DURST PÉTER
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL
GYULA ÉS PÉTER 4
Tegye helyes sorrendbe a bekezdéseket!
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a)
Péter elmegy a mosdóba. Siet, mert a lány várja. Szeretne vele beszélgetni egy kicsit. Hm…
Tetszik neki a lány. A mosdóban belenéz a tükörbe. Nem borotválkozott. És a régi rossz
fekete póló van rajta. És tegnap is ez volt rajta. Na, mindegy. Nem a ruha teszi az embert.
Amikor kimegy a mosdóból, meglepődik. A lány Gyulával beszélget. Amikor meglátják
Pétert, mosolyognak.
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- Szia!
- Szia! Hát te?
- Én mondtam, hogy kedden egy buliba megyek, de Te azt mondtad, hogy nem érsz rá.
- Igen, mert tudtam, hogy én is buliba megyek kedden. De nem tudtam, hogy ez
ugyanaz a buli. De jó, hogy találkozunk!
- Én is nagyon örülök. Mindjárt visszajövök és beszélgetünk.
- Jó, itt megvárlak.

c)
Péter szomorú. A lány a legjobb barátjával jár. Péter elmegy whiskyért.
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- Bemutatom Évát.
- Mi már találkoztunk.
- Igen, a galériában.
- Tényleg? Persze, Éva is ott volt. De nem mondta, hogy beszéltetek.
- Ó, csak egy pár szót.
- Mindegy. Szóval mondtam, hogy megint tudok dolgozni. Tudod, hogy miért? Mert
találkoztam Évával. És szerelmes vagyok. Éva a múzsám! És gyönyörű szerelmes
verseket írok.
- Hát, ez nagyszerű. Nagyon örülök neki. És gratulálok.
- Köszönöm.

e)
Kedden Péter elmegy Gyulához a buliba. Köszön Gyulának és elkezd beszélgetni a többi
vendéggel. Péternek tetszik a társaság: költők, festők, zenészek és művészek. Éppen a
mosdóba megy, amikor meglátja azt a lányt, akivel a galériában találkozott a kiállításon.
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Milyen ruha van Péteren?
Péteren / rajtam / rajtad / rajta / rajtunk / rajtatok / rajtuk fekete póló van.

