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Capítulo 04 – Philipp se atrasa 
 
Philipp não aparece no escritório da redação. Paula e Ayhan, futuros colegas de 
Philipp, tentam passar o tempo. Mas Philipp não dá sinal de vida. E a comunicação 
pelo telefone também falha. 
 
Philipp se atrasou bastante por causa do mau tempo. Ele tenta avisar Paula pelo telefone. 
Mas ele não consegue encontrá-la. Finalmente, Paula e seu colega Ayhan deixam o 
escritório. E, quando a mãe de Philipp liga na redação, a confusão é completa. 
 
Philipp tenta pedir desculpas por seu atraso. Os ouvintes aprendem diferentes 
possibilidades de pedir desculpas. 
 
 
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 
Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao quarto capítulo do 
nosso curso de alemão pelo rádio, Rádio D. Vocês ainda 
se lembram do Philipp, que está a caminho da sede da 
Rádio D? Só que, na estrada para o aeroporto de 
Munique, ele pegou um forte temporal e nem eu sei se ele 
conseguirá chegar a tempo de tomar o avião para Berlim. 
Paula e Ayhan esperam por ele na redação da Rádio D, 
em Berlim, pois Philipp também vai trabalhar lá, vai ser 
colega dos dois. Mas há mais uma pessoa por lá na 
redação: a Josefine. Ela está bastante chateada. 
Procurem descobrir o porquê disso. 
 

Szene 1: In der Redaktion 
 
Josefine 
Iiih, was ist denn das? 
 
Paula und Ayhan 
Guten Abend, Josefine. 
 
Josefine 
Ach, Paula, Ayhan − ihr seid noch hier? 
 
Ayhan 
Ja, leider. Wir warten auf Philipp. 
 
Josefine 
Philipp? 
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Paula und Ayhan 
Der neue Kollege. 
 
Josefine 
Soso – der neue Kollege −  
und ich weiß das nicht. 
 
Paula 
Josefine, bitte. Tut mir leid. 
 
Josefine 
Und ich weiß das mal wieder nicht. 
 
Ayhan 
Der Espresso ist fertig. 
 
Hier, Josefine. 
 
Josefine 
Nein. Danke. 
 
Paula und Ayhan 
Ach, Josefine... 
 

 
Apresentadora 
Essa é a Josefine. Talvez vocês se lembrem do último 
capítulo, quando ela disse que também estava lá na 
Rádio D. E é verdade: de noite ela limpa e arruma a sala 
dos jornalistas, o que muitas vezes é bastante 
necessário... Quando ela chega na redação, fica surpresa 
de ver que Paula e Ayhan ainda estão lá. 

 
Josefine 
Ach, Paula, Ayhan −  
ihr seid noch hier? 
 

 
Apresentadora 
Ela fica sabendo que os dois esperam a chegada de 
Philipp e também que ele é o novo colega de Paula e 
Ayhan. 

 
Ayhan 
Wir warten auf Philipp. 
 
Josefine 
Philipp? 
 
Paula und Ayhan 
Der neue Kollege. 
 
Josefine 
Soso – der neue Kollege... 
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Apresentadora 
Como Josefine tem amizade com Paula e Ayhan, ficou 
chateada, e com razão, por não saber de nada. 

 
Josefine  
Soso – der neue Kollege... 
Und ich weiß das nicht. 
 

 
Apresentadora 
E nem a desculpa de Paula ajudou a remendar a 
situação. A Josefine sentiu-se excluída. 

 
Paula 
Josefine, bitte. Tut mir leid. 
 
Josefine 
Und ich weiß das mal wieder nicht. 
 

 
Apresentadora 
Zangada, não quis saber de tomar o cafezinho que Ayhan 
lhe ofereceu. 

 
Ayhan 
Der Espresso ist fertig. 
 
Philipp 
Hier, Josefine. 
 
Josefine 
Nein. Danke. 
 

 
Apresentadora 
Vamos ver se conseguimos alegrar um pouco a Josefine. 
Olá, Josefine, você não quer se apresentar aos nossos 
ouvintes? 
 

Josefine 
Nein, danke. 
 

 
Apresentadora 
Oh, a resposta foi clara. Pois é, caros ouvintes. Mas 
vocês ainda vão conhecer o lado amável da Josefine. 
 
Enquanto isso, vamos ver o que aconteceu com Philipp, 
que está sendo esperado, ansiosamente, em Berlim. O 
coitado ainda está em Munique. Por causa da chuva, ele 
perdeu o vôo para Berlim, mas, felizmente, conseguiu 
lugar no próximo avião. Vocês têm uma idéia do que 
Philipp irá fazer agora? Pois então comprove na próxima 
cena se acertou. 
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Szene 2: Im Flughafen München 
 
Philipp 
Bitte, Paula, bitte geh ans Telefon. 
 
Elektronische Stimme 
Hier ist die Mailbox von... 
 
Paula 
... Paula Meyer 
 
Elektronische Stimme 
Paula Meyer ist nicht da. 
Sprechen Sie Ihre Nachricht jetzt. 
 
Philipp 
Hallo, Paula, hier ist Philipp. Ich bin noch in München. 
Tut mir leid. Meine Maschine ist um elf Uhr in Berlin. 
Ciao. 
 

 
Apresentadora 
É o que a maioria faz quando não consegue manter um 
compromisso ou chegar na hora marcada: telefonar. 
Mesmo sem entender todos os detalhes da cena, vocês 
devem ter percebido que Philipp tentou falar com a Paula.  
Philipp está torcendo para a Paula atender o telefone. 

 
Philipp 
Bitte, Paula, bitte geh ans Telefon. 
 

Apresentadora 
E talvez vocês também tenham compreendido que ele 
não conseguiu falar com ela, ouviu apenas a secretária 
eletrônica. 

Elektronische Stimme 
Hier ist die Mailbox von... 
 
Paula 
... Paula Meyer 
 
Elektronische Stimme 
Paula Meyer ist nicht da. 

 
 
Apresentadora 
Quem quiser pode deixar um recado, essa é 
essencialmente a função da secretária eletrônica. 

 
Elektronische Stimme 
Sprechen Sie Ihre Nachricht jetzt. 
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Apresentadora 
E é isso que o Philipp faz. Qual foi o recado que ele 
deixou para Paula? Bem, em primeiro lugar, é claro, ele 
disse quem era e onde estava. 

 
Philipp 
Hallo, Paula, hier ist Philipp. Ich bin noch in München.  
 
 

Apresentadora 
Vocês podem imaginar ainda que Philipp sente muito por 
não poder comparecer ao encontro marcado. 

 
Philipp 
Tut mir leid.  
 

Apresentadora 
Talvez vocês tenham filtrado as palavras máquina – 
Maschine e Berlim no final da cena. Maschine é como se 
costuma chamar o avião na linguagem cotidiana. 
Mas só um pedido de desculpas não basta para os dois 
que o estão esperando em Berlim. Por isso, ele diz 
quando o seu vôo aterrissa em Berlim. 

 
Philipp 
Tut mir leid. 
Meine Maschine ist um elf Uhr in Berlin. Ciao. 
 

Apresentadora 
Philipp chega às onze da noite. Nesse meio tempo, Paula 
ouviu sua secretária eletrônica e sai da redação 
juntamente com Ayhan. Josefine fica ali sozinha e assim 
tem tempo de “digerir” a nova situação. Ouçam o que 
acontece e prestem atenção como ela reage ao 
telefonema. 

 
Szene 3: In der Redaktion 
 
Paula und Ayhan 
Josefine, tschüüüs. 
 
Josefine 
Schönen Abend noch. 
 
Der neue Kollege. Philipp. 
Na super. 
Philipp, der neue Kollege. 
Na so was! 
 
Hm, gut, der Kaffee ist gut. 
 
Telefon? So spät? 
Hier bei Radio D, ja bitte? 
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Frau Frisch 
Guten Abend. Entschuldigung, es ist ja schon sehr spät. 
Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch. 
Ist Philipp da? 
 
Josefine 
Entschuldigung, wer bitte? Philipp? 
 
Frau Frisch 
Ja, Philipp – der neue Kollege. 
 
 
 
Josefine 
Nein, der ist nicht da. 
Und tschüs! 
 

Apresentadora 
Você deve ter percebido que a Josefine fez de conta que 
não sabia de nada. Que não tinha a mínima idéia de 
quem era Philipp. 

Josefine 
Entschuldigung, wer bitte? Philipp? 
 

Apresentadora 
E quando a pessoa que telefonou deu mais informações, 
dizendo que Philipp era o novo colega, ela reagiu de 
forma rude, dizendo que ele não estava lá. 

 
Josefine 
Nein, der ist nicht da. 
 

Apresentadora 
Vocês reconhecem a voz da pessoa que telefonou? Era a 
sra. Frisch, a mãe de Philipp que estava preocupada. Ela 
se desculpou por estar chamando tão tarde. 

 
Frau Frisch 
Guten Abend. Entschuldigung, 
es ist ja schon sehr spät. 

 
Apresentadora 
Não é que só houve desencontros e malentendidos? 
Paula e Ayhan esperam Philipp, que estava esperando 
seu vôo. Enquanto a mãe de Philipp ficou esperando um 
telefonema dele... 
Mas vocês, caros ouvintes, não terão que esperar, pois 
aqui está novamente o nosso professor. 

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

Professor 
Pois deu tudo errado, não foi? E, nesses casos, cabe 
pedir desculpas. Eu gostaria de explicar, hoje, a vocês 
como é que se faz isso em alemão. A maneira mais fácil, 
naturalmente, é dizer Entschuldigung – desculpe. 
 

Sprecher 
Entschuldigung. 
Entschuldigung. 
 
Frau Frisch 
Entschuldigung, es ist ja schon sehr spät. 
 

Apresentadora 
Ou então se utiliza a expressão idiomática Tut mir Leid – 
sinto muito. 
 

Sprecher 
Tut mir leid. 
Tut mir leid. 
 
Paula 
Josefine, bitte. Tut mir leid. 
 
Philipp 
Tut mir leid. 
 

Professor 
Também é possível combinar as duas formas. 
 

Sprecherin 
Entschuldigung, tut mir leid. 
Tut mir leid, Entschuldigung. 

 
Apresentadora 
E pode-se ainda dizer simplesmente sorry. 

 
Sprecher 
Sorry. 
 
Ayhan 
O, sorry, Entschuldigung. 
 

Professor 
Ah, esse sorry do inglês é uma expressão típica das 
pessoas jovens. 
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Apresentadora 
Mas professor, o senhor também é muito jovem... Muito 
obrigada por tudo. Agora vocês ouvirão, novamente, 
algumas cenas. 
 
Enquanto esperam por ele em Berlim, Philipp está 
desesperado para falar com a Paula. 
 

Philipp 
Bitte, Paula, bitte geh ans Telefon. 
 
Elektronische Stimme 
Hier ist die Mailbox von... 
 
Paula 
... Paula Meyer 
 
Elektronische Stimme 
Paula Meyer ist nicht da. 
Sprechen Sie Ihre Nachricht jetzt. 
 
Philipp 
Hallo, Paula, hier ist Philipp. Ich bin noch in München. 
Tut mir leid. Meine Maschine ist um elf Uhr in Berlin. 
Ciao. 
 

Apresentadora 
Josefine arruma as coisas, à sua maneira, na redação. 

 
Paula und Ayhan 
Josefine, tschüüüs. 
 
Josefine 
Schönen Abend noch. 
 
Der neue Kollege. Philipp. 
Na super. 
Philipp, der neue Kollege. 
Na so was! 
 
Hm, gut, der Kaffee ist gut. 
 
Telefon? So spät? 
Hier bei Radio D, ja bitte? 
 
Frau Frisch 
Guten Abend. Entschuldigung, es ist ja schon sehr spät. 
Mein Name ist Frisch, Hanne Frisch. 
Ist Philipp da? 
 
Josefine 
Entschuldigung, wer bitte? Philipp? 
 
Frau Frisch 
Ja, Philipp – der neue Kollege. 
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Josefine 
Nein, der ist nicht da. 
Und tschüs! 
 

Apresentadora 
No próximo programa, então, vocês ficarão sabendo 
como Philipp foi recebido na Rádio D e muitas outras 
coisas.  

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, dann bis zum nächsten 
Mal. 
 

Você ouve a Rádio D. Um curso radiofônico de alemão do 
Instituto Goethe e da Rádio Deutsche Welle. 

 
Ayhan 
Und tschüs.  
 
 

Herrad Meese 
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