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Лекција 09 – Музика за Лудвиг  
 
И Филип наидува на трага која ќе му помогне да ја открие тајната на 
непознатиот човек: во весникот тој наоѓа оглас за мjузикл посветен на кралот 
Лудвиг. На патот до театарот тој интервјуира туристи од целиот свет.  
 
Додека Паула е во редакцијата на Радио Д во Берлин, Филип патува за Минхен. Тој 
сé уште не знае што откри Паула. Но и Филип е на вистинскиот пат да ја одгатне 
загатката. Огласот за мјузикл посветен на кралот Лудвиг го прави љубопитен и 
него. Во автобусот, на патот до театарот, тој ги прашува туристите за нивните 
очекувања од мјузиклот. 
  
Во оваа лекција се вежба разбирање на јазикот преку слушање. Во автобусот 
треба од мноштвото јазици да се препознае германскиот. Освен тоа се 
обработува позицијата на негацијата „nichts“ зад глаголот. 
 
 
Manuskript der Episode 09 

 
Го слушате радиоговорниот курс Радио - Д. 
Заеднички проект на Гете институтот и Радио Дојче 
Веле. Авторка е Херад Меезе. 
 
Водител 
Добредојдовте во деветтата лекција на 
радиоговорниот курс Радио Д. Можеби се сеќавате 
дека Паула, нашата млада уредничка во Радио Д, 
откри нешто многу важно: човекот, што се претстави 
како кралот Лудвиг, е всушност само актер што го 
игра кралот во еден мјузикл. Како реагира Паула на 
оваа информација? Што прави таа? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 
Paula 
Du verstehst nichts?  
Ach! 
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Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Водител 
Паула се обидува веднаш да му се јави на Филип. За 
жал таа не може да го добие. 

 
Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 

Водител 
Паула досега немаше можност да му раскаже на 
нејзиниот колега Ајхан што се случи во замокот 
Нојшванштајн. Затоа Ајхан ништо не разбира.  

 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 

Водител 
Подобро и да не го кажеше тоа оти уште повеќе ја 
разлутува Паула. Но, бидејќи Ајхан многу сака да 
дознае што се случило во Нојшванштајн, тој уште 
еднаш внимателно запрашува.  

 
Paula 
Du verstehst nichts? Ach! 
 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Водител 
Паула меѓутоа нема време за долги објаснувања и 
затоа Ајхан не дознава ништо.  
 
Од Нојшванштајн Филип наврати во градот Минхен,  
што е оддалечен околу 125 километри. Во Минхен 
Филип отиде во едно кафуле и во весник откри оглас 
што многу го заинтересира.  
Информацијата што Филип ја читаше во  весникот 
Вам ви е позната од радиоспотот. Што дознавате 
ново? 

 
Szene 2: In einem Café in München 
 
Kellnerin 
So, und für Sie einen Kaffee, bittschön. 
 
Philipp 
Danke. 
Oh, das ist ja interessant. 
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König Ludwig. Die Sehnsucht nach dem Paradies. 
Das Musical. 
Eine Tour von München nach Neuschwanstein. 
Unsere Telefonnummer .... 
Ha, das mache ich sofort. 

 
Водител 
Веќе знаете дека има мјузикл за кралот Лудвиг. 
Мјузиклот е насловен: „Копнеж кон рајот“. 
Новата информација за Вас е, дека од Минхен се 
нуди тура до замокот Нојшванштајн.  

 
Philipp 
Eine Tour von München nach Neuschwanstein. 
 

Водител 
За ова патување со автобус Филип се јави кај 
организаторот и си резервираше билет.  
 
Љубопитноста не го остава Ајхан на мира. Можеби 
Филип ќе му раскаже нешто за доживувањата во 
замокот Нојшванштајн? 
Па така тој наводно сосема случајно прашува каде е 
Филип.  

 
Szene 3: In der Redaktion 
 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 
 
Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 
 

Водител 
Паула мисли дека Филип е во Минхен.  
  

 
Ayhan 
Wo ist eigentlich Philipp? 
 
Paula 
In München. 

 
Водител 
Но тука се вклучува Компу. Компу е  компјутерот што 
зборува од Радио Д.  
Тој набрзина проверил во електронското поштенско 
сандаче и знае дека Филип се наоѓа во сообраќаен 
метеж.  
 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 4 von 9 
 

Compu 
Nein, im Stau. Philipp ist im Stau. 

 
Водител 
Филип значи се наоѓа во сообраќаен метеж на 
автопат – исто како и туристите, кои со автобус од 
Минхен одат да го гледаат мјузиклот.  

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... die Reportage 
 

Водител 
Замокот Нојшванштајн како атракција се разбира го 
посетуваат многу туристи од различни земји. Филип 
снимил гласови во автобусот. Кои јазици ги 
препознавате? Дали и германскиот е меѓу нив? 
 

Szene 4: Im Bus auf der Autobahn; Stimmen 
 
Philipp 
Ein Stau, na super. 
 
Amerikaner 
O, what happened? 
Do you want something to drink, darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
 
Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
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Водител 
Можеби ги слушнавте англискиот или францускиот 
јазик? Или јапонскиот? Па добро, Вие сигурно ги 
разбравте и оние што зборуваат германски. Некој 
прашува дали има тоалет. 

 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 

 
Водител 
Филип воопшто не е воодушевен од сообраќајниот 
метеж.  

 
Philipp 
Ein Stau, na super. 
 

Водител 
Филип го користи чекањето во сообраќајниот метеж 
за да праша некои од туристите во автобусот, зошто 
сакаат да го видат мјузиклот. 
Првите два одговора на странските туристи се убава 
мешавина од германски јазик и нивните мајчини 
јазици.  
Какви очекувања имаат туристите од мјузиклот? 
 

Szene 5: Im Autobus auf der Autobahn 
 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 
Französin 
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 

 
Водител 
Туристите имаат позитивни очекувања. Првата 
туристка си замислува дека сигурно ќе биде 
прекрасно. Таа го користи англискиот збор wonderful 
што на германски јазик звучи слично: WUNDERVOLL. 

 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
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Водител 
Втората туристка си претставува дека сигурно ќе 
биде забавно. Таа го користи францускиот збор 
amusant што на германски јазик звучи слично: 
AMÜSANT. 

 
Französin 
O la, la, das ist sicher très amusant. 
 

Водител 
Филип прво ги поздрави туристите на баварски, со 
GRÜß GOTT, тоа се вели во јужна Германија 
наместо GUTEN TAG. Потоа се претстави како 
уредник и праша, зошто туристите одат на мјузикл. 
 

 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
 

Водител 
Последниот турист на кој му се обрати се извини 
дека ништо не разбира, и тоа го кажа на германски, 
но не сосема коректно - Филип меѓутоа го разбра 
тоа, а и Вие најверојатно исто така.  

 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Водител 
А зошто тоа не беше сосема правилно, ќе дознаете 
од нашиот Професор. 

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

Водител 
Да, па Вас ќе ве прашам сосем едноставно, зошто  
изјавата на последниот турист не беше на правилен 
германски јазик. 
 
Професор 
Па добро, ние барем разбравме, дека тој вели, оти 
ништо не разбира. 

 
Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
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Водител 
Дали туристот не го изговори правилно  зборот 
ништо – NICHTS?  
 
Професор 
Не, во говорниот јазик тоа често така се изговара. Но 
споредете ги, Ве молам, наредниве две реченици и 
внимавајте на позицијата на негацијата ништо – 
NICHTS.  

 
Sprecherin 
Ich verstehe nichts. 
 
Sprecher 
Ich nix verstehen. 
 

Водител 
Сега е јасно, негацијата изразена со зборот NICHTS 
во германскиот мора да стои зад глаголот. 
 

Ayhan 
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 

 
Професор 
Точно така. Кон ова се надоврзува уште нешто, што 
нашите слушатели веќе го знаат: Глаголите во 
германскиот јазик се конјугираат. 
Глаголската наставка во прво лице – ICH -  е 
најчесто  -e . Не се користи само инфинитивот на 
глаголот.  
 
Водител 
Благодарам многу, господине Професоре. А Вие 
почитувани слушателки и слушатели можете да 
слуштенете уште една музичка нумера во рап 
верзија.  
 

Ayhan 
Nichts, nichts, 
ich verstehe nichts, 
ich verstehe überhaupt nichts, 
überhaupt nichts, 
nichts. 
 

Водител 
Се надевам дека повеќе разбравте. Сега можете 
повторно да слушнете некои сцени.  

 
Слушнете ја прво Паула која е прилично лута. 

 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/radioD 
© Deutsche Welle 

Seite 8 von 9 
 

Paula 
Philipp, was machst du? Wo bist du? 
Bitte geh ans Telefon, bitte. 
 
Ayhan  
Paula, ich verstehe nichts. 
Ich verstehe überhaupt nichts. 
 
Paula 
Du verstehst nichts?  
Ach! 
 
Ayhan 
Sag mal, was war in Neuschwanstein? 
 

Водител 
Автобусот со кој Филип оди да го гледа мјузиклот се 
наоѓа во сообраќаен метеж; Филип снима мислења 
на патниците во автобусот.  
 

Philipp 
Ein Stau, na super. 
 
Amerikaner 
O, what happened? 
Do you want something to drink, darling? 
 
Amerikanerin 
O yes, my darling. 
 
Französin 
Tu as faim? 
 
Japaner 
Schau mal, ist das nicht toll? 
 
Deutscher 
Gibt es hier eine Toilette? 
 

Водител 
Филип сака да дознае, зошто туристите одат да 
гледат мјузиклот.  

 
Philipp 
Grüß Gott, ich bin Redakteur bei Radio D.  
Sie fahren zum Musical: Warum? 
 
Amerikanerin 
O, das ist wonderful. 
 
Französin 
O la, la, das ist sicher très amusant. 
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Unbekannter 
Scusi, ich nix verstehen. 
 

Водител 
Во наредната лекција ќе запознаете уште еден 
важен лик од радиоговорниот курс; Веќе го 
познавате малку, но не вистински - ќе слушнете...... 
 

Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 
Ayhan 
Und tschüs. 
 

Herrad Meese 


