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Introduction: Leon Kobrin (1872-1946) was a prolific short story writer,          

novelist, literary critic, and playwright, and a pioneer of Yiddish literature in America.             

Born in Vitebsk in present-day Belarus, Kobrin was raised with little secular education             

but was a voracious reader of Russian literature. He arrived in America in 1892 and               

began his Yiddish writing career while working as a shirt maker, cigar maker, and baker               

in Philadelphia and rural Pennsylvania. As Kobrin reached greater success in his            

writing, he settled in New York City and became a regular contributor to several leading               

Yiddish newspapers including Abend blat, Arbeter tsaytung, Tsukunft, Forverts, Di          

varhayt, and Der tog. He gained fame as a playwright while working alongside New              

York Yiddish theater impressario Jacob Gordin, and later as the writer-in-residence for            

Boris Thomashefsky’s theater company. 

While Kobrin’s writing often contained elements of melodrama, he was known as            

a realistic writer eager to describe the experience of Jews in America. “Blessed is the               

True Judge” appeared in Kobrin’s 1903 collection Geto dramen, the first collection of             

his stories to appear in book form. 

In the story, a poor, illiterate Jewish widow sells her home to finance her              

daughter’s journey to America to find a marriage that will bring her wealth. Invoking              

God’s justice as she sees her daughter off at the railway station, Basha already              

acknowledges through her use of the traditional formula spoken at a time of death              

(“barukh dayan emes”) that her daughter’s departure is akin to her ultimate loss. Yet              

Basha continues to lose her daughter as she lacks control of their relationship, which is               

mediated through a town scribe who reads Hannaleh’s letters aloud and composes            

Basha’s responses, and as she becomes increasingly unable to understand her daughter            

due to a profound and ever widening cultural gap. This culminates in Hannaleh’s final              

letter, in which she confesses to her mother that she has married a Christian, although               

she knows that the marriage will cause her mother great pain. She explains, “All human               
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beings are brothers.” Through this formulation, Hannaleh demonstrates that her          
1

newfound socialist universalism has shaped her worldview in such a way that it has              

become incompatible with her mother’s experience of violence and oppression          

engendered by religious, national, and racial difference in a town called “Pogromovka.”            

When her daughter marries a Christian, from Basha’s perspective her downfall is            

complete. She will be scorned, pitied, and reviled, and her daughter, her most prized              

possession, will remain far away in the hands of Christians, whom she sees as enemies.               

Although to Basha, Hannaleh’s marriage is a great tragedy akin to a death, to Hannaleh               

it is a moment of hope, oriented toward a future in which old prejudices can be                

eschewed in the great American melting pot. 

 
 

 

  

1
If this line sounds familiar to readers of Sholem Aleichem’s story “Chava,” that might not be coincidental.                  

Olga Litvak suggests that Kobrin’s story may have served as inspiration for Sholem Aleichem’s better               

known story from his Tevye cycle. Olga Litvak. “Khave and Her Sisters: Sholem-aleichem and the Lost                

Girls of 1905.” Jewish Social Studies, vol. 15, no.3, 2009, 1-38. 
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Blessed Is the True Judge 

 

 

 1. 

 

Basha, daughter of Chaya Gitel, had only one daughter, the apple of her eye—and yet she                

derived little pleasure from her . . . 

When her husband was still living she had little to complain about. Hannaleh             

wanted for nothing—not clothing, not shoes—everything, thank God, was provided for.  

Hannaleh also had a tutor so that she could study. In order to succeed these days, one                 

must be educated. Hanneleh had a mind for learning, like a boy. It’s no exaggeration to                

say she was a prodigy. Her writing was truly exceptional. And her reading, you want to                

know about her reading? It was unparalleled! 

Hannaleh truly grew into an impressive figure. You couldn’t find her equal even if              

you were to search all over in the middle of a sunny day with a lantern lighting your way! 

She had black eyes like a pair of sparkling diamonds, a face that shone like the sun. . .                   

and a smile that was pure grace . . . and her figure? Straight and tall like a sapling! 

Her father Moyshe and her mother Basha swelled with pride over their outstanding             

daughter. They loved their Hannaleh, their superlative daughter, who with her beauty            

and her wisdom would certainly find a groom, a well-educated and respectable young             

man . . .  

But Hannaleh was suddenly left a poor orphan when her father Moshe            

surrendered his soul to God. When it happened, she was a seventeen year old girl, and                

should already have been married. And Basha was deeply troubled: What would she do              

now? She had no livelihood, and Hannaleh was already a grown young woman! What              

could she do? What was going happen to her? 

She turned to her daughter for advice. “Hannaleh, what should we do?” 

“Don’t despair, Mother. Let me go to America, and there I will find my way. If a pesky                  

girl like Yachne, Shmerl Itshe’s daughter, managed to find a husband there, a wealthy              

factory owner, then I have nothing to worry about.” 

“Hannaleh, how can you say such things? Don’t you know what heartbreak it             

would cause me if you were to go to America? And where will I live out the rest of my                    

years, and with whom? This is terrible!” 

“I will send for you once I am there.” 

Basha cried, struggling against the idea, and wept bitterly. How could she bear to be               

parted from Hannaleh? How could she let such a young child go so far away, to a whole                  

other world that can only be reached by crossing the seas? And once God ensured her a                 

safe passage, what would happen to her when she arrived? She would have no mother,               

no father, no friends and no family . . . What sorrow would befall her, and how much                  

heartache would weigh upon her mother! 

In the end, Hannaleh convinced her mother to let her go to America: “So, what               

does it matter? Maybe this is the way it was meant to be. After all, God is everywhere. So                   

let her travel to America, she should be in good health!” 

Basha sold her house and was no longer the mistress of her own home. She gave                
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Hannaleh two hundred silver rubles for the journey. With a heart wracked with pain,              

she rode to the train station with her Hannaleh. 

“Hannaleh, Hannaleh, God will be with you, and the merit of your pious father              

will always follow you,” Basha cried. 

Hannaleh also wept bitterly, wiping her beautiful eyes with a white handkerchief. 

She boarded the train. Basha remained behind, stricken, as though her heart was being              

torn asunder.  

A ring, a whistle, the wheels slowly began to move . . . Hannaleh thrust her head                 

out of the window of her railcar, with tears running down her cheeks. “Goodbye,              

Mother,” she wailed, “Goodbye . . . ” This last word was lost in the noise of the wheels,                   

which started to move faster. White smoke trailed after the locomotive and spread over              

the railcars that followed. 

Basha looked at the train and its smoke with teary eyes and it seemed as though                

something precious had been stolen from her, something that she could not survive             

without, not even for a minute. It was taken from her and hidden in the train, and the                  

thieves were running away with it, flying away with it in the smoke that floated above                

the railcars. 

“Wait! Stop! Help!” she wanted to cry out, “Just let me look at her one more time,                 

the light of my life! Let me just give her one last kiss! She is my only daughter, the apple                    

of my eye, my finest gem—my Hannaleh!” but her voice was caught in her throat, and                

her lips just quivered in silence. 

And in the meantime the train chugged farther and farther away and soon the last               

railcar vanished from sight. All that Basha could see was smoke, smoke, and more              

smoke. The white smoke trailed behind the railcars as they sped away with her              

Hannaleh. It seemed to Basha that this smoke would drown the whole world and her               

together with it. It stuck in her throat, made her eyes water, and reached down into her                 

aching heart. 

She stood in place for a long time looking and looking into the far-off distance,               

her eyes wet with tears. But she could no longer see Hannaleh, all she could see was                 

smoke, that same white smoke . . .  

Resolutely, she wrapped her head in her scarf, clasped her hands together, lifted             

her eyes up to the sky and sighed, “God, you are just and your judgments are true. Only,                  

please protect the light of my life, my daughter, please watch over my Hannaleh!” 

 

2.  

 

Oh, what a celebration, what a blessed day it was for Basha! She received her first letter                 

from Hannaleh, saying that she had arrived in New York, and had met other recent               

immigrants from their town, who had hired her to sew shirts in a factory.  

Basha asked her neighbor, Monyeh the melamed, to write a letter to Hannaleh             

for her. And Monyeh, you should know, was not only literate, he was a great writer, with                 

the most sophisticated style. He could make even stones weep with his graceful stylings. 

He rolled up his sleeve and wrote Hannaleh this finely-crafted missive: 

“Tears fall day and night from your mother, Basha Chaya’s eyes, long may she              

live, just like they fell from the eyes of our foremother Leah, our forefather Jacob’s wife .                 
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. . She remembers you as she eats her supper, just as our forefather Jacob remembered                

Joseph. And as she goes to sleep, she remembers that she is a poor widow and you are                  

her only consolation in this world. For this reason, she longs for you, just as a mother                 

should long for her only daughter. When she wakes in the morning, she thinks only of                

you. And so she asks you, Hannaleh, not to forget what God commanded in His Holy                

Torah. As it is written: ‘Honor your father and mother.’ You should observe your father’s               

yortsayt, who died as a truly righteous man on the sixth of Nissan. And you should write                 

and tell your mother of your health and livelihood. Your obedient servant, Mordechai             

son of Yeshayahu, the righteous Cohen, from the holy congregation of Pogromovka” 

Two months later, Basha received a second letter from Hannaleh. In the second             

letter, Hannaleh wrote to Basha that she was making a living, earning plenty of money               

and frequenting gatherings of intellectual people, and that she is enclosing ten rubles for              

her mother. Basha wasn’t fully able to understand this letter, and neither was Monyeh.              

But she was very happy to receive the ten rubles, to hear that Hannaleh was in good                 

health, and to learn that Hannaleh was earning a decent salary. She asked Monyeh to               

write to Hannaleh again, and the great man of words once again composed a letter: 

“Firstly, I write to you that tears flow from your mother’s eyes as though from a                

bitter well. Her eyes are red like the eyes of our foremother Leah, our forefather Jacob’s                

wife. Thank God, she is healthy, except that her heart aches and so does her head. I hope                  

that we can hear similar good news from you. Secondly, I am writing to tell you that                 

your mother received the ten rubles and blesses you for them. She prays that God will                

bless you with success and long life, wherever you should go. Write to us to tell us if                  

there are any young men where you are, and if they are interested in marriage. These                

days young men seem to forget that the commandment to increase and multiply is not               

an insignificant thing, and they don’t want to get married. And remember that a Jewish               

woman must not allow herself to become an old maid. She must marry so that God’s                

blessing will be fulfilled, as it is written in the Torah: ‘Be fruitful and multiply and fill the                  

earth.’” 

Hannaleh would exchange letters with Monyeh in this fashion quite often. With            

each passing month, Basha and Monyeh found her letters increasingly difficult to            

understand. In them, she complained about and cursed the loan sharks, and called them              

names that Basha and Monyeh had never before heard in all their lives! ‘Exploiters’ she               

called them, ‘bloodsuckers.’ Try to figure out what she meant by that! She also criticized               

the craftsmen: ‘They are morons, dimwits, they are always serving others and never             

themselves!”  

Reading these letters, Monyeh sighed and shrugged his shoulders, frowned, and a            

thought raced through his mind, “She must be crazy. It’s clear as day that she has gone                 

crazy.” 

Basha would watch his face as he read Hannaleh’s letters out loud, listening with              

every bone in her body, and struggling to understand, but there was very little that she                

could understand. 

“Reb Monyeh, please tell me, what does that mean? What did she write, there?” 

“What?” he would ask, wrinkling his forehead. 

“There—Eksploytayshun—what does that word mean?” 

Of course it goes without saying that Monyeh, the great and learned writer, had to               
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know the meaning of all of these words. He would think for a while and then answer,                 

“That is a curse in their language, in the American language, just like, for instance, in                

our language we would say ‘you should get a blow to your side.” 

“It shouldn’t happen to you, or to any Jew,” Basha would answer, “and what, dear               

man, does she write here?” 

“What should she write? She swears. She curses the whole world. She’s become             

too smart over there. . . ” 

“Oy vey! What should I do? My dear Reb Monyeh, you are a wise man: tell me,                 

what has happened over there to my Hannaleh? Why does she hate the wealthy men so                

much? What are they to her? Good heavens! What can she be thinking over there? She                

was such a quiet little dove, with a golden heart. . . where did she learn all of these                   

curses? Oy, if only I knew how to write . . . an illiterate person might as well be blind,                    

vey iz mir! Please write her a good letter, dear man, and moralize to her. You know what                  

I mean—I don’t need to explain it to you . . . ” 

“To tell you the truth, Basha, I am afraid to write her a good letter, because I                 

don’t want her to attack me for it with her harsh words . . . ” 

“Oh no, how terrible, and she was such a quiet little dove! Reb Monyeh, please do                

this mitzvah. Have pity and send her a letter with advice and moral guidance!” 

“Well, what else can I do? I will write her a letter. And whatever happens, it will                 

be according to God’s will . . . ” 

 

3. 

 

There was a rumor brewing in Pogromovka, a bit of news that arrived from America.               

The gossip was passed from mouth to mouth, from house to house, from shul to shul,                

that Hannaleh, Basha Chaya Gitl’s daughter, married a Gentile. 

Monyeh said that this was no news to him. “From her letters it was clear as day                 

that she would come to such an end . . . you could see that she was yielding to                   

temptation, you could see clearly from the way she cursed”—Monyeh explained to the             

men of Pogromovka—“she used those words: ‘eksploytayshun, capitalayzayshun,        

devilopment’—do you know, friends, what terrible curses those are? Even the Ten            

Plagues are nothing but a pinch of tobacco in comparison with these things!” 

Basha was the only one yet to learn of this news. She had not heard any news                 

from her Hannaleh in a long time, and she cried and longed to hear from her. 

In the short summer nights, she would sit on her bed with Hannaleh’s letters in               

her hand and in the silvery light of the moon that glimmered through her bedroom               

window she would look through the thin sheets of written-on paper, as though she could               

read them, knowing the contents of each letter by heart. 

“This is where she writes that she arrived safely in New York, and this is about                

the ten rubles . . . and here is where she curses . . . and here she curses even more                     

strongly . . . and also here . . . but why does she curse so? There must be an explanation .                      

. . her heart is so bitter, she seems to let out her anger without a thought for its victim . .                      

. why would she curse this way, with such ease?” 

Basha would force her eyes over the black lines of the letter, as if to glean                

understanding of the reason for Hannaleh’s cursing. She didn’t find one; she couldn’t             
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read . . . “Blind, blind . . . ” she would whisper with heartbreak, “if only I could read, I                     

would understand the reason . . . ” 

And then her thoughts would shift; she would remember that Hannaleh had not             

sent her a letter for a very long time . . . “And God knows what is happening with her                    

over there. Is she healthy? Please let her be guarded and protected. . . ” (she was afraid                  

to let go of this thought) “Dear God,” she would whisper, with tears rolling down her                

cheeks, “if some kind of misfortune is fated to befall my Hannaleh, it is better that it                 

should happen to me instead. Master of the Universe, punish me, but spare my child. . .                 

the apple of my eye, please let her outlive me, my only child . . . ” 

And she went on this way until daybreak. Only then would the poor, exhausted              

mother drift off to sleep . . .  

 

***  

 

In the evening she would sit on the bench beside her house and wait for the mailman to                  

come and bring a letter from Hannaleh. When she saw the mailman in the distance her                

heart would begin to pound faster and faster, her arms and legs would begin to shiver                

and she would eat the mailman up with her starving eyes. 

When the mailman shook his head no, she felt as if her mind was burning up. Her                 

head would sink into her chest as she remained sitting, fixed in place. 

 

4. 

 

And once, one evening while the herdsman led the cattle back from the field, and the sky                 

was clear and deep blue, edged with fiery patterns of sunset, Basha sat on the bench                

beside her house and waited, as usual, for the mailman.  

As soon as she saw him she gobbled him up with her eyes. He called out to her,                  

and she ran to him, pale as white linen, her whole body quivering. He handed her a                 

letter from America. She grabbed his hand and crying and laughing with joy, she kissed               

it like the hand of a benevolent angel. 

Then, she ran to Monyeh. 

Monyeh was a lanky Jew whose face was haggard from tuberculosis. He had a              

matted, pointy little beard and yellowing peyes curled into ringlets, and a greasy             

yarmulke on his head. He stood by the doorframe of his small home, holding the               

coattails of his long, coarse overcoat by the edges and beckoning to his white goat that                

stood in the middle of the road, looking at him with foolish eyes and wagging his tail. 

“Come here, you!” he called out, lowering his coat toward the ground. 

“M-m-m-ehhh!” cried the goat, shaking its stubby tail, and it didn’t budge. 

“Reb Monyeh, Reb Monyeh! There is a God in this World!” Basha ran toward him               

crying, “I’ve got a letter from America! From Hannaleh! There is a God!” 

“A letter from her?” he asked, surprised, “what does she write?” 

“That’s what you, dear man, must read for me.” 

Monyeh glanced askance at the letter that Basha held in her hand, and called              

again to the goat, “come along, you!” 

“Reb Monyeh, have pity on me! I am dying!” 
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“Let me have a look.” 

He took the letter and examined it from all angles. “What could she have              

written?” he whispered under his breath. 

“Have pity, Reb Monyeh, dear friend. Come to my home and read me the letter.” 

“I wish you would ask someone else, Basha.” 

“No, no. No one else would understand a letter from Hannaleh. You are the only               

one who can understand her letters. You are the most learned of us all.” 

The great learned man could not withstand such a compliment. 

“What can I do? Come . . . ” he said. 

They entered the house. Monyeh opened the letter. Basha stood across from him,             

one hand supporting her chin, and impatiently devoured his face with her eyes.  

“Dear Mother,” He began to read, “I believe that you already know about my              

marriage to a Chr. . . ”  

“I cannot!” Monyeh cried out, “to hell with her!” 

“Marriage? Hannaleh is married? Who are you cursing, Reb Monyeh?” cried out            

Basha in confusion. 

“It would be better if she were dead and buried. I cannot read any further. Ask                

someone else to do it. I will not act in service of this sin!” 

“Reb Monyeh, Reb Monyeh, what is the matter with you?” She cried out with a               

voice unlike her own, “You seem to want to drive me out of my mind. What are you                  

saying? What do you mean?” She grabbed him by the sleeve. “Why are you cursing her                

so? What kind of terrible thing has my Hannaleh done to you?” 

“She should be rooted out of this earth!” cried Monye vehemently. “And she has              

nerve to write letters, that apostate!” Basha grew pale as death and began to quiver.               

“What is it?” She screamed, “Read further, Reb Monyeh, read, I must know! Do you               

know something? What do you know? What kind of a marriage happened over there?              

Read, read on, Reb Monyeh. Reb Monyeh!” 

She pulled on his sleeve and stared at him, wide-eyed. “Read or I will claw your                

eyes out!” She breathed heavily and her whole body shook.  

“Why must I read it out loud? The whole town knows it, even without her letter,”                

Monyeh said. 

“What are you saying? Speak! Hannaleh has not converted to Christianity, has            

she?” And as she said this she grew suddenly fearful of her own words. “What am I                 

saying, Master of the Universe?” she thought to herself, confused, quivering. 

Monyeh answered her question by nodding his head, silently. 

“What?” She whispered quietly, as if afraid someone might hear them. “Why are             

you nodding? She . . . did she . . . Reb Monyeh? You are a horrible man, and it cannot be                      

true!” She grabbed him and shouted out with pain, “You have no heart, no pity. Why do                 

you torture me so? Why? What have I done to you to deserve this?” 

Monyeh shrugged his shoulders and sighed. “Basha,” he said with feeling, “What            

do you mean, I am torturing you? Anyone who wants to hurt you should himself be                

tortured. . . Of course I have pity for you, I have deep pity . . . believe me, all of this has                       

taken a toll on my health too . . . For Hannaleh was like a daughter to me as well, and it                      

is terrible that she should do such a thing . . . ” He lowered his head and sighed. 

She listened to his words with conflicting emotions. With staring eyes and mouth             
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agape, she wrung her hands, her eyebrows furrowed, and her head sunk to her chest.               

She remained like this for a long time. Then she lifted her head, looked through teary                

eyes at Monyeh and smiled. “Read,” she said in a choked voice, between clenched teeth,  

“read more!” She grabbed onto his sleeve and tugged at it. 

He began to read: 

“Dear Mother, I believe that you already know about my marriage to a Christian.              

Mother, dear Mother, I know that to you this is the worst misfortune that could happen.                

But believe me that I love you no less than I did before. I love you more, a thousand                   

times more than ever . . . If only you knew the toll this decision has taken on me . . . How                       

can I make you understand? If I could take out my heart and send it to you instead of                   

this letter . . . Mother, how I suffered until finally convincing myself to marry him, for I                  

did not want to cause you pain. Please don’t think, dear mother, that a Christian is any                 

less a man than a Jew is . . . All human beings are brothers. . . ” 

“Enough!” Basha stopped Monyeh with a stricken voice and held him back with             

her hand. “Enough, enough . . . ” and she whispered, “suffering is all that remains . . . ” 

She grew silent, her head bowed low. Suddenly she burst into a quiet, strange              

laughter and her whole body quivered like a leaf. After a while, she clapped her hands                

together and cried out in a crazed voice, “Why does he remain silent? She was his                

daughter too! His only daughter! I will go to the cemetery, throw myself at his               

tombstone, tell him all of my sorrows and beg him to intervene! He will not have any                 

rest. As long as I am suffering he will not sleep! Where was he when all of this was                   

happening? Where was my Moshe? Why did he not run to God to intervene?” 

She clasped her head in her hands and moaned like a wounded animal, “Oy,              

Hannaleh, oh my Hannaleh!” 

Suddenly she grabbed Monyeh’s arm. “Reb Monyeh,” she called out, “that cannot            

be, show me where on the page she wrote that she is married?” 

Monyeh pointed to the words in the letter. She picked up the letter, looked at the                

words and started blinking rapidly, as if the black words were filled with sharp needles               

that stabbed her in the eyes. She let go of the letter and lifted her eyes to the ceiling,                   

saying, “God, you are just, and your judgments are true!” Her face lowered again to the                

ground. Her eyes drifted over her blouse and she tore the cloth by her breast. “Blessed is                 

the True Judge!” she said slowly, with a choked voice. She sat on the floor with her arms                  

around her knees and her head sunk into her chest . . .  
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 ברוך דיין אמת
 
1  

 אײן טָאכטער הָאט געהַאט בַאשע חיה־גיטעלעס, אײן אױג אין קָאּפ – דָאך הָאט זי נעבעך זײער װײניק נחת ֿפון איר
 געהַאט!…

 ַאז דער ַאלטער הָאט נָאך געלעבט, איז געװען ניט צו ֿפַארזינדיקן; חנהלען הָאט גָאר ניט געֿפעלט – סַײ ַא קלײד,
 סַײ ַא שוך – ַאלץ איז געװען, געלױבט און געדַאנקט זַײן נָאמען…

 חנהלען הָאט מען אױך גענומען ַא לערער צום לערנען – שױן ַאזַא װעלט, ברוך־השם, ַאז מען מוז זַײן געבילדעט…
 און ַא טַײערע קעּפעלע הָאט חנהלע געהַאט, גָאר ַא מַאנצבילשע, און הָאט זיך געלערנט, װָאס איז שַײכות, ָאט
 טַאקע װי ַאן עילױ… איר שרַײבן איז געװען ַא ּפיקוח־נֿפש ממש, הַײנט איר לײענען, ַא קַאטָאװעס איר לײענען?

 אײנע אין ַא װעלט!…
 הַײנט ַא ּפַארשױן איז געװען חנהלע, ָאסור  אױב צו איר הָאט מען געקענט גָאר געֿפינען ַא גלַײכן, װען מען זָאל

 כָאטש אױסזוכן די װעלט אין מיטן העלן טָאג מיט ַא ליכט אין הַאנט!…
 שװַארצע אױגן װי ַא ּפָאר ֿפינקלדיקע בריליַאנטן, ַא ּפנים ליכטיק, ניט ַארַײנצוקוקן, װי אין דער שײנער, ליכטיקער

 זון… ַא שמײכל – גָאלע חן… הַײנט ַא װּוקס? הױך און גלַײך, ַא יונג בײמעלע!…
 דער טַאטע משה און די מַאמע בַאשע הָאבן ממש געקװָאלן ֿפון זײער גערָאטענער בת־יחידקע – זײער חנהלע,

 זײער גערָאטענע טָאכטער, מיט איר שײנקײט, מיט איר חכמה, װעט געװיס קריגן ַא חתן, ַא זַײדענעם יונגן־מַאן…
 דָא איז ָאבער חנהלע ּפלוצעם געבליבן ַא ביטערע יתומה, נעבעך – איר טַאטע משה הָאט ַאװעקגעגעבן זַײן נשמה

 צו גָאט…
 זי איז דַאן שױן געװען ַא זיבעצן־יָאריקע מײדל, בַײ לַײטן ַא ּכלה ַא מױד.

 און ֿפַארדאגהט הָאט זיך בַאשע: װינד און װײ איז איר, װָאס זָאל זי נעבעך איצט טָאן? קײן חיונה איז ניטָא, חנהלע
 איז ַא דערװַאקסענע מױד – װָאס װעט זַײן? װָאס װעט זַײן?

 און זי הָאט זיך גענומען הַאלטן עצות מיט חנהלען: חנהלע – טָאכטערקע, װָאס טוט מען?
 – ֿפַאל ניט ַארָאּפ, מַאמינקע; לָאז מיך נָאר ֿפָארן קײן ַאמעריקע, דָארט װעל איך גַאנץ זַײן. װען ַאזַא שלַאק, װי יַאכנע

 שמערל־איצעס, הָאט זיך דָארט געֿפונען ַא בַאשערטן – ַא גֿביר, ַא גַאנצן ֿפַאבריקַאנט, הָאב איך גָאר ניט װָאס צו
 זָארגן…

 – חנהלע, טָאכטערקע, װָאס רעדסטו, אױ ַא װײטָאג איז מיר, סטַײטש, אין ַאמעריקע? און װּו װעל איך בלַײבן אױף
 מַײנע עלטערע יָארן, מיט װעמען, ַא ברָאך צו מיר?!

 – איך װעל בַאלד שיקן נָאך דיר ֿפון דָארטן…
 און געװײנט הָאט בַאשע, שלָאגנדיק זיך מיט דער דעה, געװײנט ביטער… װי זָאל זי זיך צעשײדן  מיט חנהלען? װי
 ַאזױ לָאזט מען ַאזַא יונגע קינד ַאלײן אין ַאזַא ווַײטן דרך, אין ַא װעלט ערגעץ אונטער דער ערד… דַארף ֿפָארן מיטן

 ים… און ַאז דער אײבערשטער הָאט שױן בשלום ַאריבערגעברַאכט ַאהין צו, װָאס װעט זַײן מיט איר דָארטן?… קײן
 מַאמע, קײן טַאטע, קײן ֿפרַײנט, קײן גואל… װײ איז צו איר, װײ איז צו איר מַאמעס הַארץ, װײ, װײ!…

 און אױֿפן סוף הָאט דָאך חנהלע בַײ איר געּפועלט צו לָאזן זי אין ַאמעריקע: „עט, װָאס מַאכט עס אױס… מסּתמא
 ַאזױ בַאשערט… דער גרױסער גָאט לעבט אומעטום… לָאז זי ֿפָארן געזונטערהײט קײן ַאמעריקע“…

 און ֿפַארקױֿפט הָאט בַאשע איר שטיבל, און אױס בעל־הביתטע! און הָאט געגעבן חנהלען צװײ הונדערט זילבערנע
 רובל אױף דער רַײזע…

 אױ הָאט געקװעטשט בַאשען דָאס הַארץ, ֿפָארנדיק צום װָאקזַאל מיט איר חנהלען!…
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 – חנהלע, חנהלע, גָאט זָאל מיט דיר זַײן, דער זכות ֿפון דַײן ֿפרומען טַאטן זָאל דיר בַײשטײן! – הָאט געקלָאגט
 בַאשע.

 חנהלע הָאט אױך געװײנט, געװישט מיט ַא װַײסער טיכל אירע שײנע אױגן און ביטער געװײנט.
 זי איז ַארַײן אין װַאגָאן… בַאשע איז געבליבן ַא געשטָארבענע, אין הַארצן הָאט זיך בַײ איר ָאּפגעריסן… ַא קלונג…
 ַא ֿפַײף… די װַאגָאנעס הייבן זיך ָאן לַאנגזַאם צו רירן… חנהלע שטעקט ַארױס דעם קָאּפ דורכן ֿפענצטערל ֿפון איר

 װַאגָאן. ֿפון אירע אױגן קַײקלען זיך טרערן… „זַײ געזונט, מַאמינקע, הערט זיך איר קול, װָאס קלינגט איצט װי ַא
 קרעכץ – זַײ געזו…“ די לעצטע זילב ווערט ֿפַארטומלט ֿפון דעם רױשן ֿפון די רעדער, װָאס הייבן ָאן צו גײן שנעלער.

 דער לָאקָאמָאטיװ לָאזט ֿפון זיך ַארױס ַא װַײסן רױך, װָאס צעשּפרײט זיך איבער די װַאגָאנעס… בַאשע קוקט מיט
 גרױסע גלעזערנע אױגן אױף די װַאגָאנעס און אױף דעם רױך, און איר דַאכט זיך, ַאז מען הָאט עּפעס בַײ איר

 ַאװעקגענומען, עּפעס טַײערס, ָאן װָאס זי קען קײן מינוט ניט לעבן… ַאװעקגענומען און ֿפַארשּפַארט אין די װַאגָאנעס
 און מען ַאנטלױֿפט מיט דעם, מען ֿפליט ַאװעק מיט דעם אין יענעם װַײסן רױך, װָאס צעשּפרײט זיך דָארט ֿפַאר די

 װַאגָאנעס…
 – שטייט, װַארט, רַאטעװעט! לָאזט מיך כָאטש זי נָאך אײן מָאל ָאנקוקן, די קרױן ֿפון מַײן קָאּפ!… לָאזט מיך כָאטש
 גוט ָאנקושן זי… זי איז מַײן טָאכטער, מַײן אײנציקע אױג אין קָאּפ, מַײן טַײערסטע צירונג – מַײן חנהלע!… װיל זי

 ָאנהייבן צו שרַײען, ָאבער איר קול ווערט איבערגעריסן אין הַאלדז, אירע ליּפן ציטערן נָאר…
 און די װַאגָאנעס טרָאגן זיך דערװַײלע מיט ַא הוזשען  און זשוזשען ַאלץ װַײטער און װַײטער און בַאלד ֿפַארשװינדט
 דער לעצטער װַאגָאן ֿפון די אױגן… און בַאשע זעט נָאר איצט ֿפַאר זיך רױך, רױך און רױך… װַײסן רױך, װָאס עס

 הָאט זיך ָאּפגעשטעלט ֿפון ַאהינטער די װַאגָאנעס, װעלכע זַײנען ַאװעקגעֿפלױגן ַאזױ הַאסטיק מיט איר חנהלען; און
 אין דעם רױך, דַאכט זיך איר, איז איצט ֿפַארטרונקען זי און די גַאנצע װעלט. ער שטיקט ַאזױ, ער עסט ַאזױ די אױגן,

 דעם הַאלדז און דָאס הַארץ!
 און זי שטײט נָאך ַא לַאנגע צַײט אױף אײן ָארט און קוקט און קוקט מיט ֿפַארצױגענע ֿפון טרערן אױגן אין אײן זַײט,

 אין דער װַײטער װַײטקײט; חנהלען ָאבער זעט זי דָארט ניט מער, נָאר רױך, דעם זעלביקן װַײסן רױך!…
 ּפלוצעם טוט זי ַא רוק אױֿפן קָאּפ די ֿפַאטשײלע , לײגט צונױף בײדע הענט, הייבט אױף די אױגן צום הימל און
 קרעכצעט אױס: „גָאט דו ביסט גערעכט און דַײן מישּפט איז גערעכט! היט כָאטש די קרױן ֿפון מַײן קָאּפ, מַײן

 טָאכטער, היט מַײן חנהלען!“…
 

2 
 אױ, סַארַא ׂשימחה, אױ, סַארַא יום־טוֿב איז דַאן געװען בַײ בַאשען!… זי הָאט געקרָאגן דעם ערשטן בריװ ֿפון

 חנהלען, ַאז זי איז ָאנגעקומען קײן „נייָארק“, הָאט זיך געזען מיט לַאנדסלַײט, װעלכע הָאבן זי ַארַײנגענומען אין ַא
 ֿפַאבריק נײען העמדער…

 און בַאשע הָאט געבעטן איר שכן, מָאניע דעם מלמד, ַאז ער זָאל ַאזױ גוט זַײן און ָאנשרַײבן איר חנהלען ַא גוטן
 בריװ.

 און מָאניע, דַארֿפט איר װיסן, איז ניט געװען ַאבי ַא שרַײבער, ער איז געװען ַא ּכתֿבן־גדול און ַא בעל־מליץ אײנער
 אין ַא װעלט… מיט זַײן מליצה הָאט ער געקענט ַאֿפילו שטײנער רירן…

 און ער הָאט ֿפַארקַאשערט דעם ַארבל און הָאט ָאנגעשריבן חנהלען ַאזַא מליצה:
 „… ֿפון דַײן מַאמעס אױגן, בַאשע ּתחיה, טריֿפן טרערן יום־ולילה, װי בַײ לאה אמנו, יעקֿב ָאֿבינוס װַײב… בַײם

 װַארעמעס דערמָאנט זי דיך, װי יעקֿב ָאֿבינו יוסֿפן… און ַאז זי לײגט זיך שלָאֿפן, דערמָאנט זי זיך, ַאז זי איז נעבעך
 ַא ביטערע ַאלמנה… און דו ביסט איר אײנציקער טרייסט אױף דער װעלט… על־ּכן בענקט זי נָאך דיר, װָאס איז

 שַײכות, װי ַאן אמת געטרַײע מַאמע נָאך איר בת־יחידקע… און ַאז זי שטײט אױף, טרַאכט זי אױך נָאר װעגן דיר…
 על־ּכן בעט זי דיך, ַאז דו חנהלע, זָאלסט ניט ֿפַארגעסן, װָאס גָאט הָאט געבָאטן אין זַײן הײליקער ּתורה. ּכשנאמר:

 „ּכבד את ַאֿביך ואת אמך“ – זָאלסט שטעלן יָארצַײט נָאך דַײן טַאטן, הניֿפטר דעם זעקסטן לחודש ניסן, װי ַאן
 אמתער צדיק… און שרַײב, װָאס דו מַאכסט אין געזונט און װי איז דַײן ּפרנסה… ממני מרדכי ב״ר ישעיהו ּכ״ץ

 מק״ק ּפָאגרָאמעװקע…
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 און װידער זַײנען ַאװעק צװײ חדשים און בַאשע הָאט געקרָאגן ַא צװײטן בריװ ֿפון חנהלען. אין דעם צװײטן בריװ הָאט
 חנהלע געשריבן בַאשען, ַאז זי מַאכט ַא לעבן, ֿפַארדינט שיין, בַאזוכט ֿפַארזַאמלונגען ֿפון קלוגע מענטשן און שיקט

 ַארױס צען רובל. דעם בריװ הָאט בַאשע ַאֿפילו ניט קלָאר ֿפַארשטַאנען און מָאניע אױך ניט. דָאך הָאט זי זיך
 געֿפרײט. ערשטנס, מיט די צען רובל; צװײטנס, װַײל חנהלע איז געזונט; און דריטנס, װַײל זי ֿפַארדינט גוט…

 זי הָאט װידער געבעטן מָאניען, ער זָאל חנהלען שרַײבן, און דער גרױסער בעל־מליץ הָאט ָאנגעשריבן װידער ַאזַא
 בריװ.

 „ראשית שרַײב איך דיר, ַאז ֿפון דַײן מַאמעס אױגן טריֿפן טרערן, װי ֿפון ַא ביטערן קװַאל. ַאז די אױגן זַײנען בַײ איר
 רױט געװָארן, װי בַײ לאה אמנו, יעקֿב ָאֿבינוס װַײב, און ַאזױ ַא דַאנק דעם אייבערשטן, איז זי געזונט, חוץ זי קלָאגט

 זיך ַא ביסל אױֿפן הַארץ און אױֿפן קָאּפ, ּכן יּתן ה׳ ֿפון דיר דָאס זעלבע צו הערן… שנית שרַײב איך דיר, ַאז דַײן
 מַאמע הָאט מקבל געװען די עׂשרה רו״ּכ און שיקט דיר דערֿפַאר איר ברכה, ַאז דערֿפַאר זָאל דער אײבערשטער

 דיך בענטשן מיט ַא גוטער מערכה און הצלחה, װּו דו װעסט זיך קערן און װענדן, און שרַײב מיר, אױב בַײ אַײך זַײנען
 דָא חתנים און אױב זײ װילן בַײ אַײך חתונה הָאבן… װָארעם הַײנטיקע יָארן, ברוך־השם, ֿפַארגעסן די בחורים, ַאז

 מיצוות־ּפריה־ורֿביה איז קײן קלײניקײט ניט און װילן ניט חתונה הָאבן… און געדענק, ַאז ַא בת־יׂשראל טָאר ניט
 ֿפַארזעסן װערן, מוז חתונה הָאבן, בכדי ַאז גָאטס ברכה זָאל מקוים װערן, װי עס שטײט בֿפירוש  אין ּפסוק: „ּפרו

 ורֿבו ומלאו את הָארץ.“
 און ַאזױ ֿפלעגן זיך דורכשרַײבן חנהלע מיט מָאניען גַאנץ ָאֿפט…

 אירע בריװ זַײנען װָאס װַײטער געװָארן ַאלץ אומֿפַארשטענדלעכער אי ֿפַאר בַאשען, אי ֿפַאר מָאניען. אין זײ הָאט זי
 געזידלט די ּפרָאצענטניקעס, די װָאכערניקעס, הָאט זײ גערוֿפן מיט ַאזױנע נעמען – ָאסור, אױב מָאניע און בַאשע

 הָאבן גָאר ַאזױנע נעמען װען עס איז געהערט אױף זײער לעבן! „עקסּפלוַאטַאטָארס,“ „אױסבַײטערס,“ וּכדומה – גײ
 טרעף, װָאס זי מײנט! די בעלי־מלָאכות הָאט זי אױך געזידלט. „זײ זַײנען נַארָאנים, ֿפינצטערע מוחות, זײ ַארבעטן

 אױֿפן צװײטן און גָאר!“
 און לעזנדיק די בריװ, הָאט מָאניע געקװעטשט מיט די ּפלײצעס, געקָארטשעט מיט דעם שטערן און אין מוח הָאט

  זיך בַײ אים געדרײט ַא מחשֿבה: „זי איז משוגע, קלָאר װי דער טָאג, זי איז דָארטן משוגע!“…
 בַאשע ֿפלעגט אים ַארַײנקוקן אין די אױגן װען ער ֿפלעגט לעזן חנהלעס בריװ, ֿפלעגט זיך צוהערן מיט ַאלע אֿברים

 און הָאט זיך געסטַארעט צו ֿפַארשטײן, ָאבער הָאט זייער ווייניק ווָאס ֿפַארשטַאנען…
 – ר׳ מָאניע, הַארציקער, װָאס מײנט זי דָאס? װי שרַײבט זי דָארטן?

 – װָאס? ֿפלעגט ער ֿפרעגן, קנײטשנדיק שטַארק דעם שטערן.
 – ָאט דָאס: „קעסּפלוטַאטע,“ װי שרַײבט זי דָארטן?

 ֿפַארשטײט זיך, ַאז מָאניע דער גרױסער ּכתֿבן ֿפלעגט מוזן װיסן די מײנונג ֿפון דעם װָארט. ער ֿפלעגט ניט לַאנג
 טרַאכטן און גלַײך ענטֿפערן:

 – דָאס איז אױף זײער, אױף ַאמעריקע־לשון, ַא קללה, װי בַײ אונדז, להֿבדיל, ַא מּכה אין זַײט!…
 – ניט דָא געדַאכט. ֿפַאר קײן יִידן געדַאכט – ֿפלעגט אונטערכַאּפן בַאשע – איז װָאס שרַײבט זי ֿפָארט, הַארציקער?

 – װָאס זָאל זי שרַײבן? שילט זיך. די גַאנצע װעלט שילט זי. געװָארן צו קלוג דָארטן…
 – װײ איז מיר; װָאס טוט מען? ר׳ מָאניע הַארציקער, איר זַײט דָאך עּפעס ַא יִיד ַא חכם: זָאגט מיר, װָאס איז עס

 געװָארן דָארטן מיט מַײן חנהלען? װָאס הָאט זי צו די גֿבירים? איז עס איר דאגה! גװַאלד, גװַאלד, װָאס טרַאכט זי
 זיך דָארטן? געװען דָאך ַאזַא שטילע טַײבעלע, מיט ַאזַא גָאלדענע הַארץ… װּו הָאט זי גענומען ָאט די ַאלע קללות,

 ניט דָא געדַאכט?! אױ, װען איך זָאל קענען שרַײבן… ַאן עם־הָארץ איז װי ַא בלינדער, װײ און װינד איז מיר! שרַײבט
 איר כָאטש ָאן איר ַא גוטן בריװ, הַארציקער! מוסרט זי גוט אױס, איר װײסט דָאך װי, אַײך דַארף מען דָאך ניט

 לערנען!…
 – איכ׳ל אַײך זָאגן דעם אמת, בַאשע, ַאז ַא גוטן בריװ הָאב איך גָאר מורא צו שרַײבן, ַארַײנֿפַאלן צו איר אין מױל

 װילט זיך מיר ָאסור…
 – װײ איז מיר, װײ איז מיר, ַאזַא שטילע טַײבעלע געװען!… ר׳ מָאניע, ליובינקער, זעט, ֿפַארדינט ַא מיצװה; הָאט

 רחמנות, מוסרט זי כָאטש אױס מיט גוטן!
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 – נו־נו, װָאס זָאל מען טָאן? איך װעל שױן ָאנשרַײבן. װָאס גָאט װעט געבן דָאס װעט זַײן…
 

3 
 עס קלינגט אין ּפָאגרָאמעװקע, עס קָאכט אין ּפָאגרָאמעװקע מיט ַא נַײעס, װָאס איז ָאנגעקומען ֿפון ַאמעריקע. ֿפון
 מױל צו מױל, ֿפון הױז צו הױז, ֿפון שול צו שול טרָאגט זיך די נַײעס, ַאז חנהלע בַאשע חיה־גיטעלעס הָאט חתונה

 געהַאט אין „נייָארק“ מיט ַא גױ…
 מָאניע דערצײלט, ַאז ֿפַאר אים איז עס גָאר קײן נַײעס ניט. ֿפון אירע בריװ הָאט ער בַאשַײמּפערלעך געזען, ַאז ַאזַא

 סוף װעט זי הָאבן… ַאז די קליּפה איז אין איר, הָאט מען געקענט בַאשַײמּפערלעך זען ֿפון איר שילטן זיך – הָאט
 דערצײלט מָאניע ֿפַאר די ּפָאגרָאמעװקער בעלי־בּתים – „עקסוּפטָאטע“, „אױסבַײטן“, „אױסקַאּפיטַאלעסן“ – ַא

 קַאטָאװעס, יִידן, װָאס ֿפַאר ַא ביטערע קללות דָאס זַײנען? ַאז קעגן זײ זַײנען ַאֿפילו דצ"ך עד"ש בַאח"ב ניט ווערט
  קײן שמעק טַאבַאק!“

 איין בַאשע נָאר הָאט ניט געװּוסט ֿפון דער בׂשורה, זי הָאט שױן לַאנג־לַאנג ניט געקרָאגן קײן ידיעה ֿפון איר חנהלען
 און זי הָאט געװײנט און געקלָאגט נָאך איר.

 אין די קורצע זומערנעכט ֿפלעגט זי זיצן אױֿפן בעט מיט חנהלעס בריװ אין די הענט און ֿפַאר דעם זילבערנעם שַײן
 ֿפון דער לֿבנה, װעלכע ֿפלעגט ַארַײנקוקן אין ֿפענצטערל ֿפון איר קַאמער, ֿפלעגט זי דורכזען די װַײסינקע,

 בַאשריבענע בײגעלעך ּפַאּפיר און כָאטש זי הָאט ניט געקענט לעזן, הָאט זי געװּוסט דעם אינהַאלט ֿפון יעדן בריװ
 בַאזונדער.

 „דָא שרַײבט זי, ַאז זי איז בשלום ָאנגעקומען קײן נייָארק. דער איז װעגן די צען רובל… אין דעם שילט זי זיך… אין
 דעם שילט זי נָאך שטַארקער… אין דעם אױך… ָאבער ֿפַאר װָאס שילט זי זיך?… עס מוז דָאך זַײן ַא טעם… ַא

 ּפנים איר איז גענוג ביטער אױֿפן הַארצן, לָאזט זי אױס דעם ּכעס צו ַאבי װעמען… גלַאט ַאזױ װעט זי דָאך ניט
 שילטן?…“

 און בַאשע ֿפלעגט ָאנשטרענגען די אױגן אױף די שװַארצינקע שורהלעך ֿפונעם בריװ, ַאקורַאט װי זי װָאלט װעלן
 אױסגעֿפינען „דעם טעם“, דעם ֿפַארװָאס ֿפון חנהלעס שילטן זיך, ָאבער זי הָאט ניט געזען, זי הָאט ניט געקענט

 לעזן… „בלינד, בלינד“ – ֿפלעגט זי שעּפטשען מיט הַארצװײטיק  – „װען איך זָאל קענען לײענען, װָאלט איך זיך שױן
 ַאלץ דערװּוסט!“…

 דַאן ֿפלעגן ָאננעמען אירע מחשֿבות ַאן ַאנדער גַאנג. זי ֿפלעגט זיך דערמָאנען װידער, ַאז ֿפון חנהלען איז קײן בריװ
 שױן ַאזַא לַאנגע צַײט ניטָא… „אײן גָאט װײס, װָאס מיט איר איז דָארטן? צי זי איז געזונט? צי זי איז, זָאל ער
 שומר־ומציל זַײן…“ (זי הָאט מורא געהַאט עס ַארױֿפצולָאזן אױֿפן מוח) „גָאטעניו – הַארציקער“ – ֿפלעגט זי

 שעּפטשען און ֿפון אירע אױגן ֿפלעגן זיך קַײקלען  טרערן – „װען עס איז חלילה עּפעס בַאשערט דָארטן מַײן חנהלען
 ַאן אומגליק , זָאל מיר בעסער ָאנקומען. רבנו־של־עולם, שטרָאף מיך בעסער ֿפַאר איר… מַײן קָאּפ זָאל זי

 איבערלעבן, מַײן קָאּפ!…“
 און ַאזױ ביז גרױסן טָאג. דַאן ערשט ֿפלעגט די ָארעמע צעמוטשעטע מַאמע אַײנשלָאֿפן…

 
*** 

 ֿפַאר נַאכט ֿפלעגט זי זיצן אױף דער ּפריזבע ֿפון שטוב און װַארטן אױף דעם ּפָאסטַאליָאן , אױף ַא בריװ ֿפון חנהלען…
 און װען זי ֿפלעגט ֿפון װַײטן דערזען דעם בריװטרעגער, ֿפלעגט דָאס הַארץ אין איר ברוסט ָאנהייבן צו קלַאּפן

 שנעל־שנעל, הענט און ֿפיס ֿפלעגן איר נעמען ציטערן און זי ֿפלעגט זיך מיט די אױגן אַײנעסן אין דעם
 בריװטרעגערס ּפנים…

 און װען דער בריװטרעגער ֿפלעגט ַא שָאקל טָאן מיטן קָאּפ: נײן, ֿפלעגט זי ֿפילן, ַאז אין מוח טוט איר ַא ברען און זי
 ֿפלעגט ַארָאּפלָאזן דעם קָאּפ און בלַײבן זיצן, װי ַא ֿפַארגליװערטע…
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 און אײן מָאל – ֿפַאר נַאכט – װען דער ּפַאסטעך הָאט געטריבן די בהמות ֿפון ֿפעלד, װען דער הימל איז אין מיטן
 געװען קלָאר און טיף בלױ און בַײ די זַײטן ַארומגעלײגט מיט ֿפַײערדיקע אוזָארן, איז געזעסן בַאשע אױף דער

 ּפריזבע נעבן הױז און הָאט געװַארט, װי געװײנלעך, אױֿפן בריװטרעגער.
 ּפלוצעם הָאט זי אים דערזען און הָאט זיך גלַײך אַײנגעגעסן מיט אירע אױגן אין זַײן ּפנים.

 ער הָאט זי ַא רוף געטָאן. זי איז צו אים צוגעלָאֿפן, בלײך, װי לַײװנט, און הָאט געציטערט מיטן גַאנצן קערּפער. ער
 הָאט איר דערלַאנגט ַא בריװ ֿפון ַאמעריקע. זי הָאט ַא כַאּפ געטָאן זַײן הַאנט און הָאט ֿפון גרױס ֿפרײד, װײנענדיק און

 לַאכנדיק, גענומען זי קושן, װי די הַאנט ֿפון ַא גוטן מלאך.
 דַאן הָאט זי זיך ַאװעקגעלָאזן צו מָאניען.

 מָאניע – ַא הױכער, דַארער יִיד, מיט ַא בלײכן, שווינדזיכטיקן ּפנים, מיט ַא שּפיציקער קָאלטענעװַאטער בערדל, מיט
 געלע ּפאות, ֿפַארדרײטע אין רינגלעך, מיט ַא ֿפַארשמָאלצענער יַארמלקע  אױֿפן קָאּפ, איז געשטַאנען נעבן טױער ֿפון

 זַײן נידעריקע  שטיבל, הָאט געהַאלטן ַא ּפָאלע ֿפון זַײן זשוּפיצע  בַײ בײדע ברעגעס און געמַאניעט צו זיך זַײן װַײסע
 ציג, װעלכע איז געשטַאנען אין מיטן גַאס, הָאט געקוקט אױף אים מיט אירע נַארישע אױגן און געדרײט מיטן װײדל.

 – דזשיק, דזשיק, דזשיק! הָאט ער זי גערוֿפן אַײנבייגנדיק נידעריק  צו דער ערד די ּפָאלע.
 – מ־מ־מ־ע־ע! הָאט געשרִיען די ציג, דרײענדיק מיטן װײדל, און הָאט זיך ניט גערירט ֿפון ָארט…

 – ר׳ מָאניע, ר׳ מָאניע, עס איז דָא ַא גָאט אױף דער װעלט, – איז צו אים צוגעלָאֿפן בַאשע מיט ַא געשרײ, – ַא בריװ
 ֿפון ַאמעריקע, ֿפון חנהלען בַאקומען… עס איז דָא ַא גָאט, דָא!

 – ַא בריװ ֿפון איר? – הָאט ער געֿפרעגט ֿפַארװּונדערט – װָאס שרַײבט זי?…
 – ָאט איר, הַארציקער, װעט מיר איבערלײענען…

 מָאניע הָאט קרום ַא קוק געטָאן אױֿפן בריװ, װעלכן בַאשע הָאט געהַאלטן אין הַאנט, און הָאט גענומען רוֿפן װידער
 די ציג:

 – דזשיק, דזשיק, דזשיק!…
 – ר׳ מָאניע, הָאט רחמנות, איך שטַא־ַארב!

 – װַײזט מיר ַא קוק טָאן.
 ער הָאט גענומען דעם בריװ און הָאט אים ָאנגעֿפַאנגען צו בַאטרַאכטן ֿפון ַאלע זַײטן.

 – װָאס קען זי שרַײבן? – הָאט ער אױסגערעדט ֿפַאר זיך אונטער דער נָאז.
 – הָאט רחמנות, ר׳ מָאניע, טַײערינקער. קומט ַארַײן צו מיר אין שטוב און לײענט מיר איבער.

 – כ׳לעבן, בַאשע, איר װָאלט געבעטן ַאן ַאנדערן.
 – נײן, נײן, ר׳ מָאניע, ַאן ַאנדערער װעט ניט ֿפַארשטײן חנהלעס ַא בריװ… נָאר איר ַאליין קענט אירע בריװ

 ֿפַארשטײן… איר זַײט ַאלײן ַא גרױסער בעל־ּכתֿב!…
 קעגן ַאזַא קָאמּפלימענט קען אונדזער בעל־מליץ ניט אַײנשטײן.

 – װײס איך, קומט, זָאגט ער.
 זײ זַײנען ַארַײן אין שטוב. מָאניע הָאט געעֿפנט דעם בריװ. בַאשע הָאט זיך געשטעלט קעגן אים, הָאט

 אונטערגעשּפַארט מיט אײן הַאנט דעם קינבַאק און הָאט זיך אַײנגעגעסן מיט אומגעדולדיקע אױגן אין זַײן ּפנים.
 „ליבע מוטער – הָאט ער גענומען לעזן – איך גלייב, ַאז דו װײסט שױן װעגן מַײן חתונה מיט ַא קר…“

 – איך קען ניט – הָאט מָאניע אױסגעשרִיען – ַא מיתה־משונה זָאל זי דָארטן אַײננעמען!
 – חתונה?… חנהלע הָאט חתונה געהַאט?! װעמען שילט איר, ר׳ מָאניע?! הָאט זי אױסגעשרִיען צעמישט.

 – בַאגרָאבן הָאט איר זי געמעגט… איך קען ניט לײענען… רוֿפט װעמען ַאן ַאנדערן… איך װיל ניט ֿפַארדינען די
 עֿבירה!…

 – ר׳ מָאניע, ר׳ מָאניע. גָאט איז מיט אַײך – הָאט זי אױסגעשרִיען ניט מיט איר קול – איר װילט מיך ַא ּפנים משוגע
 מַאכן, װָאס רעדט איר ַאזױנס? װָאס רעדט איר? (זי הָאט אים לַײדנשַאֿפטלעך  גענומען צוּפן ֿפַארן ַארבל) ֿפַאר װָאס

 שילט איר זי? װָאס ֿפַאר ַא שלעכטס הָאט מַײן חנהלע אַײך געטָאן?…
 – ַאז אויסגעקָארענייעט הָאט זי געמעגט װערן, הָאט געזָאגט מיט הַארץ מָאניע – שרַײבט נָאך בריװ!

 משומד־להכעיס!…

 

14 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (June  2018) 

 בַאשע איז געװָארן בלײך, װי דער טױט, און הָאט גענומען ציטערן.
 – װָאס איז עס? – הָאט זי גענומען שרַײען  – לײענט, ר׳ מָאניע, לײענט, איך װיל װיסן! איר װײסט עּפעס, הַא? װָאס

 װײסט איר? װָאס איז דָארטן ֿפַאר ַא חתונה?… לײענט, נו לײענט, ר׳ מָאניע, ר׳ מָאניע!…
 זי הָאט אים גענומען שלעּפן ֿפַארן ַארבל און הָאט געקוקט אױף אים מיט אױסגעקַאטשעטע אױגן: – לײענט, ַאז ניט

 דרַאּפע איך אַײך אױס די אױגן!…
 זי הָאט שװער געָאטעמט און הָאט געציטערט מיטן גַאנצן קערּפער.

 – װָאס זָאל איך לײענען, די גַאנצע שטָאט װײס עס ָאן איר בריװ – הָאט געזָאגט מָאניע.
 – װָאס װײס מען? רעדט! חנהלע הָאט זיך דָאך ניט געשמדט, הַא?…

 און זָאגנדיק עס, הָאט זי זיך דערשרָאקן ֿפַאר אירע אײגענע װערטער. „װָאס רעד איך רבנו־של־עולם?“ הָאט זי
 געטרַאכט צעמישט און הָאט זיך געטרייסלט מיטן גַאנצן קערּפער.
 מָאניע הָאט געענטֿפערט אױף איר ֿפרַאגע מיט ַא מַאך מיטן קָאּפ.

 – װָאס? – הָאט זי ַארױסגעשעּפטשעט שטיל, ַאקורַאט װי זי װָאלט מורא געהַאט, ַאז עמעצער זָאל ניט הערן: –
 װָאס שָאקלט איר מיטן קָאּפ? זי הָאט זיך… ר׳ מָאניע, גזלן, װָאס איר זַײט! – הָאט זי זיך ּפלוצעם ַא כַאּפ געטָאן צו

 אים מיט ַא לַײדנשַאֿפטלעכן יָאמער – קײן הַארץ הָאט איר ניט, קײן רחמנות… ֿפַאר װָאס מוטשעט איר מיך, ֿפַאר
 װָאס? װָאס ֿפַאר ַא שלעכטס הָאב איך אַײך געטָאן?!…

 מָאניע הָאט ַא קװעטש געטָאן מיט די ּפלײצעס און הָאט ַא זיֿפץ געטָאן.
 – בַאשע, זָאלט איר מיר געזונט זַײן – הָאט ער ַארױסגערעדט מיט ַא שטַארק בַאװעגטער שטימע – װָאס הײסט
 עּפעס איך מוטשע אַײך? װער עס װיל אַײך מוטשען, זָאל ַאלײן געמוטשעט װערן… ַאדרבא, איך הָאב אױף אַײך

 רחמנות, שטַארק רחמנות… גלייבט מיר, ַא שטיק געזונט קָאסט מיך ָאט דָאס ַאלץ… װָארעם חנהלע איז בַײ מיר
 געװען ממש, װי ַאן אייגענע טָאכטער… און זי זָאל ָאּפטָאן ַאזַא מעׂשה?…

 ער הָאט ָאּפגעקערט דעם קָאּפ און הָאט געזיֿפצט…
 זי הָאט זיך צוגעהערט צו זַײנע רײד, צעטומלט, מיט אױסגעגלָאצטע אױגן און מיט ַאן ָאֿפענעם מױל, הָאט

 ֿפַארברָאכן די הענט, הָאט שטַארק גענומען מַאכן מיט די ברעמען און הָאט ַארָאּפגעלָאזן דעם קָאּפ. ַאזױ איז זי
 געשטַאנען ַא קורצע װַײלע. דַאן הָאט זי װידער אױֿפגעהויבן דעם קָאּפ, הָאט גענומען קוקן מיט בלישטשענדיקע

 אױגן אױף מָאניען און שמײכלען.
 – לײענט – הָאט זי ַארױסגערעדט ֿפַארשטיקט, צװישן די צײנער, לײענט!…

 זי הָאט אים ָאנגעכַאּפט ֿפַארן ַארבל און גענומען צוּפן…
 ער הָאט ָאנגעהױבן לעזן:

 „ליבע מוטערקע, איך גלייב, ַאז דו װײסט שױן װעגן מַײן חתונה מיט ַא קריסט. מוטערקע, מוטערקע, איך װײס, ַאז
 ֿפַאר דיר איז עס דער גרעסטער אומגליק… ָאבער גלייב מיר, ַאז איך הָאב דיך ליב ניט װײניקער װי ֿפרִיער, נָאך

 מערער, טױזנט מָאל מערער… װען דו װָאלטסט װיסן, װיֿפל געזונט עס קָאסט מיך דער שריט… נו, װי זָאל איך עס
 דיר געבן צו ֿפַארשטײן? װען איך זָאל ַארױסנעמען מַײן הַארץ און שיקן דיר ַאנשטָאט דעם בריװ… מוטערקע, גענוג

 הָאב איך געליטן ביז װַאנען איך הָאב בַײ זיך געּפועלט צו היירַאטן אים, װַײל איך הָאב געװָאלט ֿפַארהיטן  דיך ֿפון
 יסורים… גלייב ניט, מוטערקע, ַאז ַא קריסט איז ניט ַאזַא מענטש, װי ַא יִיד, – ַאלע מענטשן זַײנען ברידער…“

 – גענוג! הָאט בַאשע אונטערברָאכן מָאניען מיט ַא ֿפַארשטיקטן קול און הָאט אים ָאּפגעשטעלט ֿפַאר דער הַאנט –
 גענוג, יוצא… יוצא – הָאט זי געשעּפטשעט – ֿפַײן דערלעבט, ֿפַײן!…

 זי איז ַאנטשװיגן געװָארן און הָאט נידעריק ַארָאּפגעלָאזן דעם קָאּפ. ּפלוצעם הָאט זי זיך צעלַאכט מיט ַא שטילן,
 מערקווירדיקן געלעכטער, ציטערנדיק מיטן גַאנצן קערּפער, װי ַא בלַאט.

 – װָאס הָאט ער געשװיגן? – הָאט זי אין ַא װַײלע ַארום ַא ּפַאטש געטָאן אין די הענט און הָאט אױסגעשרִיען מיט ַא
 משוגענער אױֿפרעגונג: – דָאס איז דָאך זַײן טָאכטער אױך!… זַײן בת־יחידקע אױך!… איך װעל הַײנט לױֿפן אױֿפן
 בית־עולם, װעל אים אַײנרַײסן  דעם קֿבר; װָאס מיר אױֿפן הַארצן װעל איך צו אים אױסלָאזן… קײן רו װעט ער בַײ

 מיר ניט הָאבן, קײן מנוחה!… װּו איז ער געװען, װּו איז מַײן משה געװען? װַארום איז ער ניט געלָאֿפן צום
 ּכיסא־הּכֿבוד?!…
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 זי הָאט ֿפַארברָאכן בײדע הענט אױֿפן קָאּפ און הָאט אויֿפגעקרעכצעט, װי ַא ֿפַארװּונדעטע: – אױ, חנהלע,
 חנהלע!…

 מיט איין מָאל הָאט זי ַא כַאּפ געטָאן מָאניען ֿפַאר דער הַאנט – ר׳ מָאניע – הָאט זי אױסגעשרִיען – ר׳ מָאניע, דָאס
 איז דָאך ָאבער… ווַײזט מיר, װּו זי שרַײבט, ַאז זי הָאט מיט אים חתונה געהַאט?…

 מָאניע הָאט איר ָאנגעוויזן אױֿפן ָארט אין בריװ. זי הָאט אים גענומען אין הַאנט, הָאט ַא קוק געטָאן אױף יענער
 שורה און הָאט שטַארק גענומען ּפינטלען מיט די אױגן, ַאקורַאט װי יענע שװַארצינקע שורהלע, װעלכע זי הָאט ניט

 געקענט לעזן, איז געװען ֿפול מיט שַארֿפע נָאדלען, װָאס הָאבן זיך ַארַײנגעשטָאכן אין אירע אױגן… דַאן הָאט זי
 ַארױסגעלָאזן דעם בריװ ֿפון הַאנט, הָאט ֿפַארגלָאצט  די אױגן צום בַאלקן און הָאט ַארױסגערעדט:

 – גָאט, דו ביסט גערעכט, און דַײן מישּפט איז גערעכט!
 און זי הָאט װידער ַארָאּפגעלָאזן דעם קָאּפ.

 דַאן הָאבן אירע אױגן גענומען לױֿפן איבער איר קָאֿפטע און ּפלוצעם הָאט זי מיט ַא הַאנט ַא ריס געטָאן די קָאֿפטע
 בַײם בוזעם …

 – ברוך דיין אמת! הָאט זי לַאנגזַאם ַארױסגערעדט מיט ַא דומּפן קול, הָאט זיך געזעצט אױף דער ּפָאדלָאגע, הָאט
 ַארומגענומען די קני מיט בײדע הענט און הָאט ַארָאּפגעלָאזן נידעריק, זײער נידעריק דעם קָאּפ…
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