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Bela kot mleko, rdeča kot kri

Mojim staršem,
ki so me naučili gledati
nebo z nogami na tleh.

Mojim dijakom,
ki me vsak dan učijo,
kako naj se znova rodim.



Kraljevič se je, ko je rezal pogačo, ranil v prst 
in kapljica krvi je kanila na pogačo. Rekel je 
materi: »Mama, rad bi ženo, ki bo bela kot mle-
ko in rdeča kot kri.«

»Eh, dragi sin, tista, ki je bela, ni rdeča, in 
tista, ki je rdeča, ni bela. Vendar išči jo, dokler 
je ne najdeš.«

Ljubezen treh granatnih jabolk, v: Italo Calvino, Itali-
janske pravljice, Mladinska knjiga 1997, str. 240, pre-
vod: Tea Štoka.
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Vsaka stvar je neka barva. Vsako čustvo je barva. Tišina je 
bela. Bela je namreč barva, ki je ne prenašam: nima meja. 
Živeti med belimi stenami, oditi v belo meglo, dvigniti belo 
zastavo, pustiti list bel, imeti bele lase … Še več, bela sploh 
ni barva. Ni nič, kot tišina. Nič, brez besed in brez glasbe. 
V tišini: v belem. Ne znam ostati tiho ali sam, kar je isto. 
Začne me boleti malo nad trebuhom ali v trebuhu (tega ni-
koli nisem razumel), kar me prisili, da zajaham svojega pet-
desetkubičnika, ki že razpada in je brez zavor (kdaj se bom 
odločil in ga dal popraviti?), se naključno vozim naokoli in 
se oziram za dekleti, ki jih srečujem, da vem, da nisem sam. 
Če me katera pogleda, potem obstajam.

Zakaj sem tak? Zgubim nadzor. Ne znam biti sam. Po-
trebujem … niti ne vem, kaj. Kako sem jezen! Za nadomesti-
lo imam iPod. Oh, seveda, kadar namreč greš ven in veš, da 
te čaka šolski dan z okusom po prašnem asfaltu, potem pa 
predor dolgčasa med domačimi nalogami, starši in psom in 
tako naprej, dokler vaju smrt ne loči, te lahko reši samo pra-
vo glasbeno ozadje. V ušesa si vržeš slušalke in vstopiš v 
pravo dimenzijo. Vstopiš v čustvo prave barve. Če se mo-
ram zaljubiti: melodičen rock. Če si moram dvigniti nape-
tost: trd in čist metal. Če moram telovaditi: rap in različne 



10

žaljivke, predvsem kletvice. Tako ne ostanem sam: bel. Tu 
je nekdo, ki me spremlja in daje barvo mojemu dnevu.

Ne, da bi se dolgočasil. Imel bi namreč tisoč načrtov, de-
set tisoč želja, milijon sanj za uresničiti, milijardo stvari za 
začeti. Potem pa ne uspem začeti niti ene same, ker niko-
gar ne zanima. In tako si rečem: Leo, pa kdo, za vraga, te 
sili v to? Pusti stati, uživaj v tem, kar imaš.

Življenje je eno samo, ko pa postane belo, je moj raču-
nalnik najboljši način, da ga obarvam: vedno najdem neko-
ga za četanje (moj nick je Pirat, kot Johnny Depp). To na-
mreč znam: poslušati druge. Ob tem se dobro počutim. Ali 
pa vzamem petdesetkubičnika brez zavor in se vozim brez 
cilja. Kadar imam cilj, grem obiskat Nika in zaigrava nekaj 
pesmi, on z basom, jaz pa z električno kitaro. Nekega dne 
bova slavna, imela bova svoj bend, imenovala ga bova Ga-
ljoti. Niko pravi, da bi moral tudi peti, ker imam lep glas, 
ampak mene je sram. S kitaro pojejo prsti, prsti pa nikoli 
ne zardijo. Nihče ne izžvižga kitarista, pevca pa še kako …

Če Niko ne more, se dobimo z drugimi na postaji. Mi-
slim tisto za avtobus pred šolo, tisto, na kateri je vsak zalju-
bljen fant svetu izpovedal svojo ljubezen. Vedno koga sre-
čaš in včasih tudi kakšno dekle. Včasih tudi Beatrice, jaz 
hodim na postajo pred šolo zaradi nje.

Čudno: dopoldne v šoli ne moreš zdržati, popoldne pa 
tu srečaš vse. Razlika je v tem, da ni vampirjev, to je prfo-
ksov: pijavk krvi, ki se vrnejo domov in se zaprejo v svoje 
sarkofage, čakajoč na nove žrtve. Tudi če, za razliko od 
vampirjev, profesorji delujejo podnevi.

Kadar pa je pred šolo Beatrice, je povsem drugače. Zele-
ne oči; kadar jih razpre, zavzamejo cel obraz. Rdeči lasje; 
kadar jih razpusti, se ti naježi koža po hrbtu. Malo besed, 
a te so prave. Če bi bila kino, bi bila žanr, ki bi ga bilo treba 
šele odkriti. Če bi bila vonj, bi bila mivka v zgodnjem jutru, 
ko je plaža še sama z morjem. Barva? Beatrice je rdeča. 
Kot je rdeča ljubezen. Vihar. Orkan, ki te pomete stran. Po-
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tres, ki raztrga telo na kosce. Tako se počutim vsakič, ko jo 
vidim. Ona tega še ne ve, a enkrat v naslednjih dneh ji bom 
povedal.

Dá, v naslednjih dneh enkrat ji bom povedal, da je ona 
oseba, narejena kot nalašč zame in jaz zanjo. Tako je, ni 
druge rešitve: ko se bo zavedla tega, bo vse popolno, kot v 
filmu. Moram samo najti primeren trenutek in pravo priče-
sko. Mislim namreč, da bodo težave predvsem z lasmi. 
Ostrigel bi se samo, če bi me prosila Beatrice. A kaj, če bom 
potem izgubil moč, kot tisti tip v zgodbi? Ne, Pirat se ne 
more ostriči. Lev brez grive ni pravi lev. Saj mi ni brez veze 
ime Leo.
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Enkrat sem gledal dokumentarec o levih; iz grmovja je sto-
pil samec z velikansko grivo in zaslišal se je globok glas, ki 
je rekel: »Kralj goščave nosi svojo krono.« Takšni so moji 
lasje: svobodni in veličastni. 

Kako ugodno je, če imaš pričesko kot lev. Kako ugodno 
je, ker si jih ni treba nikoli počesati in si lahko predstavljaš, 
kako svobodno rastejo navzgor, kot bi bili misli, ki se ti ro-
jevajo v glavi: vsake toliko časa eksplodirajo in se raztrešči-
jo. Jaz svoje misli podarjam drugim, kot mehurčke ravno-
kar odprte kokakole, ki te navdušuje s tistim svojim šume-
njem! Z lasmi izražam cel kup stvari. Pa še res je. Še kako 
je res, kar sem rekel.

Vsi me razumejo, že samo, ko vidijo moje lase. Se pravi, 
vsaj drugi iz šole, tisti iz Galjotov, ostali Pirati: Sablja, Klju-
ka, Čop. Ati se nam je že zdavnaj odpovedal. Mami jih stal-
no samo kritizira. Babica pa, ko me vidi, malodane umre 
od kapi (kako pa naj bo, če ima devetdeset let). 

Pa zakaj tako težko razumejo moje lase? Najprej rečejo: 
Bodi pristen, izražaj samega sebe, bodi to, kar si! Potem pa, 
ko skušaš pokazati, kakšen si, nimaš osebnosti, obnašaš se 
kot vsi ostali. Pa kako, da tako razmišljajo? Eh, kdo lahko 
razume: ali si ti sam, ali pa si kot vsi ostali. Njim tako ali 



13

tako nikoli ni nič prav. V resnici so nevoščljivi, predvsem 
tisti plešasti. Če bom postal plešast, se bom ubil.

Kakorkoli, če Beatrice lasje ne bodo všeč, se bom moral 
ostriči, a prej moram še malo premisliti. Lahko bi šlo na-
mreč tudi za vir moči. Beatrice, ali me ljubiš takega, kot 
sem, s temi lasmi, ali pa ne bo nič. Če namreč nisva enotna 
v teh malih stvareh, kako bova lahko kadarkoli skupaj? 
Vsak mora biti tak, kot je, in sprejemati drugega takega, 
kot je – to vedno pravijo na TV-ju – kakšna ljubezen je to 
drugače? Daj no, Beatrice, zakaj ne razumeš? Meni je na-
mreč na tebi všeč vse, potem imaš pa ti prednost.

Vedno so prve – punce. Kako jim uspe, da zmeraj zma-
gajo? Če si lepa, ti svet leži pred nogami, izbiraš, kar hočeš, 
delaš, kar hočeš, oblačiš, kar hočeš … sploh ni važno, itak 
te vsi občudujejo. Kakšna sreča!

Jaz pa, nasprotno, kakšen dan sploh ne bi šel ven iz hiše. 
Tako slabo se počutim, da bi se najraje zabarikadiral v 
sobo, ne da bi se pogledal v ogledalo. Bela. Z bledim obra-
zom. Brez barve. Kakšna muka. Kdaj drugič pa pridejo 
dnevi, ko sem tudi jaz rdeč. Le kje bi lahko našel takega 
fanta? Oblečem pravo majico, navlečem nase kavbojke, ki 
lepo padejo, in sem pravi bog: Zac Efron bi bil lahko kve-
čjemu moj tajnik. Sam grem po cesti. In prvi, ki jo srečam, 
bi lahko rekel: »Ej, lepotica, pojdiva danes zvečer ven, ker 
ti hočem dati to neverjetno priložnost! In koristilo ti bo. 
Ko te bodo namreč videli ob meni, bodo vsi gledali za tabo 
in bodo govorili: pismo, kako ji je uspelo ujeti takega?! Tvo-
je prijateljice bodo pozelenele od zavisti.«

Kakšen bog sem! Kako polno življenje imam. Ne usta-
vim se niti za trenutek. Če le šole ne bi bilo, bi bil bolj spo-
čit, lep in slaven.
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Moja šola ima ime po nekemu liku iz Miki Miške: Horacij. 
V njej so okrušene stene, tapecirane učilnice, prej sive kot 
zelene table in razcefrani zemljevidi, kjer so nekatere celi-
ne in narodi že zbledeli in izumrli … Stene so dveh barv – 
bele in rjave – kot mladi kužki, s to razliko, da na šoli ni 
nič ljubkega: samo zvonec za konec pouka, kadar zazvoni, 
se zdi, kot da ti kliče: »Še eno dopoldne si zapravil med 
temi dvobarvnimi stenami. Beži!«

V redkih primerih je šola koristna: kadar me napade obup 
in se utopim v belih mislih. Sprašujem se, kam grem, kaj po-
čnem, ali mi bo v prihodnosti uspelo narediti kaj dobrega, ali 
… K sreči pa je šola najbolj polno igrišče – z ljudmi v enakem 
stanju kot jaz –, kar jih poznam. Govorimo o vsem in sproti 
pozabljamo misli, ki te na koncu ne pripeljejo nikamor. Bele 
misli ne peljejo nikamor, zato jih moraš odstraniti.

V Meku, ki diši po Meku, pospravim en topel pomfrit, 
medtem ko Niko po slamici iz »maxi« kozarca na glas sre-
ba kokakolo.

»Ne smeš misliti na belo.«
Niko mi to vedno ponavlja. Niko ima vedno prav. Ni na-

ključje, da je moj najboljši prijatelj. On je kot Will Turner 
za Jacka Sparrowa. Vsaj enkrat na mesec drug drugemu re-
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šujeva življenje, za to namreč obstajajo prijatelji. Jaz si svo-
je prijatelje izbiram sam. To je tisto lepo pri prijateljih. Da 
si jih izbereš in si zadovoljen, ker si jih izbral ravno takšne, 
kot si jih sam želiš. Nasprotno pa si sošolcev ne izbereš 
sam. Doletijo te in pogosto ti grejo zares na jetra.

Niko je iz B razreda (jaz iz D), igrava pa v isti ekipi na 
šolskem turnirju v malem nogometu: Pirati. Dva carja. V 
razredu pa te doleti tista vedno nervozna: Elektra. Že iz 
njenega imena prihajajo same slabe stvari.

Nekateri ljudje z imenom kaznujejo otroke. Meni je ime 
Leo in sem zadovoljen. Imel sem srečo: ob tem pomisliš na 
močnega, lepega človeka, ki s svojo grivo stopa iz goščave 
kakor kralj. Zarjove. Ali, kot v mojem primeru, vsaj posku-
ša zarjoveti … V imenu vsak nosi svojo usodo, žal. Na pri-
mer Elektra: kakšno ime je to? Kot bi šlo za električni tok, 
strese te že, ko zaslišiš to ime. Zato pa je vedno živčna.

Potem je tu profesionalna tečnoba: Giacomo, ki ga vsi 
kličejo Smrduh. Še eno ime, ki prinaša nesrečo! Saj je bilo 
tako ime tudi Leopardiju, ki je bil grbast, brez prijateljev, 
pa še pesnik. Nihče ne govori z Giacomom. Smrdi. Nihče 
pa nima poguma, da bi mu to povedal. Jaz se, odkar sem 
zaljubljen v Beatrice, tuširam vsak dan in obrijem enkrat 
na mesec. Ampak konec koncev so bedni tudi njegovi do-
mači, če se ne umiva. Vsaj mama bi mu lahko rekla. Toda 
ne. No ja, kaj sem jaz kriv za to? Saj ne morem rešiti sveta. 
Za to je zadolžen Spiderman.

Ko Niko rigne, pristanem spet na zemlji in mu med sme-
hom rečem: 

»Prav imaš. Ne smem misliti na belo …«
Niko me potreplja po ramenih:
»Jutri hočem, da si naspidiran! Moramo jih uničiti, tiste 

luzerje!«
V hipu se spomnim:
Kaj bi bila šola brez turnirja v malem nogometu?
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Alessandro D'Avenia se je rodil leta 1977 v osemčlansko 
družino v Palermu, glavnem mestu Sicilije, in tam obisko-
val osnovno ter srednjo šolo. Že v tem času se je zaradi zgle-
da nekaterih profesorjev odločil, da bi rad opravljal enak 
poklic: poučeval mlade. Ko je končal klasično gimnazijo, je 
odšel v Rim študirat klasično filologijo. Leta 2000 je diplo-
miral iz grške književnosti in dobil možnost za doktorski 
študij na univerzi v Sieni. V tem času je poučeval tudi na 
srednji šoli, kjer se je prvič kot učitelj srečal s svetom naj-
stnikov. Po opravljenem doktoratu se je namesto raziskova-
nju raje posvetil poučevanju. Leta 2006 je v Milanu pričel 
študirati še scenografijo, da bi se naučil tehnike pisanja. Po 
zaključku je občasno pisal besedila za televizijo. Znova je 
začel poučevati na srednji šoli in se specializiral za medij-
sko vzgojo. Z delavnicami na to temo je obiskoval različne 
šole po vsej državi in povsod naletel na dober odziv. Leta 
2010, pri 33. letih, je dokončal svoj prvi roman Bela kot 
mleko, rdeča kot kri, ki so ga z navdušenjem sprejeli bralci 
vseh starosti, predvsem pa mladi, starši in vzgojitelji, ki so 
v Italiji že pol leta po izidu pokupili več kot sto tisoč izvo-
dov. Roman je do zdaj poleg slovenskega izšel že v sedmih 
jezikih.
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