DURST PÉTER
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL
GYULA ÉS PÉTER 5
Vasárnap Péter elmegy a barátjához, Gyulához egy kicsit beszélgetni. Péter busszal megy.
Gyula egy szép nagy házban lakik. Péter csönget. Gyula ajtót nyit. Bemennek a házba.
Először bent ülnek a házban, de később kimennek a kertbe, mert nagyon szép idő van.
Beszélgetnek a művészetről, a képekről és a versekről. És persze a nőkről.
Itt van néhány szó a beszélgetésből. Ön szerint mit mondanak?
dolgozni
sok képet festesz
sok verset írok
kicsi a lakásom
nagyon szépek
Évának
szép nő
már nem szeret
szép szerelmes verseket

Gyula lemegy a pincébe, és hoz néhány üveg bort. Hoz vöröset és fehéret is. Egy üveg száraz
vörösbort tesz az asztalra. A költő és a festő egész este a kertben ül, beszélget, és bort iszik…
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- Nagyon jó, hogy megint tudunk dolgozni. Te sok képet festesz, én sok verset írok.
- Így van. Én már olyan sok képet festettem, hogy nem tudom őket hova tenni. Tudod,
kicsi a lakásom.
- Miért nem hozod őket ide? Itt van néhány szoba a földszinten, ott sok festmény elfér.
- Köszönöm. Nagyon kedves vagy. Jövő héten áthozok néhány képet. Tényleg nem
tudom hova tenni őket. De nem akarom eladni mindet, mert nagyon szépek.
- Igen, tudom. És Évának is tetszenek.
- Éva nagyon szép nő. És nagyon kedves.
- Igen, de szerintem már nem szeret.
- Tényleg?
- Igen… Pedig olyan szép szerelmes verseket írtam neki. Akarod hallani a legszebb
szerelmes versemet?
- Hát…
- Jó. Várjál. Itt van, olvasom:
Nem megyek többet kocsmába,
Szerelmes vagyok Évába.
Otthon maradok vele,
Mert nagyon szép a szeme.
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- Ugye szép?
- Igen, Gyula, ez tényleg nagyon szép vers. Van egy kis borod?
- Persze. Igazad van, az lesz a legjobb, ha iszunk egy kis bort.

Gyula lemegy a pincébe, és hoz néhány üveg bort. Hoz vöröset és fehéret is. Egy üveg száraz
vörösbort tesz az asztalra. A költő és a festő egész este a kertben ül, beszélget, és bort iszik…
Miről beszélget Gyula és Péter?
Te miről beszélgetsz a barátaiddal?

