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Sad angel - Giai điệu cho những tâm hồn lạc lối
Nghe xong Sad Angel, bạn có thể khóc, có thể cười nhưng cảm giác sau cùng đọng lại chính là
sự thanh thản.

Sad angel
Cuộc sống vội vã, gấp gáp trong hơi thở của thời đại khiến ta có lúc quên đi chính mình. Sự
mệt mỏi khi cuốn vào guồng quay của cuộc sống, biến bản thân trở thành một cái máy khô
khan chỉ biết toan tính làm ta có cảm giác cuộc đời này thật nhàm chán. Nhưng đừng vội trách
cuộc đời nhé, ngoài kia còn nhiều thứ vô cùng bình dị và tươi đẹp để mình cố gắng.
Cuộc sống là một bản nhạc có đủ những cung bậc, vui, buồn, hạnh phúc và khổ đau, hãy sống
chậm lại để lắng nghe và cảm nhận nó. Đừng ép mình biến thành người xa lạ để rồi có lúc tự
hỏi: Tôi là ai? Tôi đang làm gì trong cuộc sống này?

Sống chậm lại và lắng nghe, cảm nhận cuộc sống này
Nếu chịu khó lắng nghe bạn sẽ khám phá và nhận thấy, hóa ra cuộc sống vẫn còn vô vàn thứ
đáng yêu lắm trong vỏ bọc rất đỗi giản dị, bình thường. Và khi sống chậm lại, bạn sẽ thấy mình
còn may mắn và hạnh phúc hơn nhiều người. Vì thế, dù áp lực công việc đến đâu cũng hãy
mỉm cười bởi ở ngoài kia có lẽ nhiều người đang mơ ước, vật lộn để tìm được việc làm. Con
người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui
nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà
ta chưa từng biết đến.

Igor Krutoy có cách lắng nghe cuộc sống thật tuyệt vời qua Sad Angel
Bạn cũng đừng quá buồn khi thích một ai đó mà người ta không đáp lại bởi vì bạn sinh ra là để
dành cho người khác. Vì vậy bạn cũng đừng nên bực bội nếu người yêu lỡ nhìn một cô gái xinh
đẹp tình cờ thấy trên đường nhé, bởi anh ấy vốn là của bạn rồi.
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng nên hãy học cách sống chung với nó. Nếu bạn chỉ biết than
trách thì người buồn nhất vẫn là bạn, chi bằng sao ta không cố gắng hơn?
Cuộc đời còn là một bức tranh sống động với nhiều mảnh ghép và những màu sắc khác nhau
nhưng có lẽ hai mảng sáng tối là đặc trưng hơn cả. Chính bạn sẽ là người lựa chọn cho mình
một mảng màu nào đó để tự vẽ nên cuộc sống của mình.

Vội vã và gấp gáp có thể sẽ khiến ta bỏ qua nhiều thứ đẹp đẽ của cuộc sống mà bản thân
không biết. Để rồi có một ngày chợt nhận ra mình đã vô tình chứ không phải cuộc sống vô tình.
Cảm ơn tác giả Igor Krutoy và Sad Angel đã cho tôi một bản nhạc thật hay, một khoảng lặng
thật ý nghĩa, một phút sống chậm lại để lắng nghe, cảm nhận và biết ơn cuộc sống này…
Kịnh mời Quí Thân Hữu xem "Sad Angle"qua Youtube.

"http://www.youtube.com/embed/hvqvbf6cZ2s"

