
Francesco je na težavno pot
preobrazbe pritegnil tudi
svoje tri prijatelje, člane sku-

pine The Sun. Še posebej težko je
bilo za Rickyja, ki je postal alkoho-
lik. Francesco mu je stal ob strani in
s pomočjo psihoterapije in molitve
mu je uspelo. Kadar je Ricky začutil
potrebo po pijači, sta odšla v kapelo
molit. Že šest let ni zaužil alkohola.

Glasbeni svet pa ne odpušča in
mnogo oboževalcev jim po novi, sve-
tli poti ni sledilo. Niso se imenovali
več skupina Sonce, ki žre ure, temveč
zgolj Sonce. Niso več peli v anglešči
ni, temveč v svojem mater
nem jeziku - italiian
ščini. Danes so zno
va uspešni, izdali
so tri albume,
na tisoče ljudi
spel obiskuje
njihove kon-
certe doma
in v tujini. V
Italiji njihovi
glasbi pravi-
jo bela glasba,
pozitiven ročk.
Posluša jih tudi
papež Frančišek,
v Sloveniji pa so pred
kratkim zaigrali na srečanju
mladih v Stični.
•Se vam je velik uspeh zgodil pre-
hitro?

Morda. Ko sem šel na turnejo s
tako velikim bandom, kot je The
Offspring, sem bil star 18 let. Da vse
to preneseš in ob leni živiš dobro pri
tako rosnih letih, je zelo težko. Pri
veliko zelo uspešnih mladih glasbe-
nikih opažam, da pri tem običajno
izgubijo sebe. Bolje je, da se uspeli
zgodi kot počasen sprehod, korak za
korakom. To živimo mi zdaj. In smo
veliko bolj zadovoljni. Veliko mla-
dih, ne samo uspešnih glasbenikov,
čuti danes praznino - živimo v druž-
bi, ki nam ponuja vse, veliko vsega
imamo na izbiro, res preveč stvari
nam je na voljo, da izbiramo med nji-

Francesco
Lorenzi -
rocker, ki
je srečal
Jezusa

Zelo mlad je segel po zvezdah, s svojo punk ročk skupino je deset let
potoval po svetu, za njimi je več kot 300 koncertov, in čeprav je živel
svoje sanje, ni bil srečen. »Včasih me je dušilo, kot da bi se utapljal.
Počutil sem se zaklenjenega v kletki, iz katere sem le nemočno opazoval
svet, ne da bi ga mogel spremeniti.« To ni bilo zaradi mamil, ta ga nikoli
niso zanimala. Se je pa obdajal z dekleti. S številnimi dekleti. V knjigi
Sončna cesta, ki je prevedena v osem jezikov, zdaj jo lahko beremo tudi v
slovenščini, je popisal pot osebne preobrazbe. Na njej je srečal Jezusa in
se na novo rodil - kot kristjan in kot glasbenik.
Tekst: MARIJA SELEK, foto: arhiv The Sun

mi. Ampak kaj je v resnici pomemb
no v našem življenju? Tisto, česar n<
moremo kupiti in se dotakniti - lju
bežen, prijateljstvo, bratstvo, druži
na. Ta občutja so središče našega ži
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Francesco je \~,' *,„«,. Vi

zumemo, če imamo odnos s tistim,
ki nas je ustvaril. Sveti Janez Evan-
gelist v svojih pismih piše, da nas je
Bog najprej ljubil in da mi razumemo
zalo, ker smo najprej ljubljeni. Vsi mi
potrebujemo, da smo ljubljeni. In ne
moremo živeti samo s človeško ljube-
znijo - ta ni dovolj, ne more nas po-
polnoma osrečili.
•Ampak to morate začutiti, dožive-
ti; tega ne morem čutiti zgolj zaradi
vaših besed.

Seveda. Vsak mora najti svojo pot.
Vendar res čutim, da ima vsak od nas
glas Boga v sebi. Samo pozabljamo
nanj. Kar pa ne pomeni, da nam ta
glas ne govori. O tem bi lahko govoril
kar precej časa . . .
•Po svoji preobrazbi ste začeli pisa-
ti pesmi in peti samo še v italijanšči-
ni. Ko sem to prebrala, sem si rekla:
ja, normalno, saj njegovo srce poje
v italijanščini in zdaj ga je začel po-
slušati ...

Da, nekako tako - zelo velika raz-
lika je zdaj, ko pojem v italijanščini.
Italijanščino želimo promovirati po
svetu in mislim, da je dober jezik za
ustvarjanje glasbe. Menim tudi, da
moramo počasi spremeniti misel-
nost, da je angleščina edini jezik,

žem njihov slog življenja, bom sre-
čen. Motil sem se.
•Lahko opišete tri bogključja (be-
seda je vaš izum za božja naključja),
ki so se vam zgodila?

Včasih so ta bogključja negativ-
ni dogodki. Velikokrat se lahko iz
slabih stvari veliko naučimo in zra-
stemo. Taka stvar je bila prometna
nesreča, ki se je zgodila na izredno
čuden način in iz katere sem prišel
popolnoma nepoškodovan. V knjigi
pišem, kako so se ta bogključja po-
časi dogajala: od smrti sorodnika do
lega, da smo podpisali pogodbo z za-
ložbo Sonv. Zelo sem tudi dvomil, ali
naj napišem tole knjigo ali ne. Želel
sem znak, znamenje. Konec oktobra
leta 2013 smo se srečali s papežem
Frančiškom, vendar smo za to sreča-
nje vedeli samo jaz in fantje v bendu.
Dve uri po tem so me klicali iz za-
ložbe Rizzoli, največje v Italiji, in mi
ponudili izid moje knjige (poprej je
imel ponudbo dveh manjših založb,
za katere se kar ni mogel odločiti,
op. a). Neverjetno! Bog mi je moral
dati zelo močna znamenja, da bi ga
poslušal. Nenehno sem želel dokaze,
ki bi mi potrdili, da je res dobro, da
to naredim.
•Zakaj svojemu očetu pravite, daje
čarovnik?

Ker je. (smeh) Ravno včeraj je pra-
znoval 70 let in napisal sem mu: »Če-
prav imaš 70 let, me še vedno učiš sa-
njati, verjeti v življenje in omogočaš,
da v sebi nosim navdušenje. Če znaš
v človeku to vzbuditi, zame pomeni,
da si čarovnik.«
•Napisali ste, da je najbolj po-
membno, da vemo, kaj je dobro in
kaj slabo.

V svojem srcu vemo, kaj je dobro
in kaj slabo, samo poslušati moramo.
Mi vemo vse. Ko delamo dobro, ču-
timo s srcem, da je tako. Ko v Itali-

ji počnejo kakšno stvar, ki ni čisto v
redu, pa se tega zavedajo, rečejo: kaj
pa je to kaj takega! Ampak morali bi
se vprašati drugače: ali je v tem kaj
dobrega? To je ključno. Ko se bomo
začeli spraševati, kaj dobrega je v tej
moji izbiri, bomo vedeli vse. Vse nam
bo jasno.

ki ga lahko uporabljamo. Govor-
jenju v angleščini se izogibam, če
se le da, govorim v italijanščini ali
španščini - ker živim zdaj drugačno
življenje, angleščina pa je prevelik
simbol mojega prejšnjega življenja.
Včasih sem sanjaril o tem, da bom
pevec, punk rocker, hotel sem čim
dlje od Italije, a sem pozneje spo-
znal, da to ni bila moja resnična
želja. Zgledoval sem se po drugih,
gledal sem jih in si mislil, če dose-

vljenja, a večina izgublja zavedanje o
njihovi pomembnosti.
•Prva stopnica na poti do vaše pre-
obrazbe je bila, ko ste si odrezali
lase. Simbolično dejanje.

Tako je. Vendar takrat, ko sem si to
naredil, nisem razumel, kako globo-
ko bo to spreminjanje. Začela se je
moja dolga pot ...
•Zelo ste bili znani in zaželeni.
Opravili ste več kot 25.000 intervju-
jev - kako se današnji intervjuji raz-
likujejo od tistih prej?

Zdaj govorim o stvareh, ki so za-
res pomembne v mojem življenju,
poprej pa smo govorili o smešnih,
butastih stvareh. Odgovarjali smo
na primer na vprašanja, kot so, koli-
ko deklet je spalo v naših posteljah,
ali imate raje Španke ali Italijanke.
Morda so to res zabavna vprašanja,
vendar niso pomembna, so nebistve-
na, mi pa v življenju potrebujemo
vsebino.
•Kako lahko Bog oziroma vera
vanj spremeni rockerja?

Zelo preprosto je. Mi smo ustvar-
jeni in obstaja stvarnik - tisti, ki nas
je ustvaril. Torej ni pomembno, kaj
smo, ali smo slavni ali ne, vedno smo
ustvarjeni - in kdo smo, lahko ra-
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