TROUWE BEZOEKERUAN DE JMRLIJKSE HERDENKING

Edward Szscerbinsky een van onze
bewiiders, is vorlge week overleden
moet, maar nog even het karwei
moet afmaken. Het telde twaalf
coupletten, met de laatste vier

§

kunt u hierna kennismakenr
En (/'ls de lao.tste stríjd gestreden
ís hetemaal aan de Poolse grens
Ën ik ook aan mijn vaderland

oríheíd heb teiuggegeven
omdat dítuas mijn allerbelangríjkste wens
Dan pas Cherie, begint ook
ooor ons eennieuu leoen
Mqqr mocht de alledqatste
l)fiandelíjke kogel toch nog
haar doelraken
àe

En een

pijnlíjke steek

mijn hart doorboren
Dan kdn ik min belofi.e aanjou,
Cherie, níet meer wqarmaken
ik zal ook nooít meer víve Lq
Liberte of Leve De vríjheid horcn
En als de glaw ín míjn o g en u ordr
Eru

L

Edwqrd Szscerbínslq uab een trouwe bezoeker van de jaarlíjkse
(Foto: Ría Janssen)
herdenkíng ín Baqrle.

Vorige week is Edward Szscerbins§ op g3-iarige leeftiid overleden.
We wisten dat het met ziin gezondheid niet zo goed ging en l{rnneer ie
den verneemt dat hii deze striid verlorcn heefr dan doet dat piin. ziin
naam stond al met stip op de liist van genodigden voor de herdenking
.
op 6 oktober dit

ia

Hij was een trouwe bezoekervan
dejaarlijkse herdenking in onze
gemeenten. HU was het ook die
dan, meestal bij het Pools monument, vroeg of hli even een

gedichtje kon voordragen.' Het
schrijven van gedichten was na-

melijk een van zijn hobby's. Hij
was onder andere ook een goed
pianospeler. Voor zover bij ons
bekend schreefh!j enkel gedichten die met de bevrijding te maken hadden. Slim maakte hij dan
telkens gebruik van de geboden
gelegenheid om zijn gedichtje toe
te lichten....

Enkele jaren terug nam hij de
aanwezigen mee naar de viering
van 5ojaar bevrijd. "Toen werd
vaak gezegd dat het mooi was geweest en dat er naar de toekomst
gekeken moest worden, En met
die toekomst is niks mis als de
zwaar bevochten vriiheid een
garantie blijft voor de toekomst,
maar als we rondom ons kijken

is de zeer dunne draad die wij
gesponnen hebben erg kwetsbaar." Het 'even een momentje'
waar hij om gewaagd had, werd
ongevraagd langer... Hii liet de
aanwezigen een gedichije horen
over twee kleine woordles.
'Twee kleine woorfies maar hunbetekenis is enorm
Voor eenburger en een sold.aat

ínuniform

doffer

.

in een eeuuigdurende nacht
omddt een soldaat a(\n het.fTont
bmcht zin Laatste offer
Danheert ook deze soldqat

zíjn tiakoolbrqcht
Au reDoir, tat ziew, l)aarwel
cheríe, en geníetDan het leoen
Bij mij ís het slleenbíj een droom
gebleven
Pas dan als je er niet meet bent
D qn pas krij g je een' monument'
Enje behoort níet meer tot
de doden sternenden '
Maar díegenen díc we oandaag

herdenke6 de g esneuu elden
Oud-strijder vsn de 1e Poolse
PanLgerdíuísie

EdwardL. §zczerbínski

Tuee kleine uoordjes als.ie ze níet nag uitspreken
Dan is er iets ín gebreke

Tuee'kleíne uoordjes

steeds doffer en

En de dag verandert

- de hoek-

stenen ín onze sqmenleuíng

Yrijheíd en Yrede'

ASSCHEu'

op wens van de overledene en
zijn familie is er deze week in
kleine kring afscheid genomen.
voor hen die afscheid willen
nemen van onze held wordt er

DNOOM VAN BEVNUDEN

vrijdag 15 februari om ls.oo

Bij een andere gelegenheid verraste hii de aanwezigen, zoals
hij zelf zei, met een bijzonder

uur op de begraafplaats aan de
Ettensebaan in Breda een afscheidsdienst gehouden. Pastoor Slawomir Klim zat daarbij
de rioorganger zijn.

gedicht. Hij had het "Droom
van een bevrijder genoemd"
en het ging over een kameraad
die onderweg zijn lieveling ont-

Dat hij mag ruslen in wede.
F.T.

