דאָ קטער ,איך בין קראַ נק!
Fri tolkning efter text av Naomi Kadar

דאָ קטער :גוטן טאָ ג .װאָ ס מאַ כט איר?
־אײ.
־אײ ַ
אײ ַ
רבֿקה :דאָ קטער,נישט אַ זױ ַ
איך בין זײער קראַ נק!
אײך װײ?
דאָ קטער :אױ ,װאָ ס טוט ַ
רבֿקה :די פֿיס און די בײנער טוען מיר
װײ .דער קאָ פּ טוט מיר װײ .דער
קערפּער טוט מיר װײ!
דאָ קטער :האָ ט איר אַ היץ?
רבֿקה :נײן ,איך האָ ב נישט קײן היץ אָ בער דאָ ס איז שרעקלעך...
אײער בלוטדרוק איז נאָ רמאַ ל .איך מוז מאַ כן אַ פּאָ ר טעסטן.
דאָ קטערַ :
קומט דינסטיק אין דער פֿרי.
רבֿקה :אױ ,איך קען נישט קומען דינסטיק .איך האָ ב אַ ייִ דישקלאַ ס.
דאָ קטער :קומט מיטװאָ ך נאָ ך מיטאָ ג.
רבֿקה :אױ ,מיטװאָ ך נאָ ך מיטאָ ג האָ ב איך אַ טעניס־לעקטציע .איך קען
נישט קומען מיטװאָ ך.
פֿרײ דאָ נערשטיק?
ַ
זײט איר
דאָ קטערַ :
רבֿקה :דאָ נערשטיק? נײן צום באַ דױערן איז דאָ ס אוממיגלעך :איך
אַ רבעט אין אַ קאַ פֿע אַ גאַ נצן טאָ ג.
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פֿרײטיק?
ַ
דאָ קטער :און
פֿרײטיק פֿאָ ר איך אַ װעק קײן ישראל אױף אַ פּאָ ר
ַ
רבֿקה :נײן ,נײן.
אײך אָ פּקלינגען װען איך
חדשים .איר װײסט װאָ ס דאָ קטער? איך װעל ַ
װעל צוריקקומען.
אײך אַ
דאָ קטער :רבֿקה ,פֿאָ רט געזונט און קומט געזונט! איך װינטש ַ
רפֿואה־שלמה!
זײט אױך געזונט!
רבֿקה :אַ דאַ נק .דאָ קטערַ ,
פֿראַ געס:
 .1װאָ ס טוט רבֿקה װײ?
 .2פֿאַ ר װאָ ס גײט רבֿקה צום דאָ קטער?
צײט?
 .3פֿאַ ר װאָ ס האָ ט זי נישט קײן ַ
 .4איז זי טאַ קע קראַ נק?
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Ordlista
doktor
Hur står det till?
Det gör ont (ordagrant det gör mig illa)
ben (eng. bone)
förfärligt
feber
blodtryck
tester (medicinska)
eftermiddag
klass
tyvärr
fri
omöjligt
resa bort
månad
ringa upp
återkomma
Ha en bra resa!(Res med hälsa och
kom med hälsa)
(Jag önskar er) Krya på er!
tid
verkligen

(דער דאָ קטער )דאָ קטױרים
?װאָ ס מאַ כט איר
עס טוט מיר װײ
(דער בײן )ער
שרעקלעלך
די היץ
דער בלוטדרוק
(דער טעסט )ן
נאָ ך מיטאָ ג
קלאַ ס
צום באַ דױערן
פֿרײ
ַ
אוממיגלעך
אַ װעקפֿאָ רן
(דער חודש )ים
אָ פּקלינגען
צוריקקומען
!פֿאָ רט געזונט און קומט געזונט
!אײך אַ רפֿואה־שלמה
ַ איך װינטש
צײט
ַ
טאַ קע
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