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Introduction: Despite its focus on the visual arts and art criticism, Milgroym            

also served as a venue for fiction and poetry, showcasing the work of avant-garde              

Yiddish writers such as David Bergelson, Der Nister, Moyshe Kulbak, H. Leivik and Leib              

Kvitko as well as translated fiction and poetry from the likes of Saul Tchernichovsky,              

Arthur Schnitzler, and Hugo Van Hoffmannstal. One repeated contributor was          

American author Joseph Opatoshu who published a total of five prose pieces in the              

Magazine, two of which are now available in English translation as part of our ongoing               

Milgroym project. 

 

See also “A Problem” translated by Raphael Halff and Zeke Levine.  
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A Secret 

 

 

Three times Fred Rosen read the letter his teacher, Miss Lawrence, had written him. She               

believed in him and carried his short stories around with her wherever she went; she’d               

even managed to get one of them published in a provincial weekly newspaper. Rosen              

listened whenever Miss Lawrence spoke—piling image upon image, blending the words           

of classic writers in with her own, as she lamented the state of the textbooks that dulled                 

the wits of children, giving any old idiot the chance to become a teacher, debasing the                

discipline to the level of a mere trade when in reality a teacher needed to be an artist,                  

needed to play on that most noble of instruments: the child’s soul—when she spoke like               

that Rosen, a graceful boy with a thick mop of hair, felt every cell in his body opening                  

up, swelling inside him. 

The melancholy weighing down on the nineteen-year-old’s shoulders vanished,         

his tangled, murky dreams became clear, and he felt a deep sense of security: as though,                

should he so desire, the whole world would listen to him. And in that bright,               

wide-windowed room, which matched Miss Lawrence’s sunny hair, words, wriggling          

words swirled and cast images, before eventually fading, leaving dreams behind them in             

their wake—in that room Miss Lawrence’s voice rang out, full of yearning. 

Rosen went to Miss Lawrence in a cheerful mood, tapping every now and then his               

shirt pocket, which held a newly-written story. Anticipating her smile, he was overcome             

by a sense of gratitude. He worshiped her, never thinking of her the way a               

nineteen-year-old boy thinks of a beautiful young woman. He was convinced she was             

different from the others—she was Miss Lawrence. And behind it all, as though in a               

cloud of confusion, hung the echoes of a sinful thought—formless, unnamed—circling           

around him, seemingly unconnected to Miss Lawrence. All the same, from the very             

beginning, he had never seen the woman in her. If it was a sunny day she would take the                   

students out to the edge of the city, and read them extracts of Shakespeare in such a way                  

that they were captivated, and felt like playing along. And if the weather was bad she                

would sit down with the girls and boys and read a book, exploring various digressions               

that didn’t seem to have anything to do with the matter at hand, but that opened                

everyone’s eyes, allowing them to see for themselves, affording them the joy of             

creativity, of untangling problems on their own. 

No one knew why Miss Lawrence had never married, why she had no friends,              

why she only spent time with her students, or why she lived alone. When one student                

mentioned that she’d spotted Miss Lawrence on her knees, weeping before an image of              
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the Virgin Mary, everyone began to pity that young woman, whose laughter—always so             

infectious—contained a lightness that seemed to merge with her radiant, tousled hair. 

In the evenings when there were few passersby, she would meet Rosen in the              

park. She did not walk but seemed to run over the dark paths all on her own. Her coat                   

unbuttoned, her hair dishevelled, glancing around her as though searching for someone,            

while her footsteps tapped out the rhythm of the unsettled night.  

It occurred to Rosen that Miss Lawrence must be in great pain, that she must be                

very unhappy; otherwise she wouldn’t be capable of laughing like that, wouldn’t be             

capable of spinning a legend around herself with the mere sound of her voice. 

Night after night he would hide among the trees, trembling as he waited for her 

to pass. 

Then he showed her his first short story. She invited him back to her apartment               

and treated him as an equal. They spoke for a long time; she lifted him up, showing him                  

all the ways a person can write. And Rosen walked away with a feeling that the world                 

was beautiful as long as there were people like Miss Lawrence in it. He started to pay her                  

regular visits. Their relationship grew increasingly friendly, and once, when they met in             

the park, she took him by the arm and they walked and talked together long into the                 

night. 

 

*** 

 

Rosen rang the bell. Miss Lawrence greeted him warmly, as always. She was dressed all               

in white, an aura of summer about her. She sat him down comfortably and he began to                 

read. She beamed, interrupting him several times to express satisfaction, as though she             

too had a hand in what he had written. When he’d finished, she stroked his hair,                

speaking in a friendly tone. But her words contained a hint of resentment that he would                

no longer need to turn to her for advice. He was a writer with great potential; the world                  

lay open before him and he would create to his heart’s content without anyone else’s               

help—he was doing so already. That was the first time Rosen felt bad in Miss Lawrence’s                

company. He missed her sunny laughter, missed the person he’d needed to look up to.               

Now he saw before him a woman, a beautiful woman, who harbored a secret inside her,                

transforming it into a Holy of Holies where, at the altar of the dead dream, she sacrificed                 

her laughter, her sunny braids, and her beautiful body. The beast that hides inside a               

man awoke within Rosen, whispering to him that he, Rosen, was better than Miss              

Lawrence, and he felt a strong urge to pry into her personal life. She noticed and became                 

evasive, changing the subject whenever he attempted to delve deeper. Miss Lawrence            

continued to caress him, ever so tenderly, as if she were afraid to lose him. Later that                 

evening when he stood up to take his leave, she was still talking, still proud of her young                  
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friend; she lingered by the doorway still holding onto his hand, preventing him from              

leaving. 

Rosen stood as in a fever. Her proximity, her tousled hair, her words surrounded              

him in a flaming net. And when he finally found himself on the other side of the door, he                   

felt that she was now more to him than she had been. He stood there for a moment                  

considering where to go. Gazing out into the tranquil night he thought he could make               

out the distant echoes of weeping. He listened more closely and realized that the quiet               

sobbing was coming from Miss Lawrence’s apartment. He grabbed the door-handle,           

intending to go back inside, and paused once again. His brain was working feverishly,              

seeing miles ahead, and the muted sobbing continued with renewed distress. He            

cautiously opened the door. Miss Lawrence lay, half undressed, before a large crucifix,             

her hair in disarray, her eyes like those of a sleepwalker.  

 

*** 

 

Such an offering was alien to the Jew in Rosen; in his mind he could not reconcile the                  

two Miss Lawrences and, frightened, he whispered her name. She spun her head             

around, letting out a squeal. She backed away into a corner, squirming as though afraid               

of being hit; taking one look at Rosen, she broke down in tears. 
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 ַא סוד
 
 

 דרַײ מָאל הָאט ֿפרעד רָאזען איבערגעלײענט דעם בריװ װָאס זַײן לערערין, מיס לָארענס, הָאט אים געשריבן.
 

 זי הָאט געגלייבט אין אים, זיך ַארומגעטרָאגן מיט זַײנע קורצע דערצײלונגען, געהַאט ַאֿפילו ָאּפגעדרוקט אײנע אין ַא
 ּפרָאװינציעלן װָאכנבלַאט. און יעדעס מָאל, װען ער הָאט זיך געזען מיט מיס לָארענס, געהערט װי זי רעדט, װי זי

 װַארֿפט ָאן אײן בילד נָאכן צװײטן, ֿפלעכט ַארַײן שטיקער ֿפון די קלַאסיקער, טענהט ַאז די לערביכער טעמּפן ָאּפ די
 קינדער און גיבן ַא געלעגנהײט יעדן קַאליקע צו װערן ַא לערער, מַאכן דעם קעגנשטַאנד ֿפַאר ַא מלָאכה, װען אין

 אמתן דַארף ַא לערער זַײן ַא קינסטלער, דַארף שּפילן אױֿפן אײדלסטן אינסטרומענט — דעם קינדס נשמה — װען
 זי הָאט ַאזױ גערעדט, הָאט דער יונגער רָאזען, ַא בייגיק בחורל מיט ַא געדיכטן קָאּפ הָאר, געֿפילט װי ַאלע

 קעמערלעך עֿפענען זיך בַײ אים, קװַאלן ָאן.
 

 די מרה־שחורה, װָאס הָאט זיך געלייגט אױף זַײנע נַײנצן־יָאריקע ּפלײצעס איז ֿפַארשװּונדן, דער ּפלָאנטער ֿפון
 ניט־קלָארע חלומות איז געװָארן דורכזיכטיק און ַאלץ אין אים איז געװען זיכער, ַאז ער דַארף נָאר װעלן, װעט זיך ַא
 װעלט צו אים צוהערן. און אין דעם ליכטיקן צימער מיט די ברײטע ֿפענצטער, װָאס הָאט ַאזױ הַארמָאנירט מיט מיס

 לָארענסעס זוניקע הָאר, װּו װערטער, צַאּפלדיקע װערטער הָאבן זיך געקַײקלט, ָאנגעװָארֿפן בילדער, צעשװּומען און
 איבערגעלָאזט נָאך זיך חלומות — אין דעם צימער הָאט ֿפַארבענקט געקלונגען מיס לָארענסעס שטימע.

 
 ַאן אױֿפגעלייגטער איז רָאזען געגַאנגען צו מיס לָארענס, זיך יעדע װַײלע ַא טַאּפ געטָאן  בַײ דער בוזעם־קעשענע,
 װּו זַײן נָאר װָאס ָאנגעשריבענע דערצײלונג איז געלעגן, געזען ֿפַאר זיך איר שמײכל און ַא דַאנקבַארקײט הָאט אים
 ַארומגענומען. ער הָאט זי ֿפַארגעטערט, קײן מָאל ניט געטרַאכט װעגן איר װי ַא נַײנצן־יָאריקער בחור טרַאכט ֿפון ַא
 יונגער שײנער ֿפרױ. ער איז געװען זיכער, ַאז זי איז ַאנדערש ֿפון ַאנדערע — זי איז מיס לָארענס. און הינטער דעם
 ַאלעם הָאט געשװעבט, װי אין ַא ּתוהו־וֿבוהו ַאן ָאּפקלַאנג ֿפון ַא זינדיקער מחשֿבה, ָאן ַא ֿפָארעם, ָאן ַא נָאמען, זיך
 געקַײקלט דורך זַײטיקע װעגעלעך, װָאס הָאבן, דַאכט זיך, קײן שַײכות ניט געהַאט מיט מיס לָארענס. און אין דער

 זעלבער צַײט הָאט ער ֿפון ערשטן טָאג ָאן, װָאס ער הָאט זיך מיט איר בַאקַאנט, קײן מָאל ניט געזען אין איר די ֿפרױ.
 איז געװען ַא זוניקער טָאג, ֿפלעגט זי נעמען די שילער און ַארױסֿפָארן מיט זײ הינטערן שטָאט, ֿפָארלעזן שטיקער

 ֿפון שעקסּפיר ַאזױ, ַאז יעדער איז ַארַײנגעצױגן געװָארן, מיטגעשּפילט. און ַאז דָאס װעטער איז געװען שלעכט, הָאט
 זי זיך ַארומגעזעצט מיט די מײדלעך און בחורימלעך, גענומען לײענען ַא בוך, ַארומגערעדט זַײטיקע זַאכן װָאס

 הָאבן, דַאכט זיך, קײן שַײכות ניט געהַאט מיטן ענין און בַײ ַאלעמען הָאבן זיך די אױגן געעֿפנט, ַאלײן גענומען זען,
 געהַאט די ֿפרײד ֿפון שַאֿפן, ֿפון ֿפונַאנדערװיקלען ּפלָאנטערס…

 
 קײנער הָאט ניט געװּוסט, ֿפַאר װָאס מיס לָארענס הָאט ניט חתונה, ֿפַאר װָאס זי הָאט ניט קײן בַאקַאנטע, חֿברט
 זיך בלױז מיט די שילער, װױנט אײנע ַאלײן. און, ַאז ַא שילערין הָאט דערצײלט, װי זי הָאט מיס לָארענס געטרָאֿפן
 ֿפַאר דער הײליקער גָאטס־מַאמע אױף די קני ַא ֿפַארװײנטע, הָאבן ַאלע מיט רחמנות גענומען קוקן אױף דער נָאך

 יונגער דַאמע, װָאס לַאכט ַאזױ הַארציק, ַאז ַאלע מוזן מיטלַאכן און אין דעם געלעכטער איז דָא ַאזַא ליכטיקײט, װָאס
 מישט זיך אױס מיט אירע זוניקע, עטווָאס צעּפַאטלטע הָאר.
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 אין די ָאװנטן, װען ס׳איז זעלטן ֿפַארבַײגעגַאנגען ַא מענטש, הָאט זי רָאזען בַאגעגנט אין ּפַארק. זי איז ניט
 געגַאנגען, דַאכט זיך געלָאֿפן איבער די ֿפינצטערע ַאלעען אײנע ַאלײן. דער רָאק צעקנעּפלט, די הָאר צעשױבערט,
 געקוקט אין ַאלע זַײטן, װי זי װָאלט עמעצן געזוכט, און אירע טריט הָאבן אױסגעקלַאּפט דעם אומרו ֿפון דער נַאכט.

 
 רָאזענען איז אַײנגעֿפַאלן ַאז מיס לָארענס מוז זײער לַײדן, מוז זַײן אומגליקלעך, ַאנדערש װָאלט זי ניט געקָאנט ַאזױ

 לַאכן, ניט געקָאנט מיטן בלױזן קלַאנג ֿפון איר שטימע אױסשּפינען ַארום זיך ַא לעגענדע.
 

 ָאװנט נָאך ָאװנט ֿפלעגט ער זיך בַאהַאלטן צװישן די בײמער און ַא ֿפַארציטערטער װַארטן זי זָאל ֿפַארבַײגײן.
 

 דעמָאלט הָאט ער איר געװיזן זַײן ערשטע דערצײלונג. זי הָאט אים גערוֿפן צו זיך, ֿפַארהַאלטן זיך צו אים װי צו אירס
 ַא גלַײכן, לַאנג גערעדט, אים אױֿפגעהױבן איבער זיך, געצַײגט װי מענטשן קָאנען ניט שרַײבן. און ַאז רָאזען איז
 ַאװעקגעגַאנגען הָאט ער געֿפילט ַאז די װעלט איז שײן, װי לַאנג עס לעבן ַאזעלכע מענטשן װי מיס לָארענס. ער

 הָאט ָאנגעהױבן עֿפטער קומען צו איר. די בַאציִונגען זַײנען געװָארן מער חֿבריש און ַאז ער הָאט זי אײן מָאל
 ָאּפגעשטעלט אין ּפַארק, הָאט זי אים געכַאּפט אונטערן ָארעם, געגַאנגען מיט אים ביז שּפעט אין דער נַאכט און ניט

 אױֿפגעהערט צו רעדן.
 

 

*** 

 

 רָאזען הָאט ָאנגעקלונגען. מיס לָארענס הָאט אים װַארעם בַאגעגנט, װי ּתמיד. זי איז געגַאנגען ָאנגעטָאן אין װַײסן,
 ָאנגעיָאגט ַא זומערדיקײט … זי הָאט אים בַאקװעם ַאװעקגעזעצט און ער הָאט ָאנגעהױבן לײענען. זי הָאט
 געשטרַאלט, אים עטלעכע מָאל איבערגעריסן, אױסגעדריקט צוֿפרידנקײט, װי זי װָאלט ַא שוּתף געװען צום

 ָאנגעשריבענעם. ַאז ער הָאט געענדיקט, הָאט זי אים לַאנג געגלעט איבער די הָאר, גערעדט ַאזױ חֿבריש און אין
 דעם רעדן זַײנען געװען טרָאּפנס ֿפַארדרָאס, װָאס ער, רָאזען, דַארף שױן ניט די עצות ֿפון מיס לָארענס. ער איז ַא

 שרַײבער מיט גרױסע מעגלעכקײטן, די װעלט איז ֿפַאר אים ָאֿפן, קָאן ָאן ַא צװײטנס הילף שַאֿפן װיֿפל זַײן הַארץ
 גלוסט — און ער טוט עס. דָאס איז געװען דָאס ערשטע מָאל, װָאס רָאזען הָאט זיך שלעכט געֿפילט מיט מיס

 לָארענס. ער הָאט געבענקט נָאכן זוניקן געלעכטער, געבענקט נָאכן מענטש, צו װעלכן מע דַארף ַארױֿפקוקן. און דָא
 הָאט ער געזען ֿפַאר זיך ַא ֿפרױ, ַא שײנע ֿפרױ, װָאס טרָאגט אין זיך ַא סוד, ֿפַארװַאנדלט דעם סוד אין ַא

 קדשי־קדשים און איז מקריֿב ֿפַארן טױטן חלום איר געלעכטער, די זוניקע ֿפלעכטן, דעם שײנעם קערּפער. דער
 „רשע“ װָאס אין מענטש הָאט זיך אין רָאזענען געװעקט, אים אונטערגעזָאגט, ַאז ער, רָאזען, איז העכער ֿפון מיס

 לָארענס און שטַארק געװָאלט ֿפַארֿפירן ַא שמועס װעגן איר ּפערזענלעכן לעבן. זי הָאט דָאס בַאמערקט, אױסגעמיטן
 דעם געשּפרעך און יעדעס מָאל װען ער הָאט אים װידער ָאנגערירט, איז זי איבערגעגַאנגען צו ַאן ַאנדער ענין. מיס

 לָארענס הָאט אים ניט אױֿפגעהערט צו גלעטן, געװען ַאזױ ליבלעך, װי זי װָאלט מורא געהַאט אים ָאנצּוװערן. און ַאז
 ער הָאט שּפעט אין ָאװנט זיך אױֿפגעשטעלט, זיך גענומען געזעגענען, הָאט זי נָאך ַאלץ גערעדט, געװען שטָאלץ

 מיט איר יונגן ֿפרַײנד, אים ָאּפגעהַאלטן בַײ דער טיר, ניט ַארױסגעלָאזט זַײן הַאנט ֿפון אירער.
 

 רָאזען איז געשטַאנען װי אין ֿפיבער. די נָאענטקײט, די צעשױבערטע הָאר, די װערטער — ַאלץ הָאט אים געהילט
 אין צעֿפלַאמטע נעצן. און ַאז ער הָאט זיך שױן געֿפונען הינטער דער טיר, הָאט ער דערֿפילט ַאז זי איז ֿפַאר אים

 איצט מער װי די ֿפרִיערדיקע מיס לָארענס. ער איז געשטַאנען ַא װַײלע, געטרַאכט װּוהין צו גײן, זיך אַײנגעקוקט אין
 דער שטילער נַאכט און אױֿפגעכַאּפט ֿפון דער װַײטנס ַאן ָאּפקלַאנג ֿפון ַא געװײן. ער הָאט זיך בעסער אַײנגעהערט.
 עס איז אים מיט ַא מָאל אַײנגעֿפַאלן ַאז דָאס שטילע געװײן טרָאגט זיך ֿפון מיס לָארענסעס צימערן. ער הָאט שױן

 ָאנגענומען די הַאנטַאבע, געװָאלט צוריק ַארַײנגײן, איז װידער שטיל געװָארן. דער מוח הָאט בַײ רָאזענען
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 ֿפיבערהַאֿפט געַארבעט, געזען אױף מַײלן, און דָאס שטילע געװײן הָאט זיך געטרָאגן מיט מער ּפַײן װי ֿפרִיער. ער
 הָאט לַײכט געעֿפנט די טיר. מיס לָארענס ַא הַאלב נַאקעטע איז געלעגן ֿפַאר ַא גרױסן געקרײצטן יעזוס. די הָאר

 צעשָאטן, די אױגן װי בַײ ַא נַאכטװַאנדלערין.
 

 דעם יִיד אין רָאזענען איז ֿפרעמד געװען ַאזַא קרבן, ניט געקָאנט צונױֿפבינדן די צװײ מיס לָארענסעס, און ַאן
 איבערגעשרָאקענער ַא װיסּפער געטָאן איר נָאמען. זי הָאט ַא װָארף געטָאן מיטן קָאּפ, ַארױסגעלָאזט ַא קװיטש, אין

 דרַײען ַא געקָארטשעטע זיך גענומען רוקן, װי זי װָאלט מורא געהַאט ֿפַאר קלעּפ, געקוקט אױף רָאזענען ֿפון ַא
 װינקל און זיך ֿפונַאנדערגעװײנט.
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