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Capítulo 15 – Fantasias de carnaval 
 
Mais uma vez, os redatores Paula e Philipp relatam da rua sobre o carnaval. Ao 
mesmo tempo, eles descobrem muitas fantasias diferentes e, além disso, aprendem 
diversos dialetos alemães. 
 
De volta ao escritório, Paula se vinga de Ayhan, utilizando, inesperadamente, costumes 
de carnaval. Da confusão da rua, Paula e Philipp relatam sobre as fantasias originais. 
Eles encontram Papageno, personagem da ópera de Mozart “A flauta mágica”, e Ícaro, 
herói da mitologia grega. 
 
No carnaval, Philipp e Paula conhecem pessoas de diferentes regiões e, com eles, 
também diversos dialetos, que são tratados, aqui, de forma mais exata. 
 
 
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 
Este é o décimo quinto capítulo do curso de alemão Rádio 
D. Bem-vindos, amigos. No nosso último programa, 
Ayhan resolveu fazer uma brincadeira com seus dois 
colegas, os jornalistas Paula e Philipp, em pleno carnaval 
e deu um grande susto principalmente na Paula. Como 
ela não podia deixar as coisas ficarem assim, imaginou 
também uma brincadeira de carnaval para se vingar de 
Ayhan. Ouçam só o que ela fez. 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Compu 
Ayhan, du bist sehr chic. 
Ayhan mit Krawatte. Was ist heute los? 
 
Ayhan 
Heute ist Karneval, Karneval... 
Das war doch sehr lustig. 
 
Philipp 
Sehr witzig, Ayhan. 
 
Paula 
Und das ist auch sehr lustig, oder? 
Schnipp, schnapp, schneck –  
ist die Krawatte weg. 
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Ayhan 
Nein, Hilfe! Hilfe! 
Na, schon gut, okay. Das war nicht sehr lustig. 
Entschuldigung. Entschuldigung. 
Ich spendiere eine Pizza. 
 
Paula und Philipp 
Eine? 
 
Eulalia 
Rache ist süß. 

 
Apresentadora 
Bem, foi tudo muito rápido, mas talvez vocês tenham 
conseguido ouvir que a Paula pegou uma tesoura e cortou 
a gravata – Krawatte de Ayhan. 

 
Paula 
Schnipp, schnapp, schneck – ist die Krawatte weg. 
 

Apresentadora 
Em algumas regiões da Alemanha, as mulheres 
costumam fazer essa brincadeira com os homens no 
carnaval. Só que isso acontece na semana anterior à 
Segunda-feira das Rosas, em uma quinta-feira, dia em 
que as mulheres assumem o poder. Mas a Paula não quis 
saber do dia exato desse costume. Principalmente porque 
Ayhan, ao se lembrar do que ele fez para os dois colegas, 
continua achando a sua brincadeira muito divertida. 
 

Ayhan 
Das war doch sehr lustig. 
 

Apresentadora 
Após gritar pedindo socorro – o que talvez faça parte da 
brincadeira, Ayhan acaba pedindo desculpas. 
 

Ayhan 
Nein, Hilfe! Hilfe! 
Schon gut, okay. Das war nicht sehr lustig. 
Entschuldigung. 
 

Apresentadora 
Para se retratar, Ayhan resolve ser generoso e anuncia 
que vai pagar uma pizza – pizza. 

 
Ayhan 
Ich spendiere eine Pizza. 
 

Apresentadora 
Uma pizza para três pessoas não é muito, principalmente 
se for pequena. Mas não importa, pelo menos o bom 
humor voltou à redação. Eulalia, a coruja que fala, ouviu a 
conversa e concluiu com um provérbio: “A vingança é 
doce.” 
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Eulalia 
Rache ist süß. 

 
Apresentadora 
Uma pequena vingança como essa traz uma certa 
satisfação... Depois disso, Paula e Philipp foram trabalhar. 
Saíram para a rua com seu gravador, a fim de captar 
algumas impressões do carnaval. 
 

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

Apresentadora 
Entrem no clima desta cena e procurem imaginar o que a 
mulher acha bonito. 
 

Szene 2: Auf der Straße – Papageno  
 
Papageno 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
stets lustig, heißa, hopsasa. 
Ich Vogelfänger bin bekannt 
bei alt und jung im ganzen Land. 
 
Frau 
Is dat nich herrlich? 
Und dat Köstümken. Schön, woll? 

 
Apresentadora 
As pessoas estão alegres, dançam, bebem e cantam. 
Uma mulher acha o máximo a música que um homem 
está tocando e também a sua fantasia de penas. Ele está 
fantasiado de Papageno, uma personagem da ópera de 
Mozart “A flauta mágica”. 
 

Papageno 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
stets lustig, heißa, hopsasa. 
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Apresentadora 
Vocês não acharam estranho o jeito de falar dessa 
senhora? É que ela não está falando o alemão clássico e 
sim o dialeto típico da região industrial do Ruhr. Nessa 
parte da Alemanha, por exemplo, as pessoas dizem dat 
em vez de das. 
 

Frau 
Is dat nich herrlich? 
Und dat Köstümken. Schön, woll? 
 

Apresentadora 
No meio da multidão, duas pessoas chamam a atenção 
de Paula. Provavelmente, eles são pai e filho. Eles usam 
fantasias com duas bonitas asas de penas brancas. Como 
eles não estão fantasiados de anjos, Paula e Philipp 
querem saber que fantasia é essa. Primeiro eles 
conversam com o garoto. Quem ele diz que é? E o que 
importante para ele? 
 

Szene 3: Auf der Straße – Ikarus 
 
Paula 
Hallo, du bist aber schön. 
 
Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Junge 
Siehste det denn nich? 
Ick bin Ikarus. 
 
Paula 
Na klar; entschuldige bitte, Ikarus. 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 
 
Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 

 
Apresentadora 
Vocês devem ter percebido: o garoto diz que está 
fantasiado de Ícaro – Ikarus, que é uma figura da 
mitologia grega. 
 

Junge 
Ick bin Ikarus. 
 

Apresentadora 
Como Ícaro, o garoto acha que o mais importante é poder 
voar – fliegen. 
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Junge 
Hauptsache, ick kann fliegen. 
 

Apresentadora 
O menino achava que todos logo perceberiam que ele 
representava Ícaro. Mas Philipp perguntou quem ele era. 
Por isso, o menino respondeu com outra pergunta e um 
tanto admirado. Ele perguntou se Philipp não estava 
vendo quem ele era. E isso ele diz no dialeto de Berlim. 
 

Philipp 
Wer bist du denn? 
 
Junge 
Siehste det denn nich? 
Ick bin Ikarus. 
 

Apresentadora 
O garoto sabe que está fantasiado de Ícaro. Mas a Paula 
acha que ele nem conhece a história – Geschichte. 

 
Paula 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 
 

Apresentadora 
E ela tinha razão, pois o menino diz que não a conhece e 
que ela não interessa. O importante é que ele voa. 
 

Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 

 
Apresentadora 
Quanto ao mito de Ícaro e sua história... Bem nós 
trataremos disso no próximo capítulo. Caros ouvintes, 
vocês acabam de ouvir o sotaque desse garoto de Berlim 
e eu noto que o professor quer lhes dizer algo sobre isso. 
 

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

Apresentadora 
O senhor se lembra de como reagiu aquela mulher ao ver 
o homem fantasiado de Papageno? Eu perguntei aos 
nossos ouvintes se não lhes pareceu estranha a forma de 
falar dessa mulher. 
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Professor 
Alô, caros ouvintes! Sim, eu me lembro. E para que 
ninguém pense que no carnaval as pessoas também 
resolveram “fantasiar” sua maneira de falar, eu quero 
chamar a atenção de vocês para os diferentes sotaques 
no idioma alemão. O entusiasmo dessa senhora se reflete 
na sua pergunta: “Não é magnífico?” Em alemão clássico 
isso soaria desta maneira: 

Sprecherin 
Ist das nicht herrlich? 
 

Apresentadora 
Mas como ela é da região do rio Ruhr, isso se ouve 
assim: 
 

Frau 
Is dat nich herrlich? 
 

Apresentadora 
É provavel que em todas as línguas haja dialetos, 
diferentes sotaques e melodias ao falar. 
 
Professor 
É, eu suponho que seja assim. Agora simplesmente 
treinem os seu ouvidos. A pergunta do garoto “Você não 
está vendo?” soaria desta forma no alemão clássico: 

 
Sprecher 
Siehst du das denn nicht? 

 
Apresentadora 
E no dialeto de Berlim isso se ouve desta forma: 
 

Junge 
Siehste det denn nich? 
 

Professor 
Eu gostaria também de falar sobre uma particularidade de 
alguns verbos em alemão. Para isso, ouçam mais uma 
vez o que diz o menino de Berlim e prestem atenção na 
forma como aparece o verbo, logo na primeira palavra. 

 
Junge 
Siehste det denn nich? 
 

Apresentadora 
Dito dessa maneira, mal dá para reconhecer que a forma 
conjugada – siehst du corresponde ao infinitivo “ver” – 
sehen. 
 
Professor 
Sim, é isso que eu gostaria de ressaltar. Alguns verbos 
em alemão têm a vogal e no infinitivo. Mas ao serem 
conjugados, essa letra se transforma em um longo i – na 
segunda e terceira pessoa. 
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Sprecher 
sehen 
Siehst du das denn nicht? 
 

Apresentadora 
Obrigada, professor. Hoje vamos ficando por aqui. Agora 
vocês poderão ouvir as cenas novamente. 
 
Para iniciar, ouçam a vingança de Paula, a brincadeira 
que ela fez com Ayhan. 
 

Compu 
Ayhan, du bist sehr chic. 
Ayhan mit Krawatte. Was ist heute los? 
 
Ayhan 
Heute ist Karneval, Karneval... 
Das war doch sehr lustig. 
 
Philipp 
Sehr witzig, Ayhan. 
 
Paula 
Und das ist auch sehr lustig, oder? 
Schnipp, schnapp, schneck –  
ist die Krawatte weg. 
Ayhan 
Nein, Hilfe! Hilfe! 
Na, schon gut, okay. Das war nicht sehr lustig. 
Entschuldigung. Entschuldigung. 
Ich spendiere eine Pizza. 
 
Paula und Philipp 
Eine? 
 
Eulalia 
Rache ist süß. 
 

Apresentadora 
Agora ouçam como foi o encontro com o homem 
fantasiado de Papageno. 
 

Papageno 
Der Vogelfänger bin ich ja, 
stets lustig, heißa, hopsasa. 
Ich Vogelfänger bin bekannt 
bei alt und jung im ganzen Land. 
 
Frau 
Is dat nich herrlich? 
Und dat Köstümken. Schön, woll? 
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Apresentadora 
Duas pessoas com asas brancas – isso chama a atenção 
de Paula e Philipp. O menino diz que se fantasiou de 
Ícaro. 

 
Paula 
Hallo, du bist aber schön. 
 
Philipp 
Wer bist du denn? 
Junge 
Siehste det denn nich? 
Ick bin Ikarus. 
 
Paula 
Na klar; entschuldige bitte, Ikarus. 
Sag mal, kennst du die Geschichte von Ikarus? 
 
Junge 
Nö, is doch egal. 
Hauptsache, ick kann fliegen. 
 

Apresentadora 
No próximo programa, vocês ficarão sabendo mais sobre 
essa personagem. 
 

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 


	 

