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Zavzeto iskanje
sanj, »ki obar-
vajo katero koli
belino« in zara-
di katerih ljudje
lahko posta-
nejo veliki, je
življenjski cilj
16-letnega Lea,
glavnega juna-
ka romana itali-
janskega pisate-
lja Alessandra d'
Avenie Bela kot

mleko, rdeča kot kri, napisanega po resnič-
nih dogodkih. Sanje Lea se prvič uresničijo
z ljubeznijo do deklice Beatrice, ki je tako
globoka kot škrlatno rdeča ljubezen v Visoki
pesmi in tako resnična, kot je bila Dantejeva
ljubezen do Beatrice v Božanski komediji. Ko
Leo nenadoma izve, da je Beatrice zbolela
za levkemijo, želi ozdraviti njeno bolezen s
svojimi ideali, tudi tako, da zanjo daruje kri
ter jo v izpovednem pismu poskuša spod-
buditi v razmišljanju, da je vedno mogoče
poiskati svoje sanje: »Skrivnost je v tem, da
postavljaš prava vprašanja. Prava vprašanja
stvarem in osebam, ki so ti pri srcu, nato pa
čakaš in poslušaš, kaj ti srce odgovori.«
Žal Leonove ideale vedno bolj premaguje
resničnost. Ker Beatrice ne ozdravi, temveč
njen beli obraz premagan ugaša, se Leonu
zdi, da bo noč ostala v svoji najbolj temni
temi in da ne bo nikoli več nobene zore:
»Bog, zvezde ne koristijo več, ugasni jih drugo
za drugo. Razdri sonce in recikliraj luno. Izpra-
zni ocean in izkorenini rastline. Zdaj ni nič več
pomembno.« V jezi in uporu mu postanejo
blizu le še sanje, ki si jih lahko kupiš kot ka-
kšne nove čevlje: »Tako nosim sanje vsaj na
nogah in jih teptam.« Šele kasneje, ko začne
obiskovati Beatrice, najprej v bolnišnici,
nato na njenem domu, kjer se sooči z nje-
nim trpljenjem, a tudi z njeno neizmerno
skrivnostno bližino do Boga {»Dragi Bog,
če me držiš objeto, me ni strah smrti«,) začne
spoznavati, da se prave sanje gradijo le z
ovirami in da se nam razodevajo korak za
korakom. Da so morda drugačne, kot smo
jih sprva sanjali, odkrije Leonu prav umi-
rajoča Beatrice. Leona opozori na njegovo
sošolko in prijateljico Silvio, ob kateri se bo
šele lahko resnično razvila njegova ljube-
zen: »Ona ni niti rdeča niti bela, ni nobena
od teh dveh skrajnosti, temveč realno modra,
tako kot resničnost zajema različne barvne
odtenke.« (bkc)
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