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חורבן נאכן /Duni/1אזכרה

אין אזכרה ערשטע די
נייפריימאן

בייזער דער ווען מלחמה, דער נאך באלד
מיר, און איינגעשטילט זיך האט שטורעם
זענען רעשטלעך, לעבךגעבליבענע עלפינס די
מיר האבן באהעלטנישן, אונדזערע פון ארויס
האט וואס סךהכל, מוראדיקן דעם דערזעען
יידן טויזנט זעקס : אויפגעטרייסלט אונדז
פליישאוןבלוט, אייגן שטעטל, אונדזער פון
אנ אויף און פארברענט דערמארדעט, זענען
אומגעבראכט אופנים אכזריותדיקע דערע

געווארן.

טיפן אין בראך, גרויסן פון אנבליק אין
ווי געפילט זיך מיר האבן וויי, און צער
לעבן. געבליבן זענען אליין מיר וואס שולדיק,
מינכן, קיין געבראכט אונדז האט גורל דער

נייפריימאן. פליטיםלאגער אין

ראזשיש אייניקע געווען זענען אונדז מיט
זייער מיט גרינבוים פייגע און מאטל : טשער
שאמעס מירל און מענדל  מיר משה, זון
וואלדאקס יידל און אייזיק, זון אונדזער און

קאפאטשיווקע. פון

גע און צוזאמענגעטראפן זיך האבן מיר
אוונט זעלבן אין שטעטל. אונדזער פון רעדט
געדאנק דער געווארן געבוירן אונדז ביי איז

קדושים. אונדזערע פאר אזכרה אן מאכן

צייטונג אין מעלדונג א געגעבן האבן מיר
האבן מעלדונג דער אויף אזכרה. דער וועגן
און נאענט פון מענטשן. פיל אפגערופן זיך
אזכרה, דער צו יידן געקומען זענען ווייט

אויגוסט 23טן דעם פארגעקומען איז וואס
טעג. עטלעכע געפארן זענען אייניקע .1947
טעג צוויי אנגעקומען איז קאפיט שרה פרוי

אזכרה. דער נאך
זעליג : געקומען זענען אזכרה דער צו
בערל גרינבוים, פייגע און מאטל בערעז,
גרופער מאטל דאלגאפאליוק, מאטל שניידער,
און מענדל ריוועץ, אהרון גאן, אנשל מאן,
יאסקע פערעספע, פון לייקאך שאמעס, מירל
יידל לערער, הערשל מונק, יאסל וואלד,
מאטל פרוי, און רויטער הערשל וואלדאקס,
קליינבארד יאסקע פאזשארעק, פון חזן דער

יידן. קאפאטשיווקער עטלעכע און
האט וועלכער ספעקטאר, פסח, לערער דער

,אונררא", , דער אין אמט הויכן א פארנומען
באקומען האבן מיר זאל. א געגעבן אונדז האט
יעדער וואס ליכט, א אנטיילנעמער יעדן פאר
קדיש זאגן נאכן אנגעצינדן. טרערן מיט תאט
געקומען אנטיילנעמער אלע זענען בציבור,
אויס האבן מיר און וווינונג, אין אונדז צו
ס'זענען וועלכן אין קאמיטעט, א געקליבן
מירל און מענדל שניידער, בערל : אריין

וואלדאקס. יידל און שאמעס
געלט, אביסל צונויפגענומען האבן מיר
אנגע און קאסע גמילותחסדים א געשאפן
אונדזערע פאר הילפסטעטיקייט א הויבן

לאנדסלייט.
שאמעס מירל


