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Урок 26 – Сбогуване с Айхан 
 
Тъжна новина: Колегата Айхан се сбогува, защото тръгва за Турция. Въпреки 
че колегите са му подготвили изненада, прощалното парти не носи особено 
весело настроение. 
 
Когато Паула се появява сутринта в редакцията, тя заварва подготовката за партито. 
Но поводът за празненството никак не й допада: Айхан напуска редакцията на Радио 
Д и отива в Турция, за да помогне на баща си. За сбогом има кратка реч и подарък 
за Айхан, който трябва да му напомня за неговата приятелка Ойлалия.  
  
Заради празненството в този епизод професорът не се занимава с граматически 
единици. Но все пак  прави някои пояснения за съставните съществителни. 
 
 
Манускрипт към урок 26 
 

Обявяване с встъпителна музика: 
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 двайсет и шестия ни урок от езиковия 
радиокурс Радио Д, драги слушателки и слушатели! 
Това е последният урок от първата поредица на този 
курс. Не се бойте обаче! Ще има и втора поредица. 
Както си спомняте, Паула и нейният колега Филип са в 
Хамбург на журналистическо разследване. Когато на 
сутринта тя се връща в редакцията на Радио Д, там я 
чака изненада. Въпреки ранния час, Йозефине вече е 
в редакцията, но не е само това. Паула с изумление 
вижда по бюрата чаши, напитки и сандвичи. Всичко 
това съвсем прилича на парти. Но защо ли? И по какъв 
повод? 
Чуйте сами какъв е поводът за партито. 

 
Szene 1: In der Redaktion 
 
Paula 
Hallo, guten Morgen. 
Josefine, du bist schon da? 
 
Josefine 
Aber natürlich. 
Heute gibt es hier eine Party. 
Und da bin ich immer dabei. 
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Paula 
Eine Party? Wieso? 
 
Josefine 
Eine Abschiedsparty. Für Ayhan. 
 
Paula  
Wie bitte? 
 
Josefine 
Ja, weißt du das denn nicht? 
Ayhan geht weg. Weg von Radio D. 
 
Paula 
Wirklich? 

 
Водещ 
Както сигурно сте разбрали, партито е в чест на Айхан. 
Това е прощално парти за Айхан, защото той, уви, 
напуска Радио Д.  
 

Josefine 
Ayhan geht weg. Weg von Radio D. 
 

Водещ 
Йозефине, която много обича партитата и 
събиранията, е дошла още от сутринта в редакцията 
точно по тази причина. 
 

Josefine 
Heute gibt es hier eine Party. 
Und da bin ich immer dabei. 
 

Водещ 
Паула е шокирана. Айхан никога не е дори намеквал, 
че ще напуска! Обидно е малко да научава от 
Йозефине, че Айхан организира ПРОЩАЛНО ПАРТИ 
(на немски ABSCHIEDSPARTY). 
 

Paula 
Eine Party? Wieso? 
 
Josefine 
Eine Abschiedsparty. Für Ayhan. 
 

Водещ 
Горката Паула! Тя толкова си мисли за Айхан! Иска 
дори да го попита дали знае положителното значение 
на причастието GETÜRKT (на български “измамно”, 
“фалшиво”), а той тъй внезапно е решил да напусне! 
Как е възможно това? Паула просто не може да 
повярва и решава на всяка цена да разбере защо. 
Чуйте и Вие закъде заминава Айхан. 
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Szene 2: in der Redaktion: Gespräch 
 
Josefine 
Dann Prost, Ayhan. Alles Gute. 
 
Paula 
Hallo, Ayhan, kommst du mal? 
 
Paula 
Stimmt das, du gehst wirklich weg? 
 
Ayhan 
Ja, ich gehe weg von Radio D. 
 
Paula 
Aber warum? 
 
Ayhan 
Ach Paula, es ist schon schwer. Ihr ward alle sehr nett, 
aber jetzt ... 
 
Paula 
... aber was ist jetzt? 
 
Ayhan 
Mein Vater braucht meine Hilfe. Da muss ich in die 
Türkei. 
 
Paula 
Für immer? 
 
Ayhan 
Das hoffe ich nicht. 
 
Compu 
Eine Rede für Ayhan, eine Rede für Ayhan. 
Ruhe bitte; eine Abschiedsrede. 
 

Водещ 
Сигурно сте разбрали, че на Айхан му се налага да 
замине за Труция при баща си. 
 

Ayhan 
Da muss ich in die Türkei. 

 
Водещ 
Причината е, че бащата на Айхан се нуждае от 
неговата помощ. 
 

Ayhan 
Mein Vater braucht meine Hilfe. 
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Водещ 
Айхан не казва от какво точно се нуждае баща му, а и 
Паула не пита. Тя се интересува от друго: дали Айхан 
завинаги заминава за Турция.  
 

Paula 
Für immer? 

 
Водещ 
Явно обаче и Айхан не знае колко време ще трябва да 
остане в Турция. За Паула като че ли има една малка 
утеха: Айхан се надява, че няма да остане в Турция 
ЗАВИНАГИ (на немски FÜR IMMER). 
 

Paula 
Für immer? 

 
Ayhan 
Das hoffe ich nicht. 
 

Водещ 
Засега очевидно не е ясно колко време Айхан ще 
трябва да остане в Турция. В този миг се включва 
Компу, който очевидно е на мнение, че на едно 
прощално парти трябва да има и прощално слово. 
 

Compu 
Eine Rede für Ayhan, eine Rede für Ayhan. 
Ruhe bitte; eine Abschiedsrede. 

 
Водещ 
Явно нашият професор, който участва във всеки урок 
в нашия “Разговор за езика”, също е чул 
предложението на Компу, но го е изтълкувал 
неправилно и мисли, че вече е негов ред. 
 
Професор 
Да, да, прощално слово, слово за прощаване. Това е 
прекрасно, прекрасно! ПРОЩАЛНО СЛОВО, 
ABSCHIEDSREDE – едно прекрасно съставно 
съществително! 
 
Водещ 
Няма как, Компу пак трябва да се включи и да помоли 
професора за тишина.  
 

Szene 3: In der Redaktion: Unterbrechung (1) 
 
Compu 
Ruhe, jetzt kommt eine Abschiedsrede. 
Bitte still sein; auch Sie, Herr Professor! 
 

Водещ 
Но никой не е подготвен да държи прощално слово. 
Паула все още е леко шокирана, докато Филип сякаш 
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изобщо не е нещастен, че Айхан ги напуска. Ами да, 
той явно се надява, че конкурентите му ще станат с 
един по-малко. Та нали сам видя как Паула изпадна в 
романтично настроение, когато се сети за Айхан. 
Накрая Филип решава да каже няколко думи. Чуйте го 
и Вие! 
 

Szene 4: In der Redaktion: Rede 
 
Philipp 
Ja; lieber Ayhan, 
ich will eigentlich gar keine Rede halten,  
ich will nur ein paar Worte zum Abschied sagen: 
Es war sehr schön mit dir hier bei Radio D, danke! 
 
Nun musst du ja leider in die Türkei. 
Aber jetzt –  
feiern wir erst mal. 
 
Alles Gute. 
 
Paula 
Alles Gute – auch für deinen Vater. 
 
Josefine 
Alles Gute. Prost. 
 

Водещ 
В началото Филип подчертава, че няма намерение да 
държи слово. 
 

Philipp 
Ich will eigentlich gar keine Rede halten. 
 

Водещ 
Той просто иска да каже няколко думи на раздяла. 

 
Philipp 
Ich will nur ein paar Worte zum Abschied sagen. 
 

Водещ 
Филип благодари на Айхан с думите, че в Радио Д е 
било много хубаво с него. Е, дали го казва от сърце 
или просто от учитвост, това е друг въпрос. 
 

Philipp 
Es war sehr schön mit dir hier bei Radio D, danke! 
 

Водещ 
Сега е време всички да се повеселят и да пожелаят на 
Айхан всичко хубаво – на него и на баща му. 
 

Philipp 
Aber jetzt   
– feiern wir erst mal. 
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Philipp 
Alles Gute. 
 
Paula 
Alles Gute – auch für deinen Vater. 
 
Josefine 
Alles Gute. Prost. 
 

Водещ 
Сигурно някои от Вас, драги слушатели, вече се чудят, 
че нещо липсва, или пък си мислят, че в Германия 
няма такъв обичай. Но вярната Йозефине, която, 
впрочем, е подготвила цялото парти, не е забравила и 
това: прощален подарък за Айхан. 
 

Szene 5: In der Redaktion: Geschenk (1) 
 
Josefine 
Ja, lieber Ayhan, wir haben noch ein Abschiedsge-
schenk für dich. Zur Erinnerung.  

 
Водещ 
Йозефине още не е довършила, когато... когато един 
познат глас я прекъсва. Да, предположението Ви е 
правилно: професорът се намесва пак.  
 
Професор 
Подарък за прощаване, ПРОЩАЛЕН ПОДАРЪК, 
ABSCHIEDSGESCHENK – още една прекрасна 
съставна дума. KOMPOSITUM, KOMPOSITUM. 
 
Водещ 
Компу го е чул и го е разбрал, така че отново е 
принуден да помоли професора да пази тишина. 
 

Szene 6: In der Redaktion: Unterbrechung (2) 
 
Compu 
Kompositum, Kompositum, das kennen unsere Hörerin-
nen und Hörer noch nicht.  
Bitte still sein; auch Sie, Herr Professor! 
 

Водещ 
Както чувате, професорът изпълнява молбата на 
Компу, така че Йозефине вече може да връчи 
прощалния подарък на Айхан. Опитайте се да си 
представите ситуацята и да отгатнете какъв подарък 
Йозефине е избрала за Айхан.  
 

Szene 7: In der Redaktion: Abschiedsgeschenk (2) 
 
Josefine 
Ja, also ein Abschiedsgeschenk. 
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Eine in der Redaktion liebst du ja sehr und deshalb 
bekommst du ... 
 
Pack doch mal aus. 
 
Ayhan 
Ein Stofftier.  
Das ist ja – eine Eule, 
eine kleine Eulalia. Vielen Dank. 
 
Eulalia  
Wie bitte? Ich? Als Stofftier? 
Ich bin ich. Ich bin Eulalia. 
 
Ayhan 
Du bist und bleibst Eulalia. 
 
Eulalia 
Dann brauchst du auch kein Stofftier. 
 

Водещ 
Разбрали сте, навярно, че подаръкът представлява 
една малка кукумявка. Айхан шеговито подхвърля, че 
това е една малка Ойлалия. 
 

Ayhan 
Das ist ja – eine Eule, eine kleine Eulalia. 

 
Водещ 
Сигурно сте се досетили, че това, разбира се, не е 
истинска кукумявка. Йозефине е избрала за Айхан 
една кукумявка от плат, плюшена играчка. На немски 
буквално “платнено животно” - STOFFTIER.  
 

Ayhan 
Ein Stofftier. 

 
Водещ 
Йозефине явно е забелязала, че Айхан много харесва 
Ойлалия. И съвсем естествено, обяснявайки, защо е 
избрала такъв подарък, тя казва, че Айхан особено 
обича една, да го кажем, “дама” в редакцията. 
 

Josefine 
Eine in der Redaktion liebst du ja sehr und deshalb 
bekommst du ... 
 

Водещ 
Когато чува тези думи, Паула леко се изчервява, 
защото явно си мисли, че става дума за нея. 
Но самата Ойлалия, за която намеква Йозефине, 
никак не е доволна. Напротив, тя дори е възмутена, че 
някой си позволява да подарява нея под формата на 
плюшена играчка. Така де, Ойлалия е една! Друга 
няма!  



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Radio D – Teil 1 
 
 

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

Seite 8 von 9 

 
Eulalia 
Wie bitte? Ich? Als Stofftier? 
Ich bin ich. Ich bin Eulalia. 
 

Водещ 
Айхан е на същото мнение, но нейната реакция е 
малко неочаквана: щом е така, значи той изобщо няма 
нужда от плюшена играчка. 
 

Ayhan 
Du bist und bleibst Eulalia. 
 
Eulalia 
Dann brauchst du auch kein Stofftier. 
 

Водещ 
Нашият професор обаче гледа на подаръка не в 
психологически, а в езиков план. Да, господин 
професоре! 
 
Професор 
Плюшена, плюшена, плюшена играчка – ами че това 
също е съставна дума. Мхм... STOFFTIER – 
KOMPOSITUM. На български: ПЛЮШЕНА ИГРАЧКА – 
СЪСТАВНА ДУМА. Да, да... 
 
Водещ 
Компу обаче за пореден път обръща внимание на 
професора, че няма време за разговори, посветени на 
езика. Единствено добросърдечният Айхан се 
съжалява над професора и решава да му подари 
нещо. Чуйте какво. 
 

Szene 8: In der Redaktion: Geschenk 
 
Compu 
Herr Professor, wir feiern eine Party, jetzt ist keine Zeit 
für ein Gespräch über Sprache. 
 
Ayhan 
Herr Professor, ich habe auch ein Abschiedsgeschenk 
für Sie: Ich schenke Ihnen mein Kompositum.  

 
Професор 
Благодаря ти, Айхан, наистина, много мило! 
Благодаря! 
 
Водещ 
Да, мило е, наистина. Понеже професорът много 
искаше да поговори за сложните съставни думи, но не 
му остана време, Айхан му подарява прощална песен. 
На немски ABSCHIEDSLIED – също сложно-съставна 
дума, KOMPOSITUM. 
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Водещ 
Е, драги слушатели, ако някой от Вас съжалява, че 
днес нямахме “Разговор за езика”, веднага мога да го 
утеша. Във втората поредица от нашия радиокурс ще 
имате още много срещи с нашия професор. Тогава ще 
му дадем възможност да Ви разкаже и за чудесното 
свойство на немския език да свързва по няколко думи 
в една и да образува така наречените сложни-
съставни съществителни. 
За днес Ви пожелаваме дочуване и се надяваме, че 
ще слушате и втората поредица от радиокурса. 
 

Josefine  
Bis zum nächsten Mal, liebe Hörerinnen und Hörer. 
 

Чухте Радио Д. Радиокурс по немски език на Гьоте 
Институт и радио Дойче Веле. 

 
Ayhan 
Und ein letztes Mal: tschüüüs. 
 
 

Herrad Meese 


