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Dārgie go4peace draugi, 

2021. gada 3. janvārī mūzikas pasauli pāršalca skumja ziņa: dziedātājs Gerijs Mārdens ir miris. 
60-tajos gados Mārdena dziesma „You'll never walk alone” bija kļuvusi par hitu. Šodien šo dziesmu 
dzied daudzos futbola stadionos – arī netālu no šejienes "Borussia" Dortmundē. Bet kā tas notika? 
Labākais stāsts ir no Liverpūles: 60-tajos gados Anglijas futbola stadionos jau tika atskaņoti aktuālie 
hiti. Viens no tiem bija Liverpūles grupas”Gerry and the Pacemakers” hits Nr. 1. Kādā brīdī esot 
sabojājusies skaļruņu sistēma. Un tad stadiona apmeklētāji dziedāja vieni paši, a cappella: „You'll never 
walk alone”.  

Šī Ričarda Rodžersa (mūzika) un Oskara Hammersteina (vārdi) lugas oriģināls bija Brodvejas 
mūzikla „Carousel” fināls, kas pirmizrādi piedzīvoja 1945. gadā. Tas stāsta par karuseļa strādnieku, kurš 
finansiālu apsvērumu dēļ izdara laupīšanu – viņš vēlas nodrošināt savas sievas un viņu vēl nedzimušā 
bērna nākotni, taču šajā procesā iet bojā. Mūziklā „You'll never walk alone” tiek dziedāta divas reizes 
– vienreiz, lai iedrošinātu sievu pārdzīvot vīra nāvi, un otrreiz finālā, tolaik 15 gadus vecās meitas 
izlaiduma ballītē. Tāpēc šī dziesma ir par to, kā ar pārliecību raudzīties nākotnē, neskatoties uz visām 
pasaules bēdām.  

You never walk alone!  Arī Jēzus deva šo apsolījumu saviem draugiem. Mateja evaņģēlija 
pēdējā pantā ir teikts: „Lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam!” Un Dievs ir bezgalīgi radošs savā 
darbībā! Neliela pieredze: 25 ukraiņu grupa bija ļoti aktīvi. Tad man radās vēlme uzcienāt viņus visus 
ar saldējumu. Kad ieskatījos makā, redzēju, ka naudas visiem nepietiks. Taču uzaicinājums bija izteikts. 
Man prātā ienāca vārds „Dodiet, un jums tiks dots”. Es sajutu sevī pārliecību, ka man pavērsies ceļš. 
Tāpēc mēs devāmies uz saldējuma tirgotavu. Pa ceļam es satiku kādu vīrieti. Viņš ieraudzīja visus 
ukraiņus kopā ar mani un spontāni ielika man rokā 50 eiro. Smejoties mēs atvadījāmies. Kad ieradāmies 
saldējuma veikalā, mani ieraudzīja kāda vecāka gadagājuma sieviete. Viņa bija tik priecīga par mūsu 
starptautisko grupu, ka atnāca ar saviem ratiņiem un man arī  uzdāvināja 50 eiro. Smaidot, es paskatījos 
uz debesīm. Jo tagad naudas pietika visiem! Tu nekad neesi viens!  – You never walk alone! 
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