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 דָאקטער, איך בין קרַאנק!
Fri tolkning efter text av Naomi Kadar 

 
גוטן טָאג. װָאס מַאכט איר?  :דָאקטער  

 
.  נישט ַאזױ אַײ־אַײ־אײַ דָאקטער, :רֿבקה

!איך בין זײער קרַאנק  
 

ױ, װָאס טוט אַײך װײ?א :דָאקטער  
 

די ֿפיס און די בײנער טוען מיר   :רֿבקה
ײ. דער  װװײ. דער קָאּפ טוט מיר  

ר װײ!י קערּפער טוט מ  
 

? הָאט איר ַא היץ :ָאקטערד  
 

ָאבער דָאס איז שרעקלעך...   נײן, איך הָאב נישט קײן היץ  :רֿבקה  
 

ן.  ָאר טעסטאַײער בלוטדרוק איז נָארמַאל.  איך מוז מַאכן ַא ּפ :דָאקטער
 קומט דינסטיק אין דער ֿפרי. 

 
הָאב ַא יִידישקלַאס.  ך יאױ, איך קען נישט קומען דינסטיק. א :רֿבקה  

 
קומט מיטװָאך נָאך מיטָאג.   :דָאקטער  

 
לעקטציע. איך קען  ־ אױ, מיטװָאך נָאך מיטָאג הָאב איך ַא טעניס :רֿבקה

 נישט קומען מיטװָאך. 
 

ָאנערשטיק?זַײט איר ֿפרַײ ד :דָאקטער  
 

איך   :גלעךיאיז דָאס אוממ ןדָאנערשטיק? נײן צום בַאדױער :רֿבקה
  גַאנצן טָאג. ַא קַאֿפע אַ ן יַארבעט א
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און ֿפרַײטיק? :דָאקטער  
 

ר איך ַאװעק קײן ישראל אױף ַא ּפָאר  אָ נײן, נײן. ֿפרַײטיק ֿפ :רֿבקה
חדשים. איר װײסט װָאס דָאקטער? איך װעל אַײך ָאּפקלינגען װען איך  

 װעל צוריקקומען. 
 

איך װינטש אַײך ַא   , ֿפָארט געזונט און קומט געזונט!רֿבקה :דָאקטער
שלמה!־ הרֿפוא  

 
דָאקטער, זַײט אױך געזונט! ַא דַאנק. :רֿבקה  

 
 

: ֿפרַאגעס  
 

װײ?  רֿבקהטוט   . װָאס1  
צום דָאקטער? רֿבקה. ֿפַאר װָאס גײט 2  
נישט קײן צַײט? זי. ֿפַאר װָאס הָאט 3   
טַאקע קרַאנק? זי . איז  4  
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Ordlista 
 

doktor (דָאקטױרים) דער דָאקטער 
Hur står det till?  ?װָאס מַאכט איר 
Det gör ont (ordagrant det gör mig illa) מיר װײ  עס טוט  
ben (eng. bone) (ער) דער בײן 
förfärligt רעקלעלך ש  
feber  די היץ 
blodtryck  דער בלוטדרוק 
tester (medicinska) (ן) דער טעסט 
eftermiddag ָאך מיטָאג נ  
klass 
tyvärr 

 קלַאס 
ן צום בַאדױער  

fri  ַֿפרײ 
omöjligt גלעך יאוממ  
resa bort ַאװעקֿפָארן 
månad (ים) דער חודש 
ringa upp   ָאּפקלינגען 
återkomma   צוריקקומען 
Ha en bra resa!(Res med hälsa och 
kom med hälsa) 

 ֿפָארט געזונט און קומט געזונט!

(Jag önskar er) Krya på er! שלמה! ־ ינטש אַײך ַא רֿפואהאיך װ  
tid  צַײט 
verkligen  טַאקע 
 

  

 


