Mirabelle, bu masalı senin bu dünyada geçirdiğin ilk seneyi kutlamak için yazdım.
İyi ki doğdun, iyi ki ailemize katıldın. Tıpkı benim için bu kitapta olduğu gibi, bir
hayalin gerçeğe dönüşmesi mutluluğunu bol bol yaşamanı diliyorum.
Çok güzel hikâye anlatan terzi dedem Jozef ve bize bir sandık dolusu artık kumaş
bırakan terzi anneannem Blanche'ın anısına...
J. M. L.
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Yazan

Resimleyen

Judith Malika Liberman

Zeynep Özatalay

Jozef bir terziydi.
Babası da, annesi de, babasının babası,
annesinin annesi, babasının annesi ve
annesinin babası da terziydi.
Ailesinde herkes terziydi!

Ama sıradan terziler değillerdi, hayır!
Onun ailesinin diktiği kıyafetler asla
birbirine benzemezdi ve onları
giyenler kendini güneş gibi parlak,
kuş gibi hafif hissederdi.

Çocukken Jozef dedesinin atölyesinde
oynardı, sonra gün geçti babasının
atölyesinde çalıştı. Her işe yetişirken
her işi öğrendi.

Çocuktu, çırak oldu, büyüdü, usta oldu.
Kendi atölyesini açtığı gün, babası yanına
geldi ve Jozef’e ailesinin büyük sırrını anlattı:
“Terzi olmak hem zanaat hem sanattır.
Ölçü almak, kumaş seçmek, kesmek, dikmek
ve ütülemek, ve bunu tekrarlaya tekrarlaya
her gün kıyafet yapmak, zanaattır.
Ama bunu yapmadan önce, gelen kişiye
bakıp onu gerçekten görürsen, ona özel
yepyeni bir kıyafet hayal edersen, işte o
zaman sanatçı olursun. Asla unutma:
Önce hayal, sonra gerçek
On parmak, on marifet
Hayal ettiğin gerçek olur
Her şeyden önce bir hayal kur”

