DURST PÉTER
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL
GYULA ÉS PÉTER 2
Péter három hónapig csak utazott. Ezek az új képei. Ön szerint mi van a képeken? Hol
festette a képeket?

A városi Galériában most Péter képeit lehet látni. A festő sokat utazott és az utazások közben
sok képet festett. Gyula is ott van a Galériában. Találkozik Péterrel.
GY
- Péter! Szervusz!
P
- Gyula, de jó, hogy itt vagy!
GY
- Régen láttuk egymást.
P
- Igen, Tudod, három hónapig csak utaztam. Nagyon jó volt. Megint tudok festeni.
GY
- Igen, látom. És gratulálok, nagyon szépek az új képek.
P
- Köszönöm. Ez a kedvencem. Akkor festettem, amikor az Antarktiszon voltam.
Látod, a sok szép, fehér hó…
GY
- Aha. Szép. És ez? Ez is az Antarktisz, ugye?
P
- Igen. És ott van két pingvin. Gyula, az Antarktisz csodálatos. És a pingvinek is
csodálatosak.
GY
- Igen, látom. És ez? Ugye ez is az Antarktisz…
P
- Nem, ez a sivatag. Akkor festettem, amikor a Szaharában voltam. A Szahara
gyönyörű.
GY
- Aha. És gondolom, nagyon meleg van.
P
- Igen, de az nem baj. És Mexikóban is voltam.
GY
- Aha. És ez… Ez… Ez Mexikó?
P
- Igen, a szállodában a 10. emeleten laktam. Ez egy mexikói ember kalapban.
GY
- És ez biztos egy nagy mexikói ember kalapban és két kicsi mexikói gyerek
kalapban…
P
- Majdnem. Ez egy mexikói pincér, aki két tányért visz. Gyula, Mexikó csodálatos!
GY
- Nagyon örülök, hogy már tudsz festeni. És képzeld el, én is tudok verseket írni!
P
- Igen? Hihetetlen! Gyula, ez fantasztikus! Mi történt?
GY
- Majd elmondom. Gyere el hozzám! Ráérsz kedden? Lesz nálam egy kis buli.
P
- Persze, ráérek. Most mennem kell, mert itt vannak a tévések és interjút akarnak
csinálni velem. De akkor kedden találkozunk!
Múlt idő
voltam
voltál
volt

voltunk
voltatok
voltak
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Órai munkához képeket osztunk ki
Ön most festő. Hol volt, amikor ezeket a képeket festette?
Akkor…, amikor…
Ezt a képet akkor festettem, amikor…

