
DURST PÉTER 
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL
GYULA ÉS PÉTER K2

Gyula ma Péternél ebédel. Péter egy kis lakásban lakik. Gyula 11:30-kor érkezik. Csönget. 
Péter ajtót nyit és Gyula bemegy a lakásba. A lakás kicsi, de nagyon szép. Péter festő, ezért 
minden nagyon színes. Péter ebédet főz. 

P - Még nincs kész az ebéd. Még kell fél óra.
GY - Jó. Nem sietek. Mit főzöl? 
P - Paprikás krumplit. 

Gyula bemegy a konyhába. Ott van a paprikás krumpli, de nem túl szép. 

GY - Péter! Ez a paprikás krumpli?
P - Igen. Valami baj van?
GY - Hát.. Nem baj, ha én rendelek egy pizzát?
P - Nem baj. De szerintem ez a paprikás krumpli nagyon finom lesz.

Gyula pizzát rendel. Amikor kész a paprikás krumpli, megérkezik a pizza is. Az asztalon van 
a paprikás krumpli és a pizza. Gyula pizzát eszik, Péter paprikás krumplit. Péter eszik egy 
kicsit, de a paprikás krumpli nem túl jó.

P - Gyula! Adsz egy kis pizzát? 
GY - Persze. Itt van a fél pizza. Jó?
P - Jó, köszi. Kérsz bort?
GY - Igen. 
P - Milyen bort kérsz? Van néhány üveg villányi bor, de van házi bor is. Ez az apukám 

  bora. Az apukámnál van egy kis kert a ház mögött és ott van szőlő. Apukám minden 
  évben csinál bort. Nagyon finom.

GY - Hm... Hát, én inkább villányi bort kérek. 
P - Jó. Te villányi bort kapsz. Itt van egy üveg villányi bor. Én házi bort iszom.

Péter két üveg bort tesz az asztalra. Egy üveg villányi bort és egy üveg házi bort. Gyula 
villányi bort iszik, Péter házi bort.

P - Gyula, adsz egy kis villányi bort?
GY - Persze, tessék.
P - Ez a házi bor nem igazán jó. Biztos túl meleg van a spájzban... 
GY - Biztos...

A költő és a festő pizzát eszik és villányi bort iszik. Nem házi bort.


