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Milí přátelé go4peace, 

3. ledna 2021 se hudebním světem roznesla smutná zpráva: Zpěvák Gerry Marsden je mrtvý. 
Marsden se v 60. letech proslavil hitem „You’ll never walk alone” (Nikdy nepůjdeš sám). Dnes se tato 
písnička zpívá na mnoha fotbalových stadionech – také nedaleko odsud v Dortmundu fotbalovému 
týmu Borussia. Ale jak k tomu vlastně došlo? Liverpool to vypráví asi nejlépe: V 60. letech se v 
anglických fotbalových stadionech hrály aktuální hity. Mezi nimi byl tenkrát i hit č. 1 od liverpoolské 
skupiny Gerry a the Pacemakers. Při tomto hitu došlo k výpadku reproduktorů. Následně však začali 
všichni přítomní návštěvníci zpívat dál, a capela: „You’ll never walk alone.” 

Tento hudební kousek – od Richarda Rodgerse (hudba) a Oscara Hammersteina (text) byl 
původně finálem broadwayského muzikálu Carousel, který měl premiéru v roce 1945. Vypráví o 
kolotočáři, jenž se kvůli finanční nouzi dopustil loupeže – chtěl se postarat o budoucnost své ženy a 
ještě nenarozeného dítěte, bohužel však přitom umírá. “You’ll never walk alone“ se v muzikálu zpívá 
celkem dvakrát – jednou pro povzbuzení ženy, aby se zvládla přenést přes smrt jejího manžela, a 
podruhé na úplném konci při slavnostním ukončení školy její pak již 15leté dcery. V písni jde o to, aby 
člověk hleděl do budoucnosti s nadějí a důvěrou i přes všechno utrpení světa. 

You never walk alone! (Nikdy nejdeš sám!) To samé říkal Ježíš i svým přátelům. Poslední verš 
Matoušova evangelia hlásá: „Hle, já jsem s Vámi po všechny dny až do skončení světa!” A způsob, jakým 
to Bůh činí, je opravdu nekonečně kreativní! Chci s vámi sdílet malou zkušenost: Jedna skupina 25 
Ukrajinců se velmi angažovala. To ve mně vyvolalo impuls a chuť je všechny pozvat na pořádnou 
zmrzlinu. Když jsem se podíval do peněženky, viděl jsem, že není možné, aby mi peníze pro tolik lidí 
stačily. Ale už jsem pozvání vyřknul nahlas. Projelo mi hlavou “Dej a bude Ti dáno!” Cítil jsem v sobě 
důvěru, že se nějaká cesta najde. Tak jsme se vydali ke zmrzlině. Cestou tam jsem potkal jednoho muže. 
Všimnul si všech těch Ukrajinců kolem mě a vtisknul mi spontánně do ruky 50€. Rozloučili jsme se s 
úsměvem. Když jsme přišli ke zmrzlině, viděl jsem jednu starší paní. Měla tak velkou radost z naší 
mezinárodní skupiny, že přišla se svým chodítkem až k nám a též mi darovala 50€. S vděčným úsměvem 
jsem pohlédl k nebi. Teď peníze stačí pro všechny! Nikdy nejdeš sám! – You never walk alone!  

za go4peace-Team   Meinolf Wacker 


