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Leta 1997 je bila ustanovljena italijanska rokovska skupina Sun Eats Hours, v kateri so štirje mladi fantje iz Vicenze poskušali uresničiti svoje sanje. V nekaj letih so izdali štiri plošče v angleščini, odigrali več kot tri-sto koncertov  ter osvojili srca tisočev obo-ževalcev. A veliki glasbeni uspehi so terjali visoko ceno: njihovo življenje se je začelo utapljati v mamilih, alkoholu in spolnosti.Kot v knjigi iskreno pripoveduje njen avtor – pevec in vodja skupine Francesco Lorenzi –, se je znašel v globoki krizi, iz katere se ni mogel sam izvleči. Prepiri in zlorabe so razrahljali prijateljske vezi med člani sku-pine, ki ji je zmanjkalo pravega navdiha. A prav to je bila zanj življenjska prelomnica. Po mnogih očitkih vesti in nizu »bogljučij«, kot jih sam imenuje, se je srečal z Jezusom in doživel preporod kot kristjan in glasbenik. Po zaslugi te nenadne »iskrice« je začel pisati pesmi v italijanščini. Za Jezusa mu je uspelo pridobiti tudi druge člane benda, ki so se po-stopoma osvobodili svojih odvisnosti. Odlo-čili so se preimenovati v The Sun, Sonce, ker jim to odslej razsvetljuje srce in jih vodi na njihovi novi poti. Leta 2013 so po koncertnih turnejah na Portugalskem, v Braziliji, Pale-stini in Italiji nastopili tudi v Vatikanu pred papežema Benediktom XVI. in Frančiškom.S koncerti in pričevanji so osvojili srca itali-janske publike, s svojimi nastopi pa sedaj že presegajo meje domovine in osvajajo mlajše in starejše občinstvo po celem svetu.Obiščite spletno stran skupine The  Sun: 
www.thesun.itKontakt: michele@pianozero.it
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Rickyjeva odločitev

Ti in jaz sva skupaj marsikaj videla in marsikaj dožive-
la, zato dobro razumeva pomen izraza »skupaj«.

 Ligabue

Marec 2010. Nestrpno smo pričakovali bližajoči se izid al-
buma. Po žilah se nam je pretakala mešanica tesnobe in 
adrenalina. V srcih se nam je porajalo nešteto vprašanj: kako 
ga bodo sprejeli? Kako se bodo naši oboževalci odzvali na 
drugačen glasbeni pristop? Ali bomo lahko poslej nastopali 
le po Italiji? Kljub vsemu smo komaj čakali, da bomo svojo 
novo notranjo energijo lahko delili z ljudmi.

Skupaj nismo igrali že dve leti in pol, od zadnje turneje po 
Španiji. Bili smo povsem zarjaveli in čakalo nas je veliko 
dela. Zato smo cele dneve vadili nove pesmi, v skupini in 
tudi posamično.

Bilo je ganljivo in razburljivo znova vstopiti v prostor za 
vaje. Navdušeno in zagnano smo izpopolnjevali pesmi, sanja-
rili o nastopih, se prepirali glede izbora in zaporedja pesmi …

To je bil čas našega glasbenega preporoda. Pri igranju je 
medsebojno razumevanje pogoj za dobro tehnično izvedbo.

V zavesti, da življenje sestavljajo vzponi in padci, sem ču-
til, da mora skupina izkoristiti trenutek in se utrditi. Tako 
kot hiša, o kateri govori Matejev evangelij, ki je zgrajena na 
skali in se ne podre, kadar se vanjo zaženejo poplave in vi-
harji (Mt 7,24–25). Zato sem si, vzporedno s svojim glasbe-
nim delom, še naprej prizadeval za življenje po veri. Na la-
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stni koži sem izkusil, da so odnosi, ki temeljijo na Kristusu, 
mnogo globlji in pristnejši. V njih je več ljubezni, več prijatelj-
stva, več iskrenosti, več razumevanja, več vzajemne pomoči, 
več poslušanja, več moči, več poguma ... skratka, več življe-
nja. Mnogo tistih »več«, ki so kot živahne svetle barve.

Čeprav je bila moja vloga posrednika pri tem naporna, 
sem občutil neizmerno veselje nad vsakim korakom, ki smo 
ga naredili.

Še posebej dobro se je v skupino vrnil Ricky, ki je med va-
jami dajal vse od sebe. Bil je natančen, dojemljiv in pozoren.

»Fantje, res je, da se naučiš nekaj ceniti šele, ko tisto izgu-
biš!« To je večkrat ponavljal, še posebej na koncu vaje, ko je, 
čeprav ves preznojen, želel še naprej igrati.

Doživljal je močne notranje spremembe. Včasih sem imel 
vtis, da se v njem bojujeta dve nasprotni osebnosti. Prete-
klost ga je še vedno preganjala in skušala zadušiti pozitivno 
energijo, ki je vedno bolj prevzemala njegovo srce.

Devetnajstega marca zvečer je odšel na neko zabavo in se 
pustil zapeljati. Znova je pretiraval z alkoholom in se napil 
do nezavesti. Ko se je naslednji dan zbudil v svoji postelji, 
doma pri starših, se ni spomnil ničesar. Že dolgo se  ni  tako 
spozabil. Ves poklapan me je poklical: »Francy ... Včeraj sem 
naredil sranje.«

»Imaš hudega mačka?«
»Glej, spominjam se, kaj se je dogajalo do desete ure, po-

tem pa nič več. Vem le to, da se počutim, kot bi bil star sto 
let ... Celo starostne pege so se mi pojavile na rokah.«

»Šit, Ricky! Misliš na tiste, ki jih povzročajo jetra?«
»Da.«
Krvni testi, ki jih je opravil pred nekaj meseci, so pokaza-

li resno poslabšanje jeter. Zdravnik ni ovinkaril: če se ne bo 
po vsem vzdržal alkohola, lahko okvara jeter povzroči smrt.

»Obljubil si mi, da me boš poklical, kadar boš čutil, da se 
ne moreš vzdržati!«
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»Vem, Fra, ampak bil si na večerji in te nisem hotel moti-
ti.«

»Če mi to še enkrat narediš, ti bom polomil rebra!«
»Na zabavi je bila tudi Roberta. Pred kratkim mi je napi-

sala SMS sporočilo: 'S pijanci nočem imeti opravka!' Kakšna 
sramota! Počutim se kot pasji drek!« Roberta je bila punca, 
ki jo je Ricky poskušal osvojiti. Na tisto zabavo je odšel prav 
zaradi nje.

»Ricky, dobil si svojo lekcijo. Roberta ima glavo na pra-
vem mestu in ne bo padla na tvoje pijanske trike. Le kaj si si 
mislil? Kaj te je obsedlo?«

»Prisežem ti, da sovražim samega sebe ... Podaj mi roko, 
narediva kaj!«

»Narediva kaj, Ricky!? Saj na tem že ves čas delava! Mo-
raš začeti resneje moliti in nujno začeti zdravljenje!«

»Prav imaš. Pokliči tisto zdravnico, o kateri si mi pravil. 
Rad bi šel takoj, ko bo to mogoče, tudi ta trenutek!«

Opazil sem, da ga vest res hudo peče. Čas je dozorel. Zlo 
prejšnjega večera bi se lahko zanj spremenilo v dobro. Naro-
čil sem ga na pregled pri psihologinji, ki ni dobro poznala le 
psihe, ampak tudi dušo. Potem sem poklical Rickyja.

»Začneš jutri, v ponedeljek, 21. marca.«
»Ne vem, kako naj se ti zahvalim, brat!«

Po zaslugi vztrajne molitve in psihoterapije Ricky, moj ve-
liki pustolovski tovariš, od prvega pomladanskega dne ni več 
pokusil kapljice alkohola.

Ta odločitev je bila v njegovem življenju pravi orkan, ki je 
prinesel velike spremembe tudi v bendu.

Sprva mu je bilo zelo težko vzdržati. Kadar je začutil po-
trebo po pijači, sva odšla v kapelo molit. In sva molila. In mo-
lila.

Po prvem mesecu abstinence je Rickyjev pogled postal ja-
snejši. Njegovo vedenje se je izboljšalo. Tudi shujšal je. Bil 
sem osupel nad njegovo vztrajnostjo.
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Najbolj absurdno pa je bilo to, da so njegovo odločitev 
omalovaževali in celo ovirali tisti, ki so mu bili najbližji. Na-
mesto da bi jo podprla, sta se Lemma in Boston posmehova-
la odločitvi, ki jo je Ricky razglašal za dokončno in dosmr-
tno. Še vedno se spominjam njegovega prepira z Bostonom, 
ki mu je govoril: »Ricky, ne pretiravaj ... en kozarček ti že ne 
bo škodil! Ne bodi skrajnež!« Čeprav Gianluca tega najbrž ni 
rekel zlonamerno, je Rickyja zelo prizadel.

Dan za dnem je trpel zaradi lahkomiselnosti tistih, ki so 
se dotlej družili z njim samo zato, ker je veljal za »kralja 
žurov«. Ob novici, da se je za vedno odpovedal alkoholu, sta 
si dva lastnika barov v Thienah celo nadela črn žalni trak, 
medtem ko so nekateri protestno izbrisali njegovo telefonsko 
številko iz svojih imenikov. Razni »prijatelji« in znanci so mu 
ponujali pijačo vseh vrst ali ga kako drugače izzivali. Še naj-
teže pa mu je bilo, kadar so mu očitali njegovo preteklost, kot 
da bi bila ta edino merilo za ocenjevanje njegove sedanjosti 
in prihodnosti.

V kapelici mi je pogosto potožil: »Zdaj, ko sem trezen, vi-
dim, kako so ljudje nevedni glede tega vprašanja! Sprašujem 
se, kako da nisem tega že prej opazil ... Alkohol druge proble-
me samo zakrije ... Kakšna beda!«

To notranje razglabljanje je Rickyju pomagalo, da je zno-
va prevzel nadzor nad svojim življenjem in postal drug člo-
vek.

Trpel sem z njim, a hkrati sem bil ponosen na njegovo tr-
dno voljo in na to, da se je na razpotjih vedno odločal za 
ozka vrata in strmo pot. Bil je moj junak.

Od časa do časa sva si skupaj ogledala slike benda izpred 
nekaj let in z nasmehom ugotavljala, da je zdaj videti mlajši 
in lepši kot prej. Ne zato, ker je imel dvajset kilogramov manj 
in pomlajeno kožo, temveč zaradi pogleda, ki je bil spet sve-
tel.

Srce je tisti kraj, v katerem se v polnosti razkriva naša bit.

Ponosen sem nate, brat!
Hvala ti za zgled, ki mi ga daješ vsak dan.
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Mati. Marija. Medžugorje

Sveta Marija, delavna žena, samo ti lahko razumeš, da 
naša nespamet, s katero te poskušamo spraviti v okvire 

svojega posvetnega mišljenja, ni bogokletje. Če si drznemo 
za trenutek odstraniti tvojo nebeško krono, storimo to le 
zato, da bi videli, kako si lepa z odkrito glavo. Če s tebe 
umaknemo soj žarometov, je to zato, ker se nam zdi, da 

tako bolj cenimo vsemogočnega Boga, ki je v senco tvojega 
telesa skril vir vse svetlobe. Zavedamo se, da si nam bila 

dana za vodníco po odprtem morju. Če te kljub temu 
silimo, da z nami pluješ tik ob obali našega malodušja, 

tega ne počnemo zato, da bi te pomanjšali na raven naših 
čolničkov, ampak zato, da bi spoznali, da smo, tako kot ti, 

tudi mi poklicani k pustolovščinam na oceanih svobode. 
 Don Tonino Bello

Mesec maj me spominja na mamo: prijazen nasmeh, ide-
alen trenutek, sončni žarek, ki ogreje srce. Spominja me na 
sprehod po cvetočem hribu v objemu prerojene narave, na 
božanje po dolgi odsotnosti zdoma.

Maj nas posluša in tolaži. Maj razsvetljuje dušo, da lah-
ko jasneje začuti svoj prostor v nebesih, se zave, da je pot 
že utrta ... in da je zdaj čas, da se poda po njej.

Maj pa je tudi Marijin mesec. Tako kot moja mama Bi-
anca je bila Marija posrednica na moji poti za Jezusom.

Nič se ne more primerjati s srcem matere, ki ljubi svoje-
ga otroka. Danes vem, da brez mamine ljubezni ne bi bil 
nič.
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V mojih spominih iz otroštva je za vedno ostala njena 
milina. Mama me je zjutraj spremljala v šolo in zvečer v 
posteljo: vsak dan sva začela in končala skupaj. In vedno 
me je spodbujala, naj zmolim tudi k Mariji. Mama je bila 
tista, ki je v moje srce vsadila seme vesele in spontane mo-
litve.

Kljub temu da sva v zadnjih letih skupaj preživljala vse 
manj trenutkov, je dobro, ki ga je vsadila vame, očitno ob-
rodilo sadove v mojem življenju. Moja preprosta in nepo-
sredna pobožnost do Marije se je okrepila.

Ob misli, da je tudi Jezus potreboval mamo, mi postane 
toplo pri srcu.

Marija je bila, tako kot mi, iz mesa in kosti, vendar je 
ostala čista. V njej so bile v polnosti izražene najvišje člo-
veške lastnosti.

Če sta se v Jezusu po božji dobroti srečala božje in člo-
veško, se je v Mariji človeško srečalo z božjim; menim, da 
ji prav zato pravimo »naša priprošnjica«, h kateri se zateka-
mo v vseh okoliščinah življenja.

Rodil sem se 21. novembra, na praznik Marijinega daro-
vanja v templju. V Benetkah pa na ta dan obhajajo tudi 
praznik Marije, Zdravja bolnikov.

Tisto leto, ko sem začel igrati v skupini, je mama predla-
gala, da bi na moj rojstni dan obiskala beneško baziliko 
Marije, Zdravja bolnikov. Rekla je, »da se zahvaliva«. Če-
prav sem bil protiversko naravnan, mi je bil njen predlog, 
začuda, všeč. Iz tega je nastalo vsakoletno romanje.

Naš prvi prostor za vaje je bila majhna prašna kletna 
soba vrtca v Thienah. V njej je bil en sam pozabljeni pred-
met, kipec Device Marije, ki ga imam zdaj, ko to pišem, 
petnajst let pozneje, pred seboj. Čeprav se mi včasih zdi 
ravno nasprotno, Bog ne pozabi na nikogar, niti za trenu-
tek. Zame je pripravil angela ljubezni iz mesa in krvi: 
mamo Bianco. Njej dolgujem spoznanje, da je največji bož-
ji dar zame njegova mati in Mati nas vseh.
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Maj 2010. Vse je bilo pripravljeno in bili smo polni ener-
gije.

Turnejo smo načrtovali v začetku junija, promocijo al-
buma pa 25. maja v Trstu, z nastopom v MTV-jevi oddaji 
Total Request Live. To je bila takrat najbolj gledana oddaja 
med italijansko mladino in so jo v živo prenašali v popol-
danskem času. Naš video »1972« je bil prvič predvajan 13. 
maja in je takoj skočil na lestvico »Top Ten«.

Takšna promocija singelce se je zdela primerna iz po-
slovnih razlogov, meni pa ni bila preveč všeč, ker se nisem 
strinjal s površnim pristopom televizijske mreže MTV. Če-
prav je imela veliko vzgojno odgovornost do milijonov mla-
dih, ki so jo gledali, je, žal, predvajala podpovprečne pro-
grame s praznimi ali nespodobnimi vsebinami.

V Sonyju se s tem vprašanjem niso ukvarjali. Vodja pro-
mocije mi je jasno povedal: »Lorenzi, ne kompliciraj! Radij-
ske mreže tvoje pesmi ne bodo predvajale, ker jih ne zani-
ma, čeprav je niso niti poslušali. Zato je MTV ključnega 
pomena za promocijo vašega benda.«

Kmalu je prišlo prvo znamenje, da bo naša pot, čeprav 
je nanjo posijalo sonce, za nas še naprej strma. Vodja od-
delka za glasbene talente pri MTV je vodilne v Sonyju ob-
vestil, da naša usmeritev ne ustreza njihovi glasbeni politi-
ki in da bo odgovornost za to odločitev prevzel sam, ker 
nas ne prenaša. Spoznanje, da je ta težkokategornik med 
glasbenimi poznavalci (delal je za velike založbe, državne 
in zasebne medije, najbolje znane glasbene revije in Festi-
val v Sanremu) pripravljen storiti vse, da nam prepreči do-
stop do »njegove« mreže, nam je dalo veliko misliti. Čeprav 
smo bili vajeni »dinamičnega« mestnega komuniciranja, 
smo ostali otroci iz province. Razlika med obema svetovo-
ma je velikanska. Lorenzo Cherubini piše v svoji knjigi 
Gratitude: »Ko prideš v Milano ali kakšno drugo poslovno 
mesto, se srečaš s povsem drugačnimi pogledi na delo in se 
jim moraš prilagoditi.«
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