна і жоден не
іде туди."
Той, хто повинен жити на військовій території, не має жодного вибору.
Подумаємо про всіх незнайомих і знайомих людей, які з незгасимими прагненнями про
мир, піддають себе небезпеці.
Наш політичний світ знову зійшов з колії: пережите минуле, давно закопане у могили,
штучно розкопується і стає могилами невинних, пограбованих людей.
Разом скажемо"СТОП"- владі і грошам, жадним і ненаситним керманичам, які
придумують війну і хочуть її, наживаючись на біді невинних людей, що стають її
жертвами.
Я закликаю усіх разом зі мною до цього "божевільного" плану!
"Це ненормально"-говорить мій розум,"над тобою будуть сміятися!"
"Попробуй тільки! "- кричить моє серце.
І ТОМУ Я ХОЧУ ДОСТУКАТИСЬ ДО ВАШИХ СЕРДЕЦЬ!
50 мілліонів - це надзвичайно велика чисельність людей у світі, які є біженцями від
війни. Це число врізалось у мій мозок!
Божевілля!
І все це відбувається на нашій надзвичайній, голубій планеті, яка створена для
щасливого життя людей!
Надзвичайно великий і мною обожнюючий віолончеліст Павло Касальс, через
громадську війну в Іспанії, в кінці кожного свого концерту, грає мелодію:"Пісня
миру".Це надзвичайно красива мелодія.Хіба ми не можемо бути, як він?!
ТОЖ ВІЗЬМЕМО ЗА ПРИКЛАД !
На скільки це зворушливо і дає надію на мирне життя, якщо по усьому світу митці і
артисти на завершення своїх виступів та концертів, успадкують його традиції!
Для встановлення миру, необхідна людська солідарність!

Наші діти не можуть і не повинні наслідувати батьківську ненависть. Ми, люди- є
сестрами і братами, незалежно від того, якого кольору є наша шкіра і якого ми
віросповідання.
Музика об'єднує! Вміння разом танцювати і співати, робить нас життєрадісними, і я
мрію про світову співдружність у галузі музики і мистецтва, задля миру, через світову
мережу (інтернет).
Використаємо силу музики з надією проти безглуздого знищення миру на землі! Щоб
мілліардні витрати на планеті- для цілей війни, пішли б краще на потреби дітей
світу:освіту, харчування, медичну допомогу. І щоб вони самі вирішували своє
подальше життя.
Всіх закликає не бути байдужими:школярів, студентів, спеціалістів, батьків і дітей,
старше покоління-62-х річна лікар,дідусі і бабусі якої пережили жахіття першої і другої
світової війни і яка має велику надію на встановлення миру в 2-му тисячолітті. ......
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