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Урок 13 – Понеделникът на розите 
 
Въодушевлението за карнавала разделя екипа в редакцията на групи. Разс-
ледването на Компу отвежда  Паула и Филип в Шварцвалд. Но това не радва 
особено Паула. 
 
Карнавалът, свързан с Понеделникът на розите, който се чества в някои области на 
Германия, е причина за разногласия в редакцията.  Паула не споделя ентусиазма на 
Филип, а костюмът му на вещица според нея е просто смешен.  
 
Разследването за голяма радост на Филип  отвежда двамата редактори в Шварц-
валд.  Там маскираните като вещици крадат коли. Двамата журналисти искат да 
направят репортаж на живо, но не се получава. Вещиците изкарват Филип от колата 
му и го отвличат.  
 
По-малък хаос отколкото в карнавалните дни, царува в строежа на изреченията в 
немския език. В епизода се обръща внимание на подлога и допълнението. 
 
 
Манускрипт към урок 13 
 

Ще чуете Радио Д, езиковият радиокурс на радио 
„Дойче веле” по телевизионния сериал „Редакция Д”. 
Съвместна продукция на радио „Дойче веле” и Гьоте 
Институт. Авторка – Херад Меезе. 
 
Водещ 
Добре дошли на тринайсетия ни урок от езиковия ра-
диокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Днес е особен ден – Понеделникът на розите. Това е 
предпоследният ден от карнавала, празнуван с раз-
лична интензивност в различните части на Германия. 
Ние сме в Берлин в Радио Д, а в Берлин не празнуват 
карнавала толкова бурно. Е, който иска, все пак се 
маскира с по нещо. Тъкмо така е постъпил и Филип, 
редакторът от Радио Д, който си е сложил маска на 
вещица – HEXE. Не че е кой знае колко оригинално, но 
все пак. Колежката на Филип, Паула тъкмо влиза в ре-
дакцията. Каква е нейната реакция? 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Stimme 
Ja, ist ja gut. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
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Paula 
Hallo, was ist denn mit dir los, Philipp? 
 
Philipp 
Ich bin eine Hexe. 
Heute bin ich eine Hexe; eine Hexe, hi, hi. 
 
Paula 
Oh, das sehe ich. Sehr witzig. 
 
Ayhan 
Aber Paula, was ist denn mit dir los? 
Heute ist doch Rosenmontag. 
Und die Deutschen … 
 
Philipp 
… helau, helau. 
 
Paula 
Oje, oje 
Radio D 
ein Zirkus 
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hexe stiehlt Autos – Hexe stiehlt Autos 

 
Водещ 
Паула е по-скоро раздразнена отколкото развеселена. 
Когато Филип се обръща към нея с карнавалния поз-
драв HELAU, тя пита какво му става. 
 

Stimme 
Ja, ist ja gut. 

 
Philipp 
Helau, helau. 

 
Paula 
Hallo, was ist denn mit dir los, Philipp? 

 
Водещ 
Кискайки се, Филип отвръща, че на днешния ден той е 
вещица. 

 
Philipp 
Ich bin eine Hexe. Heute bin ich eine Hexe; eine Hexe, 
hi, hi. 

 
Водещ 
Маската му няма нужда от много обяснения, така че 
Паула реагира подигравателно: “Виждам. Мнооого ос-
троумно!” 
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Paula 
Das sehe ich. Sehr witzig. 
 

Водещ 
Подигравателният тон на Паула изненадва Айхан, кой-
то  й напомня, че днес е Понеделникът на розите – 
ROSENMONTAG. Тази дума се състои от две същест-
вителни. 
Чуйте още веднъж какво казва Айхан. Различавате ли 
първата част на съставната дума? 

 
Ayhan 
Heute ist doch Rosenmontag. 
 

Водещ 
Първата част на думата обозначава цвете, а именно 
“роза” – ROSE. Втората й част се отнася до деня от 
седмицата - понеделник. Може и да се разочаровате, 
но това не означава, че на този понеделник от небето 
валят рози, което, разбира се, би било чудесно. Не, 
зад първата част на думата се крие остарелият глагол 
ROSEN, употребяван по-рано в провинция Рейнлан-
дия – там, където карнавалът винаги се е празнувал 
най-буйно. А ROSEN – всъщност този глагол не съ-
ществува вече – означава “лудея”, “буйствам”, “не 
съм с ума си” – тъкмо това се случва с някои хора по 
време на карнавал. 

 
Ayhan 
Aber Paula, was ist denn mit dir los? 
Heute ist doch Rosenmontag. 
Und die Deutschen … Helau, helau. 
 

Водещ 
Само че Айхан така и не успява да дообясни какви лу-
дории вършат германците в този ден, тъй като Филип 
го прекъсва. Паула пък се чувства като в цирк. 

 
Paula 
Oje, oje – Radio D – ein Zirkus 

 
Водещ 
Добре че Компу има нова задача за редакторите. Чуй-
те каква е тя. Става дума за значението на глагола. 
Как точно постъпва вещицата с леките коли? Имате ли 
някакво предположение? Не забравяйте, че навън се 
вихри карнавал. 

 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hexe stiehlt Autos – Hexe stiehlt Autos 
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Водещ 
Може би сте си помислили, че вещицата  пръска коли-
те с разноцветни спрейове или ги кичи с пъстри ленти. 
Грешите. Вещицата използва карнавалния костюм, за 
да краде коли. Филип и Паула се отправят към 
Schwarzwald – област в югозападна Германия. Там са 
откраднати вече цели осемнайсет коли. Нека придру-
жим двамата в предаването им на живо от разгара на 
карнавала!   

 
Paula 
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 
Philipp 
Willkommen ... 
 
Paula 
... bei Radio D. 
 
Philipp 
Radio D ... 
 
Paula 
... heute live. 
 

Водещ 
Ето че Филип и Паула, които не са маскирани, дости-
гат целта на пътуването си. Паула е убедила Филип да 
махне маската на вещицата, защото с нея той изглеж-
да твърде глуповато. 
Чуйте сега какво се случва с Филип и защо той търси 
маската си. 

 
Szene 2: Ankunft auf dem Marktplatz 
 
Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber ... 
... hier sind sehr viele Menschen. 
 
Philipp 
Lauter Hexen 
 
Hexengesang  
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehn die Hexen vor der Tür. 
Sie rütteln dich, sie schütteln dich, 
sie kommen und fallen über dich. 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

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

Seite 5 von 9 

 
Stimme 
Hey, Mann. Los. Komm raus. 
 
Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
 

Водещ 
Паула, Паула, какво става? Чуваш ли ме? Сред шумо-
тевицата на карнавала връзката изглежда се е пре-
къснала. Нека в такъв случай обобщим случилото се 
дотук.  
И така, Филип най-напред се шегува, че около него 
гъмжи от вещици.  

 
Philipp 
Lauter Hexen. 

 
Водещ 
Едва по-късно той забелязва, че колата му наистина е 
заобиколена от вещици. 

 
Hexengesang 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehn die Hexen vor der Tür. 

 
Водещ 
Ако не беше махнал маската, за да угоди на Паула, 
твърдението му, че и той е вещица, щеше да звучи по-
убедително. А както чувате, Филип тъкмо това обясня-
ва. 

 
Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 

 
Водещ 
Филип отчаяно търси маската си, но напразно. 

 
Philipp 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
 

Водещ 
И тъй, двамата са попаднали в разгара на карнавала 
–  мисля, че го чухме повече от отчетливо. 

 
Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
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Водещ 
Впоследствие обаче придвижването с кола очевидно 
става все по-трудно, тъй като навред гъмжи от хора. 
Че и от вещици.  

 
Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber ... 
... hier sind sehr viele Menschen. 
 

Водещ 
Вещиците обкръжават колата и измъкват Филип на-
вън. Какво искат да направят с него? А как ще постъпи 
Паула? Но нека проявим малко търпение. Защото 
идва  ред на нашия Професор. 

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

Водещ 
Helau, helau, господин професоре! Днес в Радио Д об-
становката беше малко хаотична. И думите в изрече-
нието ли се държат по такъв хаотичен начин? 

 
Професор 
Слава Богу не. При частите на изречението съществу-
ва определен ред. Тъкмо затова искам да говоря днес, 
като подчертавам, че става дума за части на изрече-
нието, а не за отделни думи. 
 
Водещ 
Дали да не  започнем с глаголите, т.е. със сказуемото? 
 
Професор 
Добро предложение. Драги слушатели, моля, обърне-
те внимание в следващите примери само на глаголни-
те форми BIN и FAHREN. В разказното изречение 
тези глаголи се намират на второ място. 

 
Sprecherin 
Ich bin eine Hexe. 
Wir fahren weiter. 
 

Водещ 
А какво стои в началото на изречението?  
 
Професор 
В началото обикновено стои добавката към глагола в 
именителен падеж, т.е. подлогът. В двата примера, 
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които току-що чухме, това бяха местоименията ICH и 
WIR. 
 

Sprecherin 
Ich bin eine Hexe. 
Wir fahren weiter. 
 

Водещ 
Какво имате предвид, когато казвате “обикновено”? 
 
Професор 
По правило трябва да поставяме подлога в началото 
на изречението. Но в разговорната реч често ще чуе-
те, че в началото на изречението стои нещо съвсем 
друго. Чуйте сега двете възможности.  

 
Sprecher 
Ich bin heute eine Hexe. 
Heute bin ich eine Hexe. 
 

Водещ 
А какви части на изречението могат да стоят в начало-
то му? 

 
Професор 
Най-често това са често думи, обозначаващи време, 
като например “днес” – HEUTE. Могат да са и думи, 
обозначаващи място. Чуйте един пример с думата 
“тук” - HIER. 

 
Paula 
Wir sind hier mitten im Karneval. 
Hier sind sehr viele Menschen. 
 

Водещ 
Но в началото на изречението могат да стоят и допъл-
нения, нали така? 
 
Професор 
Да, вече няколко пъти се натъкнахме на такива случаи 
с допълнения във винителен падеж, например с до-
пълнението DAS. 

 
Sprecher 
Das sehe ich. 

 
Paula 
Das sehe ich. Sehr witzig. 
 

Професор 
Бих желал да обобщя. В разказното изречение глаго-
лът винаги стои на второ място. 
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Водещ 
Благодаря Ви за днес, господин професоре! А Вие, 
драги слушатели, чуйте още веднъж двете сцени! 
В първата сценка Филип си е сложил маска на вещица, 
тъй като е карнавал. 
 

Wiederholung Szene 1 
 
Stimme 
Ja, ist ja gut. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
 
Paula 
Hallo, was ist denn mit dir los, Philipp? 
 
Philipp 
Ich bin eine Hexe. 
Heute bin ich eine Hexe; eine Hexe, hi, hi. 
 
Paula 
Oh, das sehe ich. Sehr witzig. 
 
Ayhan 
Aber Paula, was ist denn mit dir los? 
Heute ist doch Rosenmontag. 
Und die Deutschen … 
 
Philipp 
… helau, helau. 
 
Paula 
Oje, oje 
Radio D 
ein Zirkus 
 
Compu 
Achtung: Recherche – Recherche 
Hexe stiehlt Autos – Hexe stiehlt Autos 
 

Водещ 
Филип и Паула потеглят с кола към малко градче, къ-
дето една вещица краде коли. 
 

Wiederholung Szene 2 
 
Paula 
Ja, hallo. Wir sind hier mitten im Karneval. 
 
Philipp 
Helau, helau. 
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Paula 
Wir fahren jetzt noch weiter, aber ... 
... hier sind sehr viele Menschen. 
 
Philipp 
Lauter Hexen. 
 
Hexengesang 
Erst eins, dann zwei, 
dann drei, dann vier, 
dann stehn die Hexen vor der Tür. 
Sie rütteln dich, sie schütteln dich, 
sie kommen und fallen über dich. 
 
Stimme 
Hey, Mann. Los. Komm raus. 
 
Philipp 
Halt, ich bin doch auch eine Hexe. 
Halt. Hilfe, Paula! 
Meine Maske! Wo ist meine Hexenmaske? 
 

Водещ 
В следващия урок ще чуете какво се случва с Филип и 
бедната Паула. 

 
Paula 
Liebe Hörerinnen und Hörer, bis zum nächsten Mal. 
 

 Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте Ин-
ститут и Радио Дойче Веле.  

 
Ayhan 
Helau! 
 
 

Herrad Meese 


