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Capítulo 07 – Ludwig, o rei de conto de fadas 
 
Paula e Philipp apresentam o romântico Ludwig da Baviera e suas preferências. 
Passeios noturnos de trenó e festas enebriantes, bem como invenções curiosas, 
dão uma primeira impressão de Ludwig e de sua época. 
 
Os dois redatores raptam os ouvintes para uma viagem ao século 19 e apresentam o 
sonhador rei Ludwig: seu amor pela natureza, pela música de Richard Wagner e sua 
ligação íntima com a prima, a lengendária imperatriz Sissi. Uma mesa original, que 
Ludwig mesmo inventou, é motivo de admiração. 
 
Neste episódio, tudo gira em torno das preferências de Ludwig – uma boa oportunidade 
para investigar o verbo “lieben”. As mesmas terminações valem para o verbo 
“kommen”, que, por isto, serão tratadas ao mesmo tempo. 
 
 
Manuscrito do capítulo 

 
A Rádio Deutsche Welle e o Instituto Goethe apresentam: 
Rádio D. Um curso radiofônico de alemão da Redação D. 
A autora é Herrad Meese. 
 
 
Apresentadora 
Bem-vindos ao sétimo capítulo do nosso curso de alemão 
Rádio D. No último programa, os nossos jornalistas Paula 
e Philipp trataram da morte do rei Ludwig 2°. E, hoje, eles 
vão nos contar alguma coisa sobre a vida desse nobre. 
Mas, infelizmente, ainda não tivemos notícias dos dois. 

 
Compu 
Stimmt nicht. Hier sind drei neue Minidisks von Paula 
und Philipp. 
 

Apresentadora 
O quê? Você tem três minidiscos novos? Pois então 
vamos apresentá-los logo aos nossos ouvintes. 
 

Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D... 
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Paula 
... das Hörspiel.  
 

Apresentadora 
Como vocês sabem, o rei Ludwig 2° viveu no século 19. 
Ele era melancólico, gostava de trocar o dia pela noite e 
passear pelos bosques no escuro. No inverno, inclusive, 
ia para lá de trenó. 
Imaginem agora uma noite de lua cheia, montanhas 
cobertas de neve... E ouçam o que o rei Ludwig tanto 
amava. 
 

Szene 1: Schlittenfahrt 
 
Diener 
Ruhig, ruhig. 
Der König kommt gleich. 
 
Achtung, der König kommt. 
 
Hüa, los geht’s. 
 
König Ludwig 
Ach, hm – wie schön! Das ist wunderschön. 
Ich liebe die Natur. 
 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 

 
Apresentadora 
Era a música que o rei Ludwig tanto amava, 
principalmente a de seu amigo Richard Wagner. 

 
König Ludwig 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 
 

Apresentadora 
Passear de trenó – parece uma cena de conto de fadas, 
não é? Por isso, o rei Ludwig foi chamado de “rei de conto 
de fada”. Hoje também se pode fazer um passeio de 
trenó. Mas, talvez, isso não seja mais tão romântico pois o 
frio é forte e a viagem é por estradas. O rei Ludwig, 
porém, não sentia frio. Com seu sobretudo grosso de 
pele, ele podia admirar a natureza que tanto adorava e 
sonhar com a música de seu amigo Richard Wagner. 

 
König Ludwig 
Ach, hm – wie schön! Das ist wunderschön. 
Ich liebe die Natur. 
Und ich liebe die Musik. 
Musik von Richard Wagner. 
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Apresentadora 
Mas, em sua juventude, quando o rei Ludwig ainda não 
era tão solitário e nostálgico, ele gostava de dar grandes 
festas em seus castelos, com música e baile. 
 
Nessas ocasiões, ele procurava a companhia de sua 
prima Sissi, com quem manteve uma romântica amizade 
durante toda sua vida. Imaginem agora uma festa 
monumental. O que foi que o rei Ludwig pediu à Sissi? 
 

Szene 2: Ballnacht 
 
König Ludwig  
Sissi, tanzen wir. 
 
Sissi 
Ja, gern, Ludwig, gern. 
 
Stimme eines Dieners 
Entschuldigung, Majestät... 
 
König Ludwig 
Später, später. 
Kommen Sie, Sissi, wir tanzen. 
 

Apresentadora 
Ludwig tirou Sissi para dançar. Sissi posteriormente 
tornou-se imperatriz da Áustria. 

 
König Ludwig 
Sissi, tanzen wir. 
Kommen Sie, Sissi, wir tanzen. 
 

Apresentadora 
E na hora de dançar ele não quis ser interrompido por 
ninguém – afinal seria uma falta de cortesia deixar Sissi 
esperando. 
 

König Ludwig  
Sissi, tanzen wir. 
 
Sissi 
Ja, gern, Ludwig, gern. 
 

Apresentadora 
E quando Ludwig queria estar a sós com sua prima Sissi, 
convidava-a para jantar com ele em um de seus castelos. 
Vocês devem estar curiosos para saber como é que se 
pode ficar a sós em um grande castelo, onde há tanta 
gente. 
 
Bem, o rei Ludwig mandou construir no castelo de 
Linderhof uma mesa especial. Sissi ficou muito admirada 
ao vê-la pela primeira vez. Será que vocês conseguem 
imaginar como foi construída essa mesa  – Tisch? 
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Szene 3: Tischszene 
 
Sissi 
Essen und kein Tisch?  
Wie geht das, liebster Ludwig? 
Wo ist der Tisch? 
 
König Ludwig 
Moment, Moment! 
 
Sissi 
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sissi. 
 
Sissi 
Das sehe ich – aber woher kommt der Tisch? 
 
König Ludwig 
Von unten. 
 
Sissi 
Von unten? 
 
König Ludwig 
Ja, schauen Sie mal. 
Jetzt ist er weg.  
Ich klingele – der Tisch kommt. 
Ich klingele – der Tisch verschwindet. 
 
Sissi 
Und wie geht das? 
 
König Ludwig 
Das ist eine besondere Konstruktion. 
 

Apresentadora 
Talvez vocês já tenham visto no teatro ou filme uma 
dessas cenas em que se abre um compartimento no chão 
e uma pessoa ou um móvel é levado para baixo. Pois foi 
um desses mecanismos que o rei Ludwig mandou 
construir. 
 
Mas voltemos à sua prima Sissi. Ela foi convidada a jantar 
no castelo e está muito admirada de chegar no salão e 
não encontrar nenhuma mesa. 

 
Sissi 
Essen und kein Tisch?  
Wie geht das, liebster Ludwig? 
Wo ist der Tisch? 
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Apresentadora 
Sissi fica muito surpresa quando um compartimento se 
abre  de repente e o chão começa a se mexer. “O que é 
isso?” – pergunta ela. O rei responde, em tom de quem 
está se divertindo: “Uma mesa.” 
 

Sissi 
Was ist denn das? 
 
König Ludwig 
Ein Tisch, liebe Sissi. 
 

Apresentadora 
É claro que era uma mesa, meu caro rei! Mas não era 
isso que a Sissi queria saber e sim de onde é que ela veio 
de repente. A resposta “de baixo” é muito breve e, na 
verdade, não explica nada. 

 
Sissi 
Das sehe ich – aber woher kommt der Tisch? 
 
König Ludwig 
Von unten. 
 

Apresentadora 
Para que não houvesse tantos criados andando em volta 
de Ludwig e seus convidados durante o jantar, ele teve a 
idéia de mandar fazer uma construção especial. No andar 
térreo, estava a cozinha e era lá que os copeiros punham 
a mesa e serviam a comida. Então o rei Ludwig tocava 
uma campainha e a mesa pronta subia através de um 
compartimento no chão. Uma espécie de elevador. 

 
König Ludwig 
Ich klingele – der Tisch kommt. 
 

Apresentadora 
E quando os convidados haviam terminado, o rei Ludwig 
tocava o sininho novamente e a mesa era levada de volta 
à cozinha, ou seja, desaparecia à vista de todos. 

 
König Ludwig 
Ich klingele – der Tisch kommt. 
Ich klingele – der Tisch verschwindet. 
 

Apresentadora 
Sissi pergunta como isso era possível, mas só recebe por 
resposta uma explicação muito vaga: “Essa é uma 
construção especial!” 

 
Sissi 
Und wie geht das? 
 
König Ludwig 
Das ist eine besondere Konstruktion. 
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Apresentadora 
Será que o próprio Ludwig não sabia como funcionava a 
sua construção? 
 
Seja como for, agora vamos ver se podemos falar com os 
nossos repórteres. Alô Philipp, alô Paula, vocês estão me 
ouvindo? 
 

Philipp 
Ja, da sind wir wieder. Noch einen Moment, bitte. 
 

Apresentadora 
Vocês ouviram, caros ouvintes, infelizmente nós 
precisamos ter mais um pouco de paciência. E esse 
tempo de espera vamos utilizar para conversar com o 
nosso professor. 
 

Paula 
Und nun kommt − unser Professor. 
 
Ayhan 
Radio D... 
 
Paula 
... Gespräch über Sprache. 
 

Apresentadora 
De que o senhor vai tratar hoje?  
 
Professor 
Ficamos mais uma vez com os verbos. Sobre isso ainda 
há muito o que dizer. Ouçam os verbos novamente no 
infinitivo, por exemplo os verbos vir – kommen e amar – 
lieben. 

 
Sprecher 
kommen – lieben 
 

Apresentadora 
Mas os nossos ouvintes já sabem mais do que isso: que 
os verbos podem mudar de forma ou ser conjugados. 
 
Professor 
Correto. Ou seja, muda a terminação que vem depois da 
raiz do verbo. Ouçam primeiro a raiz do verbo, a parte que 
não muda, e depois o infinitivo com a terminação – en. 
 

Sprecher 
komm 
 
Sprecherin 
kommen 
 
Sprecher 
lieb 
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Sprecherin 
lieben 
 

Professor 
Vocês já conhecem portanto a terminação do infinitivo: en. 
Que outra terminação vocês ouvem no próximo exemplo? 
 

Sprecherin 
kommt – liebt 
 

 
Apresentadora 
Bem, eu ouvi um – t (um “t”). 

 
 
Professor 
Ótimo. Em vez do – en no final do verbo, acrescenta-se 
um – t quando se fala sobre uma pessoa, por exemplo, 
sobre o rei Ludwig.  
 

Diener 
Der König kommt gleich. 
Achtung, der König kommt. 
 

 
Apresentadora 
E quando se fala sobre si mesmo, ou seja, na primeira 
pessoa, a forma do eu, Ich... 

 
Professor 
... Então também muda a terminação do verbo. Qual é a 
terminação que vocês ouvem no exemplo a seguir? 
 

Sprecherin 
liebe – ich liebe 
 
König Ludwig 
Ich liebe die Natur. 
 

 
Apresentadora 
À pessoa ich corresponde, portanto, à terminação – e. 

 
Professor 
Bem, digamos que... na maioria dos casos é assim. 
 
Apresentadora 
E no próximo capítulo vocês vão ouvir como continua a 
conversa com o homem que afirma ser o rei Ludwig. 
 

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bis zum nächsten 
Mal. 
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Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do 
Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. 
 

Ayhan 
Und tschüs. 
 
 

Herrad Meese 


	Szene 1: Schlittenfahrt 

