אַ דאָקטאָר האָב איך...
פֿאַר פֿיל יאָרן האָב איך אַ דאָקטאָר ,איז ער אַ װױלער מענטש,
דערצו אױך אַ גוטער דאָקטאָר .די אײנציקע צרה מיט אים:
ער איז אַ שװאַכער און קראַנקער מענטש  ,נעבעך.
מײן דאָקטאָר אױך קראַנק  .מוז
װען איך װער ניט געזונט ,פּונקט דעמאָלט ליגט ַ
איך צוּװאַרטן ביז ער װערט בעסער.
מײן דאָקטאָר
װען איך ליג אין בעט אין גרױסע יסורים און מען קלינגט אָן ַ
,ענטפֿערט ער מיט אַ קרעכץ.
אַך ,איך װעל קומען מאָרגן!האָבן מיר מיטלײד מיט אים און מיר װאַרטן אױף מאָרגן.
אָבער אױך מאָרגן זעט מען אים נישט.
קלינגט מען אים אָן װידער ,ענטפֿערט ער מיט קרעכץ:
איך װעל קומען מאָרגן!מײן פֿרױ  -,איר האָט דאָך געזאָגט נעכטן ,אַז איר װעט
סטײטש ,דאָקטאָר -,זאָגט ַ
מײן מאַן איז קראַנק ,ער ל ַײדט פֿיל.
הײנט ,איצט זאָגט איר װידער מאָרגןַ .
קומען ַ
קומט ה ַײנט באַלד!
גוט ,כ'װעל קומען שפּעטער.מיט עטלעכע שעה שפּעטער קומט דער דאָקטאָר אַ פֿאַרסאַפּעטער ,אַ שװײס
רינט אים פֿון פּנים .אַ מידער שטעלט ער אַװעק דאָס רענצל מיט די דאָקטאָרשע
מײן פֿרױ אים געבן אַ גלאָז
מכשירים זעצט זיך צו אױפֿן ראַנד פֿון בעט און בעט ַ
װאַסער.
מײן פֿרױ ברענגט אים אַ גלאָז װאַסער מיט אַ לעפֿל.
ַ
דער דאָקטאָר נעמט אַרױס דאָס לעפֿל און פֿרעגט:
אפֿשר האָט איר צװײ אַספּירינס ?
מײן פֿרױ גיט אים אַספּירינס.
ַ
ער נעמט זײ אין מױל און פֿאַרטרינקט מיטן װאַסער.
עס גייט אַריבער עטלעכע מינוט ,פֿרעג איך דעם דאָקטאָר :
אײך?
 װאָס איז ַ עט ,נישט געזונט ,ס' שטעכט דער רוקן ,דער קאָפּ טוט װײ. דאָקטאָר  -זאָג איך  -אפֿשר דאַרפֿט איר זען אַ דאָקטאָר ?צײט און כּוח פֿאַר דאָקטױרים! ענטפֿערט ער.
 װער האָט ַאויסצוג פֿון :הערש שישלער -אַ דאָקטאָר האָב איך...

A DOKTOR HOB IKH…..
Far fil yorn hob ikh a doctor, iz er a voyler mentsh, dertsu oykh a guter
doktor. Di eyntsike tsore mit im: er iz a shvakher un kranker mentsh,
nebekh.
Ven ikh ver nit gezunt, punkt demolt ligt mayn doktor oykh krank. Muz ikh
tsuvartn biz er vert besser.
Ven ikh lig in bet in groyse isourim un men klingt on mayn doktor,
entfert er mit a krekhts.
- Akh, ikh vel kumen morgn !
Hobn mir mitleyd mit im un mir vartn oyf morgn.
Ober oykh morgn zet men im nisht.
Klingt men im on vider, entfert er mit krekhts :
-Ikh vel kumen morgn!
-S’teytch, doktor-zogt mayn froy- ir hor dokh gezogt nekhtn, az ir vet
kumen haynt, itst zogt ir vider morgn. Mayn man iz krank, er laydt fil.
Kumt haynt bald!
-Gut, kh’vel kumen shpeter.
Mit etlekhe sho shpeter kumt der doktor a farsapeter, a shveys rint im
fun ponim . A mider shtelt er avek dos rentsl mit di doktorshe makhsirim,
zetzt zikh tsu oyfn rand fun bet un bet mayn froy im geben a gloz vaser
mit a lefl.
Der doktor nemt aroys dos lefl un fregt :
-Efsher hot ir 2 aspirins?
Mayn froy git im aspirins. Er nemt zey in moyl un fartrinkt mit vaser.
Es geyt ariber etlekhe minut, freg ikh dem doktor:
-Vos iz aykh?
-Et, nisht gezunt, shtekht der rukn, der kop tut vey.
-Doktor-zog ikh- efsher darft ir zen a doktor ?
-Ver hot tzayt un koyekh far doktoyrim ! Entfert er.

Extrait du texte : A doktor hob ikh d’Hersh Shishler

