Za oknem poranek jesienny, ponury,
bynajmniej nie szczędził chłodnawej wichury.
Listopad był w pełni i jak sięgnąć wzrokiem,
bezlistnych kikutów drzew smucił widokiem.
Lecz co to? Lecz kto to? Któż to do nas bieży?
Och! Patrzcie! - śmiech bije od szkolnej młodzieży.
Na przekór pogodzie i plwając na słotę,
wraz idą tu do nas równo dziarskim krokiem.
Usiedli ochoczo, tam w przestronnej sali,
z zaciekawieniem oczyma błyskali,
o czym będzie mowa wszak nic nie wiedzieli
i temat warsztatów wnet poznać już chcieli.
Nie rzekłem im tego, gdy ich przywitałem
„A niech się ciekawią!” sobie pomyślałem.
Prosząc o skupienie (a dla nich to sztuka!),
puściłem im rychło fragment audiobooka.
Głos Wolszczak Grażyny popłynął po sali
otulił ich, porwał, a oni słuchali
historii o drzewku rosnącym w Warszawie,
historii z przedwojnia brzmiącej tak ciekawie.
Gdy głos w końcu umilkł i zapadła cisza.
Pytałem ich o to co każdy usłyszał:
„Kim jest Mirabelka?”, „Jak jest przedstawiona”.
„Kim Dorcia się jawi?” zapytałem grona.
A młodzież z ochotą wnet odpowiadała,
tak nasza rozmowa o książeczce trwała.
I w końcu im temat spotkania zdradziłem.
W historię o drzewku ich wnet wprowadziłem.
Opowieść zgrabnie nam zaraz przeskoczyła
na dawną Warszawę. Cóż to w sobie kryła?
Zaułki, dzielnice, mieszkańców sprzed wojny,
też Żydów co wiedli tu los swój spokojny.
Połowa spotkania szybko upłynęła
Lecz wkrótce wesołość nam z duszy zniknęła...
Gdy zbrodni, zagłady i wojny tematu
czas nadszedł. Uderzył. Jak z siłą granatu.

Łzy, krew i holocaust, to miasto płonące...
To przykre ogromnie i przygnębiające.
By jednak zrozumieć tej książki przesłanie
też zło trzeba wspomnieć, Panowie i Panie.
Szybko czmychnęliśmy w miasta odbudowę,
w wieku dwudziestego następną połowę.
Gdy miasto zburzone z gruzów powstawało
i nowymi ludźmi się znów zapełniało.
Patrzyliśmy razem na zdjęcia zrobione,
niedawno, z rok temu, do sieci wrzucone.
Andersa i Stawki, a tu Muranowska,
rozpoznać te miejsca to sprawa jest prosta!
Lecz wzrok nasz też śledzi stare fotografie.
Do licha! Podobieństw znaleźć nie potrafię.
Jak dwa różne miasta! Po mapach patrzymy.
Tych starych i nowych. Ogrom zmian widzimy.
Ten stary i nowy Muranów coś łączy?
Nie ludzie wybici, przed śmiercią cierpiący.
Nie domy... Zburzone. Nie ulic wiązanka.
To pamięć!... i nasza miła koleżanka!
Przez całe spotkanie nam towarzyszyła.
Cały czas obecna tu z nami dziś była.
Wyrosła przed wojną, zniszczenia przetrwała.
I wszystkie wspomniane zdarzenia widziała.
A przetrwać zagładę to przecież rzecz wielka.
I któż to spytacie? Tak! To Mirabelka!
Gdy drzewo pamięta... i my powinniśmy.
Razem do tego niechybnie doszliśmy.
Lecz zaraz niestety opadły humory
i mało kto z nas był do uśmiechu skory.
Bo tu jeszcze jedna smutnawa wieść była...
jak Mirabelka niedawno skończyła.
Lecz uszy do góry, nie wszystko stracone!
W Ameryce drzewko jest z pestki zrodzone.
Z pesteczki owocu naszej Mirabelki.
Przywieźć jej sadzonkę to pomysł był wielki!

Wnet nasza młodzieży błyska uśmiechami.
I każdy wesoło strzela spojrzeniami.
Na bazie starego nowe odrodzone
i drzewo i miasto na powrót wzniesione.
I tylko uczniowie wskazują w goryczy,
że to zmarłych ludzi wcale nie dotyczy.
Dlatego choć wspomnieć ich rzecz to jest wielka.
Tak jak pamiętała nasza Mirabelka.
„Jaki jeszcze morał tutaj znajdujecie?”
spytałem ciekawy: „Coś tu dodać chcecie?
„Że wojna to zło jest” - odpowiedź wnet pada.
„Kochać nie zabijać” - zgadza się gromada.
Na koniec warsztatów drzewo ubierzemy.
Bezlistne, jesienne, nie takiego chcemy.
Młodzież ochoczo rwie się do roboty,
pracy towarzyszą radosne chichoty.
Liście niczym dłonie sobie wycinają,
bo dłonie specyficzne cechy swoje mają.
Każdy na tym „liściu” słowa wypisuje
takie co są ważne, takie które czuje,
takie słowa które są mu dziś najbliższe,
rzeczy ukochane, wartości najwyższe.
„Insta”, „pieseł”, „miłość”, „memy”, „hajs”, „rodzina”
drzewko zielenieje, piękne być zaczyna.
„Tak jak w Mirabelce długo pamięć trwała
o ludziach sprzed wojny, których śmierć zabrała.
Tak za sto lat może, inni ludzie spojrzą
na to nasze drzewko i cóż w liściach dojrzą?”
Tak ich zapytałem odzewu czekając,
oni zaś myśleli, na mnie spoglądając.
Długo to nie trwało, już odpowiedź mają:
„Czytając te liście nas samych poznają!”
Tak się rozstaliśmy, wrócili do szkoły,
by uczyć się dalej, pracowite pszczoły.
Idąc wzdłuż ulicy, w wietrze co zawiewa,
inaczej patrzyły na mijane drzewa.
Sebastian Gago
Biblioteka „Przy Baleya”

