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� Komáromi Dóra

Kapcsolat két ütésben
Mobilnovella

febr. 17., 10:59
Héj, élsz még? 

Ki vagy?
Akkor jó :P Már féltem a tegnap este után…

Ki vagy? Mi volt tegnap este?
Te tényleg nem emlékszel? 

Az őrületbe kergetsz 
Kitől van meg a számom?

Tőled. De gondoltam, hogy te nem fogsz felhívni
Név? Mit csináltam?

Felhívlak. Pill.

febr. 20., 15:09
Figyelj kések 5 percet.

Ok.
Itt vagyok. Nézz jobbra.
Várom a következőt 

Én is.

febr. 25., 17:24
Kávé?

Holnap ráérek. 5-kor az egyetemi városban?
Ok.

Hol vagy már?
Héj.

Előre.
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febr. 26., 01:40
Oink-oink :P:P

? 
Ez a bohóc hangom.

Ez disznó. Vágjuk le.
Ez nem disznó. Ez bohóc. Levágnál?

Téged? Soha 
De egy random bohócot levághatnánk.

Hozom a nagykést.
Lehet színes a vére.

Fúj…
Azt tudtad, hogy bohócvérből készítik a jégkását?
A jeti hűti. Meg vizeli. 
Vizezi… XD Bocs auto correct.
 Végül is nem áll távol 
Ja, szerintem is kicsi van neki.
Komplexusos. 

Jégkása holnap?
Nincs hideg hozzá?

Majd szólunk a jetinek
Hogy melegebben?

Ja
Bár az már nem kása.
5-kor a szökőkútnál.

febr. 26., 16:00
Szólj ha indulsz.

Indultam
márc. 01., 14:00

Kávé?
Kávé?

Ok
márc. 03., 11:58

Várlak a fotokopirnicánál.
márc. 04., 12:47

Várlak a macis bácsinál.

márc. 07., 14:00
Várlak a fotokopirnicánál.
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márc. 13., 14:00
Beszéltem Ginával ráér kedden 

Hánykor?
Egész este. Koktélozást ígértem neki.

Nekem hányra kell ott lennem?
És hol?

Nem velem jössz?
Hagyom, hogy beszélgessetek előtte.

Nem szükséges  emígy is beszélgetünk, 
csak be akarlak mutatni.

Az a helyzet, hogy előtte találkozom egy haverral,  
szóval csak később érek oda.

Na, de megígérted 
Odaérek, csak később.

Jó, akkor a Cuba Libreben várlak.  
Nyertünk ingyen italt facen 

márc. 14., 22:48
A pultnál vagyunk.
Jössz már?
Héj… hol vagy?

5 perc

márc. 15., 10:01
Ginának bejöttél… Bár a Ginás viccet  
már páran elsütötték. :P 

Próbálkozni szabad :)
Ja, szar poén volt 

Asszony, ne játssz egy férfi humorérzékével.
Ne hívj asszonynak. Még 1 hónaposak  
se vagyunk.

márc. 17., 13:17
Várlak a menzán

márc. 20., 19:00
Kávé?

Ok. De elfogyott az óvszer. Úgyhogy ha 
akarsz kávét, hozz. 
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márc. 22., 10:12
Hozz kenyeret. 

meg egy kecsapot. 
Majd kifizetem.

márc. 25., 19:19
Akarsz-e játszani? 

X-box?
márc. 31., 01:07

Alszol?
Öt méterre vagy tőlem és smst írsz?

Csak nem akartalak felkelteni, ha esetleg aludnál.
Felmászhatsz hozzám az ágyba. Már nem haragszok.

ápr. 01., 17:26
Fagyit akarok… 

Egyél.
Vegyél. 

Most nem érek rá. Bocsi.

ápr. 03., 13:35
Várlak a menzán

ápr. 04., 21:06
Kávé?

ápr. 05., 22:04
Átmegyek

Gyere, várlak 

ápr. 07., 21:06
Átmehetek?

Tanulok, holnap vizsga.
Csendben leszek.

Gyere 

ápr. 08., 19:51
Sikerült

Ügyes vagy  Gyere hozzám ünnepelni
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Haha  Az ágyamba ünnepelek most… 
Majd később

Átmehetek?
Nem  tanulok… a múltkor is mi lett belőle

ápr. 14., 18:23
Ma?

Holnap 

ápr. 15., 12:27
Bocsi haza kell mennem, majd jövő héten találkozunk 

ápr. 18., 19:27
Ne haragudj… Nem kellett volna vele aludnom.

Beszéljük meg…
Légyszi…

ápr. 19., 20:53
Te töröltél Facebookról?

ápr. 22., 02:10
Hello from the other side

I must’ve called a thousand times
To tell you I’m sorry

Kérlek ne, részeg vagy
For everything that I’ve done

Nem vagymnuk
Nem vgayok

És az autocorrected is angolon van…

ápr. 23., 09:09
Bocs a tegnap estéért részeg voltam. Nem írtam volna neked.

De józanul is szeretlek
Ne most sátán

Ok


