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"שימי," האט די מאמע אים שטרענג גערופן, "וואס גייט דא פאר?! דיין יציאת מצרים 

פאזל פון 1,000 שטיקלעך איז נאכאמאל צעשפרייט איבער די גאנצע הויז??? ביטע פאק 

עס שוין צאם און לייג עס יעצט אוועק!

טאטי און מאמי וועלן באלד ארויסגיין צו האלצבערג'ס חתונה און איך וויל אז די הויז זאל 

זיין צאמגענומען פאר מיר גייען ארויס. האסט פארשטאנען?!"

א שעה שפעטער איז די מאמע ארויסגעקומען גרייט ארויסצוגיין צו דער חתונה.

זי האט  ווי נאר  וואס איך זע דא!" האט די מאמע אויסגערופן  "שימי! איך גלייב נישט 

אריינגעטראטן אין די איבערגעקערטע שפיל-צימער, "איך האב געמיינט אז ענק רוימען דא 

און ביז דערווייל זע איך א גרעסערע איבערקערעניש ווי פריער. קוק, די שפילערייען שאפע 

איז ליידיג און די הויז איז פול. ס'איז נישטא קיין איין ליידיגע טייל. דאס איז נישט בסדר!"

האב  איך  "ווען  קאפ,  זיין  אראפגעלאזט  שימי  האט  איבער,"  דיך  בעט  איך  "מאמי, 

שטיקלעך  פאזל  אפאר  אז  דערמאנט  מיך  איך  האב  פאזל  די  צאמנעמען  צו  אנגעהויבן 

ארויפגעקראכן עס  איך  בין  אויבערשטע פאליצע,  די  אויף  די האלטער  אין  געבליבן  זענען 

אראפנעמען. כ'האב אראפגענומען די שפילערייען כדי צו קענען צוקומען צו די האלטער 

אויף  איך האלט  וואו  אינגאנצן פארגעסן  און  געווארן פארשפילט  איך  בין  דערווייל  ביז  און 

דער וועלט.

"עס מאכט נישט קיין חילוק, טאטי און מאמי וועלן יעצט ארויסגיין און דו מאך זיכער אז 

די קליינע קינדער זענען אין די בעטן און דערנאך נעם צאם אלע שפילערייען נאך פאר דו 

גייסט שלאפן. איך וויל נישט זען קיין שום שפילעריי אויף דער ערד ווען איך קום אהיים."

נאכט,  גוטע  א  געזונטערהייט!  צוריק  קום  און  געזונטערהייט  פאר  מאמי,  זיכער  "יא, 

טאטי און מאמי!"

שימי האט ווי אן אחריות'דיגע קינד געהאלפן זיינע קליינע געשוויסטער שלאפן גיין און 

ווי נאר ער קריכט אריין אונטער די דאכענע שפירט  דערנאך איז ער אויך אריין אין בעט. 

ער ווי עפעס קיצלט אים אין שטערן. ער מיינט אז ער האט עפעס פארגעסן אבער ער קען 

זיך נישט דערמאנען וואס דאס איז...

בום! קראך! האק! זעץ!

ווילדער גערויש. זיין הארץ האט אנגעהויבן צו זעצן פון  שימי האט זיך ערוועקט פון א 

געפיל  שווערע  א  מיט  פארצימער.  פון  ארויסגעקומען  איז  וואס  גערודער  געפערליכע  די 

האט ער זיך דערמאנט אז ער האט אינגאנצן פארגעסן צו אוועקפאקן די שפילערייען. איז 
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די  איבער  אויסגעגליטש  זיך  האבן  און  אהיימגעקומען  זענען  מאמי  און  טאטי  אז  מעגליך 

איבערקערעניש אין פארצימער?

שימי האט געעפנט א שפאלט אין טיר פון שלאף צימער און איז פארפרוירן געווארן אין 

וואס  זיך אים אנטפלעקט. א גנב מיט צוויי קאלטע אויגן,  וואס האט  פלאץ פון די סצענע 

האלט אין איין האנט די זילבערנע לייכטער און אין צווייטן האנט פרובירט ער צו באלאנסירן 

א הויפן באנקנאטן וואס ער האט נאכנישט אנגעיאגט אריינצושליידערן אין זיין טאש, האט 

זיך אויסגעגליטשט אויף די קארטלעך און שפילערייען וואס זענען צעשפרייט איבער דער 

גאצער הויז.

מיט אן איינגעהאלטענעם אטעם האט שימי צוגעקוקט ווי דער גנב האט אריינגעהאקט 

אים,  מיט  אינאיינעם  איבערגעקערט  זיך  האט  וואס  בענקל,  האלצערנעם  א  אין  קני  זיין 

אנקלאפנדיג זיין קאפ אין וואנט. פון דארט איז ער געפלויגן איבער א רעדלדיגע שיך וואס 

וואו ער האט זיך איבערגעקאצקעט  האט אים א שליידער געטון ביז צום אנדערן עק הויז 

אויף דער ערד מיט א זעץ אין קאפ!

ער  איז  אפשר  אויגן,  פארמאכטע  מיט  ערד  דער  אויף  ליגן  געבליבן  איז  גנב  דער 

שימי'ס  זיך?  ביי  נישט 

פיבערהאפטיג  האט  קאפ 

נישט  האט  ער  געארבעט. 

געוואוסט וואס צו טון, זאל 

ער קלינגען צו טאטי, רופן 

דעם שכן? די פאליציי?

שימי  האט  מזל  זיין  צו 

נעמען  געדארפט  נישט 

איז  מינוט  יענע  אין  שריט. 

מאמע  און  טאטע  דער 

שטוב  אין  אריינגעקומען 

חורבן.  א  אנטרעפנדיג 

גלייך  האט  טאטע  דער 

דא  וואס  פארשטאנען 

גערופן  און האט  גייט פאר 

פארעמעדיקס  און  פאליציי 

וועלכע האבן אוועקגעפירט 

דעם גנב.

ווי נאר דער מצב האט 

זיך סטאביליזירט האט זיך 

דער  אז  געכאפט  שימי 
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צו  גאנצער נס איז געקומען צוליב אים... "קוק מאמי, נאך א מזל אז איך האב פארגעסן 

צאמנעמען די שפילערייען ווען נישט וואלט דער גנב זיך נישט אויסגעגליטש און וואלט זיך 

אפגעטראגן מיט די לייכטער און טאטי'ס געלט!"

דער טאטע האט אנגעקוקט שימי'ן אין די אויגן, "ניין שימי, רעדט זיך נישט איין אז ס'איז 

געווען א גוטע זאך אז דו האסט פארגעסן צו צאמנעמען די שפילערייען.

אין די וואכעדיגע סדרה לערנען מיר פון א רוצח וואס האט גע'הרג'ט איינעם בשוגג. דו 

ווייסט וואס מען טוט מיט אים?"

"יא, ער גייט אין גלות," האט שימי געוואוסט צו זאגן.

נאכאלץ  ער  ווערט  מענטש,  דעם  הרג'ענען  געוואלט  נישט  האט  ער  אפילו  "ריכטיג, 

באשטראפט. און די תורה רופט אים אן א רוצח - א מערדער!

איך וויל חס ושלום נישט ניצן אזעלכע לשונות אויף דיר, אבער דורכדעם וואס דו האסט 

איבערגעלאזט די שפילערייען אויף דער ערד וואלט אן אומשולדיגער מענטש געקענט זיך 

ווערן. יעצט פארשטייסטו שוין די אחריות וואס דו טראגסט  אויסגליטשן און פארוואונדעט 

יעדע  מיט  אז  געדענקן  מוזט  דו  הויז?  גאנצע  די  איבער  שפילערייען  צעווארפסט  דו  ווען 

וואס  וואס דו לאזט ליגן אויף דער ערד אדער אפילו א קליינע פלאסטיג זעקל  שפילעריי 

געשעדיגט  קענען  ח"ו  זאל  איינער  אז  גורם  ביזטו  בנין,  אין  טרעפ  די  אויף  ליגן   בלייבט 

ווערן!

איז  וואס  מענטש  יעדער  אז  זאגן  שטענדיג  פלעגט  ז"ל  מיללער  אביגדור  רבי  הגה"צ 

אפילו  רוצח,  א  ווי  ווערט פאררעכנט  אומקומען,  ושלום  חס  איינער קען  וואו  א מצב  גורם 

צאמנעמען  וויכטיגקייט  די  שוין  יעצט פארשטייסטו  געווארן!  געשעדיגט  נישט  איז  קיינער 

שפילערייען פון דער ערד?" האט דער טאטע זיך געוואנדן צו שימי.

וויל  "איך  געכאפט,  זיך  שימי  האט  דערין,"  אריינגעקלערט  נישט  קיינמאל  האב  "איך 

שטענדיג  נדר,  בלי  שוין,  איך  וועל  ווייטער  און  יעצט  פון  רוצח!  א  אנגערופן  ווערן  נישט 

געדענקן אוועקצולייגן מיינע זאכן אז קיינער זאל נישט געטראפן ווערן צוליב מיר. און זיכער 

וועל איך מתפלל זיין אז דער אויבערשטער זאל מיר העלפן אז איך זאל שוין פון היינט מאל 

אן פאלגן מיינע עלטערן מיט איינמאל הייסן אפילו איך פארשטיי נישט פארוואס איך דארף 

טון דעם פליכט וואס זיי הייסן מיר."

שימי האט געגעבן א קיש פאר זיין טאטע און אריינגעלאפן אין בעט. 
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