
Слайди про слайди
(Тільки Тобі - тільки Лист)


                                                        Якщо віра в Бога є здатністю говорити про Нього у третій особі, то я не вірю в Бога.
 Якщо віра в Нього є здатністю Говорити з Ним, то я вірю в Бога.                                                                                                                                                   М. Бубер. Із приватних розмов


     Є Ти і Вони. Не жени Бога у "Вони". 
     Помічаю, що наслідую великі уми. Все одно.
     Ти написав "Вони" про думки. Думки - гігантські зіпсовані Машини в Інтелектуальній Лабораторії. Позбувшись ілюзії відобразити Систему, Ти хапаєшся за Фрагменти, не претендуючи при цьому на роль Фотографа. Ти створив "Слайди думок".
     Звісно... Ти - не Фотограф. Була Елоїза, яка за сто віків до Тебе написала: "Тільки тобі - тільки твоя". Усе-таки вона написала про Бога. Була я...
     Ти, Вічний Революціонер!
     Сказав: "Я закреслив Бога!" з гордістю Дитини, що спіймала метелика. А решта? Мільярди метеликів на мільярдах квітів із дня Створення.
     Атеїзм - безвір'я з гаком. Атеїзм - сублімація Віри. Бог, приєднаний до "Них". Вони - гігантські зіпсовані Машини в Лабораторії Життя.
     Твоє життя почалось, як і моє, коли до Тебе підійшли Вони. Ти сидів по один бік Шкільної Лави, Вони - нехлюї та нехристи - по іншій. Вони пили пиво (Вони завжди п'ють пиво) і плювали Тобі в обличчя (Вони завжди...). Відтоді Ти зробився Лавою з Двома Боками.
     По один бік - Ти.
     По інший - Вони.
     Тобто Всі. Всі - і я? Всі, - крім мене?
     Твій страх ... Страх янгола, який випурхнув із книжки на обгорілу плиту. Я хотіла сказати: Лаву.
     Янгол просто забув. Метелик, що перетворився на гусінь. Душа, яка пустила в непам'ять побачене у Світі Ідей... Не хочу!
     Не хочу, щоб Ти забував Бога, котрий, - як просто! - створив цей Світ і вклав у нього Частину Себе. Я люблю цю Частину. 
     Ти запитаєш: "Де вона?" О, не редукуй Світ - до Лави! Вона - Повітря між її боками. Вона - докори Сумління нехриста, про які він іще не знає. Вона - дівчатко з рудим волоссям у заслоні (заслоном?) повітря між Двома Боками. 
     Навчися любити, - як там мовиться? - "світлі сторони".
     Простіше кажучи, навчися любити. Вибач за наказовий спосіб.
     За все. Банальність - спільна відпустка, поїхати на курорт, - а Ти читаєш: "до Них". Курорт, як море, де Вони плавають.
     Не жени море у "Вони". Не жени Бога у "Вони".

     Колись ми ввійдемо з Тобою в це море - велике море "Ми", - аби кохатися в ньому під Місяцем, Що Сходить. До ранку... 
      

