Синестезія

Чи знаєш ти, як пахнуть звуки? Чи якого кольору запахи? Ти сказав, що у мене просто розлад чуттів. Так, я трохи божевільна, але я зараз не про це.
Що ти знаєш про наш світ?
Мабуть, ти просто надто землянин, щоб зрозуміти, що я маю на увазі. Тому що у Всесвіті безліч вимірів і безліч сторін КОЖНОЇ речі. Тебе також, уявляєш? Та ти навіть четвертий вимір уявити не можеш. Кажеш, що я божевільна. Так, я божевільна, бо слухаю тебе і не заперечую.
Мені не потрібне твоє схвалення, а тим паче ухвалення. Я знаю: кожен звук має смак, а до запаху можна доторкнутися. Це не моя багата уява і не мої асоціації. Я впевнена, що це знання іде центральною нервовою системою від моїх сенсорів. Лікарі назвали це синестезією...
А може вони надто "вузькі", щоб осягнути це?
Оксамитова солодка мі чи тверда трохи гірка охра? Як би ти зобразив світ, у якому живеш? А я тобі скажу: сірі мишачі хвостики. І все. Тому що в тебе звуки не мають смаку, а кольори – запаху.
А я знаю: червоний пахне кров’ю: такий собі солоний присмак кохання, а післясмак взагалі дивний: залізо в перемішку з трояндовим варенням... До речі, це смачно, треба тільки спробувати... закохатися.
А жовтий? Він бринить ля, як блискавка, особливо якщо поєднати з чорним до-бемоль... Ти можеш сказати: гарне поєднання: чорний з жовтим, гарно виділяються один проти одного. Але я точно знаю: це дисонанс, тому що не дуже звучать тони. Краще якщо зелена фа: свіжий, хоча і трохи терпкий аромат, не кожен би повернув голову услід запаху. А моя шкіра пахне саме так.
Так, я божевільна, коли почала цю розмову. Тому що таке не розповідають. На це треба ставити тавро: мовчати!
Тому завтра я піду до іншого Всесвіту... І не кажи, що він насправді один! Це тільки Він – Один, хоча імен і багато. Але ж ми матеріалісти, на нашій планеті довели: Його не існує. А в мене Він є. Він подарував мені цю іскру: я знаю, як пахнуть звуки і якого кольору запахи.
Дякую Тобі за це, Господи. За моє божевілля.


