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ידידי רוברט עושה תמיד את הכל במהופך. 

לאחרונה ניסה לתפור לו כפתור לחולצה ודקר 
את עצמו באצבע. מהאצבע נפלו טיפות דם. 

רוברט רצה לעשות משהו שהדם יפסיק לנטוף. 
ומה עשה? 

הוא רץ למוסך ואמר "אנא, קשרו לי את 
האצבע". 

"טוב" אמר המכונאי "אלא שהידיים שלי 
מלוכלכות. הביא לי קודם קצת סבון." 

ולאן הלך רוברט? מובן – לחנות דברי חשמל 
ואמר "אנא, תנו לי קצת סבון כדי שהמכונאי 
יוכל לרחוץ ידיים ולקשור לי את האצבע." 

"ברצון" אמר המוכר בחנות חשמל "רק שיש לי 
עכשיו כאב ראש איום ולא אמצא סבון. הביא לי 

קופסת כדורים נגד כאב ראש." 
רץ מיד רוברט לבית כנסת וביקש מהגבאי "תן 
לי, בבקשה, קופסת כדורים נגד כאב ראש, כדי 
שהמוכר בחנות החשמל ייתן לי סבון למכונאי, 

שירחץ ידיים ויקשור לי את האצבע המדממת." 
"רגע, אחפש כדורים" אמר הגבאי "אבל קודם 

אני חייב למצוא את כפית התה, שנפלה לי. 
תביא לי כפית ואלך לחפש כדורים לכאב 

ראש." 
ולאן הלך רוברט? לספרייה וביקש מהספרנית 
"תני לי כפית כדי שהגבאי יחפש כדורים לכאב 

ראש, וכדי שהמוכר בחנות החשמל ייתן לי 
סבון, כדי שהמכונאי ירחץ ידיים ויקשור לי את 

האצבע שלי." 



"תכף ומיד" ענתה הספרנית "אלא שמגן 
האופניים שלי נשבר ודופק נורא. הביא לי מגן 

חדש ואתן לך כפית." 
רץ מיד רוברט לבית העירייה וביקש מהפקיד 

"תן לי, בקשה, מגן אופניים חדש בשביל 
הספרנית, כדי שתתן לי כפית בשביל הגבאי, 
כדי שזה ייתן כדורים לכאב ראש למוכר דברי 
החשמל, כדי שזה ייתן לי סבון עבור המכונאי. 
אז המכונאי ירחץ ידיים ויקשור לי את האצבע 

המדממת שלי." 
"נעשה זאת מיד" אמר הפקיד בעירייה "אבל 

מסתובב לי פה זבוב שמטריד אותי נורא. הביא 
לי קודם מחבט זבובים." 

איפה ימצא רוברט מחבט זבובים? האמת, הוא 
עוד לא ראה דבר כזה כי הוא תופס זבובים רק 

ביד הזריזה שלו.  
אבל בסוף רוברט השיג את הכל. הוא הביא 

מחבט זבובים לפקיד העירייה, מגן גלגל 

אופניים לספרנית, כפית לגבאי, כדורים נגד 
כאב ראש למוכר ציוד חשמל וסבון למכונאי. 

המכונאי רחץ ידיים ואמר לרוברט שהוא מתקן 
מכוניות ולא עוסק בקשירת אצבעות. 

זה הרגיז מאוד את רוברט. הוא לקח ממחטה 
וקשר אותה על האצבע, כדי שהדם לא יטפטף 

יותר. 
אבל עד אז הדם נטף וכל הדרך נפלו טיפות דם 

על המדרכות. ואם תרצו לראות באיזה דרך 
הלך רוברט, תוכלו ללכת לפי הטיפות האלה 

למוסך, לחנות דברי חשמל, לכנסייה, לספרייה 
ולעירייה. 


