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Nuk ecën kurrë vetëm! 
______________________________________ 

Dhe ja, unë jam me ju gjithmonë – deri në të 

sosur të botës!   (Mt 28,20) 
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Të dashur miq të go4peace, 

me 03 Janar të vitit 2021 një lajm i trishtueshëm bëri xhiron në botën e muzikës: këngëtari 
Gary Marsden kishte ndërruar jetë. Marsden në vitet 60 bëri hit këngën "You'll never walk alone". Sot 
kjo këngë këndohet në shumë stadiume futbolli – edhe këtu shumë afër tek “Borussia” në Dortmund. 
Por si erdhi e gjitha? Më bukur e tregon një histori nga Liverpool: Në vitet 1960, hitet aktuale  luheshin 
në stadiumet e futbollit anglez. Midis tyre ishte numri 1 i bandës, Gerry and the Pacemakers, nga 
Liverpool-i. Sistemi i altoparlantëve thuhet se kishte dështuar në një moment, por vizitorët e stadiumit 
kishin vazhduar të këndonin vetëm, a cappella: “Nuk do të ecësh kurrë vetëm”. 

Kjo pjesë, nga Richard Rodgers (muzika) dhe Oscar Hammerstein (teksti),  fillimisht ishte finalja 
e muzikalit të Broadway-t Carousel, i cili u shfaq premierë në 1945. Tregon historinë e një punonjësi 
karuseli, i cili për shkak të vështirësive financiare, kryen një grabitje. Ai dëshiron të sigurojë të ardhmen 
e gruas së tij dhe fëmijës së tyre të palindur, por vdes gjatë procesit. "You'll never walk only" këndohet 
dy herë në muzikal, një herë për të inkurajuar gruan të kapërcejë vdekjen e burrit të saj dhe herën e 
dytë në finale, gjatë diplomimit të 15-vjeçares, vajzës së çiftit. Pra, kjo këngë ka të bëjë me shikimin 
drejt së ardhmes plot besim, pavarsisht të gjitha vuajtjeve në botë.  

You’ll never walk alone! Edhe Jezusi ua bëri këtë premtim miqve të tij. Vargu i fundit i Ungjillit 
të Mateut thotë: “Të jeni të sigurt se unë jam gjithmonë me ju, deri në fund të botës!” Si e realizon 
Zoti këtë? Ai është pafundësisht kreativ, si në eksperiencën e këtij grupi! Një grup prej 25 ukrainasish 
ishte angazhuar shumë. Pas angazhimit ndjeva impulsin për t'i ftuar të gjithë për një akullore. Kur 
shikova në portofolin tim, pashë se paratë nuk do të më mjaftonin për të gjithë. Por ftesa ime ishte 
bërë. Më erdhi në mendje fjala “jep dhe do të të jepet!”. Ndjeva besimin tek unë se do të hapej një 
rrugë. Kështu u nisëm për në dyqanin e akullores. Rrugës takova një burrë. Ai pa të gjithë ukrainasit 
me mua dhe spontanisht më dha 50 €. I thamë mirupafshim duke qeshur. Me të mbërritur tek akullorja, 
më pa një grua e moshuar. Ajo ishte aq e kënaqur me grupin tonë ndërkombëtar dhe më dha gjithashtu 
50 €. Unë buzëqesha dhe ngrita sytë nga qielli. Tani kisha para të mjaftueshme për të gjithë! Nuk ecën 
kurrë vetëm! - You never walk alone! 
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