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Dragi prijatelji go4peace, 

3. januarja 2021 so po svetu zaokrožile žalostne novice iz glasbenega sveta: umrl je pevec Gerry 

Marsden. V šestdesetih letih je naredil glasbeno uspešnico You'll never walk alone (tj. Nikoli ne boš 

hodil sam). Danes to pesem pojejo na mnogih nogometnih stadionih; npr. na stadionu nemškega 

nogometnega kluba Borussia Dortmund. A kako je sploh prišlo do tega? Najlepša zgodba o tem prihaja 

iz Liverpoola – v šestdesetih letih so takratne glasbene uspešnice že predvajali na angleških nogometnih 

stadionih, med katerimi je bil glasbeni hit št. 1 liverpoolskega benda Gerry and the Pacemakers. Takrat 

naj bi ozvočenje odpovedalo in je nato množica sama nadaljevala z »a cappella« petjem pesmi You'll 

never walk alone.  

Pesem, ki jo je uglasbil Richard Rodgers in napisal Oscar Hammestein, je prvotno predstavljala 

zaključek broadwayskega muzikala Carousel iz leta 1945. Govori o delavcu iz zabaviščnega parka, ki 

je zagrešil rop zaradi potrebe po denarju. Želel je poskrbeti za prihodnost svoje žene in njunega 

nerojenega otroka, toda pri ropu je umrl. Pesem You'll never walk alone je v muzikalu odpeta dvakrat – 

prvič v spodbudo ženi pri prebolevanju moževe smrti, drugič pa na koncu, ob zaključku osnovne šole 

petnajstletne hčerke. Pesem govori o zaupnem gledanju v prihodnost, navkljub vsemu trpljenju v svetu. 

Nikoli ne boš hodil sam! Jezus je tudi to obljubil svojim prijateljem. Zadnji verz Matejevega 

evangelija pravi: »In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« Bog pa je tudi neskončno 

ustvarjalen, in to na kakšen način! Naj podelim eno izkušnjo – skupina petindvajsetih Ukrajincev je bila 

zelo predana svojemu delu in sem zato začutil vzgib, da bi jih povabil na veliko porcijo sladoleda. Ko 

sem preveril stanje svoje denarnice, sem videl, da nimam dovolj denarja s seboj. Toda povabila nisem 

hotel umakniti. Spomnil sem se svetopisemskega verza: »Dajajte in se vam bo dalo«. Začel sem zaupati, 

da se bo našla rešitev. Med hojo do sladoledarne smo srečali nekega moža in ko je v moji družbi zagledal 

Ukrajince, mi je spontano v roko stisnil petdeset evrov. Ob slovesu smo se smejali in šalili. Ko smo 

prišli do sladoledarne, me je zagledala starejša ženska. Naša mednarodna družba ji je bila tako zelo všeč, 

da je prišla do nas na mobilnem skuterju in mi dala petdeset evrov. Ob tem sem, smehljajoč se, na hitro 

pogledal v nebo. Zdaj sem namreč imel dovolj denarja, da sem lahko plačal vsem. Nikoli ne boš hodil 

sam! 

Za ekipo go4peace      Meinolf Wacker 


