A GAME CALLED LOVE
Description:
"A Game Called Love" isang larong napakakomplikado. Paano kung yayain kang
laruin ito greatest enemy mo? Papayag ka ba para lang mapatunayan niyo sa isa't
isa kung sino ang "LOSER"

PROLOGUE

She's Beautiful
She's Hot
She's Rich
She's Arrogant
She's Elegant
She's a Spoiled Brat
She's a Warfreak
She's a VIP of BIG BANG
She's Competitive
and SHE'S A MODEL

in short DESIREE ALYANNA LEE HARRIET

==========================================================

He's Handsome
He's Hot
He's Rich
He's Arrogant
He's Elegant
He's a Spoiled Brat
He's a Warfreak
He's a VIP of BIG BANG
He's Competitive
and HE'S A MODEL

in short TREVOR KAILLE TAN CLINTON

Dahil mapaglaro ang tadhana.......

Pinagtagpo sila....

Hindi kaya magkaroon ng WORLD WAR III ????????

Same charges repel isn't it????

and what if they play A Game Called Love?

Who will WIN?

and

Who's the LOSER?

======================================================

New Story nanaman!!!! =))
Dedicated to Miss Alyanna! Ayan na Chingu! Hahaha :D

CHAPTER 1: MY GREATEST ENEMY

Her cellphone rings at 1pm..

the ring tone was Ego by BIG BANG ( A/N: KPOP po yung Grupong Big Bang)

===================================
[Taeyang]
Nawahneun dareun sesange saneun neon
Mwol chowahaneunji naneun eotteon-ji
Hangsang dangdang-han geunyeoye geu miso yeh
Nal sarojababeorinkeol eotteo-khae
======================================

"hmmmmmmm...."

=========================================
[All]
You’re so beautiful nan hollyeobeoryeosseo nan
Keudae saengga-ge jam deul suga eom-neun i bam
You’re so wonderful nan michyeobeoryeosseo nan
Jeongshin-charil suga [Taeyang] eop-seo na eojireowoyo
==========================================

Tumagilid siya..

at tinakpan niya lang yung isang tenga niya ng unan..

hanggang sa tumigil na sa pag alarm yung cellphone niya..

Her cellphone ring again at 3pm..

The ringtone was How Gee by Big Bang

============================================
One for the money, two for the show
We got the party people screamin' out (hey - ho)
Let's go!
===========================================

"arrrrggghhhhh ...."

ngayon kumuha na siya ng tig isang unan at nilagay ito sa mga tenga niya...

at nakatulog siya ulit ...

Her cellphone ring again for the last time at 6:00pm..

The Ring tone was Stupid Liar by Big Bang

=========================================
[GD & TOP]
O-OOH O-OOH O-OOH
Welcome back
How do you doing ladies?
O-OOH O-OOH O-OOH
You all already know what it is
You can’t touch this YEAH YG and another Big Bang Come on!

I'm so stupid, I'm so stupid, I'm so stupid in love
(YEAH YEAH YEAH YEAH) I'm so stupid, I'm so stupid, I'm so stupid in love
================================================

She ignore it..

=============================================
[Seungri]
How could you be so, how could you be so
Naneun neol mot mideo (yeojamyeon da shirheo)
Nega nal beoryeo nohgo ije wa ireomyeon Nan tto muneojil tende (BLA BLA BLA BLA) Let’s go!
=================================================
"Kinakantahan ako ni Seung Ri My Loves .... ♥ "

"Seung Ri......" napabangon siya.....

"WAAAAAAHHHHHH!!!!!!!!!" sigaw niya...

"OMG!!!!!! 6pm na.... Malelate na ko sa Concert ng Big Bang .."

"Ottokhae..." (A/N: otoke ang pagkakabasa ^_^v)

"Ottokhae..." it means "oh my god " or "What shall i do?"
(A/N: Korean po yan. Sensya... KPOP po kasi yung mga Bida XD)

Tumayo na siya at agad pumunta ng C.R..

after 15 minutes..

tapos na siya...

Nag ayos na siya ng mukha niya..
Nag-make up..
at kung ano ano pa..

Natapos siya for about 20 mins.

"Manang, pakisabi kila Mommy gagabihin ulit ako.."
"Yes Ma'am." sabi nung Maid nila..

At lumabas na siya..

Inabot din ng 5 minutes bago siya makalabas ng Mansion nila.

Anlawak kasi...

"Where's my car?" sabi niya sa bantay na nila sa front door nila.

"Ma'am pinagbabawalan po kayo magdrive ni Madam..."

"Jogalae???" sabi ni Desiree. (A/N: Jogale ang pagkakabasa.. and it means "You
wanna Die?")

"Wait Ma'am." agad namang kumuha ito ng cellphone niya at may tinawagan.

"Pali....!!!"

"po? pasensya na po Ma'am hindi ko parin kasi makabisado ang ibang mga Korean
Language mo po eh.. yung "Jogalae" lang.. hehehee"

"I said FASTER!!!!!!" sigaw nito sa Bantay. At nanlalaki na ang mga mata nito dahil sa
inis.

"Ma'am Yes Ma'am!" sabi ng bantay na halatang nanginginig ito sa takot. At may
kinausap na ito sa cellphone niya.

Dumating ang Ferrari Enzo ni Desiree

(See Pictures at the Right Side)

Kumuha siya ng Shades niya sa bag niya at
Agad siyang sumakay dito,

nag seat belt na siya

at pinaharurot agad ang kotse niya..

"Oh sheeeezzzz!!!!!!! 20 minutes left. AHHHHHHHH!!!!!" sabay pukpok niya sa
manibela..

eeeeeeeeennnnnnnggggggggggggg.......................

Mamaya maya lang ..

may nakita siya sa unahan niya na kaparehas ng kanyang kotse..

Nagulat siya..

"SIOMAI! At kailan pa naduplicate ang pinakamamahal kong Car.."

Mas binilisan niya ang pagpapatakbo...

Eennnnnnnggggggggggggggggggg......

pero mas nauunahan talaga siya nung kotseng iyon...

Andami nading kotseng nakakasabayan nila ..

at
Iba't ibang vehicles..

kaya naman nagzizigzag zigzag na ang pagpapatakbo niya
para lang makita kung sino yung may ari ng kotse na iyon.

Nakita niya sa dulo na nagstop light.

kaya medyo binagalan na niya yung pagpapatakbo

dahil baka maaksidente siya..

and sa wakas..

nakatabi niya ang kotse na iyon..
dahil nga nag stop light.

Binuksan niya yung mirror niya...

Nakita niyang Lalaki ang nagmamay ari nito.
Hindi niya makita yung mukha dahil naka side view ito at nakashades din.

Kumaway kaway siya dito ..

pero mukhang hindi siya pinapansin...

Nung nag green light na...
Nag andaran na lahat ng vehicles...

"PABO!" sigaw niya. It means "Stupid/Fool"

And agad sinara na niya yung mirror at hinarurot ulit ang kanyang kotse.

"WAAAAHHH!!!!!!! 10 minutes left......."

Sobrang harurot na ng kotse niya...
Ganun din yung kakambal ng kotse niya.

pero ang pinagtataka niya..

Bakit parehas sila ng way na dinadaanan??

"Pupunta din kaya yun sa Concert ng Big Bang??" bulong niya sa sarili niya.

eeeeeennnnnnnggggggggggggggggggggggggg

Todo todo na yung pagpapatakbo niya....

pero habang tinotodo niya yung pagpapatakbo..

ay ganun din yung kakambal ng kotse niya..

"SHHHEEZZZZZZ!! Gusto ata ng karerahan ng kumag na ito ah???" at napakagat siya
sa labi niya.

at ganun na nga ang nangyari..

parang nagkakarerahan na silang dalawa sa daan...

pazigzag zigzag sila ..

Piipeeeeeeeeepppppp!!!!!
Piipeeeeeeeeepppppp!!!!!

Andami ng bumubusina sa kanila.

"HOOYYYYYY!!!! MAKABUNGGO KAYO!!!!!"
sigaw ng ilan...

pero inignore lang nila yun at patuloy padin sila..

Hanggang sa marating na nila ang lugar kung san magcoconcert ang BIG BANG.

"So???? Talagang pupunta siya sa concert hah?" bulong ni Desiree.

Magpapark na sila ng kotse.

Nagkataon ay dalawang slot na lang yung natitira sa parking lot ..

at magkatabi pa ito..

kaya walang nagawa si Desiree kundi tabihan ang kakambal ng kotse niya.

Nung napark na niya.. ay tinignan niya ang kanyang orasan.

"OMO!!!!!! 5 minutes late na ako. AHHH!!!" tapos tinanggal na niya ang seatbelt niya.

Sabay silang lumabas sa kani kanilang kotse.

Nakita niya yung lalaking papasok na sa loob.

"Hey Jerk!" sabi ni Desiree.

tumigil ito..

at tumingin sa kanya.

Tinanggal nito ang Shades nito...

Desiree Alyanna Harriet's POV

"Hey Jerk!"sabi ko dun sa lalaki na dinuplicate ata yung car ko.

Arrgghh! buset siya! gaya gaya >___<

Tumingin siya sa akin..

at tinanggal niya yung Shades niya..

"Nice Game Alyanna..." sarcastic niyang pagkakasabi sa akin.

at nag evil smile siya sa akin ..

OH SHEEEEEZZZZZZ !!!!

SIYA NANAMAN!!!!!????????????

at

BAKIT SIYA NANDITO???!!!!!!!!!

Arggggghhh .. Baka namamalikmata lang ako??!!

Pero hindi ehhh!!

Yang mga ngiti niyang ganyan!!!!!!!!

hindi talaga ako pwedeng magkamali...

si

Trevor Kaille Clinton yan......

MY GREATEST ENEMY .....

CHAPTER 2: BIG BANG CONCERT

Trevor Kaille Clinton's POV

"YOU!!!! Why are you here???" she said.
"Masamang pumunta???" - ako
"YOU!!!!! COPYCAT!!!!" sigaw niya then pumasok na sa loob.

Wews... Copycat? DUH! Baka siya yun!!!
Paepal talaga yung babae na yun.

Bigla siyang tumigil at lumingon sa akin.

"Don't you dare to call me ALYANNA! YOU JERK!!!"
"AL...YA..NNA...." i said slowly ..

"Sheeemmaayy !!!!! FREAK KAILLE!!!!" tapos pumasok na siya sa loob.

Kung hindi lang babae yun, hinamon ko na yun sa sapakan.
Kaille? Ewww =_=

Eniweys ~
Mukhang hindi pa naman nagstart ang concert...
ang tahimik eh.. tapos medyo madilim.

Magsisimula na ata.

Siyempre .. nandito ako para makamusta ang aking Bestfriend ..

Magkababata kami.. kaso nagkahiwalay kami ng ilang years..
Umuwi sila ng pamilya niya sa Korea eh...

Tapos nabalitaan ko nalang sikat na pala ang mokong..
pero gulat din siya sa akin dahil sikat DIN ako.

MODEL e >:))

Papunta na ako sa pinakaharapan, layo din ah? VIP ako e.
Syempre, si yung bestfriend ko ang nagyaya sa akin dito.

Take note.

LIBRE to XD

Gusto niya daw na nasa harapan ako para makita daw niya agad ako kung sakali.

Namiss ata ako nung mokong XD

May nagsalita na ..

at yun na ~

Nagsimula na ang concert ...

Waleeeyyyy ~ O.P ako, hindi naman kasi ako talaga Fan. Kunwari lang, hahaha XD

Grabeehhh lang .. ingay much ng mga babae. Nakakarindi >____<

Mamaya maya lang naglabasan na yung mga member .
At nakita ko na din si Besfriend ..

Nagwave ako sa kanya ...
at siguro nakita niya din ako..

Nagwave din siya sa akin at ngumiti....

"KYAAAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" sigaw ng katabi ko.

Halos nasira ata ang Eardrums ko grabee >___<

"Kita niyo yun? KYAAAAAHHH!!! OMG!! Kinawayan ako ni Seung Ri my loves!!!!
UWAAAAAAAAAHHH!!!"

tapos hinampas pa ako. FUUUUUU!!!! ~
Sasakalin ko to e =_=

Feelers masyado ah ??
Ako kaya yung kinawayan ni bestfriend. Wew talaga!
I hate girls talaga .. nakapaka .. Lam niyo na!

.
.
.
..
.

Lantod XD

Desiree's POV

Pwede na kong kunin ni Lord!!!!!!
He waved to me ..
with matching smile ..

Uwaaaa ~ Naluluha na ako ...

Nagsimula na silang kumanta ..

Mas lalo tuloy umingay ..

Still Alive ♥
=================================
[G-Dragon]
I’m
still
alive
i’m
still
Nan
jugeo-ganeun
-deut
Namdeulye shiseoneul pihae kyeol-ko sumji anh
==========================

"KYAAAAAHHH!!! ILOVEYOU GDDDD!!!!!"
"GD!!!!!!!!!!!!!!! SARANGHAEEEE!!!!!"

At kung ano ano pang hiyawan ng mga babae.

alive
boijiman

i’m

still
jukji

alive
anha

Oh well ~ inaantay ko lang naman ang part ni Seung Ri ng ako naman ang makatili XD

=================================
[Taeyang]
Eonjena
boran
-deushi
kkeut-kkaji
churakhajiman
i’m
alive
Nan teo isang irheul-ke eop-seo kwahkeoneun dwiiroha-go jump out
Gipi
tteo-reojigo
i-nneun
nae
moseubi
areumdawo
chigeum
Nae
jashineul
haneu-re
deonjyeo
nan
jayurowo
I sunkan-mankeumeun nan sara-isseo i’m still alive
==========================

"OWEMGEEE!!!!!!!! HOT!!!!!"
"OPPA!!!!!!!!!!"

==============================
[T.O.P]
Nareul sarang-haneun geunyeo-ga burhaeng-hae boyeo jachwiireul kamchune
daejungdeu-ri duryeowo
Manheun donggyeonggwah hwahnho jeongseoburan jugeume dae-hae konwehhae
kwehroun
bam
Nae jeolmeumye yupumeun sajinppun nae cheong-chuneun namdeulye jangshikpum
Yeongjeo-gin gireul banneun nae kamseong ni-ga boji mothan mirae nan bwah-sseo
Nae insaeng mellodineun nae-ga jihwiihae kojodwehneun climax reul jeul-gine
Nae-ge michin sonyeodeu-reun ttoktto-khae jakyeokjishim neoreul kajigo nol-gie
=====================================

"WAAAAAAAHHHH!!!!!!!!! GWAPOOOOO NIYA TALAGAA!!!!!!"
"TOP!!!!!!!! PAKASAL NA TAYOOOOOO!!!!!"

======================================
[Seungri]
Saramdeul da tteonado moduga deungeul dollyeodo kayeoun-deuthan nae moseube
neo dongjeong-haedo
======================================
Tumayo ako bigla.

Nilagay ko yung kamay ko malapit sa bibig ko yung parang sisigaw ng malakas. XD

"SEUNGRI OPPA!!!!!!!!!!!!!!!" i shout. Huminga ako ng malalim...

"NOMU NOMU NOMU NOMU CHUWAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"
"Ani....SARANGHAEEEE!!!!! OPPA!! SARANGHAEEEEEEEYOOOO!!!!"

(A/N: Sabi niya, SeungRi .. Gustong gustong gusto kita .. ay hinde pala .. mahal kita)

grabe nawalan ako ng boses dun ah XD

Napatingin nga siya sa akin eh. Ang lakas kasi ng pagkakasigaw ko, nasa unahan pa
naman ako.

Ngumiti lang ulit siya sa akin...

"KYAAAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!" napasigaw nanaman ako at nagtatatalon.
"Sheeeeezz!! Shut up your ANNOYING MOUTH!!! FEELERSS!!!" sabi nung katabi ko.

Aba? epal yun ah ??

"IKAW ANG TUMAHIMIK!!!!! FREAAAKKK!!! MAS FEELERS KA NO!!" sigaw ko sa
kanya. Tapos umupo na ulit ako

Huwaaaa ~~ Dream Come True na ba ito ??
KYAAAHHH >///<
Kaso ang epal talaga ng lalaking katabi ko.
Hindi ko masyadong makita medyo madilim din kasi ..

Well ~ wala akong time para kilalanin ko siya..
ASA ~

Aiisshh muntik na talaga ako ma B.V ah ???.. kung hindi lang ako nginitian ni SeungRi
Oppa ng dalawang beses ..
Baka nasapok ko na to e, EPAL much >__<

"Ako ang nginingitian niya... kaya wag kang feelers hah?? Saka tigil tigilan mo yung
pagsisisigaw mo.. OA much" bulong ng katabi ko.. sabay nagsmirk siya.

ARRGHHH!!!!!
LECHEEE!!!!!!!!!!!

Trevor's POV

Wahahahha!!!
Hindi siya makaimik sa binulong ko.
Grabee ..
Kung makikita niyo lang ..
Yung Aura niya siguro Black na black na .. tapos yung mga mata niya ... Grabeee ...
NANLILISIK! Yung tipong makakapatay na ...

MagSusupersayan na siya ..
Whooooo ~

"KAILLE???!!!!!!!!!!!!!!!" Pasigaw niya na parang nagtatanong din.

Kaille?? Puteeeekk !! Ayoko ng pangalan na yun eh!!!!!!! KADIREEE TALAGA!!

Baka may makarinig na Fans ko ...
ARRGGHH!!!
Sino ba to ?? Dilim kasi eh =_=

Teka teka ..

isa lang nagsasabi sa akin nun ah?

"Alyanna???"
"Ohhh sheeezz!!!! Hindi ka talaga makaintindi no? Don't call me Alyanna! I'm Desiree ....
as in .. DEZERI !!!"
"Pikon."
"Ikaw kaya." and she roll her eyes

"OMO!!! Tonight na pala . . . malapit na si Seung Ri oppa... "

Nag-iba na pala yung tugtog .. hindi ko napansin..
Busy kasi ako sa pakikipagtalo sa luka lukang to e

si Seung Ri na ulit yung kumakanta ..
Halatang fan na fan tong loka na to.
Kabisado bawat part ni Seung Ri ..
==============================================
[SeungRi]
Sangcheo
nal
ibyeori
museowo
(so
what
so
Neol
cheoeum
mannan
sungani
geuriwo
(no
more
no
Geujeo
apeume
seotun
geol
nan
pihago
sipeun
But you know that I love you girl girl girl

what)
more)
geol

=============================================

tumayo ang lukaret.

"KYAAAAAAHHHH!!! Na do Saranghae SEUNG RI OPPA!!!!" sigaw nanaman ni
Alyanna. Ewww =_=

"SPELL FEELERS!
A
L
Y
A
N
N
A" sabi ko..

Tapos umupo ulit siya.

"MY GHAD! Di ka talaga titigil hah?"
"As if titigil ka??" sabi ko. Di ata ako papatalo dito no .. ASA siya.
"Well, wala ako sa mood makipagtalo."
"Feelers.."
"Isa pa? Kakaladkarin kita palabas."
"Pikon ka na?"
"Hindi, nakakainis kasi makita yung pagmumukha mo! Nakakaumay..."

Lecheplan talaga tong babae na to.
"Nagsalita ang maganda." - ako
"Talaga? Kaya nga model eh." - alyanna
"Parang ako hindi." - ako
"Hindi talaga." - alyanna

Natapos na ulit yung kanta ..

Hindi na ako nagsalita..
Pinabayaan ko na lang siya magsisisigaw ..
Sayang boses ko sa pakikipagtalo sa kanya ..
Sayang time din .. Phew ~

Desiree's POV

Uwaaaaa ~ Hindi din nagtagal patapos na yung concert.

"MOREEEEE!!!!!" sigaw ng ilan

Tapos nagthank you thank you na sila.

Pababa na sila.. Papuntang Backstage ..
Papunta na din sana ako dun kaso...

Biglang tumalikod si Seung Ri..
Nakatingin sa akin >///<

Nagwave pa siya ...
then I wave also at him with matching my sweetest smile ^______^

At.
at...

Papunta na siya sa akin .

WAAAAHHHH!!! Pwede na kong mamatay ..

SHETEEEE !!! ANG GWAPO MUCH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ayan na ang lapit na niya ...

"Hey!!!!!" sabi niya .......

Uwaaaa ~ Nagenglish siyaaaa.. Whoooooo!!!!!

"Bestfriend!!!!!!" sigaw ni..
..
.

Kaille... tapos nagyakapan sila ni Seung Ri ..

UWAAAAAAAA~ T___T

Nabingi ba ako ?

Anu daw ??

Bestfriend ?????

O________O bigla na lang nagsink in ulit sa utak ko.

"Be...Bestfriend??!!!" nautal utal pa ako.

tapos napatingin naman si Seung Ri at si Kaille.

"Yes." sabi niya then he smirked.

CHAPTER 3: THE MANAGER

Desiree's POV

"AHHHH!!!! I can't sleep!!!!" sigaw ko habang nasa kwarto ko.

Sino bang makakatulog??
Arrggghh!!!

=Flashback=

"Yes.." sabi niya then he smirked.
"You're kidding.." sabi ko

Hindi talaga kapani paniwala. WAAHHH!!!

"I'm not kidding... Selos much??" pang-aasar niya
"What?! Are you gay??" pang aasar ko
"Gay you're face!"
"Who is she?" - Seung Ri
"Oppa!!" - ako

"SI SEUNG RI!!!!!!!!!!!!!!!!" sigaw ng mga babae. Tapos nagsitakbuhan sila kila Kaille.
Naharang naman sila agad ng mga guard.

"Let's go." - Kaille

Tapos nagsimula na sila maglakad
Ri papuntang backstage.

habang nakaabakbay si Kaille kay Seung

"Heyyy!!!" sigaw ko at sinundan sila..

Pinabayaan naman ako ng guard since VIP nga ako :))

"KAILLE!!!!" tumingin naman siya sa akin pati si Seung Ri.

Lumapit ako sa kanila.
Siyempre technique technique din.
Uwaaa ~ Gwapo much talaga.
Kaso may katabi siyang E.T . BADTRIP! =_=

Tinignan naman ako ni Kaille ng anong-kailangan-mo-look

"Let's have a bet tomorrow." pataray kong sabi.
"Oh sure, at sisiguraduhin kong mananalo na ako." - Kaille

"Oppa!" sabi ko..

Tapos agad agad ko siyang kiniss sa cheeks..

At sabay tumakbo papalayo.

Pero lumingon din agad ako sa kanila ulit.

"SARANGHAE!!!" sigaw ko.

Napangiti naman si Seung Ri sa akin.
and I giggled. WAHAHAHAHA!!

Si Kaille naman halatang galit.
Wahahaha! Kala niya ah ???
I think tie kami sa asaran kanina.

BWaHAHAHA

=EndofFlashback=

"AHHHHHH!!!!!" sigaw ko ulit.

Anong gumagambala sa akin?
hindi ko din alam ee...
De joke ..

Ano kasi..

Una kinikilig ako. WAHAHA! Hindi ako makatulog sheteee .. nakiss ko si Seung Ri.
HAHAHA lol

Tapos...
Pangalawa .. Hindi ko alam kung anong paglalabanan namin ni Kaille tomorrow.
Bakit ko ba kasi sinabi yun. Haysss. sabagay wala na kasi akong maisip na pwedeng
sabihin...

Inalarm ko na yung cp ko ng 5am,6am and 7am
Siyempre ganun padin yung pagkakasunod sunod.
Ego
Stupid Liar
How Gee ♥

Hapon na ako nagising kanina kasi may photoshoot kami kagabe at anong oras na yun
natapos.
Buti na lang talaga 8pm pa yung Concert kanina.

Ajuju XD naaalala ko nanaman si Seung Ri.
KALANDIAN..... STRIKE! XD

Trevor's POV

Argghh. Umuwi ako kagabi ng Masaya and at the same time inis.

Masaya kasi siyempre nakasama ko yung bestfriend ko kahit saglit lang..
Madami din kaming napagkwentuhang dalawa.
Pero saglit lang talaga kami nakapagbonding kasi nga busy siyang tao.

inis naman kasi naisahan ako nung babae na yun!
Kala ko pa naman panalo na talaga ako sa asaran kagabi >___<
Andun na eh! inis na inis na siya eh ...

kaso nakissan niya bestfriend ko, halatang kilig na kilig ..
>____<

Humanda talaga siya ngayon.
Sisiguraduhin kong mananalo na ako ^_____^

Maaga pala photoshoot ko.
Kaya ngayon, bumabiyahe na ako papuntang langit.
Wahaha. Mabilis kasi talga yung pagpapatakbo ko ..

Nakarating ako sa studio after 20 minutes.

"Ayusan niyo na si Trevor!" sigaw ng Manager ko na halatang galit.

At pumunta naman agad ako sa dressing room, hindi na ako nagsalita kasi lagot talaga
ako. Late ako eh.

1 hour late XD

after 15 minutes of pagaayos =_=

Nagsimula na ang photoshoot.

*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*

"Okay! That's enough!" sabi ng Manager ko..

"Hooooo...." sabi ko pagkatapos kong magbuntung hininga.

Ginalingan ko talaga kanina, nanlilisik na kasi mata ni Manager eh =_=

"Where's Desiree??" sabi ni Manager.

Desiree??
Alyanna??
Pupunta dito yun??
Nyemas. Baka masira mood ko.

Ayy!! Okay lang pala yun!
May bet nga pala kami, buti naalala ko. >:)

Desiree's POV

Sheeeeezzz!! Late na ko! >___<

Pagkapasok na pagkapasok ko sa studio ..
Nakita ko si Kaille, nagpophoto shoot.

Anyaree ????!! Bakit nandito yang E.T na yan =_=

Hindi kaya................

"Okay! That's enough!" sabi nung Manager ata ni Kaille.

Napabuntong hininga si Kaille na halatang kinakabahan.

Nakakatakot ata Manager niya >_<

Pero... ANG GWAPO!!!! ^_____^

"Where's Desiree??"

Bakit niya ko hinahanap? >//<

Tinaas ko ang kanang kamay ko.

"I'm Here! Waeyo??" sabi ko.

"Wala akong oras para matuto ng language mo. By the way..."

Lumapit siya sa akin at inabot ang kanyang kamay.

"I'm Miko Henderson. You're new Manager."

O_____O

"WHAT!!!!!????" sabi namin ni Kaille.

=========================================
Wohoooooo ~ Kaway tayo kay Miko.. XD
Bidang lalaki sa Magazine :3
Basahin niyo yung Magazine lol
Lakas makapromote ng Author XD
De, para alam niyo yung nakaraan ni Miko. K ? XD

CHAPTER 4: TEASING

BAD VIBES TO THE 100th POWEER!!!!

Tulala padin ako habang tinitignan ko ang kamay niya.

"Ayaw mo ba?? It's okay if you don't want to be a part of us." cold na pagkakasabi niya.

HINDI NAMAN!!!
ANDITO KASI SI E.T !!!
Pero ...

NO CHOICE talaga e ( _ _ ")

"Ahh.. hindi po.. nagulat lang po talaga ako.." tapos hinawakan ko din ang kamay niya
and nagshake hands kami.

"Liar!" - Sabi ni Trevor.
"Sooooowwwww?!!! DO YOU THINK AMALAYER??!!!!!!!" - Ako

Silence..

"PFFFTT. BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAAH!!" tawa ni Kaille, wagas? =_=
"HAHAHA!" tawa din ni Manager Miko

Nagsitawanan na din yung ibang staffs na nandun.

Hala?
Narinig ko lang naman yun sa radyo kanina e =_=
Epal kasi si E.T eh.. Liar daw ako >_<
.

"Problema niyo??!" - Ako tapos nakacross arms ako

"GAYANG GAYA MO KASI! HAHAHAHA!" - Kaille
"Inggit ka lang!" tapos inirapan ko siya.

"Uhum. That's enough guys! Ikaw Desiree..Pumunta ka na sa dressing room,aayusan
ka na nila" - Manager Miko
"Yes sir!"

tapos ayun na.. checheburechessness ..
Inayusan nila ako ... TADAN!

Bongga!!!!! :D

At nagsimula na ang photoshoot.

*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*

"Okayy.. that's enough" sabi ni Manager Miko.

"OKAY! Let's have a break!" dagdag niya.

Lumabas na muna ako..
Bumili muna ako ng maiinom tsaka umupo sa isang table na may dalawang upuan.

Maya maya..
Lumapit sa akin si Kaille.

Trevor's POV

"Hoy, bakit ka nandito?" tanong ko kay Epal.
"Obvious ba? Kasi wala ako dun? " sabi nya tapos sabay turo dun sa kabilang side na
table.

Tapos inirapan ako..
Antaray talaga >_<

Tapos uminom lang siya ulit.

"Pilosopo!! nasan na yung Manager mo hah? At pati Manager ko mukhang aagawin mo
pa??"
"DUH! So tingin mo inaagaw ko Manager mo???"
"Hindi naman, halos lahat kasi parang inaagaw mo sa akin eh..."

yeahh ... sa lahat ba naman ng BIAS niya sa BIG BANG bestfriend ko pa..
Talking about our family ..

Mortal Enemy din, palakihan ang pamilya ko at pamilya ni Alyanna sa mga
nasasakupang Business.

Kaya siguro hindi talaga kami magkasundong dalawa kasi kahit angkan namin ay
magkaaway.

tapos tapos ..

ARGGHHH!!!
BAKIT IISA NA LANG MANAGER NAMIN!!!

"WAIT!!!!" sabi niya..

Tapos lumaki yung mata niya..
tapos biglang nagevil smile..

"Problema mo??!!!" Pasigaw ko.

tapos lumapit siya sa akin at bumulong ..

"BAKLA KA????" pabulong nya.

Naitulak ko tuloy siya.
Kinilabutan ako >_<

Desiree's POV

"WAHAHAHA!!! GUILTY!!! HAHAHA!!!" tawa ko. Bigla ba naman kasi akong tinulak
nung tinanong ko kung Bakla siya.

"MUKAMU! Ikaw kaya yung Bakla!!" sabi niya.
"Wewwss.. E bakit mo ko tinulak??"
"Kinilabutan kasi ako sa pagmumukha mo! Ang lapit. Yuck!"
"Mas lalo naman yung PESLAK MO!! ...E.T!!!!!!"
"Anong sinabi mo!???!!"
"E.T ... as in Extra-Terrestrial "
"Ughhh! Sa gwapo kong ito? Nasasabihan mo ako ng ganyan??!" sabi niya. Wahaha!
Asar pala siya sa E.T eh .. Wahahahah lol
"E.T ... E.T ... E.T "
"Gawd!!" tapos pinukpok niya yung lamesa at umalis na.

Muhahahahah!
Whooooo...
AMAWINNER XD

Trevor's POV

Amp! Lakas makapang-asar..

Kailangan makaganti..

Isip isip ..

BRAIN BLAAAASSSST!!
WAHAHA!
Kala niya matatalo niya ako ah ...

Mukhang ngayon ko na ata talaga kailangang magamit yun.

Mayroon kasi akong picture niya nung bata siya..

Wahahaha..

Mukhang natatae XD

Tignan niyo sa bandang kanan ------------>

WAHAHAHA LOL XD

Mapost nga yun >:))

"Trevor, we'll start again after 10 minutes." - Manager Miko
"Sige po."

Nag open muna ako ng Fb Account ko sa Tatskrin kong C.P
Buti na lang malakas wifi dito ^____^

Posting.......

"Si Desiree Alyanna Harriet"
description: NATATAE XD

BWAHAHAHAHAHAHAHAH LOL XD

Desiree's POV

AMAWINNER!
AMAWINNER!!

LA LA LA LA !!

Tagal naman magstart ulit.

Pumasok ulit ako sa studio, alam ko kasi may Wifi dun ehhh ^____^
Makapag update nga sa nangyare kagabi sa BIG BANG. muhahaha..

Pagkapasok ko... nakita ko si Kaille...
Napatingin naman siya sa akin..
Tapos mukhang pigil na pigil yung tawa...
Baliw ...

Lumapit ako sa kanya ...

"Para kang baliw sa ginagawa mo? LOSER!!!!" pang aasar ko.

tapos tinakpan niya lang yung bibig niya .. pero halata namang tumatawa siya ..
Titingin siya sa akin tapos titingin sa C.P niya..

"HOY! Anong ginagawa mo???!"
"Just open your FB. And you'll know who's the LOSER" tapos inirapan ako ... Bakla
siguro to =_=
Tapos tumawa ulit..

ABNORMAL NA E.T =_=

Humanap ako ng mauupuan at nag open ng fb sa cp ko..

Pagka open na pagkaopen ko..

O_________O

WTF?!!!!!!

"KAILLE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

CHAPTER 5: Punishment

Trevor's POV

BWAHAHAHAHAHA!
Pagkakita niya sa CP niya ay nanlaki yung mga mata niya.

Nagtakip na ako ng Tenga :))))

"KAILLEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tapos tumingin siya sa akin na sobrang galit.

>:) Tumayo na ako at tumakbo palabas..

"YAAAAAAAA!!!!!!!!" sigaw niya.

TAKBUHAN NAAAAAAAAAAA ^________^

"YAAAAAAA!!!! Michyeosseo??!!!! AHHHHHH!!!!!!!" tapos narinig ko na parang paiyak
na siya.

(A/N: Ya means Hoy :D tapos yung michyeosseo... CRAZY XD Korean Words po iyen.
)

Takbo padin ako ng takbo ...
pero parang hindi ko na masyadong marinig yung boses niya ..

Kaya naman lumingon ako sa likod.
Nakaupo siya sa sahig .. at parang batang nagwawala XD

Alam niyo yung batang umiiyak na walang luha. parang ganun si Alyanna. Wahaha lol

Lumapit ako sa kanya ..
Tumigil siya sa pagngawa na parang ewan.

Tapos yung buhok niya nagulo na .. kakakamot niya kanina habang tinitignan yung cp
niya XD

Nung nasa harapan na niya ako.

"BO!!!! *hingal* JOGALAE!!!??? *hingal*" - Alyanna

sakit sa tenga >_<
Tinis ng boses eh.

Desiree's POV

"Gumanti lang ako." pagpapaliwanag niya..

AMPNESS TALAGA!

"Psshh. YOU'RE SO MEAN KAILLE!!"
"Stop calling me Kaille." inis niyang pagkakasabi.
"So you better stop calling me Alyanna.. Hindi tayo close" sabi ko with rolling eyes.
"FINE!!!"

FINE??
Himala!?

Tapos naglakad na siya papasok sa Studio.

WAAAHHH!!!! Napatingin nanaman ako sa C.P ko ...
Nyemas .. andaming like and comment T__T

Yung image ko!! It's Ruined ! BECAUSE OF THAT FREAK! E.T! CRAZY!!!!
WAAAHHH!!!

"michikketda..." sabi ko habang hawak hawak ko yung cp ko.. at ang gulo na ng buhok
ko..aisshh hindi ko na kasi alam ang gagawin ko..

(A/N: mi-chi-kket-da means "I'm going crazy")

ALANGANMAN Magniluhod ako sa harap ng LALAKI na yun.
NEVAAHH!!!!

Saka wala ng magagawa.
For sure may mga nakakuha na ng copy nun...

BWISEETT >_______<

"Tumayo ka diyan, hindi ka na bata." sabi nung nasa likod ko.
Pagkatingin ko..

Nyay??

Tinulungan niya akong tumayo..

"Sorry po Sir" sabi ko kay Manager Miko..
"Andumi mo na oh? Ano bang nangyari?? Saka magkakilala kayo ni Trevor??" tanong
niya.
"Ahh.. hehe .. Opo .. "
"Kayo ba?"
"NAKU PO! Kapag naging Pink na po ang Uwak."
"Haha. Okay.. "

tapos sinundan ko lang siyang maglakad papuntang studio.

Mukhang napahaba ang break namin.
Ewan??
Wala pang sinasabi si Manager eh.

Tahimik lang kaming lahat sa loob habang may ginagawa siya sa laptop niya.

"ANO TO TREVOR??!!!" gulat kami ng biglang sumigaw si Manager.

Agad namang pumunta si E.T papalapit sa kanya.

Tapos nagsimula nanamang tumawa. =_=
Baliw talaga.

Wait?
Tumawa siya???
AHHHH!!!!!

Nakita na din ni Manager yung picture =__=

"What the hell you're doing??!! "
"I'm sorry Sir.." tapos tinignan niya ako..

Binehlatan ko nga :P

"As a punishment for the two of you..." sabay turo sa akin ni Manager pati kay Kaille

Kaya naman napatayo ako.

"Ako po?? Ano pong nagawa ko??"
"You act like a Spoiled Brat Kid..." sabi ni Manager
"Ako po??" tanong ni Kaille.
"Hindi ba obvious? You're so mean to her. It's her private life, don't you know it??" Manager Miko

"So what's the punishment?!" sabi ni Kaille

"Both of you will be partner in modelling.... that's our next project.."

O________O

OH NOOOOOOOOO!!!!!!!

Chapter 5.2: First Game

Trevor's POV

Aisssssshhhh.

=_=

Puteek kasing babae na yun eh!
Nanguna kasing mang asar ..

AMP!!!
PARTNER ?
WHAT THE HECK!?

"Ikaw may kasalanan nito." - ako
"That's your freakin fault!" ganti niya.
"Kung hindi ka kasi nagsimula edi sana walang gulo!"
"Eh kung hindi ka gumanti edi sana ok lahat!"

"SHUT UP!!!!! Both of you!! GET OUT!!!" sigaw ni Manager =_=

"Kaw kasi..." sabi niya.

Lumabas na kami ng studio.
May photoshoot pa sana ako ngayon ehhh!!
KASO NGA INIBA NA YUNG PROJECT!!!!!!
FOWTEKNESS =_=

"San tayo pupunta?" tanong ko.
"Tayo?? Eww. Wag mo nga akong sundan! FREAKAILLE!"
"Don't call me KAILLE.... Desiree..."
"Omo???!! First time yun ah?? May sakit ka??!"
"Wala, tumutupad lang ako sa pangako ko kanina. Kaya tuparin mo din yung sayo!"
"Ok. Trevor. Bwahahaha!"
"Tawa ka diyan??"
"Hindi kasi ako sanay."
"Whatever, by the way? Alam ko na gagawin natin ngayon."
"Ano??"
"Our Bet!! Ano na ??"
"Ayyy. Oo nga pala."
"So ? Ano na? Para malaman na natin kung sino ba talaga ang MALAKING LOSER?!"

Desiree's POV
OH NO!

Hindi ko alam kung anong isasagot ko >_____<
Wala pa akong naiisip na pwede naming bet.
AMP!

"Ahmmmm..." - Ako
"Tagal? WEAK!" - Kaille
"Lanjo ka! Mag antay ka.."

Wala talaga akong maisip =_=

"Car racing nalang kaya???"

Yun na lang ??

Sige na nga ..
Wala akong maisip eh..

"Hmmmmmmmmm... Sige!!! Mukhang masaya yun!!" - ako
"Let's have a 5 Games"
"5 Games??? Dami naman!" pagrereklamo ko.

dami naman kasi =_=

"Osige, kapag one game lang .. tapos natalo ka ngayon. Papayag ka bang tawagin
kitang Loser??"
"Hindi siyempre! Tsaka ASA kang matalo mo ko."

Wahahaha. :P

"Eh pano nga kung ganon???"

Oo nga nuh?
Lahat ng bagay ay walang kasiguraduhan. Hindi natin hawak ang pupwedeng
mangyari.
Right?

"Sige...payag na ko..."
"OKAY!!!! Let's start." - Kaille

Nagsimula na kaming maglakad papuntang parking lot.

"WAIT!" - Kaille
"Oh??"
"Kailangan may kaparusahan ang matatalo para masaya."
"Ano naman??"
"Hmmm. Ang matatalo ngayon.. bibili ng bago niyang Car, ayoko kasi na may
kaparehas."
"Hah? Akala mo gusto kong may kaparehas?? DUHH!!! Saka ASA kang mananalo ka.
Wala ng bawian yan ah? Bawal mo na gamitin yang Ferrero Enzo mong bulok kapag
natalo ka."
"ASA ka din. Ipasalvage mo yang Ferrero Enzo mo kapag ako ang nanalo." then he
smirked
"DEAL!" - Ako
"Wala ng bawian ah? DEAL!" sabi niya

After 5 minutes, nakasakay na kami sa aming car.

Tinignan ko muna yung c.p ko kung may nagtext.
Wala naman ^____^

Nilagay ko na lang muna yung cp ko sa tabi ko .. dun sa kabilang upuan.

Okayy.. CONCENTRATE.

Kapag bumusina na siya dun na magsisimula ang Car Racing.
Saan kami maglalaban?
Isang way lang naman eh.

Tignan niyo yung picture sa kanan ---------->

ganyan ang labanan na gagawin namin. ^______^

2 kilometers yung daanan.

Hingang malalim...

Trevor's POV

Bumusina na ako at yun na ang hudyat para magsimula ang karerahan naming dalawa.
Alam kong magaling magmaneho si Alyanna, pero ako din naman eh.
Hindi ako papatalo, lagot ako sa magulang ko kapag nalamang hindi ko na ginagamit
yung gift nila sakin.

***EEENNNGGGGGGGGGGGGG

Todo speed na yung ginawa ko.
Mainam din pala na parehas kami ng Car kasi parehas lang yung full speed.

MUHAHA!
Nauunahan ko na siya ^____^

Nagpegawang gewang na lang ako para siguradong hindi na siya mauuna.

****Screeeccccchhhhhhhh..

(A/N: Bwahahah hindi ako marunong sa sounds epek lol)

*eeeeeenggggggggggggggggggggggg

AMP!!!!
Nakalusot!!!

Magkatabi nanaman car namin!!!!! >_________<

Tinignan ko siya ..
Tinignan niya din ako ..

Parehas kaming nagbigay ng You're-Dead-Look

pagkatapos naming magkatinginan ng ganun.

Diniinan ko yung tapakan ..

******EENNNGGGGGGG

Desiree's POV

AMPPP!!

Hindi ako makapagCONCENTRATE!!!

May tumatawag kasi kanina pa...
Hindi ko alam kung sino ..

Argghh naman ..
Panira ng konsentrasyon ...

Pantay na kami ngayon ni Kaille ..

Malapit na kami sa Finish Line ..

FIGHTING!!!!!!!!!!!!!!!!!

******EEENNNGGGGGGG

Tumunog nanaman CP ko.

===========================
Blue by Big Bang
♫♫
Gyeouri gago bomi chajaojyo urin sideulgo
Geurium soge mami meongdeureotjyo

(im singing my blues)
Paran nunmure paran seulpeume gildeullyeojyeo
(im singing my blues)
Ddeungureume nallyeobonaen sarang oh oh
♫♫
===================================

AMP!!

Sino ba yun??!!

============================================
♫♫ Gateun haneul dareun got neowana wiheomhanikka
Neoegeseo ddeonajuneun geoya
Nimiran geuljae jeomhana bigeobhajiman
Naega motna sumneun geoya
Janinhan ibyeoreun sarangui mallo
Geu eoddeon maldo wiro dwel suneun eobtdago
Ama nae insaengui majimak mello
Magi naeryeo-oneyo ije ♫♫
==========================================

Wag na lang pansinin ...

******eeennnngggg

Ako naman ang nagpagewang gewang ngayon.
Wahahaha .. nauunahan ko na siya ..

Whooooooo!!

Konti na lang ..

===============================
♫♫ Tae-eonaseo neol mannago jugeul mankeum saranghago
Parake muldeureo sirin nae maeum
Nuneul gamado neol neukkil su eobtjanha
Gyeouri gago bomi chajaojyo urin sideulgo
Geurium soge mami meongdeureotjyo
(im singing my blues)
Paran nunmure paran seulpeume gildeullyeojyeo
(im singing my blues)
Ddeungureume nallyeobonaen sarang oh oh ♪
==================================

***bloooooooogg

AYY NYETA!
Nahulog yung cp ko ..

Nasa paahan ko na tuloy ..

Papansin din yung tumatawag ah ??

==========================================
Simjangi meojeun geot man gata jeonjaengi ggeutnago
Geu gose eoreo buteun neowana
Nae meorissok saegyeojin trauma i nunmul mareumyeon
Chokchokhi gieokhari nae sarang
=====================================

Tutal malapit naman sa paahan ko ..
Tinignan ko kung sino yung tumatawag..

O___O

Pikit dilat pikit ..

WHAT THE HECK!???

Pinulot ko yung cellphone ko at tinignan mabuti.

SIYA NGA.

Chapter 6: Broken Heart

Trevor's POV

*EEEEEEEENNNNNGGGGGGG

"YAHOOOOO!!!!!!!" sigaw ko sabay taas ng kamay.

Lumabas agad ako ng kotse.

Nakita ko si Alyanna na biglang nag U-Turn at umalis.

Ano kayang nangyari?

AMP yun ah??
Dahil ba talo siya kaya umalis siya bigla??
Bwahaha.
Ang bitter naman nun?
First Game palang ito ah? XD

"HOY!!!!!!!!!!!" sigaw ko.

Kaso asa namang narinig ako.
Ang bilis magpatakbo eh. =_=

Tawagan ko kaya??

Ayyy .. Wala pala akong number nun.

Makapunta na nga lang sa Bar.

sa Bar

Ang daming tao tokwa.
Buti na lang nakadisguise ako ngayon.
Hirap talaga maging sikat =_=

"Ano pong order niyo Sir??" tanong nung babaeng bartender.
"Kahit ano, basta hindi masyadong alcoholic." - ako

(A/N: Bwaahaha. Wala akong alam sa mga Bar drinks eh XD )

"Hmm? Okay." tapos umalis na.

Tumingin tingin muna ako sa mga nagsasayawan.
Pssshhh. Bakit kaya andaming malalanding babae at lalaki??
Ayyy nako =_=

Eh bakit nga pala andito ako?
Wala lang trip ko lang.
Ayoko kasi sa Mall eh, andali nila akong makilala.
Buti pa dito ^_____^

"Ikaw si Trevor diba? Yung model???" - Babaeng bartender

Anak ng ! Nakilala agad ako?? >_______<

Hindi ako nagsalita, ginamit ko lang yung kamay ko para palapitin siya.

at bumulong ako.

"Pano mo nalaman?"
"KYAAAAAAHH!!" sigaw nung babae tapos napatakip naman agad sa bibig niya.

NYEMAS! Nabingi ako!

"Okay, I'll keep it a secret." - babaeng bartender

tapos siya naman yung lumapit sa akin at bumulong.

"Kilala ko po kasi yung boses niyo. Fan niyo po kasi ako...." tapos biglang..

O____O

PUTRESSSSS!!!

Kinissan ako sa cheeks!!!

"Enjoy drinking Sir!" - tapos umalis siya.

Alyanna's POV

pinulot ko yung Cellphone ko.

| Edward calling |

Pinindut ko yung answer button.

"Hello??" sabi ko.
"Kita tayo."
"San?"

San?
Ano ba naman yung nasabi mo Alyanna!!! >________<
dapat tumanggi ka ...

>_____<

" sa ***** hihintayin kita." tapos nag end na yung call.

Ewan ko ?? basta bigla na lang ako nag U-Turn at pumunta sa sinabi niya.

Ang tanga mo talaga ALYANNA!
Wag ka na ngang pumunta!
Hayaan mo na siya dun!
Wala ka ng magagawa!
Manhid yung tao na yun!

Kahit anong sabihin ng isip ko, yung puso ko padin talaga ang nasusunod.

Edward Hullden is my First Love.
Mag-Business partner ang mga magulang niya at ang mga magulang ko.
Nagkaroon ng malaking event nun ewan ko kung anong meron! . Sa Korea daw
gaganapin.
And then, pinakilala siya ni Mommy sa akin. Grabe! Crush ko na agad siya!
Gwapo much eh!

Alam kong magbabakasyon kami doon sa korea for two months.
Pero hindi ko expected na yung bahay bakasyunan namin ay malapit kung saan
nakatira si Edward.
Kaya naman, nagkasama kami. Para siyang tour guide ko nun.

And that VACATION is the BEST and WORST vacation ever in my life.
Best kasi ..
lagi kaming magkasama, at dahil sa sobrang sweet niya! Nainlove ako! >_<

Worst naman kasi....
Nung malapit na kaming umuwi ng Pinas, I confessed.

Sana hindi na lang ako nagconfessed kasi..

Kapatid lang daw ang turing niya sa akin </3

ANSAKEET!!!!!!!
Pagkatapos ng mga pinagsamahan namin!
Akala ko nga may gusto din siya sa akin eh!

Pero that's life, may mga tao lang talagang SAGAD LANG ANG SUGAR BONE SA
KATAWAN! >_<
Akala mo may gusto sayo, pero hindi naman pala, ganun lang talaga sila =_=

Hindi ko din naman siya masisisi. I was 14 lang nun, at siya 19 na.
Bata lang siguro tingin niya sa akin nun >_<

Edi yun na nga, umuwi ako ng Pinas.
Umuwi ako ng </3 T_T

after 4 years.
Nagkita kami ulit ni Edward.

I tried to convice him na kung pwede ba akong maging GF niya tutal 18 na ako noon.
NapakaDESPERADA ko talaga pagdating sa kanya.

pero anong sabi niya??

"Alyanna, I'm sorry. May girlfriend na ako."

</3

Mula noon, hndi ko na siya ulit nakita.
Pero alam kong andito lang siya sa Pinas.
Lagi ko siyang tinatawagan kung pwede ba kaming magkita o kaya naman siya na lang
pupuntahan ko pero ayaw niya.
Kaya nagpakabusy na lang ako sa pag-aaral.
Pero nauwi naman ako sa pagiging model XD

And back to reality, pumunta nga ako sa sinabi niya.

Nakilala ko naman agad siya kahit nakatalikod pa siya.

"Oppa....." sabi ko. Tapos humarap naman agad siya sa akin.
" I missed you Alyanna " then he hugged me.

Ayan nanaman! Ang sweet niya nanaman!
Kaya hindi ko siya makalimutan eh!

"I missed you too, Oppa.." at hinug ko din siya.

aihroiwahowajkl !
BAD MOVE Alyanna! >_______<

pero namiss ko yung amoy niya.

AMP! Alyanna! GET BACK TO YOUR SENSES!

"Pupunta akong France." - Edward
"Hah?" tapos umalis ako sa pagkakayakap namin sa isa't isa.

"Doon na ako titira." malungkot niyang pagkakasabi.

Ibig sabihin? Malabo ko na talaga siyang makita??

HOY ALYANNA! GISING!! Mabuti nga yun eh! ng Makamove on ka na!!

"Bakit??" at nagsimula nanamang tumulo ang luha ko. Nyemas naman! bakit ba napaka
iyakin ko pagdating sa kanya??

"May business kasi sila Papa doon at ako ang mamamahala non."

"Ah..." wala akong masabi speechless ako! >_<

"Mag-iingat ka okay? Pasensya na talaga kung ayaw ko na puntahan mo ako. Ayoko
kasi na makaabala sayo at ayokong maggrow ang feelings mo sa akin."
"Kahit kasama pa kita o hindi kita kasama, hindi naman nagbago ang feelings ko sayo
e"
"Hayyss. Desiree... I'm not the right man for you."
"But for me, ikaw lang ang gusto ko. Oppa!! Saranghae!!" tapos niyakap ko nanaman
siya habang umiiyak ako.
"Hindi ba talaga pwedeng maging tayo??" sabi ko.

It's for the last time.
Desperada na kung desperada.

Pero kung ano man ang isasagot niya ngayon..
Yun na talaga ang gagawin ko.

"Alyanna..." umalis siya sa pagkakayakap ko sa kanya at nilagay niya ang kanyang mga
kamay sa aking mga balikat.

Nakatingin lang siya sa akin ng sobrang seryoso.
Kaya naman lalong dumami yung mga luha ko sa aking mga mata.

huminga siya ng malalim..

"I can't love You."

</3

Chapter 7: Second Game

Alyanna’s POV

Pagkatapos ng sinabi niyang iyon, dumeretso na ako sa kotse ko.
Ayoko ng magsalita pa.
Siguro dapat talagang tigilan ko na ang kahibangan ko.

Hawak ko lang yung manibela ng sasakyan.

“I can’t Love You?”
“HAHAHA!” bitter laugh?

Yumuko na lang ako sa manibela at umiyak.

“What’s the point of loving you Edward??”

Punas luha.
Bakit ayaw bang tumigil…

Napatingin ako sa side mirror ko.

“MOMMY!!!!” sigaw ko.
Uwaaa ~ Akala ko MUMU!

Ako lang pala -_____Yung make up ko kasi. Kumalat na T__T

Hayyss. Bakit ko ba siya iniiyakan?
Aba talaga namang sinuswerte yung lalaki na yun?
Biruin niyo yun?
Napaiyak niya ang isang RICH, WARFREAK, MATARAY, SPOILED BRAT na katulad
ko?

Whatever?!

Huminga ako ng malalim.

“GO ALYANNA! FIGHTING!” at ngumiti ako.

Pinunasan ko yung mukha ko ng tissue.
Shemayy .. ang pangit ko na >_______<

Pagkatapos ay nagfoundation ako.
At kung ano ano pang chechebureche.

After 10 mins.
LALALA! Maganda na ulit ^___^

Saan ba ako pupunta?
Makapag Bar nga muna…

Pagkapunta ko sa Bar nakita ko agad si Trevor.
Anong ginagawa ng mokong na yun dito?!

Mapuntahan nga..

Ng medyo malapit na ako…
Bigla akong huminto ..

May bigla akong naalala.
Nag Car Racing nga pala kami kanina.

At at…

WAAAAAAAHHHH!!!
TALO AKO >_____<

Napatingin siya sa akin kaya naman agad akong tumalikod.
Lakad lang Alyanna…

Uwaaa ~
Ayoko pang mapasalvage yung Ferrari Ko T___T

“HOY!!!” tawag niya.

Di ako lumingon..

“ALYANNA!!!”

ARRGGHH! Nakalimutan niya na bang Desiree ang itatawag niya sa akin. KAINIS!!!

Tumalikod ako at hinarap siya

“PUTEKK!! SABI NG……

..
..
.

Trevor’s POV

“HOY!!!” sigaw ko nung Makita ko si Alyanna. Sya talaga yun, ganon yung suot niya
kanina nung nagcar racing kami eh -____-

Speaking of Car Racing.

BWAHAHAHA! Talo siya diba?? Dapat malaman niya na kailangan niya ng ipasalvage
ang ferrari niya!!!
BWAHAAHHA

Kaya sinundan ko siya kahit medyo nahihilo ako.

“ALYANNA!!!”
Sigaw ko ulit habang tumatakbo papunta sa kanya.

At ayun!!!!!!
Nakalapit din ako sa kanya
Kaso bigla siyang tumigil at humarap sa akin..

“PUTEEKK! SABI NG……….”

Nanlaki yung mga mata niya ng ganito ----------à O_____O
Bwahahaahh! Ang cute niya.

Ang lapit ng mukha namin sa isa’t isa eh …

HOY TREVOR! ANONG CUTE?!

ERASE ERASE!

“Ang gwapo ko noh???” sabi ko.. bwahahaha

Kaso bigla niya akong tinulak..

“ANG KAPAL NG MUKHA MO!!” tapos nagsimula nanaman siyang maglakad.

“OY!!!! Saglit lang!!!!!!!”

Alyanna’s POV

“OY!!!! Saglit lang!!!!!!!” wag siyang pansinin.

Gwapo? San banda??
Ewww =_=

Nahawakan niya yung wrist ko.

“Desiree….”
“Oh???”
“Mag usap nga tayo.” Sabi niya.

Eto na T___T

“Sige na nga…” yun na lang nasabi ko. Alanganman magtago ako sa kanya forever
diba?
Magkikita at magkikita pa din kami.
Kailangan ko na nga ata talagang i-give up ang Ferrari ko. Uwaaa T___T

Tapos yun?
Bumalik kami sa upuan kung saan siya umiinom kanina.

“Hoy! Bakit ka umiinom??” tanong ko.
“Wahaha! Eh kasi? Nanalo ako! Diba ang saya??! Oyy!! Talo ka ah! Wala ng bawian!”
“FINE! WHATEVER!!!”
“Ano pong order niyo??” tanong nung babaeng bartender.
“Beer na lang” sabi ko.
“AKO DIN!” sabi ni Trevor.

Gaya gaya talaga =_=

“Sure.” Malanding pagkakasabi nung babaeng bartender tapos umalis na.

“Close kayo?” tanong ko.
“Hindi, hahaha! Baliw nga yun eh! Kiniss ako kanina sa cheeks.”
“Gusto mo naman?”
“HOY! Hindi ah! Kadiri nga e!”
“Sus, para ngang tuwang tuwa ka e.”
“Di ah! Kung ano ano iniisip nito?? Nagseselos ka ba??”
“HOYOY! E.T!!! ASA KA!”
“E.T nanaman!” tapos uminom siya. Yung inorder niya ata kanina.

“Ano yang iniinom mo??”
Hindi niya lang ako pinansin…
Uminom lang siya ulit..

“hiks hindi ko alamsh eh. Hahahaha”
“Hala baliw?”
“Trysh mosh. Masharapsh yansh!”

“HOY!! ALIEN KA??”
“Hiks… anosh?? Hindish ahhh!!!”
“Tanda mo na! Bulol ka pa din!”
“HAHAHA!”

Baliw talaga.
Lasing na ata =_=
Nakailang lagok na ba ito.
Ang hina naman sa inuman =_=

“Eto na po yung beer niyo!”

Hindi ko alam a? Naiinis lang talaga ako sa mga taong malalandi.
Lumagok ako ng konting beer.

“Ano ba itong iniinom mokong na ito??” tanong ko dun sa bartender
“Pasensya na po…. Umorder lang po siya kanina Mam ng hindi daw alcoholic, pero
naibigay ko po ay alcoholic”
“Ang TANGA mo naman!”
Anshunga naman talaga eh!

Lumagok ako ulit.
Ayytss bakit ang daming shunga sa mundo?

Parang ako XD

“Sorry po talaga Ma’am. Boyfriend niyo po ba siya??” sabay turo niya kay Trevor kaya
napatingin naman agad ako kay Trevor.

“PFFFTT!!!”
“YUCK!!!!!!” – sigaw ni Kaille
“AHAHAHAHAHAHA!!!!” tawa ko.

WAHAHA!
Nabugahan ko kasi siya sa mukha ng iniinom kong beer.
WAHAHAHAHA lol

“kadirisshh kaaashhh!!!”
“AYYY!!! SORRY!!!!!!!!”

Kunwari lang yun. Muhahaha!
Tapos kumuha naman agad ng tissue yung babaeng bartender.
Binigay kay Trevor.
Pinunasan naman agad ni Trevor yung mukha niya.

“Ditosh ka langsshh. Punta langsh ako ng CRsh…”

Himala? Hindi nagalit?
Baka pag lasing siya, mabait siya.
Wahaha!

“K.” yun lang sinabi ko.. at umalis siya ng pagewang gewang.
Hayaan ko lang siya. Wahaha.

Uminom na lang muna ako.

“I can’t love you.”

NAMAN!! Bakit ko ba naalala nanaman yun?
Badtrip ah!?

Inom lang ng inom

Wahahhaha!
Sige lang..

Baka sakaling makalimutan ko si Edward…

After 10 minutes nakabalik na si Trevor.

Anong nangyari? Naligo ba to??

Basa pati buhok eh…

Bakit ang hot niya tignan??

Hot??

ERASE ERASE >_____<

“Tinitingin tingin mo jan??” mataray niyang sinabi.
“Hindi ka na lasing???”
“Nalasing ba ako??”
“Whoooooo~ O tara! Samahan mo ko!” sabi ko tapos inabot ko sa kanya yung beer ko.
Kinuha niya naman ito at ininom

“Argghh! Ansama ng lasa.”
“Wooosshh! Weak!” pang aasar ko.

Tinignan niya lang ako ng masama.
Kumuha ulit siya ng isang beer at tuloy tuloy niya itong ininom.

“Pengeng Papel at bolpen!”
“Aanhin mo?”
“Basta!”

“Oo na! Saglit ah?”

Kumuha ako ng papel at bolpen.. buti Girlscout ako XD

“Oh!” sabay bigay ko sa kanya.

Nagsulat siya doon.

Mukhang seryoso ah?

Tinignan ko lang yung sinusulat niya.

5 Games
1.

Car Racing – Trevor Win ^__^

2.

Inuman

“Anong inuman?” tanong ko.
“Shunga! Yan ang next game.” Sabi niya.

Aba?? Maganda to!!!
Mukhang mananalo ako dito ^______^

“Whoa? Sure ka ba diyan??”
“Oo naman! Hinahamon kita! Hindi ako WEAK!”
“Wahahahaha. Asar talo!”
“Whatever. Simulan na natin!” sabi niya.

“Paorder po ng 10 glass of Tequila”

TEQUILA?!

(A/N: Wahaha! Nagsearch ako ^____^)

Diba mataas yung alcohol nun?

“Sure ka??” tanong ko.
“Bakit natatakot ka na??” tapos nagsmirked siya.
“ASA KA! Ano naman ang kabayaran kapag natalo dito?? Pwede bang hindi ko nalang
ipasalvage yung Ferrari ko kung sakaling manalo ako dito?”
“NO WAY!!!”

Uwaaaa ~ T_T
Tapos nag pout ako.

“Hmmmmm.” Pag-iisip niya.

“Ililibre niya ng tanghalian ang lahat ng tao bukas sa studio”
“WHAT!?!”

GRABEHAN?!
Pero mukhang maganda ito.
Feeling ko kasi ako Mananalo eh.

“O ano??” sabi niya na parang kampanteng kampante.
“SURE! Teka wait?! E pano natin malalaman kung nanalo tayo? Diba usually kapag
nalalasing nakakalimutan niya yung mga nangyayari??”
“Hmm. Pwede pwede, edi ipaubaya na lang natin sa kanya!” tapos tinuro niya yung
babaeng bartender.
Pinaliwanag naman ni Trevor sa kanya, mukha pa ngang kinikilig habang kinakausap
siya ni Trevor eh.
“Dapat hindi ka bias ah!!!” sabi ko.
“Makakaasa ka po Ma’am!” sabi nung bartender.

Mukha naman mapagkakatiwalaan siya.

Nagstart na kami..

Inom…

AMP!!!!

PAIT!! WAAHHH!!!

Inom pa ulit…..

Nahihilo na ko @_@

“HAHAAHAHAHA!” tawa ni Trevor.
“Hiks… Baliwsh ka talagash..” sabi ko.
“Ikawsh dinsh kayashh…” sabi niya..

BABAENG BARTENDER’s POV

Nakakailang inom na silang parehas.
Ang mechanics na binigay sa akin ni Trevor,
Ay kung sino daw yung unang ulo na lalapat sa mesa ay yun na ang talo.
JUSMEYO!
Parehas na silang lasing eh!!!

“TAGAYSH PASH!!!!!!!” sabi ni Trevor.

Tapos nagcheers silang dalawa at uminom…

Unang lumapat ang ulo ni Trevor.

Uwaaaaaa~ Talo yung loves ko T__T

Pero hindi naman ako BIAS eh.
Kaya nilagay ko sa papel na binigay ni Trevor na si Desiree yung nanalo.
Tapos dahil lasing na sila …
Nilagay ko na lang sa bag ni Desiree yung papel.

“HOY!! Magnanakawshshh! Ampsh kashh!!”
Hindi ko na lang pinansin.

Nagulat ako ng biglang bumangon ulit si Trevor,
“Talosh akosh.” Sabi niya XD
“OO! TALOSH KA TALAGASH hiks. HAHAHA angsh weaksh mo! AhsahahahHAahah!”
- Desiree

Kanina pa sila nagtatalo ..
Pero alam niyo? Bagay sila ^_____^

“Etosh ohsh.. bayasdsh naminsh” sabi ni Desiree at ngumiti.

“Keepsh the change” sabi niya.

Narrator’s POV

Tumayo si Desiree
Tapos nagpagewang gewang..

“Hoyshshhh! San ka pupuntash??” sabi ni Trevor.
“Uwi na ako? Bakit? Hiks sama ka? Hiks.” - Desiree
“Siyempresh hindi. Hiks… “ – Trevor

Nagsimula silang maglakad.
Inakbayan ni Trevor si Desiree

“HOYSH!! KADIRISH KASH!! LAYUAN MO KO!! Hiks” – Desiree
“Nahihilo na kasi ako hiks.. “

“Ikawsh lang??? “ –Desiree

Nagpatuloy lang sila sa paglalakad.
At tumawid ng kalsada..

Pag medyo natutumba na si Trevor inaalalayan naman ito ni Desiree.
At pag si Desiree naman ang medyo natutumba inaalalayan naman ito ni Trevor.

Nakatawid naman sila ng Safe kasi wala na masyadong dumadaan na sasakyan.
Hindi ata nila napansin na sa pagderederetso nila ay sa isang Apartelle na katapat ng
Bar sila napunta.

“Asansh tayo??” – Desiree
“Malaysh ko. Hiks” – Trevor

May lumapit sa kanila.

“Oorder po kayo ng Room?” sabi nung Nag aasist nung Apartelle
“Ano daw?? Hiks” tanong ni Desiree
“Hah? Hiks” Trevor

“Hayyss. Dito na nga lang kayo..” hinila silang dalawa nung nag aasist ng Apartelle sa
isang kwarto.

“Ito na lang natitirang kwarto ngayon eh. Ge! Mag-enjoy kayo!” – sabi nung nag aassist
at sinarado na yung pinto.

“Haha! Hiks Enjoy daw? Chickenjoy?” Trevor
“Baliwsh.. geh! Dito na ako sa kwarto ko! Hiks Chupi!! Tutulog na ko hiks..” Desiree

Dumeretso agad si Desiree sa higaan.
Pagkahigang higa niya ay agad nakatulog ito.

“Hoyssh! Bahay ko tosh ahhh! Hiks tabi diyan!!!” tapos inusog usog niya si Desiree dahil
medyo maliit lang talaga yung kama.

Humiga din si Trevor sa tabi ni Desiree.
Nakatalikod si Desiree sa kanya kasi nga inusog usog niya ito…

Nakatingin lang si Trevor sa likod ni Desiree hanggang sa nakatulog na din ito.

Lumipas ang limang oras….

Trevor’s POV

AHHH!!
Ansakit ng ulo ko!!!!! >__________<
Teka? Asan ako???

WAHH!!!
Sino tong babaeng nakatalikod sa akin??????

Bigla na lang siyang gumalaw at napaharap sa akin…

O_______O

Alyanna?????

“Oppa………

Saranghae……..”

Chapter 8: XD

Trevor's POV

OPPA?? Saranghae??

YUCK!!!!!

Ano to?

OPPA GANGNAM STYLE?? XD

Mamaya maya lang dumilat si Desiree.

"AAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" - Desiree

POTEEEEKK!! NABINGI AKO!!!!!

Tapos kinuha niya yung kumot.
Tapos umupo.

"Anong ginawa mo sa akin?! Hayup ka!! Hindi purket malaki ang galit mo sa akin
gaganyanin mo na ako!! I HATE YOU!!! MAMATAY KA NA!!" - Desiree

Luuhh ? Problema nito??

"Ano bang problema mo?"
"IKAW!!!! NAKAKAINIS KA!!!! Sasampahan kita ng Kasong RAPIST!!!" - Desiree

LUUH??

"BWAAHHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHAHA!!!!!"

Desiree's POV

Maiiyak na ako, kaso biglang tumawa si Trevor.

"BWAHAHAHAHAHAHHAAHAHAHAHHA!!!!"
"ASSUMING KA!! WALANG PAPATOL SAYO NOH!!!! Saka, tignan mo yung damit mo.
Walang pinagbago, kung ano ano pinag-iisip mo. HAHAHA!" tapos tumayo na siya.

Tinignan ko yung damit ko.
Oo nga, yun padin =_=
Akala ko kung ano nang nangyari eh.

"Asan tayo?!" tanong ko.
"Abay malay ko! Kaw nga dapat tatanungin ko eh! Ano bang ginagawa natin dito at
magkatabi pa tayo??"

Biglang nagtayuan ang balahibo ko.
LESHE!!
KADIREEE!
Di ko maiimagin na makatabi sa iisang kama ang mortal kong kaaway.

EWWWWW -.-

Ano nga bang nangyari???
AHHH!! Naginuman nga pala kami....
Kaya pala ang sakit ng ulo ko.

Teka nga? Sinong panalo?

"Hoy! Sinong panalo??" - Ako
"Malay ko din, nalasing nga talaga tayo. HAHA!! baka ikaw ulit talo, pano ba yan??" Trevor
"hindi ah!! Ako ata panalo eh!!"

Biglang tumunog yung cellphone ko.

| Uhm-ma Calling |

Hindi ko na pinansin yun kasi may nakita ako sa bag ko.
Isang papel ..

at ^___________^

"WAHAHAHA!! Ako PANALO FREAKAILLEEE!!!!!"

palabas na sana si Trevor pero bumalik siya at tinignan yung hawak hawak kong papel.

"Psshhh!! Kalokohan yan!"
"Tanggapin mo na kasi!!!"
"Osige, TIE naman tayo eh!!"

Tumutunog padin yung c.p ko ..

"Hoy! Mama mo tumatawag"
"Pakilamero!" kinuha ko yung c.p ko sa kanya.

"Uhm-Ma!"
"ASAN KA?! HINDI KA DAW UMUWI KAGABI AH?!! KINONTAK KO SI MIKO!! WALA
KA NAMAN DAW SA STUDIO??!!"

ansakeet sa tenga.

"Ma......Ano po kasi...." tapos biglang kinuha ni Trevor yung cellphone ko.

"HOY! HOY!! ANG BASTOS NETO!! AKIN NA NGA YAN!!"
"Wala na inend ko na yung call."
"BALIW KA TALAGA! AKIN NA YAN SABI EH!!!" tinataas niya padin kaya hindi ko
maabot.

"Ayoko nga, mamaya sabihin mong nirape kita eh." - Trevor
"Pssshh!! Akin na yan sabe eh!!!!"

"Kung makukuha mo."

Tapos nagpaikot ikot siya sa kwarto. Leshee talaga
Hinabol habol ko siya.

"AKIN NA KASI!!! LAGOT AKO KAY MAMA NIYAN EH!!!!"
"Kunin mo nga kasi!!!"

AYYTSS!!

Trevor's POV

"kunin mo! kunin mo!!"

Wahahaha! sarap asarin XD

"Nakakainis ka na ah!!!"

Nakatayo lang ako sa tapat ng Kama, nakakapagod tumakbo eh.
HAHAHA! Nakataas lang yung kamay ko.

"AKIN NA YAN SABE!!!!" tapos tumatalon talon siya.

"KALA MO AH!!!" tapos nagconcentrate ata XD

Ayan na .. tatalon na siya

"AKIN NA!!!!!!"

kaso yung talon niya paharap.....

kaya naman.....

Natumba kami parehas sa kama.
Naramdaman kong nahawakan niya na yung cellphone, pero hindi ko padin binibitawan.

Napatingin lang siya sa akin.
At ako din nakatingin sa kanya.

Ang lapit ng mukha namin sa isa't isa.

SILENCE

*ENKKKKKK ( Tunog ng bumukas na pinto)

"Ma'am, Sir"
"AYY SORRY PO!!!" tapos sinarado niya ulit yung pinto.

Tinulak ko nga bigla si Desiree.

*BLAAGGG

Nahulog siya sa kama.
"OUCH!!!"
"Ang kulit mo kasi eh, ayan tuloy! Kung ano ano yung inisip nung Babae! Nakapatong
ka pa sa akin" sabi ko.

EWWWW >______<

"NAKAKAINIS KA KASI EH!!!! KUNG BINIGAY MO AGAD YUNG CELLPHONE KO EDI
SANA HINDI NA NANGYARI YUN!!!!" tapos kinuha niya bigla yung cellphone sa kamay
ko.

"TSAKA KADIRI!!!! WWAHHHH!!!!" tapos kinuha niya na yung bag niya. Tapos
lumabas.

*BLOOGG
(Tunog ng pinto na sinara niya ng pagkalakas lakas.)

Tumingin na lang muna ako sa salamin, para mag ayos ayos bago umalis.

Biglang bumukas ulit yung pinto.

"OH!!!! (Sabay bato ng susi) Susi yan ng ferrari ko, bahala ka na kung anong gagawin
mo diyan."

tapos sinarado niya na ulit yung pinto.

YAHOOOOOO!!!! Mabenta nga XD

Biglang tumunog yung cellphone ko.

| Mommy Calling |

"Hello?"
"San ka??"
"Pauwi na po"
"Dalian mo, kailangan ka ng Papa mo, may photoshoot ka ba?"
"Wala po."
"Dalian mo, may sasabihin sayo."
"Sige po."

Ano nanaman kaya yun?!

Desiree's POV

KADIRI TALAGA!
Naalala ko nanaman.

Parang nagrereplay sa utak ko >_<

Sumakay na lang ako ng taxi. WAAHH! YUNG FERRARI KO T____T

| Manager Kim Calling |

pinindot ko naman agad.

"Hello?!"
"Desiree, wag ka na pumunta sa studio nila Miko, hindi naman ako natuloy sa Hong
Kong eh."

YES!
YES!!

Ayoko nga makapartner yung E.T na yun!

"Talaga?!! Buti naman!!"
"Sensya na talaga. Hahaha! Osiya, bukas na lang tayo magkita. Pagod ako eh."
"Sure!!"

tapos inend ko na yung call.

Parang magkabives lang eh nuh?
7 years lang naman kasi tanda nun sa akin.
LANG talaga. Hahaha! Eh maganda naman kasi si Manager Kim, hindi halatang 32 na
siya XD

"Manong, sa Harriet Mansion na lang po." sabi ko dun sa taxi driver.
"Sige."

| Uhm-ma Calling |

"Uhm-ma..."
"ASAN KA BA?!! BAKIT MO BIGLANG INEND YUNG CALL HA???!"
"KASI PO..."

ano bang sasabihin ko!!
Arrgghhh...

"Nag-inuman po kasi kami ng kaibigan ko."
"SINUNGALING! IKAW? MAY KAIBIGAN?! "

(_ _ ") Oo nga pala. Wala nga pala akong kaibigan. Tanging umiikot lang ang buhay ko
sa pagiging MODEL, si Manager Kim lang ata friend ko eh.

Biglang may umilaw sa utak ko.

BRAIN BLAST!

"OPO! SI MANAGER KIM"
"Psshh. Pumunta diba yun ng HONG KONG? Nakoo Alyanna! Ayoko sa lahat ng
nagsisinungaling."
"Tanungin mo pa siya eh!"
"Umuwi ka na dito." tapos inend niya na yung call.

Pagkauwi ko ng bahay.

"Mag-ayos ka na." - Mama
"Uhm-ma! ayan nanaman tayo eh!! Sinabi ko na po sa inyo na ayaw ako ng mga
ganyan!"

tapos nagsimula na ako umakyat ng hagdanan.
Nakakainis!

ARRANGED MARRIAGE NANAMAN! =_=

"Mag-25 ka na Desiree. Matanda na kami ng Papa mo, gusto ko na kahit papano
masilayan ko lang ang APO ko. Tapos maipagpatuloy ang ating business.."

=_=

"Wag po kayong mag-alala! Hahanap po ako ng Isang LALAKI NA MAYAMAN!
MAGALING SA BUSINESS! TSAKA MABILIS GUMAWA NG BABY!"

tapos padabog akong umakyat.

BADTRIP TALAGA!

Pagkapasok ko sa kwarto ko.

"ARRGGHHH!!!" tapos pinagsusuntok ko yung unan.

Bakit ba kasi wala pa akong boyfriend?
HAHA!
Oo nga pala..
Inaantay ko kasi si Edward na mahalin ako.
Parang tanga lang =_=

Bumukas yung pinto.

"Desiree please." Mama

ANEBEEEE!!!

"Mama, ayoko po talaga." - Ako
"Hindi mo pa nga nakikilala eh."
"AYAW KO PO! GUSTO KO SA TAONG MAHAL KO LANG AKO MAGPAPAKASAL!"
sigaw ko.

"Hayyssss.." sabi niya tapos lumapit siya sa akin at umupo sa kama ko.

"Alyanna please? Hindi pa kasi kita nakikitang magkaboyfriend. Gusto ko lang naman
na maranasan mo yung mga bagay na ganun. Promise, kapag hindi mo nagustuhan
yung lalaki na iyon, hindi kita pipilitin. Ikaw parin ang may choice, papakilala lang
naman kita sa kanya eh. You can reject him right away kung ayaw mo." - Mama

ANG BAIT NG MAMA KO!!!

"Ma, thank you.'" tapos hinug ko siya.
"Sige na, mag ayos ka na. Ambaho mo na! Uminom ka nga talaga ng alak."
"Minsan lang eh" - AKo
"Sige na. maglalunch na."
"Sige po!"

Siguro wala namang masama sa pagpapakilala diba?
Ito na din siguro ang tamang simula para kalimutan si Edward.
Let's have a fresh start ^______^

Ansabeh?
Hindi naman pala naging kami. HAHAHA

Trevor's POV

"Ano po yung sasabihin niyo??" sabi ko kay Papa.
"May papakilala ako sa iyo."
"Pa? Ayaw ko po sabi ng arranged marriage eh."
"Wag kang OA nak, ipapakilala lang kita."
"Hayyysss, ipapakilala lang ah!."
"Yup, mag ayos ka na, uminom ka ba??"
"Opo."
"Buti naman."

Luh ? Supportive talaga ng Papa ko.

"Natuwa ka pa??" - Ako
"Oo naman, hindi ka kasi umiinom eh. HAHAHAHA!"

Oo hindi talaga.
Minsan lang .. ONCE IN A BLUE MOON XD

"Daddy talaga. Sige po! mag aayos na ako."

Umakyat na ako sa kwarto ko para makapag-ayos.

"Nak, dapat gwapo ka ah!" - Mommy
"Mommy, gwapo na talaga ako."
"Hahaha, o sige! Dalian mo! Excited na ako!"
"HAYYS!!" napakamot na lang ako sa ulo ko.

Sa totoo lang, First time palang ito.
First time ko silang pagbigyan XD
Papakilala lang naman diba??
Asa naman na magkakagusto ako dun sa babae na yun??
Sino ba yun?!

Nung matapos na ako mag-ayos. Nagulat na lang ako na ayos na sila Mommy at
Daddy.
Talagang terno pa suot nila ah??

"WHOOO! TARA NA!" - Mommy
"Let's GO!" - Daddy

=_=

Sumakay na kami sa Kotse ni daddy.

Mga ilang minutes lang, nakarating din kami.
Sa isang hotel.

Sumakay kami sa Elevator.
Pinindot ni Daddy yung 4.
4th Floor ata =_=

Pagkalabas namin pumasok kami sa isang kwarto.
Astig nga eh. May taga bukas pa ng pinto XD

"Ito na ba yung pang VIP room niyo??" tanong ni Mommy sa nag aassist ata.
"Opo Ma'am."

Nakita ko naman na may dalawang family na kumakain.
Mayaman siguro yung mga yun.

Actually may apat na malaking round table.
Yung dalawa occupied na.

"Tara Honey" sabay kapit ni Mommy kay Daddy.

Umupo lang muna kami dun sa isang round table.

Nakakainis lang...
Pinagtitinginan ako ng mga tao. Well, sikat ako eh??
XD

"Asan na ba daw sila?" tanong ni Mommy kay Daddy.
"Paakyat na daw sila."
"OH YES! Excited na ko!" - Mommy
"Mommy! Wag OA, ipapakilala lang siya sa akin." - Ako
"Sus, baka mainlove ka nga agad agad dun eh."
"Pssshhh."

Maya maya lang.
Bumukas na yung pinto..

O______________O

Si..

Alyanna ???

Chapter 9: Their Partner?

Desiree's POV

O_______O

Ba-bakit andito si Trevor??!!!

"What a coincidence?!!" - Mama
"Wag mo na lang pansinin Babes." - Papa

Umupo kami sa natitirang Round Table sa VIP ROOM =_=

Katabi pa namin sila =_=

Maya-maya lang dumating ata yung magiging Fiancee ni Trevor..

ANG GANDA NIYA >_________<
I'm insecured :(( Whoaaaaaaa!!

Pero hindi ko na lang yun pinansin...

masaya na lang muna kaming nag-usap usap nila Mama at Papa...

Sa Family naman nila Trevor kasama Fiance niya, masaya naman din silang nag-uusap.

Pero hindi maiwasan ang pagtitinginan ng Mama ko at ng Mama ni Trevor, sa tuwing
magsasalubong ang kanilang mga mata. Parehas nilang tinatarayan ang bawa't isa.

Hayyyss..

Actually hindi ko padin alam ang pinakapulot dulo ng pag aaway nila.
Pero matagal na daw yun kaya ayaw i-open sa akin ni Mama.

"Desiree, andiyan na siya."

Napatingin naman ako ....

Gwapo nga.
Kasoooo .. hayyysss

BAKIT BA SI EDWARD NANAMAN NAAALALA KO?!! >______<

"Hello po." bati niya..

Siya lang mag-isa.

"Hi Mario, how are you?" - Mama
"I'm fine tita, thank you." - Mario

"Salamat sa pagpunta mo.." - Papa tapos nakipagshake hands.

Tapos..
Ayun??
Konting pag uusap, tawanan habang kumakain.

Kaso sila Mama at Papa lang kumakausap kay Mario, sila na close XD

"Ayy!!!" - Sabi ni Mama sabay tingin sa orasan.
"Ano yun Babes?" - Papa
"May meeting pa tayo diba??" - Mama
"Ayy Oo ngaa! Sige Alyanna baby maiwan na namin kayo ah... Happy Eating..." - Papa

"HONEY?! Imi-meet pa natin si Mr. Choi diba? May Gosh?! Late na ata tayo?" - Mama ni
Trevor

"Psshh.. gaya gaya...." - Mama

"HONEY?! Narinig mo yun!!? Gawd!"
"Mommy stop...." - Trevor
"I'm sorry Trevor, enjoyin niyo na lang muna ng MAGANDA mong FIANCEE ang pagkain
dito. Let's go Honey" sabay kapit nito sa asawa niya at nag walk out na paalis.

"Hindi pa din siya nagbabago. Tara na Babes" sabi ni Mama sabay hawak sa Kamay ni Papa at
umalis (_ _ ")

Salamat, akala ko magkakaroon ng gulo eh.

"Are you okay?" - Mario
"Ne." - Ako
"Nag-kokorean ka pala?" - Mario
"Medyo? Addict lang sa BIG BANG! HAHA!" - Ako
"Ganun?"
"Yep."

Trevor's POV

Whoooooo~
Akala ko talga si Alyanna na yung Fiancee ko eh. Pero hindi pala XD

Nandito din pala siya ngayon para imeet yung magiging Fiancee niya..
ewan ko lang? Basta yung sa akin HINDI KO FIANCEE! I-memeet ko lang okay ? XD

Pagkaupo nila Alyanna... saktong dumating siya..

SIYA!
ANG GANDA NIYA!

(See Pictures at the Right Side)

"Hi Josephine! You're so beautiful talaga." - Mommy
"Thank you po Tita."
"By the way, where's your mom and dad?" - Daddy
"Sorry po, pero hindi po sila makakapunta ehh .. may business meeting po kasi. Pasensya na daw
po." - Josephine
"It's okayy..." - Mommy

Hayysss .. nagkakatinginan nanaman ang Mommy ko at ang Mommy ni Alyanna. Kailan kaya
sila titigil (_ _ ")

Nagsimula na kaming kumain.

Maya-maya lang..

Medyo nagkainisan ang Mommy ko at Mama ni Alyanna. Kaya ayun, umalis silang parehas,
pero mukhang may meeting sila parehas sa kanilang mga business =_=

Wala talaga akong kaalam alam diyan.

Pero buti na lang tumigil agad si Mommy, kundi nakakahiya =_=

"Ok ka lang?" - Josephine
"Yup, kain ka lang" - Ako
"Masyado mo naman akong pinapataba" - J
"Haha!"
"Magkaaway parents niyo nung model na yun? Desiree ata?" - J
"Dati pa."
"Ohhh...." - J
"Hmmm... Gusto mo ba itong Arranged Marriage na ito?" deretsahan kong tanong.

"HAHA! Ofcourse not... mamaya maya lang darating na yun.."

"Sino??"

Lumapit siya ng konti sa akin at bumulong sa tenga.

"Yung mahal ko." - J

tapos bigla siyang namula..

"Secret lang natin yan ah? HAHA!" - J
"Eh bakit ka pa nakipag meet sa akin kung may mahal ka na?" - Ako

"Nakiusap lang sa akin mga parents ko, kaya yun? hindi ko naman tinanggihan.... naghahanap pa
ako ng perfect time para mapakilala yung mahal ko.."
"Oh I see, buti ka pa."- ako
"Bakit??" - J
"Naghahanap pa kasi ako ng taong mamahalin.."

Desiree's POV

Hayyss andami na niyang natanong.
Bakit wala ako sa mood?

Nakita kong may lalaking pumasok na nagmamadali.

O____O

Bigla niyang hinila yung Fiancee ni Trevor ..
Whoaaaaaaaa??!

Parang dati lang napapanuod ko lang ito sa T.V ah?

Pero ang nakapagtataka..
Walang pakialam si Trevor??!

Tapos habang hinihila nung lalaki yung babae ..
Eh yung Babae ay nagwaved pa kay Trevor at ngumiti.
Tapos nag thumbs up pa?

Anyare? =_=

"Hoy E.T!" sabi ko napatingin naman siya.
"Pati ba naman dito nang-aasar ka?!" - Trevor
"Bakit hindi mo sinundan?!" sabi ko.
"Magkakilala kayo?" - Mario

"Yep...." - Ako
"Edi sundan mo kung gusto mo!" sabay tayo niya at nagsimula ng maglakad papalabas.

BASTUS TLAGA YUN!!

"Do you like me Mario??" deretsahan kong pagkakasabi.
"Hmmm.. maybe yes?" - Mario
"I'm sorry but i think i can't like you or love you back, maybe we can be friends" sabi ko sabay
lapit ng kamay ko sa kanya.

Hinawakan niya ito..

"As you wish." tapos nagshake hands kami.

Chapter 10: Last Game

Trevor's POV

Haha, ang cute lang ni Josephine XD

pero teka..

Ang cute din ni Desiree ngayon..

waaaaaaahhh >______<
Oo nga pramis ..

pero..

Hayyysss .. pero nakakapang init lang talaga siya ng ulo >_____<

Tawagin ba naman akong E.T ? Tama ba un =_=

"HOY!" kilala ko yun.

Tumingin ako sa likod ko.

"Ano nanaman kailangan mo? Stalker ka din nuh?" - ako
"Ang kapal mo ha?! Wala ka bang photoshoot ngayon??" pagtatanong niya.

Nagpatuloy lang kami sa paglalakad palabas ng hotel.

"Stalker talaga!" - ako
"Leche ka! Nagtatanong lang eh!" - Desiree
"Walaaaaa. Pinag Day Off muna ako ngayon ni Manager Miko."
"Oh? May good news nga pala ako!" masaya niyang pagkakasabi.

WTF?
Ang cute niya talaga! Lechers >.<

(See Pictures at the Right Side)

"Oh?! ano yun!?" - Ako

Nandito na kami sa Parking Lot malapit sa kotse ko.

"WAAAAHHHH!! HINDI NA KITA MAKAKAPARTNER SA PROJECT!!!!" - Desiree
"Talaga?!! Buti naman!" - Ako
"Wahahaha! Buti talaga!" - Desiree

Desiree's POV

Pumasok na siya sa loob ng kotse.
Bakit nga pala ako nandito? XD

Naglakad na ako ..

"HOY!! Tara! Sakay!" - Trevor
"Ha??! hindi ako sasabay sayo nuh..." - ako
"Sige ka, kapag ikaw kinidnap diyan!" - Trevor

Whoaaaaaaa >________<
AYOKO!!!!

"OO na! Teka wait!!" sabay takbo sa kotse niya at sumakay.
"Whoaaaaa, parang ferrari ko talaga" - Ako
"Pssshhh..." - Trevor
"San na tayo pupunta ngayon?" - Ako

"Bakit? anong akala mo? Magdedate tayo?" - Trevor
"Yun agad naisip mo? Baliw lang ah?! Dalin mo na lang ako sa bahay namin."
"Aba? May alalay??" - trevor
"Eh nagprisinta prisinta ka diyan eh!" - Ako

inistart niya na yung kotse at pinaandar.

"Hoy! Baka ikaw talaga yung kikidnap sa akin hah?" - Ako
"Ayus?! Sure ka bang hindi na tayo magpapartner?" - Trevor
"Bakit? Gusto mo???" - AKo
"In your dreams!! Hindi ko pa nalilibre yung mga staffs, hahaha" - Trevor
"Ayy Oo nga! Andaya mo ah!!" - Ako

"Sus parang yun lang eh..." sabay pinatakbo niya ng mabilis yung ferarri

Nakarating kami sa Studio ng mabilis.

"Wala po si Manager Miko" sabi ng ibang staffs.

"Hmmm. Magpapakain lang po ako!" - Trevor

Huweehh ??
Talagang sineryoso? >_<

"WHOOOOOOOO!!!" sigaw ng ilang Staffs doon.

Pagkatapos, umalis muna si Trevor..
hindi ko alam kung saan pumunta yun.
Bibili lang daw siya ng ipapakain sa mga staffs ..

Edi habang wala siya ..
Nagtingin tingin lang ako ng mga magazines..

Ang ganda nitong babae na ito..
Sino kaya ito?

"Desiree, nakuu. Ingatan mo yan! Mahalaga yan kay Manager Miko"
"Ganun po? Sino po ba ito??"
"Ahhh. Si Callie yan.. yan dapat yung mapapangasawa ni Manager."

mapapangasawa dapat?

"Bakit ? ano pong nangyari ?"
"Naaksidente siya bago sila ikasal."

Ang saklap naman nun??

"Andito na po ako!" - Trevor

Binalik ko na yung magazine sa lagayan nito.

At ayun..
Nagsichibugan na ang mga staffs and crews.

"Ayan na ah! Baka sabihin mo madaya ako!" - Trevor
"Pssshh..." - Ako

Tapos yun? Ang saya din nilang kasama.
Habang kumakain sila ...
Nagkukwentuhan din kami ..

Hindi namin napansin .. mag 6pm na pala..

"Salamat Trevor!!"
"Salamat!"
"Ui salamat ah!"

"Desiree, sana makasama ka pa namin ng matagal"
"Hindi na po eh, kasi po hindi naman po natuloy sa pag alis yung Manager ko."
"Ohhh...."

Tapos nagpaalam na kami ni Trevor sa mga staffs.

Sumakay na kami ulit sa kotse..

"Saan tayo pupunta? Gabi na ah?" - Ako
"Pahangin tayo." - Trevor

Mamaya maya lang nagstop kami sa Manila Bay.

"Siguro ito na ang huling araw ng pagsasama natin" - Trevor
Habang nakatingin sa dagat.
"Hindi naman. Magkikita at magkikita padin tayo nuh, karibal kita e" - Ako
"Haha! Tama, Speaking of Karibal.. Pano pala natin malalaman kung sino ba talaga ang LOSER
sa atin." - Trevor
"Hmmm. Ewan ko din? may 3 games pa tayo diba?" - Ako
"Yup, wag na kaya natin patagalin?" - Trevor
"TAMA YUN!! Hindi na ako makapag antay na tawagin kang LOSER!! HAHAHA!" - Ako
"IKAW YUN NO! Ayos?!!!" - Trevor
"Pssshhhh...so anong balak mo?"

"Isang game na lang. Tutal tie na tayo diba??" - Trevor
"Yup! Ano na last game natin??"

"Hmmmmmmmmm........ AHHH! TAMA!!" - Trevor

"Ano? Dali!!!" - Ako

"Sigurado ako mananalo dito" sabay hawak niya sa baba niya.
"WHOOO! ANG HANGIN TALAGA!!" - Ako

"Ano?!! Ready ka na ba??" - Trevor
"Oo naman! dahil Hinding hindi ako magpapatalo sayo TREVOR KAILLE CLINTON!" - Ako
"Hahaha! Talaga lang ah??" - Trevor

"Ano ba kasi yun??" - Ako

"Masyado kasing complicated ehhh.." - Trevor
"Wala akong paki, alam ko naman mananalo ako eh." - Ako
"Wuuuuuuuhhhh...."

tapos bigla siyang tumingin sa akin ng masama

tapos lumapit siya sa akin.

atras ako
lakad naman siya papunta sa akin
atras ako
lakad naman siya papunta sa akin

"HOY HOY!! Ano yan ?!!" tapos tumigil ako at tinignan din siya ng masama.

Nilapit niya yung mukha niya sa akin.
Nilapit ko din yung mukha ko!
KALA NIYA HA!

Nagsalita siya...

"Let's play a game............

....... A Game called Love "

Chapter 11: Let's start the Game

Dedicated to Author Alyloony *U*
Author! Salamat po! Sa inyo ko po kasi to natutunan eh. hahaha :">
Thanks po :))
More Powers pa po sa lahat ng stories niyo ^______^v

====================================

Desiree's POV

A-Ano daaaaawwww??????

A GAME CALLED LOVE?! Kailan pa nauso yun?!!!

"A-anong pinagsasabi mo??" sabi ko habang nakataas ang kilay... sabay umatras nadin ako...

Bigla kasing tumibok ang puso ko ng sobrang bilis.
Para kasing nakakatakot yung GAME na yun eh >____<

Takte lang talaga tong si Kaille, daming alam!
Kailan pa naging laro yung ganung bagay? =_=

"Nako naman! Hindi mo alam yun?! Masyado na ngang trending yun eh! Alam mo ba yung
BTCHO?" - Trevor

=_=

"Pssshhh. Kung ano ano pinagsasabi mo! Uuwi na nga lang ako!" sabi ko sabay walk out.

Hinawakan niya ako sa braso..

hinatak.......

at..

Napaharap ako sa kanya..

"In a Game called Love,

the first one who Falls is the LOSER" - Trevor

"At san mo naman natutunan yan?" pataray kong pagtatanong.

"SA BTCHO nga! Yung sulat ni Ate Alyloony, naku! Hindi ka ata nagbabasa ng wattpad!" Trevor

"PFFT! HAHAHA! KORNI MO! NAGBABASA KA DUN?! YUCK!" - Ako

"Ah basta! Deal na ba yung game natin?" - Trevor

bigla nanaman tumibok ng mabilis yung heart ko.
Leshee ...

Ano ba kasi yang A GAME CALLED LOVE na yan -________-

"Oh ano? Bakit hindi ka makapagsalita diyan? LOSER?" - Trevor

Amp!!

"I'm not the LOSER! It's you! Ugh! OKAY OKAY! WALA NG ATRASAN TO!" - Ako

"HAHAHA! Good!" - Trevor

"Eh paano kung walang umamin." - Ako

Lumapit nanaman siya sa akin ng sobrang lapit >__<

"Mayroon yan siyempre..........."

"Ha-Ha! Oo nga. Aabangan ko yung time na AAMIN ka sa akin. Ha-ha" - Ako

"ASA KA! AH! TAMA!" - Trevor

"Ano yun?"

"Kung sino na lang ang unang magConfess siya na ang talo! HAHAHA!" - Trevor

"Eh diba ang sabi .. 'The First One who Falls is the LOSER'???" - Ako

"Oo nga!"

"Eh paano for example.. Ako yung unang nainlove. Pero ikaw yung unang nagconfess?"
pagtatanong ko.

"Nice question, edi TIE!"

"TIE NANAMAN?!" - Ako

"Ganun talaga. Para masaya.. pero kasi .. malabong mangyari yun! siyempre kapag nainlove ka..
mahihirapan kang itago yung feelings mo... darating yung time na masasaktan ka.. lalo na kung
wala naman talagang gusto sayo yung taong yun. Tapos darating yung time na sasabog yung
puso mo at masasabi mo yun sa taong yun" - Trevor

"Wow hah? san mo natutunan yan??" - Ako

"HAHAHA! SA BTCHO NGA!" - Trevor

"Seriously? Nagbabasa ka talaga dun? HAHAHA! Baduy mo!!!" - Ako

"Wala ka kasi sa Uso! Matanda ka na kase!" - Trevor

"ANG KAPAL MO HAH?! EH SA MUKHA MO PA NGA LANG HALATANG TRENTA KA
NA!" - Ako

"HOY HOY! Mag-25 palang ako!" - Trevor

"Weeehhh!!!!" - Ako

"OO nga! Gift ko ah! Malapit na! Sa December 12!"

De-December 12??

BIRTHDAY YUN NI SEUNG RI OPPA!!!!
PATI BIRTHDAY KO DIN YUN EH!!!

Isa sa mga dahilan kung bakit ko Biass si Seung Ri kasi nga parehas kami ng date ng
kapanganakan.

AT TAKE NOTE! Sabay na sabay talaga pati taon :)
Mag-25 na din siya. Yahoo!!

Kasoo ... UGH!
Pati ba naman itong si TREVOR KAILLE? >______<

HINDI TALAGA AKO MAKAPANIWALA!!!! >______<

"Oh? nanlaki mata mo diyan?" - Trevor

"GAYA GAYA KA TALAGA KAHIT KAILAN!"

"Ano nanaman ba problema mo?" - Trevor

"Bakit parehas tayo ng birthday?!!!"

"Abay malay ko! Sisihin mo mama mo!"

"Dinamay mo pa nanay ko!!!!" sabi ko sabay walk out ulit.

Nakakabadtrip na talaga.
Waste of Time.

Kaso hinila nanaman niya yung braso ko..

Hinila.....

at.

at..

TEKA!!!

NIYAKAP NIYA KO!!!

"Let's start the game." - Trevor

Bigla nanaman tumibok ng sobrang bilis ang puso ko.
Lesheee >_____<

Bigla akong pumiglas sa pagkakayakap niya sa akin.
Kaso ang higpit eh.
Hindi ako makaalis !!!

"IBA NA YAN HAH! HINDI NA NAKAKATUWA!!" sigaw ko.

binitawan niya naman kaagad ako.

"HAHAHAHA! Kinilig ka na ba?" - Trevor

Trevor's POV

"HAHAHAHA! Kinilig ka na ba?" pang aasar ko.

Badtrip nakakabitin yung hug -_________-

Hoy Trevor? Anong sabi mo?!

WALA WALA WALA! NABABALIW LANG AKO -_______-

"Trevor, minsan hindi mo alam na lumalagpas ka na sa limit mo!"

seryoso niyang pagkakasabi niya sa akin.
Nakakatakot >_<

"Pe-pero! PASOK YUN SA LARO NATIN!" pagdadahilan ko.

"Sure ka?"

"Oo nga.. kahit nga to.....

*kiss sa cheeks*

"Kasama ehh.." - Ako

POTEEEKK! Ano ba tong ginawa ko!
Pero waaaahh! Lambot ng cheeks niya :O

Nagulat lang siya sa ginawa ko.

"Oy! Ano? I-inlove ka na ba?" pang aasar ko ulit.

Ugh!
Ano bang nangyayari sa akin?? >_____<

*SLAAAAAAAAAAAAAAAAAAP

"OUCCCCH!!!" - Ako
"NAKAKARINDI KA NA AH?! BAKIT MO GINAWA YON!!" sigaw niya sa akin.

Siopao! Ang SAKIT!

Napahawak lang ako sa pisngi ko.

"Kasama nga yun dun. Love ang nilalaro natin!" - Ako
"Ugh! PAPAYAG LANG AKONG LARUIN YAN KUNG WALANG GANONG KA EK
EKAN!" sigaw niya ulit.

Sayang naman -________-

hah ano?!

Anong sayang !???? ARGGH!

"O-Osige! Matatalo ka padin naman eh! HAHAHAHA"- ako

"A.S.A! Uuwi na ako..." - Desiree

"Hindi ba talaga pwedeng isama yung mga yun?" pangungulit ko.

AY POTEK! ANO BA TONG SINASABI KO!

"ANG ANO?!!" irita niyang pagkakasabi.

"Ahh walaa.. sige ... salamat nga pala sa pabaon mong sampal!" - Ako
"Tama lang yan sayo! Kung ano ano kasi ginawa mo eh! Sige na! Bye!" sabi niya sabay
naglakad na siya.

Oo nga tama lang yan sayo Trevor!
Baka sakaling matauhan ka.

Ano ba naman kasi ang iniisip ko. Ugh =_=

Tinignan ko lang siya habang naglalakad siya.
Kahit saan talaga siya tignan..

Wala kang maipipintas sa kanya.
Sa ugali nga lang, oo meron talaga.

(A/N: Oh sige Trevor! tignan mo pa! Mamaya tunaw na yan!)

Epal ni Author.

Masama ba siyang tignan?
Bakit parang ngayon ko lang narealize na maganda talaga yung kaaway ko na yun.

Te-teka nga..
Ano ba tong pinag iisip ko !??

we-wait! WAAAHHH!!

lilingon siya dito ..

Agad naman akong tumingin sa kaliwa .
Ay kanan na lang!

AY HINDI SA DAGAT NA LANG!

"HOY! PARA KANG TIMANG DIYAN! UMUWI KA NA!!!! GEEE!!! UNA NA AKO!!!"
sigaw niya.

Napatingin naman ako ulit sa kanya kahit arggh! ano ba naman ito!

Nagwaved siya .

At nag SMILE..

Nanag SMILE nanaman siya sa akin!!

>///////<

Sumakay na siya sa Taxi.

2nd time na yun!!! WAAAAAAHH!!

Teka nga.. HOY TREVOR! ANONG NANGYAYARI SAYO!?

Teka..
Bakit biglang naginit yung mukha ko.

Lechugas na yan!!

"Iho, girlfriend mo?" tanong nung matandang lalaki.

"Po? Hindi po ah!"

"Eh bakit ka kinikilig diyan?" - manong

"Kinikilig? Hindi po ah!"

"Nakooo. Aminin mo na kasi! Nako, kapag ikaw naunahan sa magandang babae na yun!
Kawawa ka. sige! Maiwan na kita" tapos nagsimula na siyang maglakad.

Bakit parang ang lakas ng impact sa akin ng sinabi ni Lolo? -______-

Te-teka nga!

Inlove na ba ako?

Chapter 12: Her Plan

Desiree's POV

Tsk..

Andito na ako sa bahay...
Nakasalampak sa malambot kong kama.

Hayyysss.....

"Let's start the game." - Trevor

POTEEEKK!! Bakit ba hindi mawala sa isip ko!

Ano ba kasing game na yun??

"The First one who Falls is the Loser" pabulong ko.

*TING*

Nagliwanag ang utak ko!
AHAHAA!

Madali lang pala eh.
Kailangan lang na mapa inlove ko siya sa akin.

Humanda ka Trevor! Ito na ang katapusan mo!

"WAHAHAHAHA!" evil laugh ko.

Trevor Kaille's POV

ANAK NG TUYO!!

Bakit?!
Ugh!
What's happening to me?!

"Young Master, oras na po para magdinner po kayo."
"Wala akong gana. You can leave now." - Ako

BADTRIP TALAGA AKO.
UGH!

"Sige po. sorry po"

tapos umalis na yung maid.

KAINIS talaga.
Badtrip kasi ako ..

Kasi yung nararamdaman ko hindi ko alam!

Basta >______<

Biglang may nagtext.

|Hi Labs!|

Labs? Neknek mo! Kadiri! Sino to? Takte! Sinong NAMIGAY NG NUMERO KO!!! >_____<

|Labs mo muka mo! Sino ka ba?!| text ko sa kanya.

|So sad naman. Hinagilap ko pa naman number mo kung saan saan. Sige, mukhang busy ka.
Annyeong~|

Anong pinagsasabi nito?
Hinagilap pa kung saan saan??

|Sino ka ba?| text ko ulit.

|TANGENGOT MO NAMAN! Ugh. Si Desiree to! WALA NA!! AYOKO NA!! NAWALAN
NA AKO NG GANA MAGTEXT! PABUYA!|

>_____<

Te-teka?
Anong sabi niya kanina.

Buti di ko pa nabubura >///<

|Hi Labs!| binasa ko ulit.

(napangiti po ng sobra si Trevor at nagpagulong gulong sa kanyang kama)

AUTHOR! Bakit mo naman ako binuking! >________<

Hayyysss..
Nag-iinit nanaman yung mukha ko..

Sabi nung lolo kanina, kinikilig daw ako.
Ibig sabihin??

Kinikilig ako ulit?

Takte naman!

Pero teka.. bakit tinext niya ako ng Labs?

|HOY HOY! Anong Labs?? Kaw ah! May gusto ka na sa akin? Agad agad? LOSER!|

WAHAHAHA XD

Desiree's POV

|TANGENGOT MO NAMAN! Ugh. Si Desiree to! WALA NA!! AYOKO NA!! NAWALAN
NA AKO NG GANA MAGTEXT! PABUYA!| text ko ke Trevor.

Tangengot talaga kahit kelan. Hindi niya nalaman na ako yun!

Nagsimula simula siya ng game na yun tapos.. Aigoo~

Ugh! Sana kumagat naman siya sa pinaplano ko!

ANG HIRAP KAYA LUNUKIN ANG PRIDE PARA LANG HANAPIN YUNG NUMBER
NIYA AT SIMULAN ANG PLANO KO!

Pssh >_____<

Ano ba ang plano ko??

Make him Fall in Love with Me :)

Ng matawag ko na siyang LOSER >:)

Tagal naman magreply nun.

ayan na ..

nagtext na.

|HOY HOY! Anong Labs?? Kaw ah! May gusto ka na sa akin? Agad agad? LOSER!|

AY ANG KAPAL NG MUKHA >______<

Ugh!
Sarap kutusan! AYYTTSS!

Wrong Text pala ako kanina. Dapat hindi ko siya tatarayan..
Kailangan kong maging mabait sa kanya.. baka sakaling mainlove siya diba?
TAMA TAMA.

"Grabe ka naman kapag ba "Labs" yung tawag ko sayo may gusto na agad?.... Gusto ko lang na
maging close tayo kahit papano. Lagi na lang kasi tayo nag-aaway eh. Nakakasawa na, pwede ba
tayo maging Friends? Gusto ko CS natin Labs.|

YUCK! ANO BA TONG TINETEXT KO! KADIRI!
Pero bahala na.
Kailangan matapos na tong LABANAN na to. >_______<

Speaking of Labanan..

Nagstart pagtatalo namin noong...

=FlashBack=

It was my First Ever Vacation in KOREA.

Nagbabike ako nun with Edward *U*

Este .. siya yung nagbabike .. ako nasa likod niya lang nakahawak sa bewang niya.

SHETE! KILIG MATS!

Nagtatawanan pa kami nun kasi ang daldal niya.. andami niyang kinukwento..

tapos habang nagbabike kami ..
Yung lumilipad lipad pa yung buhok ko!

OH EM!

Parang mala Jessie ng Full House ang Peg namin nun ni Edward..
Yung nagbabike silang dalawa.

KYAAAAAHHH!! >_______<

ng biglang..

*BLOG*

MAY NAKABUNGGUAN KAMI.

Buti na lang marunong magbalance si Edward .. hindi kami natumba.

Bumaba agad ako nun!
Galit na galit ako dun sa TANGANG YUN!

SA LAHAT NG BUBUNGGUIN KAMI PA?!

TAKE NOTE! MOMENT NAMIN YUN!

"YA! MICHYEOSSEO?!" Sigaw ko sa kanya.

(A/N: paulit ulit na lang yan XD BALIW PO IBIG SABIHIN NG michyeosseo )

"DON'T CALL ME CRAZY FREAK?! KAYO KAYA DIYAN YUNG NAMBUNGGO!!"

ABA! KAMI PA AH!

"ANG KAPAL MO!!! "

pupuntahan ko na siya kaso nahawakan ni Edward yung braso ko.

"Hey Alyanna. It's okay. Let's Go." - Edward
"It's not okay!?! BECAUSE OF THAT CRAZY FREAK FOOL GUY!!! OUR MOMENT
RUINED!!!'

Napatakip ako bigla ng bibig.
Putcha, ano ba yung nasabi ko.

"HAHAHA! Cute." - Edward

Tapos biglang tumunog yung Cp niya.

Dumistansiya siya saglit at yun may kinausap.

Napatingin tuloy ako dun sa lalaking yun!
Nakacross arms pa siya.

ANG YABANG POTEK!

"ANONG TINITINGIN TINGIN MO DIYAN!?" sigaw ko.

"Boyfriend mo yun?" tanong niya.

"MAGIGING BOYFRIEND KO YUN!"

"HAHA! Pumapatol sa Gurang... tapos hindi pa marunong magbike .. hanggang angkas lang ..
kawawa..."

"ANG KAPAL MO TALAGA AH!" tapos lumapit ako sa kanya at akmang sasabunutan ko siya
pero nahawakan niya agad yung mga kamay ko.

"Let's have a Bet"

"BET BET MO MUKHA MO!"

"BAKIT?! NATATAKOT KA?! HINDI KA KASI MARUNONG MAGBIKE! " sabi niya.

Ugh >______<

"MARUNONG AKO NOH! SIGE GAME! KALA MO AATRASAN KITA!"

Biglang tumunog yung cp ko.

tinignan ko yung text.

|Alyanna, I'm sorry. I have to go. It's emergency. Wag ka masyado makipagtalo sa mga
strangers, umuwi ka na. Bye. Lovelots"

Text ni Edward.
Yie :)
Hayss... pero laging ganun yun. Nang iiwan sa ere =_=
Pero k langs. May moment naman kami kanina. Hihi!

"OH ANO?! WALA KA PALA EH! LOSER!"

Pang aasar nanaman niya! UGH!

"ANG KAPAL MO HAH! SIMULAN NA NATIN!"

At yun na nga.
Umayos na kaming dalawa. Bike Racing na to.

Medyo nagtatalo pa nga kami eh. Kasi dapat pantay na pantay yung bike namin para walang
daya.

"Ready?" tanong niya.
"SUPER READY!" sigaw ko.

"GAME!"

At nagsimula na kaming magbike.
Medyo mahaba haba yung ibabike namin..

pero guess what??!

"It's a tie!" tuwang tuwang sabi niya.
"Walang Panalo at walang LOSER!" sabi ko.
"Edi wala akong tatanggapin. Wahahaha!"

"Trevor!!!" tawag sa kanya nung isang lalaki.
"Oy!" - Trevor

So Trevor pala pangalan niya.

"KAJA! PALI!" sigaw nung lalaki.

[A/N: Kaja (Let's go) Pali (Bilisan mo)]

"Wait!" - sigaw ni Trevor.

"Nice game.. btw what's your name?"

?

"Bakit kelangan mo pang malaman?! I'm Desiree Alyanna Harriet"
"Whoaaa. Anak ka pala ng mga yun."

??

"BTW, I'm Trevor Kaille Clinton. Nice game Alyanna..."

UGH! CLINTON?! ENEMY NG MGA MAGULANG KO YUN EH!

TEKA?! CLOSE KAMI?!

Gusto ko kasi mga close ko lang tumatawag sa akin ng Alyanna.

"Just call me Desiree!"

"I want Alyanna."

"STUPID KAILLE!"

"Don't call me in that name LOSER!" - trevor

"ANG KAPAL TALAG --- "

"TREVOR!!!" hindi ko na natuloy yung sinabi ko kasi sumigaw ulit yung lalaki.

"Bye Alyanna." nagsmirked siya tapos pinaandar niya na yung bike niya!

BADTRIP!

"WAG SABENG ALYANNA EH!!!" sigaw ko. pero mukhang hindi niya na narinig kasi ang bilis
niyang magpatakbo.

Humanda talaga siya sa susunod naming pagtatagpo >________<

=EndOfFlashback=

POTEEKK!
Buti naalala ko?

Hindi kaya...

Yung lalaking tumawag sa kanya...

SI SEUNG RI OPPA!!!!!!
Diba magbestfriend sila! UWAAAAAAAAA~

Matagal na pala kaming pinatagpo ng tadhana. Hihi

Napakayap ako bigla sa Unan ko.

Uwaaaaa~

Bakit ba kasi nainlove pa ako ke Edward?

Tama. Magfofocus ako sa Biass ko.
WAAAAHH!!

It's DESTINY! KYAAAAAA!

Pero siya kaya yun? Pero parang talgang siya eh.. eh kung itanong ko kaya kay Trevor. HOHO
XD

Tinignan ko yung cp ko.
Ang dami ng text.

|Haha. Anong nakain mo?|

|Sige na nga.Friends na tayo, mukhang tama ka nga.|
|Hala uy? Nagtampo? haha. Oo na! Friends na tayo!|
|Uy Labs, sorry na. Friends na tayo.|

Puteekk..
Bakit parang bumilis tibok nung puso ko nung tinext niya sa aking Labs >___<

Badtrip oh!
Ano bang pumasok sa isip ko at yun pa ang napili kong CS namin -___________-

Pero okay na din yun. baka mas mapadaling mainlove siya sa akin.

muahahaha xD

|Hehe. Sorry, may ginawa lang.|

text ko. Hoho! Galing ko palang umarte kapag text eh XD

|Ganun? Sige. Baka nakakaabala ata ako. Ge gawn mo na yan|

Luh? Bumait? Baka umaayon na lahat sa plano ko. wohahaha!

Eh kung maging tulay kaya si Trevor sa amin ni Seung Ri Oppa.

MAY GASH! KILIG MATS!!

|Labs.. naalala mo pa ba nung unang pagkikita natin? Sino yung lalaking tumawag sayo? Si
Seung Ri ba yun?|

HIndi ko na matiis ang curiosity eh XD

|Ahmmm... ano ba yun???? AH! Yung sa unang bet natin? wahaha! Oo si Seung Ri yon!
HAHA!|

WAAAAAAHHH! HINDI AKO NAGKAKAMALI! GOSH!

|Talaga??|

|Bakit? Natuwa ka naman?!|

HINDI LANG NATUWA NOH!?
SUPER GALAK!

|Haha. Hindi naman... gwapo mo nga nun eh.| - text ko ..

weehhh .. SI SEUNG RI KAYA YUNG GWAPO XD

Pero kadiri TALAGA!
Sa kanya ko pa tinext -________Pero siyempre uunahin ko muna yung Plano ko nuh.

Tapos PROCEED KE SEUNG RI!
YAHOOO!!

|Nyeeh. Kakaiba talaga yung nakain mo. Sige, maaga pa ako bukas eh. Bye.| reply niya.

WAHAHA XD

|K. Goodnayt! Sweetdreams.. mwaaaa:*| reply ko.

YUCK ALYANNA!
ANO YAN?!

KINARIR MO TALAGA AH!?!
WAHAHAHA! GO ALYANNA! >:)

Tapos hindi na siya nagreply.

Kinilig kaya yun?!

SANAAA!

HAHAHAHA! :))

Trevor Kaille Clinton...

Wag kang mag-alala...

Matatawag din kitang..

"LOSER"

Chapter 13: Date in Disguise

Desiree's POV

Kakatapos lang ng meeting namin ni Manager Kim.
Hayyyss .. New Project nanaman.
Sana naman maging partner ko si Seung Ri Oppa!

Wahahah. In my dreams -_______-

Eto ako ngayon!
Palabas na ng Studio.

Magtataxi ba ako pauwi?
NAH! Ayoko pang umuwi.

*Ting*

WAHAHA! Galing ni Brain Cells :))

Kinuha ko ang cellphone ko.

Trevor's POV

"That's it. You can leave now." - Manager Miko

Psssshhh. Paiba iba ng project ..
Tumunog yung cellphone ko.

"Sige po Sir, mauna na ako."

Tumayo na ako at lumabas, patuloy padin sa pagring nung Cellphone ko hanggang sa tumigil na
lang ito.

Sino ba kasi yun? >__<

Pagtingin ko.

1 missed Call

-Labs-

>///< SHETE! Hindi ko sinagot!

Agad agad ko naman siyang tinawagan.
TOKWA! ano ba naman ito! Bakit parang nag-oautomatic yung pagngiti ko. Ugh -____-

Ayan sinagot niya din.

"BAKIT BA ANG TAG---" sigaw niya pero tinigil niya din agad. Problema nun?

"HAHA! Hi... sorry.. hindi ikaw yun.. hehe! ano---" - Desiree

Ano ba naman siya. Cute ng boses niya >////<

Pero ugh ..
Baka itong nararamdaman ko is..

CRUSH?

Right? Hindi pa ako pwedeng mainlove.
Kasi matatalo ako! and HINDI AKO TUMATANGGAP NG PAGKATALO! ASA! >_____<

Oo na! Crush ko na siya. Hmp!
Pero hindi pa ako inlove... :)))

"Ano yun?" sabi ko.
"Ano--- Ki-kita tayo.." pautal utal niya pang sinabi.

Woaahh?? Si Desiree ba talaga ito? Laki ng pinagbago talaga XD

"Tamang tama. Wala na akong gagawin. San?" Cool kong pagkakasabi.
"Mall?" - Desiree
"Mall ka diyan?! Gusto mo bang magkaroon tayo ng scandal?"
ayy nasungitan ko tuloy -_____-

"HAHA! oo nga nuh edi mag disguise tayo."
"Disguise??" ayy oo nga noh? tangengot mo talaga Trevor >_____<

"Yep! Ano? Ayaw mo? Okay lang. Sige---"
"WAIT! Sige sige. Asan ka ba? Sunduin na lang kita." ano ba naman nasabi ko >______<
"Talaga! Thank You! Andito ako sa labas ng studio namin. I'll wait. Thanks!" tapos nag end na
yung call.

Sumakay na agad ako sa Ferrari ko, siyempre nagshades muna ako. Mahirap ng makilala ng tao

-_____then ..
After ilang minutes.

Nakita ko na agad sya.

Na-stun ako sa ganda niya poteeek!! >_____<
May ilang lalaking nakapalibot sa kanya. May ilang mga babae din.
TAKTE NAMAN! Bakit ba siya nag antay sa labas?

Tinext ko siya.

|Pumasok ka muna sa loob. Tetext na lang kita kapag wala na yung mga tao. Ayoko na
magkaroon tayo ng issue. Okay?|

Nakita kong tinignan niya yung mga taong nakapalibot sa kanya.
At yun, pumasok din siya sa loob ng studio nila.

Hinintay ko munang umalis yung mga tao.
And after mga 10 mins.
Naubos na din yung mga tao.

Sheez ! Hirap maging SIKAT -______-

Tinext ko siya ulit.

|Wala na sila. Tara na. Andito na ako sa labas.|

Maya maya lang lumabas na siya.
Ugh. Ganda nya ngayon >_______<

Binuksan ko yung mirror ko.
Tapos in a cool act.... tinanggal ko yung shades ko.

"Hi La--" pero umalis siya bigla umikot at sumakay sa kotse ko.

"YAY! LET'S GO!" sigaw niya.

Ugh! PAPACUTE PA NGA AKO EH >______<

"Uhum. San tayo ngayon?" cold kong pagkakasabi.
"Sa mall nga diba?" tapos ngumiti nanaman siya >/////<
"Eh kala ko ba magdidisguise tayo?" - Ako
"Hmmm. Edi sa bahay muna tayo."

??

"SURE KA?! Gusto mong pagalitan ka ng MAGULANG mo?!"
"HAHA! OO nga pala. Hindi pala pwede. Eh pano tayo magdidisguise niyan?" tanong niya.

Yun! Naalala ko ^____^v

Inistart ko na yung Ferrari ko at pinaandar.

“San naman tayo pupunta?” tanong niya
“Malalaman mo din”

After mga 20 mins. Nakarating din kami dun.

“Anong gagawin mo? Nakakatakot naman dito, parang abandunado na to ah?” – Desiree
“HAHAHA! Secret place ko ito. Ngayon ko lang ulit to pinuntahan…. Ngayon lang kasi ulit ako
magdidisguise eh” sabi ko.
“Oh?”
“Yep” sabi ko sabay binuksan ko na yung pintuan.

“WHOAAAAA!!!!!!!”sabi niya ng manghang mangha.
“Kailan mo pa binili yang mga yan??”

Actually. It’s house na ang laman ay puro damit. Yung pang disguise talaga. Including
hats,shades,wigs,damit. Basta!

“Matagal na. Wala ka niyan noh?” pang aasar ko.
“Yabang mo! Di bale magkakaron dn ako ng ganitong house. HAHAHA!”
“This is my Disguise House”
“Edi ikaw na! Tara na! Magdisguise na tayo!”

At nagsimula na nga kami maghanap ng isusuot.
Ang napili ko.. kulay blue na polo. Jeans. Light Blue na Wig. Tapos black shades na makikita
naman kahit papano yung mata. Yung pang Nerd XD

Tapos yung sa kanya….

Puro pink !!
Pink na Wig, Pink na Bonet, pink na dress. Pink na shades, yung shades na makikita nman yung
mata. Basta yun! Tapos pink na sandals. Lahat PINK!
ANG CUTE NIYA :3

“Teka nga. Bakit ka may mga pandisguise na babae hah? Ikaw ah! Bakla ka siguro!”
“LOKO! Trip ko lang bumili. Bakit masama?”
“Wala lang. WAHAHA! Ito na lang kaya isuot mo!” sabay turo niya dun sa kulay violet na dress

-_____-

“Ligalig mo ngayon ah.”sabi ko
“Ngayon lang eh! Siyempre Friends na tayo! Diba labs!?”

Labs >///<

“Oh? Namula ka diyan? HAHAHA!”
“Mainit lang talaga dito! Tara na alis na tayo!”
“Saglit!” sabi niya. Tapos may kinuha siyang kulay Blue na bonet.

Lumapit siya sa akin…
Sinuot niya yung bonet na yun sa akin habang nakangiti siya.
Bakit parang tumigil yung oras?

Desiree’s POV

Inaayos ko sa ulo ni Trevor yung kulay Blue na Bonnet. HOHO!
Para mukhang couple kami xD

Sana naman mainlove na siya -____-

“Oh yan! Tapos na!”sabi ko.

Nakatingin lang siya sa akin.
Problema nito?

“Huyy!”
“Oh? Bakit?” tanong niya.
“Tulala ka diyan.. tara na na!” sabay hila ko sa kanya palabas.

Sumakay na ulit kami sa Ferrari niya at dumeretsong SM ♥

Pagkapasok na pagkapasok pa lang namin.
Andaming nakatingin sa amin! Wahahaha!
Itsura ba naman namin eh? Parang mga cosplayer lol

Pero siyempre hindi ko na lang sila pinapansin.

Hindi ko aakalaing magkakaroon kami ng Date ng GREATEST ENEMY ko.
Pero wala akong magagawa, isa ito sa mga plano ko eh. WAHAHA XD

Kumain muna kami sa isang restaurant.
Buti nga wala masyadong tao dun eh.

Siya nga pala nagbayad! Buti naman! XD

Pagkatapos nun. Pumunta kami sa Quantum :)))

At eto kami ngayon. Naglalaro ng Basketball.

“Pagod na ako!” pagrereklamo ko.
“San naman tayo ngayon? Pasalamat ka mabait ako ngayon kaya treat ko lahat.” Sabi niya
hahahaha xD

“Oo na ikaw na mabait!” tapos habang naghahanap ako ng bagong malalaro.

“Whoaaaaaa!!!!!!” sabi ko! Mayroon kasing Hello Kitty dun sa stuff toy machine.

WHOAAAA!!!! I love Hello Kitty *U*

“TREVOR! TREVOR!!!” sigaw ko tapos andaming taong tumingin.

PAKTAY (_ _ “)

“AHAHAHAHA! ANG GWAPO NI TREVOR OH! AHAHAHA!” sabay turo dun sa poster sa
labas.

YUCK >_____<
Pero buti na lang nakalusot ahh .. Buti na lang sikat din tong mokong na to. Kalat mga posters
niyan -_____-

Lumapit siya sa akin.

“Mag-iingat ka nga. Mabuking tayo dito eh!” pabulong niya sa akin.
“Sorry *pout*”
“TOKWA! Wag ka ngang mag pout diyan!”
“Hehe. O sige hindi na! Kunin mo yung hello kitty! Dali na!” sabi ko.

Trevor’s POV

Ugh! Tama bang ipakuha sa akin yung Hello Kitty na yun?
Sa totoo lang hindi pa talaga ako nakakasubok nung larong yun.
Saka feeling ko ang daya daya nung laro na yun.

“Ano ba naman yan! Bibili na lang kita niyan!”
“EHHH!!! Gusto ko yan! Dali naaaaaaaaa!” pag iinsist niya.

Psshh.

“Oh! Bumili ka ng token!” binigyan ko siya ng P50
“Lahat to?”
“Malamang!”
“YEY!” tapos pumunta na siya dun sa bilihan ng token.

“Eto na! GO TREV— GO KAILLE!!” pagchicheer niya -_____-

Game.
Concentrate.

Hinulog ko na yung token.
Ayan na ….
Sinakto ko sa isang hello kitty.

Pinindot ko na yung button.

Yun nakuha!!!

“AYY!!” sigaw niya. Nahulog kasi >_____<

“Isa pa” sabi ko.

At ang isa pa…
Ay naulit ng naulit..

Hanggang sa isang token na lang yung natira >_________<

“WAAHH! Isang token na lang!!!” – Desiree
“Sure na ako. Makukuha ko to.” Sabi ko

“Ge ge! GO KAILLE!”

At nagconcentrate na nga ako.

Ayan na. Nakatapat na. Makukuha din kita!

Pinindot ko na yung push button..

AT SUCCESSSSS!!!!!!!!!!!!

“YESSSSSSSS!!!!!!” sabi ko! With matching kamay epek pa xD

Nakuha ko yung HELLO KITTY! YAHOOOO!!!

(PLAY THE VIDEO AT THE RIGHT SIDE!)
(I-Play niyo! Namiss ko yan! OST ng Perfect Taste ♥)
[Saranghae by Sabrina]

“WAAAAAAAHHHHHHH!!!!!” sigaw ni Desiree tapos kinuha niya agad yung Hello Kitty.

Nagtatalon siya sa tuwa at..

Ni..

NIYAKAP NIYA KO >_____<

“WAAAHH!!! Thank you! thank you! thank you!” - Desiree

Tumigil nanaman ang oras..

Bakit ganon??

Hindi ko alam gagawin ko.
Nastun ako sa yakap niya….

AMPNESS >_______<

Tapos humiwalay na din siya sa pagkakayakap sa akin at tinignan yung Hello Kitty.

Desiree’s POV

“WAAAAHH!! Ang cute talaga!!!” sabi ko

WAAHH!! LOVE LOVE KITTY ♥

Pagkatingin ko kay Trevor. Nakatulala padin siya..

Problema nun??

AYY POTEEEKK!!!

Nahulog yung wig niya pati yung bonet, ang lakas ata ng pagkakayakap ko >____<

“Trevor….”

“WAAAAAHHHHHH!!!!!!!!! SABI NA NGA BA SI TREVOR YUN EHHH!!!!!!” sigaw nung
isang babae.

PATAY NA!!!!! >________<

Agad agad kong hinila si Trevor sa kamay niya.

Tumatakbo kami ngayon…

“Takte…. Nasan na yung wig ko pati bonnet?” tanong niya.

Luh? Di niya alam? ENGOT TALAGA!

“BAKIT KA BA KASI NAKATULALA! BILISAN MO SA PAGTAKBO!” sabi ko habang
tumatakbo kami at hawak ko kamay niya.

“KYAAAAHHH!!!!!!!!!!!” sigawan ng mga babae.

“Sino yung babaeng kasama niya??”
“OH NO! MAY GF NA SIYA?! HINDI PWEDE!!!!!!!!”

Tapos ang dami ng humahabol sa amin.
This time pala.. si Trevor na yung humihila sa akin.. ang bilis niyang tumakbo >____<

“BILISAN MO!!!!”
“WAAAHHH!!!! HINDI KO NA KAYANG BILISAN!!” - Ako

Tumigil siya ..
At at..

BINUHAT NIYA KO!!!!!

“Kumapit kang mabuti.” Edi ginawa ko naman yung mga sinabi niya.

Ramdam ko ngayon ang tibok ng puso niya.

Bakit parang bumibilis din ang tibok ng puso ko?
TAKTE!

Ninenerbyos lang siguro ako.

*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*
*Flash ng Camera*

ANG DAMI NG NAGPIPICTURE SA AMIN >______<

Hanggang sa lumiko kami..

At sakto.. bumukas ang isang elevator..

“LUMABAS KAYO!” sigaw ni TREVOR

WAAAAHH!!

Lahat ng taong nasa elevator…
Umalis … pati yung nag aassist dun.
UGH! NAKAKATAKOT SIYA SWEAR! >_____<

Andami pading Flash ng Camera..
Hanggang sa Sumarado ang Elevator.

“Pwede mo na akong ibaba” sabi ko ng mahinahon.

Binaba niya naman ako.

“Sorry….” sabi ko.
“Sorry din.” Sabi niya .. sabay may pinindot siya .. yung pinakagroundfloor… dun ata sa floor ng
parking lot.

“Ako nga may kasalanan eh.” sabi ko.

First time kong umamin ah. XD
Pero ako naman talaga diba? =_=

Nagkaroon ng silence sa pagitan namin.
Eh dahil sa init..
Hinubad ko na yung Wig ko pati yung bonnet ko.

Nagkatinginan lang kaming dalawa.
Pero iniwas niya agad yung tingin niya sa akin.

Galit kaya siya?

Hayyss..

Hanggang sa bumukas na ulit yung elevator.

O_________________O

NIYAKAP AKO NI TREVOR!!!

*Flash ng Camera*

“We’re dead”

Chapter 14: Officially Friends

Trevor's POV

POTEEK! Buti na lang ang bilis ng mga mata ko.

May nakita na kasi agad akong mga anino ng tao nung medyo pabukas yung pinto ng elevator.
Eh nagtanggal pa naman na si Alyanna ng disguise! Buti na lang nayakap ko agad siya.

*Flash ng Camera*

"We're Dead" mahina kong pagkakasabi habang yakap ko siya.

Tinignan ko siya. SHOCKS!

WAG MO KASING TIGNAN TREVOR! HINDI KA MAKAKAPAGCONCENTRATE EH
>____<

“Ano na gagawin natin?” sabi niya na parang natataranta.
“Tumalikod ka.” Sabi ko. Ginawa niya naman agad.

Humarap ako sa kanila,.. nasa likod ko lang si Desiree.

“WHO’S THAT BITCH!” sabi nung babae at pumasok na yung iba sa elevator..

KINUKUYOG NA KAMI! UGH!

Desiree’s POV

UGH!!!!!!! BADTRIP NA AKO AH!!
NAKAKAINIS?!

TAMA BANG SABIHAN AKO NG BITCH!

HINDI NA AKO MAKAPAGPIGIL >________<

Nasa likod lang ako ngayon ni Trevor, nakayuko ako. Pilit kong tinatago yung mukha ko.
Ayytsss..

Narinig kong sumarado yung elevator.

Umatras si Trevor .. at ganun din ako.. hanggang sa nasa isang corner ako nung elevator.
Medyo naiipit na nga ako eh! Kasi may mga taong pumasok sa loob ng elevator!
Humanda talaga sa akin yung babaeng tumawag sa akin ng bitch!
NAKAKAINIS!!! HINDI AKO MAKAPAGHIGANTI!

NAIIPIT AKO SA SITWASYON NGAYON!
Ano bang pipiliin ko??
ANG PRIDE KO? O YUNG PAGIGING MODEL KO?!

POTEEEEEK HIRAP PUMILI!
Hindi ako pwede magbasta basta. Kundi sira image ko nito >_____<

Ano ba ang dapat kong gawin ngayon?
Ayy TANGA! Bakit hindi ko naisip agad!
TAMA! Isusuot ko na lang ulit yung pang disguise ko. Lagot talaga sa akin yung babae na yun!
UGH! >_<

*Flash ng Camera*

“SINO KA??!!” sabi nung babae.. tas may naramdaman na lang akong humila sa wrist ko.

POTEEEEEK! NABITAWAN KO TULOY YUNG WIG AT BONET DAHIL ANG SAKIT
NUNG HAWAK NUNG BABAENG YUN! >________<

Agad na kinuha ni Trevor yung wrist nung babae kaya natigil yung paghatak sa akin nito.

“HEY! IT HURTS!!” sabi nung babae.

NAIINIS NA TALAGA AKO!!
SOBRA! GUSTO KO NG MAGSUPER SAYAN FIVE!!

Hindi ko napansin..
May mga tumutulong luha na pala sa mga mata ko.

“Don’t you dare to touch her again… or else……

I’ll kill you..” he said in warning tone.

Trevor’s POV

Bumukas na ulit yung pintuan ng elevator.

“Le-Let’s go girls.” Sabi nung babaeng bwisit talga!.. at nagsilabasan na sila.

“ I HATE YOU TREVOR!” pahabol pa nung isang babae.

Mas HATE KO KAYO! SINIRA NIYO MOMENT NAMIN! UGH! >______<

Buti na lang walang sasakay ng elevator kaya pinindot ko kaagad yung button para magsara ulit
ito.
Pinindot ko na din yung button sa floor ng parking lot.

Tinignan ko si Alyanna.
Nakayuko lang ito, nakatalikod padin.
Hayysss.. Hirap talaga maging sikat. Wala ka ng privacy, lahat pinapakelaman.

“Alyanna….” Sabi ko ng mahina.

Di padin siya sumasagot.
May nakita akong patak ng tubig sa sahig.
Agad ko siyang hinarap sa akin.

Nakita ko siyang umiiyak..
First time ko siyang makita ng ganito..

Tinanggal ko yung polong suot ko. Siyempre may panloob ako wag kayong green xD

Tinaklob ko ito sa kanya.. mahirap na mamaya.. presscon na ang tumambad pagbukas ng
elevator.

Pagbukas ng elevator. Thank God! Walang tao. Kaya hinawakan ko si Alyanna papalabas..
hanggang sa makarating kami sa Ferrari ko.

Pinagbuksan ko siya ng pinto. Umupo din naman sya.

Pumunta na ako sa driver seat at sinara ang pinto…

“What’s the problem?” sabi ko.
“Wala. Naiinis lang talaga ako. SUPER AKONG NAIINIS! NAKAKABWISIT!!!” sabi niya
sabay punas sa luha niya.
“WAIT!!!!!! SI HELLO KITTY!!!!!!!!!!!!” sigaw niya…. Sabay bukas ng pintuan at sinara.

Agad din naman akong lumabas at hinabol siya.

Buti na lang nahawakan ko kaagad ang wrist niya.

“HAYAAN MO NA YUN! IBIBILI NA LANG KITA NUN!” sigaw ko sa kanya.
“EH YUN NGA YUNG GUSTO KO EH!”
“HINDI NGA PWEDE! GUSTO MO BA KUYUGIN NANAMAN TAYO HAH?!”

Napatigil siya.

Tapos nagsimula nanamang may tumulong luha sa kanyang mga mata.
Bakit ang iyakin niya ngayon?

Desiree’s POV

“HINDI NGA PWEDE! GUSTO MO BA KUYUGIN NANAMAN TAYO HAH?!” sigaw sa
akin ni Trevor.

May point siya. Naiyak nanaman ako.. bakit ang iyakin ko ata ngayon?!
EH KASI NAIINIS NGA AKO EH!
Hindi ko nagamit ang pagiging warfreak ko kanina. Tapos dahil sa pagiging careless ko…
nakilala tuloy kami.
Tapos hindi ko namalayan nabitawan ko siguro si Hello Kitty :’((
Hinila na lang ako bigla ni Trevor ..
Papunta ulit sa sasakyan niya. Binuksan niya ang pintuan ng backseat.

Agad naman akong pumasok, galit ata siya :(((
Ayaw pading tumulo yung luha ko. Takte naman!

Napahawak na lang ako sa mukha ko.

“It’s all my FREAKING FAULT!” sigaw ko.

Mamaya na lang nakaramdam ako ng yakap sa tabi ko.
Biglang bumilis yung puso ko ng sobra sobra.
Ang sweet niya ngayon ah! Ay kanina pa pala. -_______-

“The best thing you can give to someone who’s crying is to hug them… because of that hug; they
can feel that they’re not alone in that situation.”

Sabi niya habang nakayakap sa akin. Ang sincere ng pagkakasabi niyang iyon, kaya biglang
gumaan ang pakiramdam ko.

Ang saya pala magkaroon ng kaibigan. Ngayon ko lang nalaman.

“Wag kang mag-alala, may karamay ka. Hindi lang ikaw yung may kasalanan kanina. May part
din ako dun” – Trevor

Tumingin ako sa kanya.. nakatingin pala siya sa akin.

Ngumiti ako, ganun din siya.

“Thanks Trevor.... you know what? I think right now...

We’re officially friends.”

[ biglang tumunog ang Saranghae by Sabrina]

(A/N: WAAHAHAHHA! Favorite ko talaga yun *U* Geh. Last update for this Day!
Thanks sa mga nagbasa :D)

Chapter 15: HELLO KITTY XD

Desiree's POV

Jusmeeehh -_____Umagang umaga napagalitan ako!
Sabagay kasalanan ko din naman. Hayyyss...
Inamin ko kay Manager Kim na ako yun, pero siyempre hindi niya pwedeng sabihin na ako yun
noh. Bahala na si Trevor dun! HAHAHA! Ang sama.

Hindi naman kasi sila sure na ako yun! Though, medyo hawig nga at medyo kita na mukha ko
yun. Hindi pa din sila pwedeng magconclude na ako yun. Hayyyss. Sana matapos na yun!

Nangyari kagabi?? uhhmmm. Hinatid ako ni Trevor sa bahay! And we're officially friends na
talaga. Wahahha! Teka wait, may kakaiba tlaga kay Trevor eh? Lam niyo yun? Hindi na niya ako
masyadong inaasar. Ano naman kaya ang nakainin nung lalaki na yun? Anyway! Mabuti na din
yun!

Eto ako ngayon, palabas ng studio. Kakatapos lang ng SERMON >_<

San naman kaya ako maglalunch? Hayyss.
Tumunog cellphone ko.

| Calling Kaille |

"Uy Labs?" - Ako
"Hahaha. Labs talaga tawagan natin ah?" - Trevor
"Nasanay na ako eh."
"Oh well. Samahan mo naman ako ngayon."
"Para san?"
"Lunch? Ayoko maglunch mag-isa. Don't worry, mag iingat na tayo ngayon."
"Haha! Nadala ka na din ba? Sorry pala ulit."
"Naku. Wala yun, antayin mo ko diyan."
"Sure." sabi ko then nag end na yung call.

Siyempre pumasok nalang muna ako sa loob ng studio, mamaya kuyugin nanaman ako eh -___-

Ilang minutes may narinig akong busina ng kotse.
Pagkalabas na pagkalabas ko, nakita ko na agad siya.

Trevor's POV

YE-YESSS!!!!! Maglalunch kami ni Desiree my Labs :">

NAK NG TOYO! Ano ba naman itong nangyayari sa akin >______< So weird hah? Ganito ba
talaga kapag nagkakacrush? hahahah.

Mamaya maya lang nakarating na din ako.
Bumusina ako para alam niyang nandito na ako sa labas.

Nakita ko naman agad--

"Hi Labs!!!!" sigaw niya sabay nagwaved at nagsmile.

O///O

Napukpok ko tuloy yung manibela at yumuko habang ngiting ngiti ako.
ANG GANDA TALAGA!

(Kinikilig nanaman po si Trevor xD)

Author sabi wag akong ibubuking eh! CRUSH KO LANG PO!
CRUSH!

"Huy Labs?! Problema mo?" inangat ko na yung ulo ko at tumingin sa kanya.
"Luh! Bakit pulang pula ka? May sakit ka ba?" sabi niya sabay hipo sa noo ko.

SHETEEEE! TAMA NA >______<
Para akong kinukuryente sa tuwing magdidikit kaming dalawa. Hayyss! Ano ba naman to?!

Hinawakan ko yung kamay niya sa noo ko para tanggalin...

KASO.....

LALO AKONG NAKURYENTE! ANO BA NAMAN YAN!

"Bakit?" - Desiree

Nak ng! Ngumiti pa -______-

"Tara na." yun na lang nasabi ko at tumingin sa harapan. Umikot na siya at umupo sa tabi ko.

"San tayo?"

wag kang titingin trevor. wag wag wag.

Inistart ko na yung engine at nagdrive.

"Disguise House muna." sabi ko.
"Galit ka?" - Desiree
"Ha? Hindi ah?"
"Eh bakit hindi ka tumitingin?"
"Siyempre nagdadrive."
"Weeeehhh. Crush mo siguro ako."

Bigla tuloy akong prumeno ng malakas.

"NAGDADRIVE NGA KASI AKO!!!!!" sigaw ko habang nakatingin sa kanya.

Nagulat naman siya at hindi nakapagsalita.
Palpak ka talaga Trevor (_ _ ")

"Sorry." yun na lang nasabi ko at pinaandar ulit yung kotse ko.

Hindi na siya nagsalita hanggang sa makarating kami sa disguise.
Hayyysss -______-

"Nandito na tayo." sabi ko sabay tinanggal ko na yung seatbelt ko.
"Sorry na." - Desiree
"Ha? Wag ka na magsorry. Nagugutom lang siguro talaga ako." pagdadahilan ko.
"Talaga?" napatingin ako ulit sa kanya.

Nginitian ko lang siya. Go Trevor! Ikaw naman magpacute XD

"Yup."
"YEY!!!!!!!" sabay hatak niya sa akin at

NIYAKAP >_____<

"Tara na!!!" sabi niya at nakalabas na siya sa kotse ko.

Ako naman parang tanga at hindi nakagalaw -____-

"OY!" sigaw niya sa labas.
"Ha?! Oo eto na!" sabi ko at lumabas na ako ng kotse.

ANO BA NAMAN TO >_____<

Binuksan ko na yung pinto at pumasok sa loob.

"ang gaganda talaga ng mga pandisguise mo. naiinggit tuloy ako! HMP!"

sus. Mas maganda ka pa diyan xD

"Labs, bagay?" sabi niya. May sinuot siyang Hat na parang pang Summer!

ANG CUTE NIYA!

"Yep." sabi ko. Saka lahat naman siguro babagay sa kanya eh! Para san pa at naging model sya?
-___-

After ilang minutes nakapag ayos din kami.
At sa katigasan ng ulo nito ni Desiree. Sa mall nanaman kami pumunta.
Pero nangako siya sa akin na mag iingat na talaga siya.

"Gusto ko MagMcdo!"
"Ha? Bakit dun pa? Andami daming tao dun eh!"
"Dali na! Please!!!" sabi niya.
"Sige na nga."

Di din naman ako makatanggi -_____-

Edi dun nga kami naglunch. Nagkwentuhan din kami... Marami din syang naikwento..

May nalaman nga ako eh. May Kambal daw siya, pero malas daw kasi namatay daw yung
kambal niya nung pinanganak daw sila. Hindi daw niya sure kung girl or boy, kasi sabi ng
Mommy daw niya wag na daw alamin tutal wala naman na daw yun.

Pano kaya kung buhay pa yung kambal niya?? Kung babae? ano kaya itsura? magkamukhang
magkamukha kaya sila? eh pano kung ganun nga?

Sino kaya magiging CRUSH ko? WAHAHAH XD

Eh pano naman kung Lalaki? Hmmm?

"Uy! Tara na!" - Desiree
"Ge."

Lumabas na kami ng Mcdo ng Safe na safe ^_______^

"Kaille. Balik tayo ng Quantum. SI Hello Kitty! PLEASE!!!"
"Nakooo! Kagagaling lang natin dun! Mamaya mahalata na tayo!"
"Waaaahhhhh! Hanapan mo na lang ako ng hello kitty, gusto ko yung kinukuha padin sa
machine"
"Tsk. Tara! Tignan natin sa World of Fun"

Pumunta kami dun kaso wala.
Pumunta din kami sa Tom's World wala din -_____-

"Woaaaahh! Wala ng may Hello Kitty! huhuhu."

Ganyan mo ba kamahal si Hello Kitty? -_____-

Desiree's POV

"Wag ka na ngang mag inarte diyan. Tara na! Kapagod maglibot."
pagtataray niya sa akin.

"Taray naman neto! *pout* walang hello kitty. Kainis!" sabi ko.

Waaahh!! Gusto ko ng Hello Kitty! HELLO KITTY!!!!
>__________<

"Bibili na nga lang kita!" - Trevor

"AYAW!!! Waaahh!!"

"Bahala ka nga diyan. Magsama kayo ng Hello Kitty mo."

Ano daw?

"HOY TREV-- LABS NAMAN EH!" sigaw ko.

Napatingin siya sa akin. Pero agad din namang naglakad paalis.

Bahala nga siya. Hmpf!

Trevor's POV

Umuwi na lang ako sa bahay. -_______-

Medyo gabi na din kasi.

| Manager Miko Calling |

"Hello Sir?"
"Matulog ng maaga. Get ready for tomorrow interview."

Gulp.

"Yes Sir"

Pagkatapos nun nag end na yung call.

May tinawagan naman ako..

"Yes?"
"I need your help, Josephine."

Chapter 16: Interview

Trevor's POV

On the way ako sa isang restaurant (wag kayong mag alala puro mayayaman yung mga nandun
at mahigpit na pinagbabawalan ang mga paparazzi doon.)
Doon kami magkikita ni Josephine.
Mga ilang minutes lang nakarating din ako doon.

"Ano pong order niyo Sir?" tanong nung waitress.
"Mamaya na lang ako mag oorder pagdating nung kasama ko."
"Ok Sir."

After 15 minutes. WALA PA DIN SIYA! TAKTE !!!
>_____<

Mamaya maya bigla nalang may umupo sa harapan ko.

"SORRY I'M LATE!" sabi niya.
"Bakit parang ang tagal mo ata." sabi ko.
"Nakipagdate pa ako siyempre! Ano order natin?" sabi niya sabay tingin sa Menu.
"Talagang inuna pa kumain ah? Pero okay na din nagugutom na din ako." - Ako

Dumating yung waitress at tinanong yung mga order namin.
Kaya habang nag-aantay nagusap muna kaming dalawa.

"Ano pala yung maitutulong ko sayo?" - Josephine
"Wala ka bang balita?"
"Ha? Ano ba yun?"
"Tsk! Kahapon nahuli akong may kasamang babae." sabi ko.
"Kasalanan ko?" - Josephine
"Kaya nga nagpapatulong ako eh. Sabi ko kasi Fiancee ko yun."
"ANO!?!"
"Sige na. Please? hindi ko naman sasabihing ikaw yun. Pero kung dumating man. KUNG
DUMATING lang naman na kailangan sabihin kung sino yun, pwedeng ikaw yung sabihin ko?"
"NO WAY?!"
"Please?"

"Ma'am Sir, eto na po yung order niyo."
"Okay Thanks" sabi ko.

Pagkalapag ng mga pagkain. Agad namang kumain si Josephine.

"Josephine, please?"
"Hmmm. Depende kung nasarapan ako sa pagkain."

"Pssshh." sabi ko sabay kumain na din ako.

Hayysss.. Lord! Sana talaga pumayag siya ..

Habang kumakain kami, walang umiimik hanggang sa natapos na lang kami.

"Ano? Masarap?" sabi ko.
" OO NAMAN NOH!"
"Edi papayag ka na?"
"Ayy?! Hmmm." sabi niya hanag tinuturo turo yung utak niya.
"Please?"
"Sige?"
"YES!"
"Wait! Basta wag mong sasabihing ako yun. Nakuuu! Patay ako sa Baby ko." sabi niya.
"Hindi ko naman sasabihin eh. Kapag kailangan lang talaga."
"Eh pano kung kailangan talga yun bukas? Sasabihin mo talaga?"
"Pwede?"
"Nakoooooo!"
"Sige na..." sabi ko sabay hawak sa kamay niya.

"Si-sige na nga! Pero paano kung nasabi mong ako yun? Pano na yun? Tayo na magpapakasal?
HAHAHAHA!" sabi niya.

"HINDI SYEMPRE! Kung dumating man yun at ipapakilala kita. Hanggang dun na lang yun .
At kung maraming tanong kung bakit hindi tuloy kasal natin, edi sabihin natin na nagbreak
tayo." sabi ko.
"Ahh. Sabagay! O siya! Ikaw na bahala."
"Thank you talaga!" sabi ko.
"Basta ah? Pilitin mong wag na masabing ako yun."
"Susubukan ko."
"Sige. Alis na ako! Mamaya mahuli pa tayong magkasama nung baby ko. Ge!" sabi nya sabay
alis na.

Tumayo na din ako.

"Thank you talaga!" sabi ko.

Whooo~ Problem solve.

Umuwi na ako sa amin.
Hayyyss -______Tinignan ko CP ko.

|Labs, sorry na.|

-_______-

Desiree's POV

Ano bang problema nung Trevor na yun?! Nakailang text naman ako kagabi. Pero no Reply!
Lagot sa akin yun mamaya >____<

"Hoy Desiree! Nakikinig ka ba?" - Manager Kim
"Ha? Po?! OPO!"
"Aba nag "po" "
"Hehe. Manager, punta ako mamaya sa Interview ni Trevor."
"Ano nanaman gagawin mong kalokohan?"
"Naaaah. Gusto ko lang pumunta. Masama?"
"Bahala ka. Basta wag mo muna akong guguluhin. Hirap na hirap akong iayos tong project na
to."
"Yey! Una na ko!" sabi ko.
"Ge."

Tapos umalis na ako sa office niya.

5pm ang Interview ni Trevor :)

Umuwi muna ako sa amin. For sure madaming aattend din dun noh? Kailangan maganda ako!
WAHAHAHHA! :D

"Alyanna.."
"Uh-ma?"
"Tara sabay na tayong kumain." sabi ni mama sabay hinila ako sa mesa.

"May kailangan kayo?" tanong ko.
"Namiss lang kitang kasabay kumain. Masama ba?'
"Nope. Where's Ap-pa?"
"Madaming ginagawa yun."
"Ah... Uh-ma.."
"Alam ko na yung tungkol kay Mario. Sinabi niya sa akin na friends daw kayo. Alyanna.. kailan
ka ba talaga magkakaboyfriend."

*sigh*

"Mol lah" sabi ko.

(A/N: Mol lah I don't know yun)

"Hayysss. Desiree." - Mama
"Uhm-ma..." hindi ko napansin may tumulong luha sa mga mata ko.

"What happened?"sabi ni Mama sabay yakap sa akin.
"Ottokhae?" - ako

"Move on. Tanggapin mo na hindi talaga kayo para sa isa't isa ni Edward. Marami namang iba
diyan ah? Hindi mo lang napapansin. Minsan nga nasa harapan mo na pero pilit mo pa ding
binabaling sa iba yung tingin mo."

Tama...
Baka si Seung Ri Oppa na yun xD

Pinunasan ko na yung luha ko.
TATAGA KO SA BATO! LAST NA TONG IYAK NA TO PARA SA LALAKI NA YUN!
>___<

"Gomawo uhm-ma" sabi ko.
"Basta para sayo."

Pagkatapos naming kumain ni Mama. Hindi ko napansin umalis na siya. Ako naman
nagshopping muna saglit.

Tapos pagkauwi.. naligo ako at nagpaganda XD

Hayyysss.. Sana masagot ni Trevor yung sa interview.
Ayy! Tampo pa nga pala ako dun! Hmpf!

Trevor's POV

"Magstart na ang interview within 10 minutes. Be Ready Trevor"
"Yes Sir"

Hayyss. Eto na. Sobrang kabado na ako. Sana suportahan ako ni..
WALA! Tampo ako sa kanya, magsama sila nung Hello Kitty niya -_____-

At lumipas na ang 10 minutes.
Agad naman akong lumabas ng Office ni Manager Miko at hinarap ang Media.

May dalawang upuan doon.
Sa right side ay yung akin. At sa left side yung mag iinterview.

Nagsimula na din ang madaming Flash ng Camera.

"I'm glad na ako yung mag iinterview sayo." sabi nung nag iinterview sa akin.
"We only have 5 questions na itatanong sa iyo. Are you Ready?"
"Yes" - Ako

"First, totoo ba talagang Fiancee mo ang kasama mo kahapon?"
"Yes, it's true."
"Second, Kailan pa kayo nagkakilala?"
"Nung kailan lang siya pinakilala sa akin ng mga Parents ko."
"Wow, Third, ikakasal na ba kayo? or.. Naisip ba ng mga parents niyo na ikasal kayo?"
"Actually wala pa sa isip namin yan. Pero ewan ko lang, kung sakaling magkadevelopan kami?
Haha" - Ako

"HAHA! Fourth, who's that Lucky Girl?"
"It's Private. Malalaman niyo din kung sakaling tuloy nga ang pagpapakasal namin."

Bigla na lang akong napalingon kung saan..

At..
Nakita ko siya.

"Andaya naman.. pero sige. Fifth.. mukhang naging magkaibigan na daw kayo ni Desiree? Is it
true?"

OO SIYA! SI ANO..
Bakit nandito yun?!

"Trevor?"
"Ha?"
"Yung last question is Friend mo na daw si Desiree? Is it true?"
"Ahm.." nakatingin siya sa akin. >____<

"Yes. Kahit papano naging magkaibigan na kami."

KAIBIGAN lang.

"It is good to hear. Lagi na lang kasi nababalita na nagbabangayan kayo eh. Hahaha! And that's
all. Thanks for the information. We're looking forward to that lucky girl."
"Thanks." sabi ko sabay nakipagshake hands din ako.

Hayyss..

Nagsialisan nadin ang napakadaming tao..
Pati ata siya? Hindi ko na siya nakita eh.

Siguro umuwi na din yun. Madilim na din eh..
-________-

"Good job."sabi ni Manager Miko sa akin.
"Thanks Sir. Una na po muna ako."
"Sure."

Lumabas na ako at pumunta sa Ferrari ko.

Andun pala siya... nag-aantay.

Desiree's POV

Tagal namang lumabas nun.
Magsosorry na nga ako sa pag iinarte ko kahapon eh -____-

Nakasandal lang ako sa Ferrari niya.

Mamay maya lang napalingon ako.

"OY! Kanina ka pa diyan?" tanong ko. Nakatayo lang kasi siya at nakatingin sa akin.

Pero imbis na kausapin niya ako. Binuksan niya lang yung kotse niya..

pero agad ko naman siyang pinigilan na isara yung pintuan nung kotse niya.

"HOY TREVOR! ANO BANG PROBLEMA MO?!" sigaw ko sa kanya.

NAKAKAINIS NA EH! ANO BANG PROBLEMA NITO?!

"IKAW! IKAW ANG PROBLEMA KO!"

??

"ANO NANAMAN BA?! SORRY NA NGA EH! GANUN LANG TALAGA AKO KAADIK
KAY HELLO KITTY KAYA GUSTO KO PINAGHIHIRAPAN SIYANG KUNIN! Sorry na
kasi.." sabi ko sabay hawak sa braso niya.

"Kainis naman na hello kitty na yun." - Trevor
"Wag mo nga awayin si Hello Kitty!" sabi ko.
"Edi magsama kayo!" sabi nya sabay sarado nung pinto.

Ano nanaman problema nun?
Pinaandar niya na yung kotse niya.

BAHALA NGA SIYA! KAINIS! HINDI KO NA SIYA FRIEND! HMPF!

Naglakad lakad na lang muna ako.
KAINIS!!

Maya maya lang may pumara sa aking kotse.

KOTSE NIYA.

"Pasok." -Trevor
"Ewan ko sayo! Ako na nga tong nagsosorry eh."

Lumabas siya ng kotse niya. Hinila niya ako at pinasok sa kotse.

"Ano ba?!" pagrereklamo ko.
"Pano kung napano ka diyan?!"
"Eh ano bang paki mo!?! Matanda na ako!"

"May paki ako! Para san pa at naging MAGKAIBIGAN TAYO?!"

Talagang diniinan niya yung MAGKAIBIGAN.
Ano ba problema nito?

Wala na ako nagawa kundi pumasok sa ferrari niya. Hayyss. Hindi pa kasi ako nabibilhan ng
bago eh. Buti nga hindi pa nalalaman ni Mama tungkol sa Ferrari ko naku! Lagot talaga ako ___-

Pumasok na din siya ng Kotse.
Lumapit siya sa akin.

Bakit parang ang bilis ng puso ko.

Lalo pa siyang lumapit .. kaya napapikit ako. Ano ba tong ginagawa ko? BAKIT AKO
PUMIKIT! >_<

Nakarinig na lang ako ng bulong.

"Inayos ko lang Seatbelt mo."

Chapter 17: First Kiss

Trevor's POV

"Inayos ko lang seatbelt mo" bulong ko sa kanya.

HAHAHA! Ang cute niya. Papikit pikit pa siya. LOL XD

"ALAM MO?! NAKAKAINIS KA TALAGA!"

Hindi ko na lang siya pinansin at inistart ko na yung engine nung kotse ko at nagsimula na
magdrive.

"KANINA PARA KANG NAMENOPAUSE! TAPOS NGAYON NANGAASAR KA?!"
"Ingay mo." sabi ko.

Pasalamat siya, di ko siya matitiis -_____-

"Haysss. Pero ano bang nangyari kahapon ha? Bigla bigla ka na lang hindi namamansin." Desiree

"Kasi nga... nagseselos ako.."

AY TAE! BAT KO NASABI >_______<

"HA?! Kanino ka naman magseselos?"
"Sa hello kitty mo. Eh nakakainis eh! Walang bukambibig kundi Hello Kitty! Nakakabagot!"

"Pfft! AHAHHAHAHAHAHAHA!!" - Desiree

AYAN NA UMAMIN NA KO! Hmpf! >___<

"SRSLY? Nagselos ka dun?! Yieeeeeeeeeeee" sabay tusok niya sa tagiliran ko. Kaya naman
napapreno ako bigla.

"GUSTO MONG MAMATAY?!" sigaw ko.
"Relax, eh natouch kasi ako eh. Sweet ng Labs ko!"

O///O

Agad nalang ako nagdrive.

"Yieeeeee! Hahaha! Hindi talga ako makapaniwalang nagselos ka kay Hello Kitty. HAHA!
Babaw! HAHAHA!"

Sayo kasi mababaw -____-

Hindi na ako nagsalita hanggang sa makarating kami sa Mansion nila.

"Dito na lang kita mahahatid." sabi ko
"I know. Thanks Labs!" sabi niya sabay bukas ng pintuan at naglakad na papasok ng gate nila.

Inistart ko na din yung engine nung car..

"WAIT!" sabi niya.

Agad ko naman binuksan yung mirror ko.

"Ano yun?" tanong ko.

*tsup*

O///O

"HAHA! Thanks ulet" - Desiree

Napahawak na lang ako sa pisngi ko.
NAK NG TOYO! Kailan kaya ako tatantanan ng kasweetan nung babae na yun >____<

Mamaya hanap hanapin ko eh xD
Umuwi na ko sa bahay namin.

As usual, wala naman sila Mama at Papa -____-

Sumalampak na lang ako sa higaan namin.

*tsup*

"Haha! Thanks sa ulet"

Napahawak nanaman ako sa pisngi ko.
WAAAAAAHH >______<

1 Week Passed.

Desiree's POV

Whoooo~
SA WAKAS! TAPOS NA ANG NAKAKALOKANG PROJECT -____Actually, sa MAGAZINE lang naman yun. Basta! Mahirap kaya yun!

"Good Job Desiree" sabi ni Manager Kim. Pero ang tamlay niya. Nung nakaraan pa yan
matamlay..
"Ma'am? Problema?"
"Ha? Wala. Nakakapagod lang talga. Pero sulit naman at ginalingan mo. Thanks" - Manager Kim
"Wala yun! Sige! Una na ko!" sabi ko
"Ge. Ingat"

Habang palabas ako... tumunog yung cp ko.
Baka si labs?! Haha!

Nga pala! Okay na okay kami ni Trevor, basta! I'm only me when I'm with him? Echos! Basta
ganun. Nagagawa kong iexpress yung ibang side ko sa kanya. Basta hindi ko alam? EWAN!
Naguluhan ako ah? hahaha xD

AND ..

BESTFRIEND na po kami. Grabe noh? Wahahaa! Dati lang bangayan kami Uber! Ngayon
magbestfriend na :D

Tapos minsan nasusundo niya ako, minsan naman hindi. Parehas din kaming busy noh?
Kakatapos lang din ng project niya eh. Sa Magazine din.

Ayy .. yung cellphone ko nga pala XD
Hindi ko na tinignan kung sino yun. Alam na kung sino yung tumawag xD

"Oh Labs?" sabi ko.
“Anong labs?”
“Uhm-ma?”
“Ano na?! Nakalimutan mo bang may malaking event!”

NAKUPOO!! Oo nga pala >_____< My gathering ang mga mayayamang pamilya ngayon.
Nakoo!!!

“Opo! Pauwi na po ako!”
“Dalian mo, paghahandaan pa natin suot mo.”

GEEEZZZ! Eto nanaman ang malaking event na itey -________Napaaga ah? Eto yung sinasabi kong event dati. Dito kami nagkakilala ni Edward. Aigoo ~

Pero teka? Ibig sabihin?? Nandun si Edward? Waaaaahh :O
Pati ata si Trevor? As usual! Kalaban ng company namin yun eh.

pati din si..

SEUNG RI OPPA! WAAAAAAHHHHHHH!!!
Pasok na kasi ang Seung Company sa mga mayayaman! Waaaahhhhh!!!

“Oh? Ang bilis mong nakauwi?” sabi ni Mama.

“Uhm-ma! Diba kasama dun ang Seung Company?”
“Oo naman.”
“WAAAAHHHH!!!!”
“Ano bang problema mo?”
“Sige po! Maliligo na po ako!”

Tapos tumakbo na ako sa C.R
Magbababad ako! Kailangan super bango ko! Whhahahaha xD

After 1 hour.
HAHA! OO 1 hour akong nasa C.R :”>

“Tagal mo naman sa C.R!” – Mama
“Syempre naman ma! Madami kayang mayayaman dun! Dapat super duper bango ako!”
“OO na. Mamaya maya parating na yung mag aayos sa atin.” - Mama
“K!”

Habang nag-aantay ako. Nagcomputer na lang muna ako. Kakamiss din ah? Wahahah! Syempre
tinignan ko yung mga update sa Big Bang :”> Tapos siyempre nakinig din ako ng mga songs nila
:D

Mamaya maya lang dumating na yung magaayos sa amin.

At yun na.. inayusan na kami ni Mama.

Habang naglalaro ako ng Temple Run. Bigla na lang may nagtext.

|Pssssst. Namiss kita J| text ni Trevor.

Yieeeee. Namiss ako ng Bestfriend ko :)

|Wuuuh. Miss agad ako ni Labs :)|
|Naman! Mamaya, makikita mo sobrang gwapo ko.|
|Hangin ah?|
|Wahaha! Talaga!|
|Mamaya, NGANGA ka sa kagandahan ko!|
|Hahaha. Lagi naman.|

Lagi yang ganyan. Ano kaya nakain nito? Feeling ko nga minsan kikiligin na ako eh! Hahaha!

|Nakupo! Yan ka nanaman!|

|Hahaha. Osiya, magpaganda ka ng bagay na bagay tayo mamaya.|

“Ngiti ngiti mo diyan nak?”
Eh? Nakangiti daw ako? Haha. xD

“Po? Wala lang.” nakangiti pala talaga ako? xD
“Yieeeee. May boyfriend na ba ang anak ko?”
“Wala po ah!”
“Sus, sino katext mo?”

Patay >_____<

“Si Mario po.” galing magpalusot! Hahaha! Wala na ako maisip eh.. Tutal nakakatext ko naman
si Mario paminsan minsan nitong week na ito, siya na lang yung nasabi ko…

Nagtapat nga pala sa akin si Mario. May gusto daw sya sa akin xD

“Boto ako sa kanya anak.”

Hindi na lang ako nagsalita.

|Diyan ka pa?| text ni Trevor

|HAHA!! Si Mama kasi!|

|Bakit?|
|Basta? Muntikan pa tuloy mabuking na ikaw katext ko.|
|Haha. Osiya.. Kita na lang mamaya.|
|Ge|

At inabot ang pagpapaganda namin ng TATLONG ORAS!

OO! Hindi kayo nagkakamali! Grabe talaga noh?
Kaya tama lang na umuwi ako ng maaga. Para bonggacius! Hahaha.

7pm ang start ng party. 6:30 pm na pala -______-

“Tapos na ba ang pagpapaganda ng Babes ko at ng maganda kong anak?” – Papa
“Ap-pa!” sabi ko sabay punta sa kanya at niyakap.

“Bogo shi po!” sabi ko

(A/N: It means I miss you :D)
“I miss you too dear” – Papa

“Let’s go! Mamaya malate tayo.” - Mama
“San po ba gaganapin yung event?” tanong ko.
“Five Star Hotel.”
“Okay. Let’s go” sabi ko.

At after 30 minutes. Nakarating kami.
Sakto lang.

“Hi Mrs. Harriet. Still blooming pa din ah?” sabi nung kaibigan ata ni Mama.
“Naman. Hahha. Kumusta ka pala?” sabi naman ni Mama.

Edi umalis na muna ako dun. Nako!! Ma O.P pa ako.
Si Papa din. Ang dami ng kausap -_____-

Errrr. Wala akong makausap.

Kumuha na lang muna ako ng maiinom ko.

“Desiree.”
“Oh? Hi Mario!” sabi ko.
“You’re so beautiful. I’m speechless.” – Mario
“Thanks.”

“Wait lang ha. May hinahanap ako eh.” Sabi ko.
“Sure”

Tapos naglakad lakad na ako.
Asan ba si Seung Ri?
WAHAHAH! Target eh nuh? xD

Habang tumitingin tingin ako ayun! Nahagip din ng mata ko!

WAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!
May kausap siya.

Go Desiree!
Pagkakataon mo na to! GORABELS! Magpacute ka na! hahaha :D

Naglakad ako papunta sa kanya na parang nagmomodel ^_^

Chin up! Haha >:)

Model na model ata to.
Hanggang sa makarating ako sa harapan nila.

“Alyanna?”

Napatingin naman ako sa kausap ni Seung Ri.

O________O

“Te-trevor?”
“Hahaha! Sabi na nga ba magugulat ka sa kagwapuhan ko eh.”

Tapos nagpost pa siya.

(SEE PICTURES AT THE RIGHT SIDE)

Grabee! Gwapo niya nga >_____<

“Oh by the way. Ri .. this is Alyanna .. Alyanna this is Ri.. my bestfriend” – Trevor

Tapos nagshake hands kami ni Seung RI.
GOSHH!!!

WAAAAHH! I’m GONNA DIEEEEEEE >______<

“Can we take picture? I’m a big fan of yours.” Sabi ko kay Seung Ri.
“Sure” – Seung Ri

Trevor’s POV

(PLAY THE VIDEO AT THE RIGHT SIDE)
[I-play niyo! -____-]

“Trevor, picturan mo kami. Dali.” – Desiree

Hayyss. Sige na! Sila na may picture -______-

“Okay.” Tapos kinuha ko yung cellphone niya.

Pinicturan ko sila.

“Isa pa!” – Desiree

-_______-

“OH YAN! OKAY NA!” sabi ko.
“Galit ka?” – Desiree
“Hindi! Ge iwan ko muna kayo.” Sabi ko

Badtrip.OO NA! SELOS NA KO >___<

Edi yun nag usap na sila. Ito namang si Desiree kala mo wala ng bukas. Todo ngiti! Lalo tuloy
gumaganda! Nak ng! mamaya magkagusto pa sa kanya si Seung Ri eh -____-

Pero ang ganda niya talaga ngayon. Grabe super as in. Hayyss sana kami din may picture -____-

Desiree’s POV

Pssshh. Bigla bigla na lang ako kinausap ni Mario. Natigil tuloy paguusap namin ni Seung Ri
Oppa -_____-

Yun na yun eh! Kausap ko na yung BIASS ko. Psshhh.

“Wait lang ah.” Sabi ko kay Mario. Tumingin ako sa kanan ko para kausapin ulit si Seung Ri..

kaso bigla na lang dumilim.

“We’ll start the Program after 10 seconds. Please wait” sabi nung M.C

9…..

OMEGASH! This is the Perfect timing!
Kahit 3 seconds lang.

>:))))

8…………

“Oppa… mianhae…” sabi ko

7……….

Hinawakan ko yung balikat niya at hinarap sa akin.

6……..

Hinawakan ko kagad ang mukha niya…..

5……….

THIS IS IT……

4………….

I WANT HIM TO BE MY FIRST KISS!!!!!!

*SMACK*

3……….

2………

1……………

Humiwalay agad ako..

MAYGASSHHH!!! His lips is so soft .. OH EM!!!!!!!
KILIG KILIG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

At biglang nagkailaw…

“GOOD EVENING!!!!!!! LADIES AND GENTLEMEN!!!!!!!!! Welcome... blah blah blah” –
M.C

“Sorry…” sabi ko habang nakayuko.

Di siya nagreact.. halaahh .. baka nagalit..

Pagtingin ko sa kanan ko..

O___________________O

Si…

SI TREVOR!!!!!!!! WAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!! >_______________<

Chapter 18: >_______<

Trevor’s POV

“Lungkot mo naman?”
“Uy Josephine!”
“Hahaha. Pumorma ka na kasi, wag totorpe torpe” sabi niya sabay tapik sa likod ko.

Napatingin na lang ako sa hawak ko.
Ay tange! Hawak ko pa pala cellphone ni Desiree.

Bumalik ako sa kinatatayuan nila.
Hindi ako napansin ni Desiree na ako na yung katabi sa right side niya kasi may kumausap sa
kanya sa left side. Di ko kilala eh. Basta lalaki ..

Mamaya ko na nga lang ibalik cp niya. Hayyss.. dami niyang lalaki >_< Hmpf!

“She’s cute.” – Seung Ri
“Yep. I know”
“Wait.” Sabi ni Seung Ri at umalis…

Bigla na lang dumilim..

“We’ll start the Program after 10 seconds. Please wait” sabi nung M.C

Pero habang nagkacount down..
May humawak sa balikat ko..

Hinawakan ang mukha ko..

At..

*Smack*

Pagkatapos nun. Biglang umilaw..

Nagulat ako kung sino yung gumawa nun..

Si..

SI ALYANNA!!!

O/////////////////////O

Napahawak ako sa labi ko.
I can’t BELIEVE THIS?!

Totoo ba to? Hindi ba ako nananaginip? WAAAAHHHHH >__________<

Super soft ng lips niya at parang gusto ko pa ng isa xD
Woaaah! Ano ba tong nasasabi ko.

Bigla bigla nalang may humila sa akin..

Desiree’s POV

Takte lang! SUPER DUPER EPIC HAH!?
Eto ako ngayon hinihila si Trevor papuntang Terrace. Takte lang talaga!

Nung nakarating na kami sa Terrace..

“Paano ka napunta dun?!” sigaw ko sa kanya.

Pero parang wala siya sa sarili niya at hawak pa din ang labi niya. Problema nitong lalaki na to?!

“Hoy! NAKIKINIG KA BA?!” sigaw ko ulit.

“Pakisampal nga ako.” – Trevor

*PAAAAAAKKKKKKK

“ARUYYYY!!!!!!!!” sigaw niya.
“Ikaw nagsabi niyan.”sabi ko sabay tingin ko na lang sa labas. Wooaaahh ganda ng View!!

“Ang sakit takte!” sabi niya habang nakahawak pa din sa pisngi niya.

“Oh ano? Natauhan ka na?”- Ako
“Wait!!” tapos lumapit sya sa akin ng soooooobrang lapit.

“A-ano?” - Ako
“Bakit mo ginawa yun?” seryoso niyang pagkakasabi.

Tinulak ko siya ng onti.

“Sorry.. Di ko naman sinasadya eh.. dapat kay Seung R---“

O///O

“That’s my second kiss.” Tapos naglakad na siya pabalik doon sa Party.

Trevor’s POV

Ganti ganti din! HAHAHA!

“Oh Trevor? Where’s Desiree?” – Seung Ri
“Waeyo?” – Ako
“Nothing.” – Seung Ri

Nakinig na lang kami sa pinagsasasabi ng M.C..
Pagkatapos parangalan yung mga Company. Nagkaroon ng kainan, siyempre hindi mawawala
yun.

Nga pala.. Nangungunang Company.

1 – Harriet Company
2- Clinton Company
3 – Seung Company

Talo kami. Pero okay lang.. HAHHAHA! Last year kami naman nanguna eh :D

Di padin talaga ako makapaniwala na kiniss niya ko. Hihi >///<

“Ngiting ngiti yung anak mo ha?”

“Haha. Mukhang may natipuhan ata yan ngayon” – Mommy

Tumayo na lang ako mukhang ako nanaman ang magiging topic eh. -________-

“Mom. Una na po ako, maaga pa po ako bukas eh.” Pagdadahilan ko.
“Sure, ingat.” Sabi ni Mommy at nagbeso beso kami.

“Dad, una na po ako.” Sabi ko.
“Ingat.” Sabi niya sabay tap ng likod ko.

Habang naglalakad ako palabas, nakita ko si Alyanna palabas na din.

Agad agad ko siyang hinawakan sa wrist niya.

“Ihahatid na kita.” Sabi ko
“Ha? Kaya ko naman kayang umuwi. 9pm palang oh?”
“Hindi pwede. Ako na mag uuwi sayo.” Pagpupumilit ko
“Tsk. OO na!”

Tapos lumabas na kami. At sumakay sa kotse ko.

Wala padin nagsasalita. Inistart ko na yung engine nung car at nagsimula ng magdrive.

“Trevor…”
“Hmm..”
“Di ko talaga sadya yun.”

Mas gusto ko nga kung sadya eh xD

“Ha? Okay lang.”

Pero nakakaselos ah -____- gusto niya yun gawin sa bestfriend ko, samantalang andito naman
ako , VOLUNTEER XD
“Para san yung second kiss na yun? Ikaw ha!” sabi niya sabay palo sa akin.
“Gantihan lang.” sabi ko.
“Hmpf! Pasalamat ka! Bestfriend kita!” - Desiree
“Oo na. Bestfriend ..”

Desiree’s POV

Pagkapasok na pagkapasok ko ng Mansion. Agad agad akong pumasok sa kwarto ko -____Pagod much. Hirap talaga pag may ganung event eh. Daming Plastic…..

“That’s my second kiss”

TOKWA!!! Lakas naman ng trip nung mokong na yun!
Se-second?? Ibig sabihin?? First niya din ako? >///<

*sigh*

Tapos sa di malaman laman na dahilan..

Nakangiti na pala ako.

3 days passed

Trevor’s POV

“Paghandaan mo yan.” – Manager Miko
“Yes sir!” nagsalute pa ako sa kanya
“Good Mood na good mood ah?”
“Hehe. Sige po!”

Owkayyy! Wala lang Masaya ako bakit? Masama? Waahahahha! Eh kasi naman… close na
close na kami ni Desiree Alyanna *U* Nitong huling araw lagi ko siyang hatid sundo. Tapos
tulad ng trip namin dati, nagdidisguise kami. Hoho!

Eto ako ngayon para sunduin ulit siya. Nakuuu. Hapon na pala. Medyo busy din kasi eh. NEW
PROJECT NANAMAN, pero alam niyo kung anong maganda?

JOIN FORCE SINA MANAGER KIM AT MANAGER MIKO *U*
Edi mas lalo kong makakasama ang Labs ko :”>

Matawagan na nga yun. Nakakamiss eh.

Biglang nagring yung cp ko.

| Josephine Calling |

Desiree’s POV

Whooooo~ Join Force? Pwede na din *U*
Andito na ako sa labas..

Hapon na pala, matagal tagal din pag uusap namin ni Manager Kim ah?
Nabalita na kaya kay Trevor yun??

Bigla na lang nagring yung cellphone ko. Nakooo.. Matic na yan! >///<

“Ui Labs!!” sabi ko
"Labs?" ayy tokwaaa -____- nagkamali nanaman ako.

Pero this time, hindi na si mama.. kundi boses ng isang lalaki.

"Ha?! HAHA! Akala ko si ano eh. Wait? Sino po sila?" tanong ko.
"It's Mario. Kumusta?"

Si Mario nanaman. Kailan niya kaya ako tatantanan -_____-

"Okay naman? Napatawag ka?" - Ako
"Hmm. Free ka ba ngayon?"

Lagi niyang tanong yan. Lagi ko naman sinasabing hindi. Kasi nga busy ako.. pero ngayon okay
naman na eh. Pagbigyan ko na nga. Tutal friends naman na kami diba?

Pero basta nakakailang. Diba nga sabi ko dati nagconfess na siya na may gusto siya sa akin. ___Bahala na.

"Ha? OO." - Ako
"Yes! Edi matutuloy na Friendly date natin?" - Mario
"Sige."
"Asan ka ba?"
"Andito sa Studio. Pero nasa labas na ako."
"Papunta na ako diyan"
"Talaga? Alam mo dito?"
"HAHA! Ano... oo naman noh! Ge, antayin mo ko diyan"
"K."

Mamaya maya lang dumating siya.

"Hi!"

"Hello!" - Ako
""Let's go?"
"Sure."

"San pala tayo pupunta?" tanong ko.
"San ba gusto mo?"
"Wala akong idea eh." sabi ko.
"Haha! Sa Luneta Park tayo." - Mario
"Ha? Paano kung maraming makakita sa atin? Nakuu. Issue nanaman yun!" sabi ko.
"Haha. Wag kang mag-alala nakaready na ang disguise natin"
"Wow ha?"
"Dali na?? Game?" - Mario

"Sige na nga." Hindi naman ako makatanggi. Ang bait kasi niya sa akin eh.
"Yon!" sabi niya.

Pumasok muna kami sa studio..
Siyempre nag ayos muna kami nuh! Hayyss disguise nanaman -______-

Pagkatapos naming makapagdisguise.. pumunta na kami sa LUNETA.

"Whoaaaaaa. Ganda talaga dito kapag gabi noh?" sabi ko.
"Mas maganda ka padin"
"Nakoooo. Nagsimula ka nanaman mambola."
"Hahaha! Totoo naman kaya." - Mario

Naglakad lakad lang muna kami.
Tapos nilibre nya din ako ng Ice Cream… at kung ano ano pang makakain.
Haha! Madami dami din akong nalaman tungkol sa buhay niya. Daldal nga ni Mario eh.

Trevor's POV

"Magkakaayos din kayo" sabi ko kay Josephine.

Actually andito kami sa Luneta Park. Malapit sa malaking Fountain. Wag kayong mag alala
nakadisguise ako. Haha!

Eto ang dahilan ni Josephine kung bakit siya tumawag sa akin. May problema kasi siya sa
Boyfriend niya. Eh dahil tinulungan niya ako dati... di naman ako nakatanggi na tulungan siya
ngayon. Nanghihingi lang naman siya ng payo.

"Salamat Trevor. Sana nga." - Josephine
"Nako. Wag ka na umiyak... Papanget ka niyan. " sabi ko sabay punas ng luha niya.
"Maganda ako noh!" - Josephine
"Hahaha. Oo na.. wag ka ng umiyak. Mahal ka nun." - Ako
"Yeah I know. Thanks"
"Good." sabi ko.

"Ikaw! Nako! Ligawan mo na si Desiree! Sa sobrang kupad mo, mauunahan ka talaga." sabi
niya.

Haysss. Sana nga ganun lang kadali yun.

"Nako, mahirap. Sigurado Against ang Family niya sa amin."
"Haha! Walang against against sa Love. Kung mahal mo na siya! Goraa!" - Josephine
"Mahal ko na ba siya?"
"Hindi ba halata?"

*sigh*

Mukha nga. Talo na nga ako -______-

"Desiree tara." bigla akong napatingin.

DESIREE eh xD

May isang lalaki. Pamilyar to eh. Nakita ko na to! San nga ba? Ugh! AH TAMA! Yung sa party
yung kausap ni Desiree!

Tapos may hinila siyang babae dun sa Fountain. Yung babae na yun.. nakadisguise din... pero
kahit nakadisguise siya .. alam ko kung sino yun..

SI DESIREE NGA TALAGA YUN!
SURE AKO!

"MGA KABABAYAN!" sigaw nung lalaki.
"MAY GUSTO LAMANG AKONG SABIHIN!" sigaw niya ulit.

"Huy Mario! Ano bang pinagsasabi mo! Tara na oy!" sabi ni Desiree habang hinihila hila niya
yung lalaki nay un.

pabulong ni Desiree. Pero dahil nga malapit kami sa fountain, narinig ko.

"ITONG BABAE NA TO! (sabay hawak sa kamay ni Desiree) MATAGAL KO NA SIYANG
GUSTO!"

Biglang lumakas yung tibok ng puso ko.

"YIEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!" sigawan ng mga tao.
"KAYA GUSTO KONG MAGING SAKSI KAYO!!!"

Humarap siya kay Desiree.. hinawakan niya ito sa magkabilang braso.

"Desiree.. Pwede ba kitang ligawan?" - Mario

Chapter 19: Bati na tayo ^_^

Desiree's POV

"Desiree, pwede ba kitang ligawan?" - Mario

Hindi ako makagalaw sa sinabi ni Mario. Napepressure ako ngayon. Ano ba ang gagawin ko??

"OO NA YAN!!!"
"LIGAW LANG NAMAN EH!"
"PAGBIGYAN MO NA!"

EDI SANA SILA NA LANG DITO -__________-

Nakatitig pa din si Mario sa akin. Ano bang isasagot ko? Amp naman. Hayyyss. Kung HINDI,
edi mapapahiya siya. Kung OO wala namang masama diba? Tama. LIGAW lang naman eh.

"Ye-yes?"
"TALAGA!" - Mario

Nagnod na lang ako.

"YEEEESSSSSS!" sabi ni Mario sabay yakap sa akin.

"WHOOOOOOO!!!!!!!!!!!"
"YIEEEEEEEEEEEEEEE" sigaw ng mga tao.

"Thank You Desiree. Promise, hindi ko sasayangin ang Chance na to." - Mario
Nagsmile na lang ako.
"Tara" sabi niya sabay hawak sa wrist ko.

"San mo gustong kumain?" - Mario
"Ha? Kahit saan" sabi ko.

At ang napili naming kakainan ay sa Pizza Hut. Pagkatapos naming kumain dun, hinatid niya na
ako sa bahay namin. Medyo lumalalim na din kasi ang gabi. Mahirap na.

"Salamat sa time.." - Mario
"Welcome." sabi ko.

Pagkapasok na pagkapasok ko sa bahay namin. Dumeretso na agad ako sa kwarto ko. Hayyysss..
parang nadedepressed naman ako. Tama ba yung desisyon ko? Nakuu naman. -______-

Pagtingin ko sa cellphone ko.
No text/call niya. Teka nga? Bakit ba siya yung lagi kong inaasahang magtetext sa akin or
tatawag?

*sigh*

Ako na nga lang tatawag. Namiss ko yung bestfriend ko :))

Dinial ko na yung number niya.

"The number you have dialed cannot be reach. Please try again later"

-_________-

Text ko na nga lang.

|Labs, musta?|

Trevor's POV

Pagkatapos ng scene nila sa Luneta. Umuwi na kaagad ako. Hindi ko sinabi kay Josephine na si
Desiree yung babae. Inasar pa nga ako ni Josephine eh. Sabi niya ganun daw dapat magtapat.
Yung mga scene na ganun ay gustong gusto ng mga babae.

Dahil.. GIRL LOVES SURPRISES daw -________-

Kung pwede lang, ginawa ko na eh. Kaso nga malaking hindi. Inaamin ko na ako na talaga ang
talo sa laro namin ni Desiree. Tanggap ko naman yun. Pero ang hindi ko matanggap, dahil hindi
pwedeng MAGING KAMI. Sigurado PARENTS palang namin nakooo. Malabo na -________-

"Haha!! Walang against against sa Love. Kung mahal mo talaga. Goraaaa!" - Josephine

>______<

Hayyyyyssss. Oo nga naman, pero ang hirap eh. Parang ngayon, pumayag siyang manligaw sa
kanya yung lalaki na yun. CHAKET ah -_____-

Desiree's POV

Yahoo! Excited ako pumasok ngayon ah? Wahaha. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo, Join Force si
Manager Kim at Manager Miko. Actually, malaking Project ito. Magkakaroon ng event sa MOA.
Maraming magmomodel. Siyempre kasama kami ni Trevor doon.

Basta yung mga napapanood niyong modelling sa T.V ganon ^_^
Kanya kanya ng imomodel na mga product ng company. Sayang wala si Seung Ri oppa xD
Echos! Siyempre busy yun noh >_<

Pagkalabas na pagkalabas ko palang sa pintuan ng Mansion namin ay bumungad na agad si
Mario.

"Uy?" - Ako
"Ako na maghahatid sayo." - Mario
"Ah.. sige"

Wala naman akong nagawa kundi magpahatid. Hayyss -_____Siyempre habang papunta sa place ng pagpapraktisan namin nila Trevor, naguusap lang kami ng
kung ano ano. Maya-maya nakarating din kami.

"Thanks Mario." sabi ko
"Wag kang magpasalamat. Tungkulin yun ng isang manliligaw" sabi niya sa akin sabay kindat.
Napangiti na lang tuloy ako.
"Ge! Ingat" sabi ko.

"Boyfriend mo?" - Trevor
"Ha? Hindi ah! Uy! Excited na ako sa project natin! Yahoo!" energetic kong pagkakasabi.
"Pasok na tayo sa loob, magsisimula na magpraktis."
"Okay!"

Pagpasok namin. Siyempre onting orientation. Madami daming sikat na model din yung mga
sumali.

"Hi! I'm Josephine" sabi nung girl sa akin. Teka? Parang nakita ko na to eh. San nga ba? Yung...
Fiancee ni Trevor ??

"I-ikaw diba yung Fiancee ni Trevor?" tanong ko.
"Ha??" napatingin ito kay Trevor pero parang inirapan lang siya.
"OO NAMAN! HAHAHA! pero secret lang yun ah?" sabi niya.
"Nice to meet you." dugtong niya tapos nagshake hands kami.

Nagsimula ng magpractice. Hindi ko talaga aakalaing kasama yung fiancee niya dito. Pero ang
ganda niya talaga ha?

Isa isa na kaming rumampa sa stage. Pagkatapos naming magpraktis agad ko sanang pupuntahan
si Trevor kaso unang nakalapit sa kanya si Josephine.

"Oh. Inumin mo." sabi ni Josephine at may binigay siyang mineral water kay Trevor.
"Thanks" - Trevor

>_____<

Pumunta ako sa kanila.

"Labs, kain tayo. Nagugutom na ako eh." sabi ko
"Ano eh." napatingin siya kay Josephine...
"Ano... kakain kami ni Josephine." - Trevor

"Ah....ganun ba.... sige......." sabi ko. Sabay alis sa kanila.

Hmpf! bat ba ako naiinis! BADTRIP!

***

Lumipas ang isang linggo na palaging ganon ang scene. Sa tuwing yayayain ko si Trevor na
magsama kami, lagi lang itong aayaw. Hindi din kami masyadong nakakapagtext or call kasi nga
feeling ko talaga iniiwasan niya ako.

Palagi niyang dahilan baka daw magselos si Mario. Eh? Hindi pa nga kami eh -_____- Tapos
lagi niya ding sinasabi na kinalimutan ko na siya purket may nanliligaw na sa akin.
Nakakabadtrip! Bahala nga siya! Siya nga... laging kasama yung Fiancee niya... pero hindi ko
naman sinasabi yun kasi mamaya sabihin niya nagseselos ako. hmpf!

OO NA NAGSESELOS NA AKO! Siyempre bestfriend ko siya noh! Namimiss ko na nga siya
eh >_<Pero hindi ko naman sinasabi kasi wala namang sense eh. Kung tanungin ko naman
siguro kung sinong mas gusto niyang kasama malamang pipiliin niya FIANCEE NIYA! EDI
YUN NA! MAGANDA AT MABAIT! HMPF! >___<

Si Mario na lang tuloy ang naghahatid sundo sa akin. Tapos nililibre din ako and as usual sa
linggong lumipas nililigawan niya padin ako. Hayyyss. Feeling ko pag magkasama kami, wala
talaga akong maramdaman. Ni hindi ako kinikilig, kaibigan lang talaga yung turing ko sa kanya.

Nakunaman! Mali ata yung desisyon ko na payagan siyang ligawan -______-

"You're gorgeous." - Mario
"Thanks"

Actually, ngayon na magaganap ang modelling sa MOA. Kinakabahan ako >_< Nga pala!
ANDUN si SEUNG RI! YAAAAAAAAYYYYYY!!!!!!!!

HAHAHA!

Pagkadating na pagkadating namin sa MOA. Grabe, kuyog agad ang naabutan namin. Pero
siyempre may mga guards kaya safe kaming nakapasok sa loob.

Hindi pa naman nagstart, may inaayos pa sa stage.

Nakita ko naman agad sila Trevor kasama yung Fiancee niya.

"Hi, ganda mo ngayon ah! yieee" - Josephine
"Mas maganda ka." sabi ko
"Hahaha! Thanks" - Josephine

"Cute" sabi ni Trevor pero hindi ko alam kung sino yung sinabihan niya kasi sa iba siya
nakatingin. Anyway wag na nga natin pansinin yan! Hmpf! Di kami bati! :P

Habang tumitingin tingin ako sa mga tao, ay napansin ko si Seung Ri. Andito talaga siya! waaah
:O
Agad agad ko siyang pinuntahan.

"Annyeong!" sabi ko at nagwaved.
"Anyyeong!" sabi din niya at ngumiti.

Shockss ... gwapo niya talaga *U* Tapos bigla siyang lumapit sa akin .. waaaah :O

Bumulong siya.

"yeppuda " - Seung Ri

Bigla kong nakagat labi ko! GOSH! SABI NIYA ANG GANDA KO DAW *U*
Yieeeeee.

"Gomawo" sabi ko.

"GUYS!" tawag ni Manager Miko.

"Good Luck" - Seung Ri

Hindi na ako nakapagsalita agad agad na akong pumunta sa backstage. I'm so speechless, you
know? WAHAHAHHA! Hindi ko maexpress ang tamang term! BASTA ANG SAYA SAYA
LUNGS XD

"Galingan niyo guys!" - Manager Kim
"YES MA'AM!" kaming lahat
"Good Luck!" - Manager Miko

At mamaya maya lang nagsalita na ang M.C.

Kinakabahan talaga ako. Ugh. Hindi ko alam ah? Sanay naman na ako magmodel pero ewan ko
ba bakit ngayon bigla akong kinabahan.

Nakaclosed fist lang ako.. hayysss -____- Si Seung Ri kasi eh. WAHAHAHA XD

Actually Second to the Last akong magmomodel. Last si Trevor.
Heto kami nakapila... Ewan ko nga para san pa yung pila pila. Pero ito kasi utos ni Manager Kim
eh.. Hayysss.....Matagal pa naman kami pero kinakabahan talaga ako >_<

Hindi pa nga nagsisimula eh. Sabagay, may games pa sila eh. Ewan ko nga! Daming pakulo ____-

(PLAY THE VIDEO AT THE RIGHT SIDE)
[Paki-Play ^_______^v]
♫You Are the One-Toni Gonzaga

Nakaramdam na lang ako na may humawak sa kamay ko. Pagkatingin ko sa likod.. si Trevor,
bigla bigla na lang tumibok yung puso ko ng sobra! WAAAAHH!!

LUBDUB.LUBDUB!
LUBDUB.LUBDUB!

"Kinakabahan ka?" - Trevor

LUBDUB.LUBDUB!
LUBDUB.LUBDUB!

"Ha? Oo. Haha! Ewan ko nga eh." - Ako
"Lamig ng kamay mo. Painitin ko lang." - Trevor

Oo nga. Ang init ng kamay niya >//< Pero buti na lang nasa likod kami. Hindi kami masyadong
pansin, nakoooo! Mahirap ma-issue noh? >_<

LUBDUB.LUBDUB!
LUBDUB.LUBDUB!

Agad ko lang binawi yung kamay ko.

"Hindi tayo bati." sabi ko sabay talikod ulit sa kanya.
"So-sorry na." sabi niya

"Nagtatampo talaga ako." - Ako
"Sorry na. Bati na tayo." - Trevor

LUBDUB.LUBDUB!
LUBDUB.LUBDUB!

Hindi ko alam pero nakangiti ako ngayon. Ano ba naman to? Ang abnormal ng labi ko >_<

"Oo na. Sabi mo yan ah!" sabi ko sabay harap sa kanya.
"Kaw kasi eh." - Trevor
"Kaw din kaya.. ah basta! Bati na tayo bestfriend ah!" - Ako
"Oo Labs. Bati na tayo" - Trevor

LUBDUB.LUBDUB!
LUBDUB.LUBDUB!

Tinawag niya akong LABS! For the First time O///O

"Uy!!! (sabay turo ko sa kanya)... pakiulit.. tinawag mo akong"
"Labs. Ayan na! nasabi ko na!" sabi niya habang nakapikit. Haha! Cute XD
"Yieeee. bati na tayo ah!" sabi ko
"Oo nga kulit!" sabay kurot niya sa cheeks ko. Tumalikod na lang ulit ako sa kanya.

Napahawak ako sa cheeks ko. Tapos napapangiti. Hayyysss.. ang gulo naman ng buhay ko xD

Whoooo~ Tagal naman magsimula -______-

Bigla nalang may yumakap sa akin mula sa likod..

LUBDUB.LUBDUB!
LUBDUB.LUBDUB!

"Mahal kita."

Chapter 20: Luha?

Desiree's POV

"Mahal Kita..." - Trevor

O///O

"KYAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" sigawan ng mga tao sa
labas.

Bigla akong humiwalay sa pagkakayakap niya.
Ano daw??

Ma-mahal kita? Weeeeh? Di nga? Humarap ako sa kanya.

"Ano sabi mo??" tanong ko.
"Ha? Ano (Kamot ulo) Na...Namiss kita! hahaha" - Trevor

Sabi na nga ba eh. Nakupo! Kung ano ano lang siguro iniisip ko at yun ang narinig ko. Nagaassume ba ako na yun ang sasabihin niya? Siyempre hind----

TEKA NGA?! Bakit ganito na inaasal ako?! Diba dapat matuwa ako kung 'Mahal Kita' yung
sinabi niya??

Diba plano kong paibigin siya? AY ANG GULO KO NAMAN! >___<

"Guys! Biglang may nagsuggest. Dadagdagan niyo daw yung speech niyo pagkatapos niyong
magmodel." - Manager Miko

"SIR ANDAYA NAMAN PO! YUNG IBA HINDI NAMAN GINAWA YUN? BAKIT
GANUN! UNFAIR!" - Trevor

"Si Seung Ri ang nagsuggest niyan kaya nga nagtilian yung mga tao kanina eh nung sumingit
siya saglit sa stage at nagsalita."

"Pahamak talaga yun kahit kailan" inis na pagkakasabi ni Trevor.

"EH SIR! Ano naman pong Speech yun?" pagtatanong ko.

"Sabihin niyo daw kung sinong Crush niyong Artista?Model? or whatever. Ewan ko nga dun kay
Seung Ri eh. Lakas ng trip, pero wala naman akong magawa siya yung may pinaka malaking
share dito sa Event na ito."

"Sabi na nga ba eh. Badtrip talaga yun!" - Trevor

EH?!

"WAIT SIR! Kung siya nagsuggest nun? edi may sinabi siyang Crush kanina?" tanong ko ulit.
"Ha? OO! Ikaw ata yung sinabi niya?" - Manager Miko
"Hindi mo narinig?" dagdag niya.

Pano ko maririnig eh halos tibok ng puso ko lang yung naririnig ko kanina dahil ang sweet
nitong si Trevor -________-

"Hindi po eh? Haha! Thank you Sir!"

WAAAAHHHHH!!!! I Can't BELIEVE IT!!!!!!!!!
SHEEEEMMMMMZZZZZZZ O///O Kilig much! XD

Napatalon na lang ako sa sobrang kilig. At napakagat sa labi! WAAAAAAAAHHH!!!!! :O

"Kyaaah!" ipit kong pagkakasabi.
"Ikinasaya mo na yan?" iritang pagkakasabi ni Trevor.

Humarap ako ulit sa kanya.

"Ano bang masama? Ikaw kaya yung Ultimate BIASS or CRUSH mo. Ibubulgar sa maraming
tao na Crush ka niya. Nakuu! Baka nga tumambling ka sa sobrang kilig e! HAHAHA!" sabi ko
sabay palo sa braso niya.

"Di ko alam." - Trevor

"Yieeeee! Josephine ka lang eh! AY SAYANG! Hindi napasama sa atin si Josephine!
HAHAHA! KAWAWA!" pang aasar ko.

"Ingay mo. Mag ayos ka na nga malapit ka na!" irita niyang pagkakasabi.

"Ano bang problema mo? Kanina sweet tapos biglang ganito? Gulo mo Labs." irita ko ding
pagkakasabi sabay tumalikod na lang ulit ako sa kanya.

"Wag mo na lang akong pansinin. Mamaya wala nadin to. Sorry."

Luh? Tignan mo yan! Gulo diba?
Anywaaaaay! AKO NA!

Bigla na lang tumugtog yung PARTY ROCK ANTHEM nung ako na yung nagmodel.

Habang naglalakad ako napapanganga tlaga sila! hahaha! Ganda ko eh.

Lakad lakad papuntang kaliwa ng stage.

Posing.
Flip my Hair.
Hawak sa bewang.

Lakad ulit papuntang kanan ng stage.
Posing.

Hawak sa bewang at Lakad papuntang pinakagitna.

Hinawakan ko ang Mic.

"A PLEASANT EVENING LADIES AND GENTLEMEN! I'm Desiree Alyanna representing
the products of Harriet Company."

Nagpalakpakan ang mga tao.

"SINO YUNG CRUSH MO!!!!!" sigaw nung ilan.

"Nako, hindi niyo lang pansin. Pero crush na crush ko talaga si-------- Seung Ri."

"Seung Ri" ulit ko pa ulit sa mic pero wala ng boses yung mic. AMP NAMAN!

Nagulat na lang ako nung tumugtog ulit yung Party Rock Anthem at nagmodel na itong si
Trevor.

May hawak na mic si Trevor, anong pakulo nanaman ang ginawa ng lalaking to?!

SO GANUNAN?! BAWAL KONG IBULGAR YUNG CRUSH KO?! Hmpf!

Dahil sa hindi ko alam gagawin ko. Kumalma na lang ako sa gitna ng stage at inantay na
makarating siya sa kinatatayuan ko.

"Good Evening! I'm Trevor! Representing the Products of Clinton Company."

"CRUSH PA!!!!!" sigaw nung ilan.

"Oh wait kaya nawalan ng boses yung Mic ni Desiree ay para sabihin namin na.." napatigil siya
at tumingin sa akin.

Tinaasan ko lang siya ng kilay. Ano bang problema ng mokong na to?

O_O

Inakbayan niya ako.

Lubdub.Lubdub
Lubdub.Lubdub

"YIEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!" sigawan ng mga tao.

Tatanggalin ko na sana kaso hinigpitan niya na parang niyakap niya na ako.

"WAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!" lalong naghiyawan yung mga tao sa ginawa niya.

Lubdub.Lubdub
Lubdub.Lubdub

Parang engot naman tong puso ko! UGH! Pero nakakabadtrip talaga tong ginagawa niya ha!
ARRGGGGH!!!

"Crush kasi naman ang isa't isa." sabi niya sa akin sabay kindat.
"WHAAAAAAT?!" sigaw ko.Pero hindi naman narinig dahil sa sobrang sigawan ng mga tao.

"WOOOOOOOOOHHHHH!"
"WAAAAAAHHHHHHHHH!!!!"

Tinignan ko talaga siya ng super duper evil look. Kung ice cream lang siya tunaw na talaga siya.

"UYYYYY BAGAY PALA SILA!!!!"
"OO NGA!!!!!"
"TREVOR AND DESIREE!!!!!"
"DESIVOR?! TREVREE?!!!"
"YIEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!"

Nakupo! Kung ano ano na ang sinasabi ng mga tao -_____________-

Aagawin ko sana yung Mic para magsalita kaso nilayo niya sa akin bigla.
Wala na akong nagawa kundi tanggapin ang lahat ng sinabi niya! BUSEEET >____<

Nagfake smile na lang ako sa lahat ng tao at siyempre hindi maiiwasan ang maraming flash ng
camera.

BADTRIP!

"Thank You" sabay naming sinabi ni Trevor at nagbow.

"Thank You Models! NAKOOO MGA EARTHLINGS! MANAHIMIK KAYO! Crush lang yun
noh! Masyado kayong hot!" - M.C na bakla ata -_______-

Hindi ko na inintindi yung sinabi ng M.C at agad agad akong dumeretso sa backstage. Buti na
lang wala ng tao dito ng makapag Emote. San naman kaya nagpuntahan yung mga yun??

HAYYYYYS!!!!!
Nakakabadtrip talaga yung ginawa ni TREVOR! Andun pa naman si Seung Ri Oppa T_______T

May nakita akong lumapit sa akin.
Pero alam kong si Trevor yun kahit na medyo madilim dito sa backstage.

"Sorry." - Trevor
"Ayus ka din noh? Mukhang tuwang tuwa ka nga nung ginawa mo yun eh!" pagrereklamo ko sa
kanya.

NAKAKAINIS TALAGA YUNG GINAWA NIYA KANINA SWEAR!

"Hindi mo kasi maintindihan!!" - Trevor
"Ano bang hindi ko maintindihan?! IKAW KAYA YUNG HINDI KO MAINTINDIHAN!"
sigaw ko.

"HINDI MO TALAGA AKO MAIIINTINDIHAN KASI HINDI MO ALAM! LALONG HINDI
MO ALAM KASI WALA KANG PAKIALAM!!! HINDI MO BA MARAMDAMAN?!" sigaw
niya sa akin.

Napatigil ako.
Ano bang problema nito?

"ANO BANG PINAGSASASABI MO!!?! ALAM MO?! ANG GULO GULO MO!!!" sigaw ko
ulit habang hinihingal hingal pa dahil sa sobrang inis. Ewan? >______<

Nanginginig din ako dahil first time niya akong sigawan ng ganun.

"Sorry." sabi niya sabay walk out. Hindi na niya nagawang isarado yung pinto sa kamamadali
sigurong umalis. Lumiwanag tuloy sa loob ng backstage.

"I HATE YOU!!!" sigaw ko. NAKAKAINIS TALAGA!!!!

Napayuko na lang ako sa inis.
Pero nagtaka ako ng may maaninag akong patak ng tubig sa sahig.

Luha?

Chapter 21: Fireworks *U*

Trevor's POV

Tinawagan ko si Josephine.
"A-asan ka?"
"Bakit ka ganyan magsalita? Dito ako sa labas inaantay yung Fireworks."
"San banda?!" medyo napalakas ata yung sabi ko kaya tumingin yung iba.

Balot ako ngayon kaya wag kayong magalala.

"Umiiyak ka ba?" - Josephine
"Just tell me where are you."
"Sa tulay? Basta sa tulay na ano. Basta! Dito kasi mas kita yung Fireworks eh" pagpapaliwanag
niya.

Mukhang alam ko na kung san yun. Dun din kasi ako dati sa tulay na yun nung nagFireworks
dati, Fieldtrip namin nun! Elementary pa yun! -______-

"Wait for me." and inend ko kaagad yung call.

Kinabit ko nalang muna ang earphone ko at nakinig ng senti songs.

mamaya maya lang ay nakarating din ako sa sinabi niya. Nakilala ko naman agad si Josephine
kahit balot din siya. Tinabihan ko siya habang nakadungaw siya sa kalangitan at inaantay ang
Fireworks.

"Sorry" sabi niya.
"Wag kang magsorry. Sadyang palpak lang talaga ako." pagpapaliwanag ko.
"Nga pala, san pumunta yung iba?" pag iiba ko ng topic.
"Nandun lang sila noh?! nakaupo siguro yun sa harapan. Ako kasi tumakas, gaya ng ginagawa
mo ngayon."
"Pssshh. Tapos naman na ang pagmomodel eh." sabi ko.

"Teka nga...Umiyak ka?" tanong niya.
"Hindi ah?"
"Weeehh. umiyak ka eh.."

Tumahimik na lang ako.

Hindi ko nanaman napigilan...

"Halaaaah. Umiiyak ka nanaman..." sabi ni Josephine at niyakap ako.

Niyakap ko na lang din siya.

I badly need comfort T_T

"Bakit ganun?! Ang sakit. Ang sakit sakit. Lahat naman ng efforts ginawa naman natin ah?"
pagpapaliwanag ko. Parang akong BATA T_T

"Shhhh." sabi niya sabay tapik sa likod ko.

About sa EFFORT THINGY. Kagagawan talaga yun lahat ni Josephine.
Sabi niya kasi sa pamamagitan ng kanyang mga steps, malalaman daw ni Alyanna na mahal ko
siya kahit hindi ko sabihin.

Nagsimula yun nung sumali si Josephine sa mga magmomodel. Sinunod ko naman yung sabi ni
Josephine na iwasan ko daw si Alyanna, titignan niya daw kung namimiss ako ni Alyanna.
Nagiging sweet na kami ni Josephine pero parang walang epek sa kanya.

Parang nga sa ginawa naming iyon, mas napalapit siya kay Mario eh. -_____Tapos dahil nga sa walang nangyari. Naglakas loob na akong kausapin siya kanina. And!
Siyempre sobrang saya ko kasi nagbati kami. And hindi ko alam kung bakit bigla bigla na lang
akong nagiging sweet sa kanya.
Kaya nga bigla bigla ko na lang nasabi na mahal ko siya eh...
Ang abnormal ko siguro noh? -_______-

Pero wala din naman eh. Hindi niya naman narinig >_<

Nainis ako nung tuwang tuwa siya na siya yung Crush ni Bestfriend Ri. Sus! Pang aasar lang sa
akin yun nung bestfriend ko eh! Actually alam na niyang may lihim akong pagtingin kay
Alyanna.

Pinagsisisihan ko talagang sinabi ko sa kanya -____- Ayan tuloy! Nakagawa nanaman siya ng
pakulo at nag crush crush pa kanina. Hindi ko naman masabi kay Alyanna yung totoo kasi
siyempre diba? gusto kong malaman niya na mahal ko siya in other way.

Nung rumarampa na si Desiree sa stage. Pumunta sa akin si Josephine, pinayuhan niya ako na
sabihin sa nag aasist sa sounds na patayin yung mic ni Desiree kapag sasabihin na nito ang Crush
niya.

Tapos rarampa daw ako. Pero yung ginawa kong Move sa stage, ako lang yun. Nagkusa na lang
bigla -__________-

Pero hindi niya ata nagustuhan. Sabagay? Sino nga bang matutuwa sa ginawa ko? Eh mukhang
ako lang ang kinilig sa ginawa ko pati yung mga taong naghihiyawan eh.

Isa lang masasabi ko. FAILED lahat.

Nga pala? Ano yung ibag sabihin ko sa "gusto kong malaman niya na mahal ko siya in other
way"

Kasi favorite ko ang kantang to.

"MORE THAN WORDS"

Gusto kong iparamdam sa kanya in ACTION na mahal ko siya, bago ko sabihin ang salitang "I
LOVE YOU" o "MAHAL KITA"

Atlis kahit hindi ko pa sabihin sa kanya na mahal ko siya, atlis may napatunayan na agad ako.

Ang kaso sa akin? Hindi niya ramdam.

Yeah it hurts.

SOBRA T_T

"Titigil na ba ako??" sabi ko kay Josephine.
"Ikaw lang nakakaalam niyan."
"Josephine, *sob* hindi ko alam eh.."
"Ano ba yan! Wag ka ngang umiyak! Pati ako naiiyak na eh!" - Josephine
"May iba ka pa bang plano??"
"Hindi ko alam Trevor. Nga pala (humiwalay siya sa pagkakayakap niya sa akin at hinawakan
ako sa magkabilang braso) bati na kami ng Baby ko. Salamat sayo ha!"
"Welcome. Buti pa yung sayo tumalab yung plano, pero sa akin wala."

"Masyado ka talagang tinamaan ah? Yieee." tinusok niya yung tagiliran ko.

Gumanti naman ako para masaya.

Napatigil kami sa pagkukulitan nung nagsimula na ang Fireworks.

"Whoaaaaaaaa" - Josephine
"Ang ganda diba? nakakarelax?" dugtong niya.

"Yeah. Pero iba padin kapag siya yung kasama ko. Feeling ko kasi kapag kasama ko siya, nasa
langit na ako. Ngiti niya palang kinikilig na ako. Sa hug niya na kahit alam kong gawa lang yun
ng kasiyahan niya pero ang lakas na ng impact sa akin, feeling ko tumitigil ang mundo kapag
ginagawa niya yun. Tapos yung Kiss niya sa cheeks sa akin dati, hindi kaya ako nakatulog ng
maayos nun. Yung feeling na ramdam ko padin yung labi niya sa pisngi ko" sabi ko at
napahawak na lang ako bigla sa pisngi ko.

"GRABE NA YAN! SUPER DUPER INLABABO ?!" pagkatapos sabihin yun ni Josephine ay
nagtawanan na lang kami habang pinapanuod pa din ang Firework Display.

"Nakoo. Swerte pala ni Desiree eh."
"Bakit naman?"
"Siyempre, ang seryoso mo kaya sa kanya."

Hindi na lang ako umimik.

Desiree's POV

Sinundan ko si Trevor. Kinabahan kasi ako nung may makita akong luha sa sahig.
Sa kanya kaya yun??

Hindi kaya na kaya niya sinabi sa akin ang mga ganong salita kasi---

Pagkalabas na pagkalabas ko ng Backstage. Nakita ko kaagad siya, pero ang bilis niya kasi
nakapag disguise na siya.

Kaya tuloy ako humagilap pa kung saan saan ng pandisguise. Pero pagkatapos kong
makahagilap, agad ko din naman siyang sinundan.

Nakita ko siya .. tatawagin ko sana siya pero agad pumasok sa isip ko na baka kuyugin kaming
dalawa.

Kaya palihim ko na lamang siyang sinundan. Medyo malayo agwat namin, bilis niya kasing
maglakad eh.

Hanggang sa makarating siya sa overpass.
Nakita ko siyang huminto. Tinabihan ang isang babae. Tanaw na tanaw ko sila kahit malayo pa
ako.

Nag uusap siguro sila. Baka si Josephine yun.

Sa di malaman laman na dahilan, parang kumirot ang puso ko. Hayyys! -_____Pero kailangan ko lang maconfirm kung umiyak ba siya o hindi.

Tatawagin ko sana sila kaso---

Biglang niyakap ni Josephine si Trevor, at ganun din si Trevor.

Niyakap din niya si Josephine. </3

Para akong nabato nun sa kinatatayuan ko.

Bakit? Bakit parang sumisikip dibdib ko??

Parang akong engot na nakatayo lang dun at pinapanuod sila.

Maya maya lang humiwalay si Josephine sa pagkakayakap niya kay Trevor tapos hinawakan
niya ito sa magkabilang braso.

Hindi ko naman marinig kasi kahit malapit ako sa kanila, maiingay yung mga taong dumadaan.
Tapos bigla na lang silang nagkulitang dalawa. Nagkilitian pa.

</3

Napatigil sila nung nagkaroon ng Fireworks.
Pati ako nakinood na din...

Nakakarelax talaga makakita ng Fireworks.

Hayysss.. so akala ko talaga umiyak siya eh..

AKALA ko ano ehh..

T_T

Tignan mo ngayon? Nagtatawanan silang dalawa.

Hayysss.
Nung medyo nakarecover na ako dahil siguro sa epekto ng Fireworks. Tumalikod na ako sa
kanila at nagsimulang maglakad papasok ulit sa MOA.

Hindi niya nga siguro yun LUHA.

AKALA KO TALAGA..........

MAHAL NIYA NA AKO.
Pero hindi.

Isa lamang iyong MALING AKALA.

Chapter 22: Weird Feelings~

Trevor's POV

Lumipas ang dalawang Araw. No text and Calls. Walang pansinan.

"Trevor! TARA na!!!" - Manager Miko.
"Sige Sir! Susunod na lang po ako." sabi ko at inayos ang mga gamit ko sa bag.

Hinanap ko pa kasi yung lotion, nagkagulo gulo tuloy gamit ko.

Actually andito pala kami ngayon sa Boracay. Cinelebrate namin yung success na Event sa
MOA.
Halos lahat ng nagmodel kasama sa Outing na ito. Including Her. Pero wala dito si Josephine,
hindi sumama eh. May lakad daw sila ng Baby niya.

Tatlong araw nga pala kami mag-stay dito. :))

Nandito pa ako sa loob ng Hotel. Nung natapos ko ng ayusin yung gamit ko.

"HOY! KANINA KA PA TINATAWAG! BILISAN MO!"

Sabi na nga ba si Desiree yun. Salamat at kinausap na din ako.

Wala siyang pantaas nakabra lang siya tapos may tapis siya sa baba. Tapos may hat siya na pang
Summer ang Peg. Nakashades din ito.

Hindi ako nagsalita, lumapit lang ako sa kanya.

"Oh ano? Tara na!" sabi niya. Nagsimula siyang maglakad pero agad ko siyang hinatak sa loob
ng kwarto namin ni Manager Miko at nilock ang pinto.

"HOY! ANO BA!"

Sinandal ko siya sa pader at nilagay ko ang dalawang kamay ko sa magkabilang side niya para
wala siyang kawala.

"Galit ka ba?" tanong ko habang titig na titig sa mata niya. Umiwas siya ng tingin sa akin.
"Hindi."
"Bakit hindi ka makatingin ng deretso sa akin?" tanong ko ulit.
"Bakit ba ang dami mong tanong!" sabi niya sabay tulak sa akin pero siyempre hindi ako
nagpatulak.

"ANO BA TREVOR! BAKA HINAHANAP NA TAYO!" pagrereklamo niya.
"Hindi tayo aalis dito hangga't hindi tayo nagkakaayos dalawa."
"Bakit? Hindi naman tayo nag-away ah?"

Sabi ko na nga ba. Wala syang pakialam sa nangyari kagabi. Ni hindi man lang niya ako
sinundan. Hayyysss. Pero heto parin ako patuloy padin sa pagsunod sa kanya kahit wala naman
na atang pag-asa.

=Flashback=

"Trevor, wag kang sumuko" - Josephine
"Sure ka ba?" sabi ko.
"Oo. Feeling ko talaga may gusto na siya sayo eh. Saka sabi nga, kung hindi makuha sa
magandang paraan ang isang babae, subukan mo naman sa marahas na paraan"
"Bubugbugin ko siya?"

*poink

Nabatukan po ako

"Hindi. Dapat yung desperado ka na makuha yung babae na yun. Na kahit ipinagtatabuyan ka
na. Sige pa din." - Josephine
"Sure ka? Yan na ba ang next na plan?" tanong ko.

"Yep! Pero wag mo muna siyang kausapin. Hayaan mo lang siyang mamiss siya. At kapag
kinausap ka na niya, DO THE PLAN! (sabay tapik sa braso ko) GoodLuck!" - Josephine

=EndofFlashback=

Oh? Alam niyo na. Kaya eto padin ako.. next plan na to -_____-

Pero parang walang epek eh.

"Oo nga... hindi nga tayo nag away. Wala naman nangyari diba nung isang araw? Wala talaga
eh." sabi ko at umalis sa harap niya.

Desiree's POV

"Oo nga... hindi nga tayo nag away. Wala naman nangyari diba nung isang araw? Wala talaga
eh."sabi niya at lumabas na siya ng kwarto.

Sumikip dibdib ko sa mga sinabi niyang iyon. Bakit niya ba sinasabi ang mga bagay na iyon?
Hindi ko na talaga siya maintindihan.

Sinundan ko na lang siya.

Paglabas ng Hotel pumunta kami sa sinabi nila Manager Miko at Manager Kim.

Nagkaroon ng madaming palaro. Volleyball at kung ano ano pa. Pero ako nakatengga lang at
pinapanuod sila.

Tinitignan ko din siya. Naku naman! Bakit ba sa kanya ako tumitingin.

Napatingin siya sa akin pero agad ko din naman iniwas yung tingin ko. Ang awkward na
masyado. Hindi ko alam kung ano ba talagang nangyayari sa amin.

Okay naman kami dati? Namimiss ko na yung time na yun.

Tumunog yung cp ko.

|Mario Calling..|

"Oh?" - Ako
"Wag masyadong magpapagod ah?" - Mario
"Hahaha. Ikaw talaga. Opo! Hindi po!" sabi ko
"Good. Kumain din ng marami."
"Opo."
"Geh, namiss ko lang boses mo eh. Ingat ka ah. Iloveyou" mabilis niyang sinabi yung iloveyou
saka inend yung call.

*sigh*

Namomroblema na din ako kay Mario. Kumukuha pa ako ng timing para sabihin na wala talaga
akong maramdamang especial sa kanya. -_______-

Pagkatapos nun. Lumusong na lang ako sa dagat at naligo. Nung nakita nila ako nagsisunuran na
din sila sa paglusong sa dagat.

Lahat naman kami nag enjoy. Nung sumapit na ang gabi. Nagkaroon kami ng handaan malapit sa
dagat. Pagkatapos naming kumain... gumawa sila ng bonfire at doon kami nakapalibot.

"Open Forum ba to?" - Manager Miko

Hindi ko na lang sila pinansin at nakatingin lang ako sa bonfire.

"Nakooo. Ano naman ang topic?" - Manager Kim
"Uy yung love birds andito pala!" sabi nung isa.

"Oo nga! Share naman diyan Desiree at Trevor" napatingin naman ako sa kanila nung narinig ko
yung pangalan ko.

"Ano yun?/Ano yun?" sabay naming pagkakasabi ni Trevor. Nagkatinginan tuloy kami.

"Ayiiiiiiieeeeeeee. Ganyan yung soulmate eh! HAHAHA!" - Manager Kim -______-

"Share naman diyan!"
"Ano ba yun?" tanong ko.

"Nakoooo! Mukhang lutang yung dalawa! Tara! Inuman na lang!!!" sabi ni Manager Miko
"TAMAAAAA!!!!!" sabat ng lahat.

At nagsimula na nga silang uminom.
Ako kumuha lang ng isang baso...

Lumipas ang isang oras at halos lahat sila lasing na.
Yung isang baso kong beer hindi ko padin nauubos. -______-

"Tama na!! Bukas na lang ulit guys!" - Manager Kim
"Oo nga... tara na.." sabi ni Manager Miko na pagewang gewang. Agad naman siyang inalalayan
ni Manager Kim

"Ako na bahala sa kanya. Magsitulog na kayo." - Manager Kim

Nagtayuan na sila. Pero ako nakatitig padin sa bonfire.

Mga ilang minuto lang akong nakatulala. Ano ba yan! Bakit Lutang ako ng mga nakaraang araw
na ito. Feeling ko wala talaga ako sa katinuan ko -______-

[Play the Video at the Right Side]
(Paki-Play! ^_^)

Napansin ko na lang na kami na lang pala ni Trevor naiwan.
Tumayo na siya pero nagpagewang gewang ito.
Lumapit ako sa kanya, mukhang lasing na talaga siya.

"Trev--" hindi ko natuloy yung sasabihin ko kasi bigla niya na lang akong hinatak at niyakap.

Bigla nanaman bumilis ang tibok ng puso ko ng sobra.

"Tara ihahatid na kita sa kwarto niyo"

"Alyanna...... hindi mo ba talaga maramdaman?" sabi niya habang nakayakap sa akin.
"Ang ano ba??"
"Wala. Yakapin mo na lang ako." sa sinabi niyang iyon niyakap ko na lang din siya.

Hindi ko alam, pero parang nagkusa na lang yung kamay ko na yakapin siya.
Bakit parang ang gaan ng pakiramdam ko?

Humiwalay ako sa kanya.

"Tara na matulog na tayo, ihahatid na kita." hindi niya ako inimik. Hinawakan niya lang ang
kamay ko at hinila hanggang sa makarating sa isang side na wala masyadong tao.

"Upo ka." sabi niya.. edi umupo na lang din ako.

Nakaupo lang kami habang nakatingin sa dagat.

"Bakit ang layo mo? Galit ka talaga?" Trevor
"Hindi ah."
"Hindi pala eh" sabi niya at siya na mismo yung lumapit sa akin at tumabi.

"Trevor/Desiree" sabay kami

"Sige ikaw na mauna." sabi ko
"Ikaw na lang."
"Sige, ano.. sorry ha? wala lang gusto ko lang magsorry." sabi ko. Hayyss ewan ko bigla na lang
gusto kong magsorry. Abnuy -_____-

"Sorry din." sabi niya
"Bakit?" tanong ko.
"Kasi..." nagulat na lang ako ng ipatong niya yung ulo niya sa balikat ko.

Bigla na lang nagtayuan yung mga balahibo ko. WAAHHH!!
Hindi ko alam. AYTS! >_<

"Kasi ano??" tanong ko ulit.

Pero hindi na siya umiimik.

"Tulog ka na?" tanong ko.

TInignan ko lang siya. Tulog na nga..

"Trevor Kaille... naririnig mo ba ako? Hahaha. Malamang hindi diba? Tulog ka eh. Pero alam
mo, ang weird ng pakiramdam ko. Hindi ko na din maintindihan sarili ko. Ikaw ba? Ano ba
nararamdaman mo kapag kasama ako? Tulad ba ng nararamdaman ko ngayon ang
nararamdaman mo? Yung feeling na ang bilis bilis ng tibok ng puso mo pero ang sarap sa
feeling."

*sigh*

"Hayyss.. Ikaw kasi, ano bang nangyari sa atin? Hindi naman tayo ganito dati diba?" sabi ko ulit.

*sigh*

"Pero feeling ko---" bigla na lang ako nakaramdam ng yakap sa bewang ko.

"GISING KA!?!"
"Wag makulet. Namiss kita." Trevor

WAAAAHHH!! NARINIG NIYA LAHAT? T______T

"Baliw ka!" sabay palo sa kanya.
"Wag sabing makulit eh, hahalikan kita diyan"

Hindi na lang ako umimik.

"Bati na tayo?" tanong ko.
"Hindi ba halata?" - Trevor

Sa sinabi niyang yun..
Bigla na lang akong napangiti ng sobra.

*sigh*

Nanatili lang kami sa posisyon na yun..

Pero bakit ang saya saya ko na ewan! NAKUPO! >_______<

Ang weird talaga! ANO BA TONG NARARAMDAMAN KO! >_______<

=======================================

OH SHA! PAMASKO NA YAN! HAHAHA!!
EFFORT PA KO NIYAN AH!? XD

Merry Christmas mga fre!

Salamat sa pagbabasa :))

Happy Birthday to our Lord JESUS! *U*

Votes and Comments are Highly Appreciated :))

Chapter 23: I Fell In love~

Trevor's POV

Ang bilis ng araw namin sa boracay, andito kami ulit ni Desiree nakaupo malapit sa dagat.
Inaantay ang paglubog ng araw.
Sinasamsam na din namin ang natitirang minuto namin dito. Echos ko lang yun! Ako lang talaga
ang sumasamsam wahahah xD

KINIKILIG NANAMAN AKO! HAHAHAHAHA!

Nakatingin lang kami ngayon sa dagat.

Oh siya habang nagmumuni-muni kami, Magkukwento muna ako sa mga nangyari sa amin.
At para hindi kayo mabored magbasa ng kahaba haba. isasummarize ko na lang kung anong
nangyari sa amin nung nakalipas na mga araw.

=Flashback=

Nung gabing yun.

"Trevor tara na. Mamaya makilala pa tayo, mahirap ma-issue noh!" yugyog sa akin ni Desiree.

Pssshhh -___- nag eenjoy pa nga ako sa pagkakayakap ko sa kanya eh. xD
Di ako nananching ah! Sarap lang ng feeling na yakap ko siya ngayon habang nakapatong ang
ulo ko sa kanya. Yieeeeeeeeee xD

"Okay lang ma-issue. Basta ikaw yung partner ko." i murmured.

"ANO?! Para kang ngongo." - Desiree

Umupo na ako ng maayos at tinignan siya.
Napatingin lang siya sa akin.

Ang ganda talaga niya >///<

"Uy!" pitik niya sa noo ko.
"Aray!" sabi ko sabay hawak sa noo ko. Agad naman siyang tumayo at tumakbo.

"Loko ka.." sabi ko at hinabol siya kahit medyo nahihilo hilo pa ako.

Hanggang sa makarating kami sa Hotel. Tumigil naman siya sa kakatakbo ng marating niya yung
kwarto nila ni Manager Kim. Huminto siya doon sa tapat ng pinto.

"Tulog na. Goodnight!"- Desiree
"Ge.." sabi ko at nagsimula ng maglakad pero may humawak sa wrist ko kaya ako napatigil.

Pagtingin ko. Si Alyanna pa din.

"Oh?"

*tsup*

O///O

"Bati na tayo labs ah! Goodnight!" sabi niya sabay takbo sa kwarto nila.

Napahawak na lang ako sa pisngi ko.

>/////////////<

ANEBEYEEN XD HAHAHAAHHA!

Next Day

Pssshhhhh -___________-! HATE THIS DAY!

Hiwalay kasi ang boys sa girls. May mga activities din. Tapos tinour kami sa kagandahan ng
Boracay. Pssshh! Mas gusto ko pa ngang tignan si Desiree eh kaysa maglibot xD

Nagkita lang kami nung sabay sabay kumain. Hindi ko naman siya makausap kasi madaming
nandadaldal sa kanya. Nagkausap lang kami nung gabi na.. bago matulog xD

No sweet moments. Usap lang talaga about sa nangyari sa amin sa paglilibot xD
Hate that day. xD

Last Day

Halos tanghali na kaming lahat nagising kasi halos lahat kami pagod sa tour. Tanghalian agad
ang kain naming lahat.

Pagkatapos naming lumamon. Nagkaroon ng konting meeting..

And alam niyo kung anong masaya?! Free day daw namin! YAHOOOO!!!

Bahala daw kami kung anong gagawin namin xD Kung sinong makakasama namin. Sulitin na
daw ang huling araw ng outing namin.

Eh dahil sa wala naman akong kaclose sa mga boys, at siya din wala masyadong kaclose sa girls.

EDI KAMI YUNG NAGSAMA *U*

Pagkatapos ng meeting na yun. Agad kong pinuntahan si Desiree.

"La-Labs... tara" sabi ko sabay hawak sa kamay niya.

"AYIIIIIIIIIEEEEEEEEEEE" sigaw nung mga kasama namin.
"Kayu haaaaa? totohanan na ba yan?!" tanong nung isa.

"Hindi ah! (inakbayan niya ako) We're bestfriends, diba Trevor?" - Desiree
"Yeah? Bestfriends" sabi ko at tumango tango na lang.

Bestfriends -____________-

Pero hindi ko na pinansin yun.

"San tayo?" - Desiree
"Kahit saan basta kasama kita." bulong ko.
"Ha?! Para ka talagang ngongo diyan! HAHAHA! Hindi maintindihan! Bulong ng bulong pwede
namang sabihin ng deretso" - Desiree
"Waalaaa." sabi ko sa kanya sabay hinatak ko na lang siya at naglibot kahit saan.

Pano ko kaya masasabi ng deretso eh salitang "labs" nga lang nauutal na ako. Tapos nung
nagconfess naman ako hindi niya naman narinig -________-

*sigh*

And to make it short! I enjoyed the whole day spending time with her. :))

=EndofFlashback=

[Play the Video at the Right Side]
[I-PLAY NIYOOOO!!! >________<]

Ang tahimik naman. Kagaya nga ng sabi ko sa inyo kanina. Andito kami ulit malapit sa dagat at
nakaupo.

Tumingin ako sa kanya..

"Labs.." - Desiree
"Oh?" - Ako
"Salamat sa pagsama sa akin buong araw."
"Wala yun." kahit nga habang buhay hindi ako magsasawa eh XD

Bigla na lang ako nagulat nung sinandal niya yung ulo niya sa balikat ko.

O///O

"Labs..."

Lubdub.Lubdub
Lubdub.Lubdub

"A-ano y-yun??" sabi ko. Ano ba naman yan! Ganito talaga ako kapag masyadong kinikilig eh.

ssshh XD

"Nainlove ka na ba?"
"Ha? Ano ba namang tanong yan! Si-siyempre oo. Ha-ha-ha"

Hindi mo nga alam na ikaw yun eh -________-

"Anong pakiramdam?"
"Bakit hindi mo pa ba naramdaman yun?"
"Naramdaman na. First love ko nga si Edward eh, yung dating kasama ko, inasar mo pa nga
akong hindi ko magiging boyfriend yun eh. HAHA! Tama ka nga, hindi nga."
"Mahal mo pa din?" tanong ko.
"Hindi na." - Desiree

YESSSSSS! XD

"Naaalala mo pa ba yung last game natin?" tanong niya.

Bigla nalang mas bumilis yung tibok ng puso ko.

"In a game called love........

.......the first one who falls is the loser.."

Hinayaan ko lang siyang magsalita.

"Trevor..."
"Hmmm?"
"Can you hug me for awhile?"
"Ha??"
"Just do it. Please."

Edi niyakap ko nalang siya sa bewang. Nakapatong kasi yung ulo niya sa balikat ko eh.

Tapos pasimpleng patong nadin ako ng ulo ko sa ulo niya. Yieeeeeeeeeeee :"">

Jusmiyo. Feeling ko maghahyperventilate ako XD Kalalaki kong tao nakakaramdam ako ng
ganito .
>__________<

Sasabog na talaga ang puso ko.
Ayoko ng patagalin ito. Ito na siguro ang perfect time para magtapat ako.

"Des--"
"I lose." - Desiree

??

Anu daw?

"Ha?"
"I said I lose.." - Desiree

O_______O

Umupo siya ng maayos at tinignan ako sa mata.

Hinawakan niya din ako sa magkabilang balikat.

Hindi ako makapagsalita.. Speechless...

"Trevor... I fell inlove with you."

Chapter 24: Saranghae~

Desiree's POV

"Trevor, I'm inlove with you." seryoso kong pagkakasabi kay Trevor.

Sure na sure na ako. Mahal ko na talaga ang lalaking ito, hindi ko alam kung panong nangyari
yun. Pero dahil sa yakap niya na yun, narealize ko lahat.

"HAHAHAHAHAHA!!" - Trevor

??

"I'm not joking. Seryoso ako Trevor."
"HAHHAAH! Wait! Hindi ba ako nanaginip? Totoo ba to? Pakisampal nga ko."

*PAAAAAAAAAK

"AAAAWWWW!!!!"
"NAKAKAINIS KA! EWAN KO SAYO!" tumayo na ako dahil sa sobrang inis!
NAKAKABADTRIP!!

Kahit na ang pangit tignan na babae ang nagtapat ginawa ko padin! Sabagay nung sa first love ko
nga ako din nagtapat eh! >_<

Pero ugh! NAKAKABAD BIVES SIYA! Anong nakakatawa dun sa sinabi ko? >___<

Naglakad na ako paalis. Tutal palubog na din naman ang araw, magiimpake na lang ako. 9pm
kasi flight namin pauwi ng Manila.

Pero hindi pa ako nakakalayo ay may humila na lang sa akin..

"Desiree, Mahal kita dati pa." sabi niya habang nakatitig ng seryoso sa aking mga mata.

Napatigil ako sa sinabi niyang iyon, hindi ako makareact. Totoo ba yun? Hindi ba siya
nagbibiro?

Pagkatapos nun, hinawakan niya ang likod ng ulo at unti unting nilapit sa mukha niya hanggang
sa maglapat ang aming mga labi.

I don't know how long we've kissed. But one thing is for sure, I really love him.

"That's our third kiss. The sweetest and the romantic one. A Kiss on the Beach at Sunset"
napangiti na lang ako sa sinabi niya.

Sobrang kilig ang nararamdaman ko ngayon. Feeling ko lumulutang na ako.

"I love you Trevor"
"I love you more" pagkatapos nun niyakap niya ako at niyakap ko din siya.

Habang magkayakap kami..

"Hahaha. Feeling ko hindi na talaga matatapos ang labanan natin." sabi ko.
"Hahaha. Matagal na natapos noh! Ako nga dapat ang talo eh, kaso nauna ka namang
nagconfess..Ayan tuloy! Tie ulit!" - Trevor
"Hahha. Yeah right, ang kulet lang."
"Wag ka ng magpaligaw ha? Dahil sinabi mong mahal mo ako, akin ka na. Wala ng bawian."
"Hahaha. Hindi na po siya nanliligaw."

Yep, di kayo nagkakamali sa nabasa. Nakausap ko sa phone si Mario nung araw na pinaghiwalay
ang boys sa girls yung nagkaroon ng tour. Sinabi ko na wala talaga akong maramdaman sa
kanya. And ang nakakatuwa kasi hindi siya nagalit, hindi siya nagtampo.

Instead ang sabi niya lang "okay lang, isang himala na ang payagan mo akong manligaw sayo.
Salamat Desiree, pero kung sasaktan ka lang ng taong mahal mo. Andito lang ako para pasayahin
ka." Sweet diba? Hihi.

"Talaga? Buti naman." - Trevor

Humiwalay ako sa pagkakayakap ko sa kanya.

"Can you be my boyfriend?"

Pinitik niya ako sa noo.

"Ano ba tingin mo sa sarili mo? Lalaki? Dapat lalaki ang nagcoconfess at nagsasabi ng ganyan."
"Ang bagal mo kasi eh!"
"Hahaha! Ayoko ngang maging boyfriend mo!"

Tinignan ko siya ng masama.

"Edi wag! hmpf! *pout*" sabay walk out. Kaso hinawakan niya agad ako sa wrist ko at hinatak

*smack*

O//O

"Gusto ko kasi ako ang magiging asawa mo." - Trevor

SIYA NA! SIYA NA ANG NAGPAPAKILIG SA AKIN NG SOBRA! >_____<

"Siraulu ka talaga." sabi ko. Niyakap niya nanaman ako at niyakap ko din siya.
"Hayysss. Sana di na matapos to. I love you labs." - Trevor
"Tayo na ah." paninigurado ko.

WAHAHA! Sigurista to noh?! Hmpf! Ngayon na nga lang ako magkakaboyfriend!

Kiniss niya ako sa noo.

"Oo, ang adik mo talaga! Di mo man lang ako hinayaang manligaw sayo."
"Di na uso yun! sa text nga lang or chat pwede ka ng magkaboyfriend eh."
"Oo na. Pero para mas masaya." tumalikod siya sa akin. Para bang may hinahanap siya.

"Hey!" tawag niya dun sa stranger.

"Wait! Ikaw si Trevor diba?! KYAAAAAAAHHHH!!" sigaw nung babae. Landi!

Lumapit ako kay Trevor at kumapit sa braso niya.

"Kilala mo siya? (sabay turo sa akin)" tanong ni Trevor dun sa babae.

"Waahh!! Si Desiree ka po diba?! Waaahh! Ang ganda mo po talaga!" sabi niya. Psssshh!
Matagal ko ng alam yun -____-

Nginitian ko na lang siya.

"Yeah! And I'm proud to say that I'm her very first boyfriend, the most beautiful girl in the
world. (sabay hinawakan niya ang kamay ko)"

O///O

Nagulat siya sa sinabi ni Trevor.

"OH EM?! Kayo na po?! WAAAAAH!!!!" sabi niya at nagtatatalon. "Iti-tweet ko po yan!!!" sabi
niya at kumuha siya ng cp at mukhang nagtweet na nga.

Hindi ako makareact sa ginagawa ni Trevor. Pero masasabi ko lang. Kinikilig ako XD

"Pwede bang ikaw ang maging saksi sa pagmamahalan namin?" - Trevor

"AHAHAHAHA! SUREEE!!!!" - yung babae

"Yun lang. Salamat!" sabi ni Trevor at umalis na kami doon habang magkahawak ang kamay.

"Sure ka ba sa ginagawa mo?" sabi ko.
"Hahaha! Naman! I'm so proud to be your boyfriend." - Trevor

NAKUPO! Kung hindi niya lang din alam. Proud din naman ako sa kanya noh! Saka sa gwapo
niya? at ngayong year sila ang nagtop 1 sa pinakamayamang corporation!
Baka nga sa susunod mapasalvage na lang ako dahil sa balitang kami na eh xD

Bumalik kami sa Hotel ng magkahawak ng kamay. Wala kaming paki kung maraming
kumukuha ng picture namin, basta ang mahalaga. Masaya kami.

Binalita na din namin sa mga kasamahan namin na kami na. And grabe sila ha? Kilig na kilig?
hahaha.

Dinaig pa ata ang pagkakilig ko xD Hindi naman siguro maaapektuhan ang career namin.
Parehas kaming sikat, at madami din daw boto sa loveteam namin.

Kayo ba? Boto ba kayo? wahaha xD

***

Lumipas ang isang linggong nakakapagod! As in sobra! Kami kasi ni Trevor ang pinakamain
topic lagi sa dyaryo,sa T.V., at sa mga social networks. Tapos siyempre new project ulet. Aigoo~

Anyways, nagkaroon ng interview at dun namin sinabi ang lahat. Kinuwento namin ang buong
storya namin at halos lahat ng manunuod ay kinilig.

Lalo na nung malaman nilang nagsimula lang ang lahat dahil lang sa gusto naming patunayan
kung sino ba ang LOSER sa aming dalawa. Hahaha! Kaso dahil ang kulit ng tadhana, wala ding
nangyari sa bet bet namin. Kasi in the end, tie pa din xD

Nung napost ito sa Facebook madami ding nagcomment. At nagkaroon kami ng madaming Fans.

TREVOREE LOVETEAM daw xD

Tungkol sa mga parents namin. Hindi ko alam kung alam na ba nila Mama at ni Papa. Hindi pa
kasi sila umuuwi eh. Ganun din ang mga magulang ni Trevor. Hindi din alam.

Kinakabahan kaming parehas, pero kung sakali mang tumutol sila, nakahanda kaming ipaglaban
ang relasyon namin.
Napagplanuhan na namin yan ni Trevor.

HAHAHA! Forbidden love ba? wahaha!

Okay, back to Reality. Linggo ngayon, and napagplanuhan naming magdate. Pano ba naman
kasi! Halos wala kaming time para sa isa't isa nung mga dumaang araw. Nagkasama lang kami
ng matagal nung sa interview eh. Hayysss.

[Play the Video at the Right Side]
(Paki-play! WAHAHA! Love song talaga nila yan! Saranghae by Sabrina ♫)

Miss ko na labs ko -_______-

Nagring yung cellphone ko.

| Labs calling | bigla na lang ako napangiti ng sobra.

"LABS!" sabi ko na parang excited na excited.
"Andito na ako sa labas ng mansion niyo."
"WEH?! WAIT! PAPUNTA NA KO DIYAN!"

Oh well. Di kayo nagkakamali. Nakapasok talaga siya dito sa aming mansion. Wahaha! Dahil
wala si Mama at Papa, ako ang BATAS >:)

Pababa palang ako ng hagdanan ay kita ko na agad siya.

"LAAAAABBBBS!!!!!!!!!" sabi ko at agad agad ko siyang niyakap at siyempre niyakap niya din
ako.

"Namiss kita." - Trevor
"Ako din"
"Kiss ko"

*smack*

Tapos ngumiti siya ng sobra. Siyempre ako din. Hihi! Kilig kilig, may boyfriend akong gwapo!
mayaman pa wahahaa xD

"Tara na" sabi niya sabay hinawakan niya ako sa kamay :))

Pinagbuksan niya ako ng pinto ng ferrari niya.

"San pala tayo ngayon?" tanong ko habang inaayos yung seatbelt ko.
"Sa Heaven." napatingin ako sa kanya. Tinignan ko siya ng masama. Lagi niya kasing sinasabi
yun, nakakaasar na.

"Joke lang ulit! HAHAHA! Papasyal tayo sa Circle. Maganda ngayon dun, gabi pa naman."

"Okay." sabi ko tapos tumingin na lang ako sa labas.

"Psssst." lumingon naman ako sa kanya .. kaso sakto paglingon ko..

*smack*

O///O

"Hindi ko na uulitin yun. Sorry na. Oh (sabay abot sa akin ng boquet ng roses) Flowers for my
One and only Labs." pagkatapos nun pinaandar niya na yung kotse.

Napangiti na lang ako.

"Kaw kasi eh. Lagi mo akong binibiro ng ganun." sabi ko
"Haha! Ang cute kasi ng mukha mo kapag sinasabi ko yun eh."
"Ewan ko sayo."

Bigla siyang prumeno.

"Sorry na." sabi niya ng seryoso
Tumingin ako sa kanya at ngumiti.

"Joke lang. HAHA!" - Ako

"Loko ka talaga mamaya ka lang sakin." - Trevor

**

Pagdating namin sa Circle, kumain muna kami. Dami nga nagpa-autograph sa amin eh. Haahaha!
Pero enjoy naman kasi sobrang love na love daw nila ang TREVOREE Loveteam.

Pagkatapos nun, sumakay kami ng mga Rides. Grabeehh! Ang saya saya!
Feeling ko normal akong tao nung mga panahon na yun, kasama ko ang mahal ko habang
sumisigaw. HAHAHA!

Basta masasabi ko lang ang sarap magmahal lalo na kapag mahal ka rin :)

Pagkatapos namin sa mga Rides. Naglakad lakad na lang kami. Hahaha! Ang nakakatuwa, hindi
niya talaga binibitawan kamay ko. Pawis pawis na nga eh xD

"Ayaw mo talagang bitawan kamay ko?" sabi ko.
"Eh baka agawin ka nalang bigla sa akin, atlis kapag ganito. HIndi ka nila agad agad makukuha
kasi hawak kita."

"HAHAHA! Baliw neto, sino naman gagawa nun."
"Malay mo lang!"

Tapos nakakita kami ng nagtitinda ng Ice Cream. Edi yun, bumili kami. Strawberry flavor yung
akin. Yung sa kanya naman Chocolate.

Medyo lumalalim na din ang gabi kaya papunta na kami ngayon sa parking lot.

Magkahawak pa din kami ng kamay habang naglalakad at kumakain ng ice cream.

"Labs, patikim nga ako niyan" sabi niya.
"Oh." sabi ko tapos tinikman niya.
"Ako din! Patikim ng iyo" tapos nilapit niya naman yung Ice cream niya.
"Hmm! Yummy!" sabi ko. Hihi! Love ko din chocolate eh. Pero mas type ko yung strawberry.

"Mas yummy pa din yun" sabi niya.
"Ang alin?" sabi ko.
"Yun oh" sabi niya sabay turo sa lips ko.

"AY LOKO KA TALAGA!" sigaw ko sa kanya.

"HAHAHA!! KISS NA KASI ATE DESIREE!"
"KISS NA YAN!"

Bigla na lang ako napatingin sa paligid namin. May mga tao palang nakakarinig hahaha xD

"Kiss na kasi labs *pout*" - Trevor

Lumapit ako sa kanya at kiniss siya. Kasabay naman nun ang maraming Flash ng Camera.

Ngumiti lang siya at ganun din ako.

"Saranghae" - Trevor
"Na-do Saranghae"

============================================================

Saranghae - Iloveyou
Na-do Saranghae- Iloveyoutoo

Huweeh? Another moment?! WAHAHAHA!
Nakakasawa na ba? hahahaha! Votes and Comments are so much Appreciated :"">
Anyway! Malapit na po palang matapos tong kalokohan na ito! hahaha! ay hindi ko alam!
bahala na yung kamay kong nagkukusang magtype! WAHAHAHAH!!

Salamat sa pagbabasa! Mwahuuuggss :**

-Simsimi29

Chapter 25: Revealing the Past

1 week passed...

Desiree's POV

"BWAHAHAHAHA!!!"
"WAHAHAHAAHAHA!"

Andito kami ngayon ni Trevor sa kwarto ko. Nanunuod kami ng Korean Drama, Yung
ROOFTOP PRINCE *U*

A/N: WAAHAHHAHA! Favorite ko yan! WAAAAH! Iloveit!!! Panuorin niyo grabe
Laughtrip! XD Tapos basta! Ang ganda ng kwento sobra xD Hahaha! Sinong
nakakarelate?! WAHAHAHA!

"Mga adik ang putek!" - Trevor
"HAHAHHA! TOMOOO!! WAHAHAHA."

Bigla na lang pinatay ni Trevor yung T.V

"Oy?! Bakit mo pinatay!" reklamo ko.
"Mamaya na yan! Gusto ko masolo ka muna." tapos bigla na lang niyang sinandal yung ulo niya
sa balikat ko at niyakap ako sa bewang.

Sige na! Ito na ang favorite position namin xD

>____<

“Labs, pansin mo? Magkaugaling magkaugali tayo. At halos lahat same na same tayo kaya tayo
nag-aaway dati.” – Trevor
“Yeah! Wahaha! Para tayong aso’t pusa.”
“Tama! Para nga tayong kambal eh! Wahaha! Parehas pa tayo ng birthday” – Trevor
“OO nga noh?!”

Oo nga no?! hahaha. Naalala niya pa yun? xD

“Ano nga palang balak natin sa birthday natin?” tanong niya.
“Hmmm. Next week na pala. Ewan ko. For sure magkakaroon nanaman ng malaking handaan.”
Sabi ko
“Tama, sakin din. *sigh* Pano tayo niyan magkakasama?” tanong niya.

“Di ko din alam.”

Silence---

"Ay Labs... ano na nga pala balita sa parents mo? Alam na ba nila??" tanong niya.
"Hmmm. Alam na ata nila eh, sure ako papagalitan ako nun pag umuwi yun, Eh ikaw?"
"Umuwi na sila. Pinagalitan nga ako eh."
"HA?! Ano sabi nila?" curious kong tanong.
"Mamili daw ako. Ikaw ba daw o sila."

Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nun.

"A-ano sabi mo?" tanong ko. "Siyempre ikaw!" sabi niya.

Napangiti ako, pero parang nalungkot din.

"Pinalayas ka ba?" tanong ko.
"Muntikan na, pero pinigilan ni Dad. Actually, si Mom lang naman talaga yung tutol eh. Si Dad
okay lang. Masaya nga siya para sa atin eh."
Nakahinga naman ako ng maayos ng sinabi niya yun.

"Ansaya, atlis ngayon may kakampi tayo." sabi ko

Bigla na lang bumukas yung pintuan.
Bumungad sa amin si Mama at Papa. Gulat na gulat kami ni Trevor.

"Uhm-ma"
"Desiree, ilang beses ko bang sasabihin sayo ha?!" sigaw ni Mama.
"Good Evening po." - Trevor

"Trevor, please. Umuwi ka muna sa inyo" nagulat ako sa inasta ni Mama kay Trevor. Hindi niya
kasi ito pinagtaasan ng boses.

"Sige po Tita." pagkatapos sabihin iyon ni Trevor tumingin lang siya sa akin, nagnod lang ako
tapos umalis na siya.

"Iwan ko muna kayo" - Papa

Sinara ni Papa yung pinto tapos lumapit naman sa akin si Mama.

"Umupo ka" sabi niya edi sinunod ko naman.

"Di ba sabi ko wag na wag mo siyang kakausapin." - Mama
"Hindi ko naman talaga gusto siyang kausapin, sadyang lagi ko lang siyang nakakasalubong, o
kaya naman nakakasama pero hindi ko yun ginusto Ma." pagpapaliwanag ko.

"Bakit hindi mo sinabi na lagi pala kayong nagkakasama?"

"Uhm-ma, kasi dati hate ko siya, Lahat kasi ng meron ako meron din siya! Naiinsecure talaga
ako kapag ganun. Kaya nga mabanggit ko nga lang pangalan niya naiinis na ako eh. Makita ko
pagmumukha niya sira na ang araw ko, kaya gusto kong patunayan sa kanyang LOSER siya at
wala siyang panama sa akin. Pero ma.. masyadong mapaglaro ang tadhana, hindi ko na lang
namalayan na nainlove ako sa kanya. At ganun din siya sa akin."

"Hayysss.. pero Alyanna..hindi kayo pwede magsama ni Trevor."
"Uhm-ma!?!" sigaw ko na parang paiyak na.

"HINDI NGA PWEDE!!"

"Mahal ko siya! Ano bang mali don?! Purket ba magkaaway kayo ng mga magulang niya ganun
na yun? Kailangan ba pati kami magkaaway din?! (tumulo na ang mga luha ko) Uhm-ma!
Ngayon lang ako nagmahal ng ganito. Ngayon lang din ako minahal ng ganito. Hindi ko kaya--"
hindi ko na natuloy yung sasabihin ko kasi humagulgol na ako sa iyak.

"Nak, hindi mo kasi ako maintindihan. May rason kasi kung bakit ganon, at ngayon pilit ko
pading inaalam."
"*Sniff* Ang ano ba?! Hindi po kita maintindihan!" sabi ko sabay punas sa mga luhang
pumapatak sa aking pisngi.

"Malalaman mo din kapag naconfirm ko na. Sa ngayon, sige papayagan ko muna kayong
magkita ni Trevor. Pero please lang! Wag sana kayong sweet sa isa't isa."sabi ni Mama at
lumabas na siya ng kwarto ko.

Hindi kami magiging sweet sa isa't isa? Napaka imposible nun! :''(

***

Lumipas ang ilang araw na matamlay lang ako dahil sa sinabi ni Mama. Laging gumugulo sa isip
ko yung mga sinasabi niya. Tinatanong ni Manager Kim kung anong problema ko pero hindi
lang ako nagsasalita. Pinagpapatuloy ko lang kung ano yung tungkulin ko sa pagiging model.

Saglit ko lang lagi makita at makausap si Trevor kasi siya pinagbabawalan talagang makipagkita
sa akin. Pero kahit papaano nakakapag usap naman kami lagi sa phone.

Andito nga pala ako sa garden ng Mansion namin, inaantay ko si Trevor. Mula nung nakaraang
mga araw dito na ang naging tambayan naming dalawa.

Bigla na lang may tumakip sa mga mata ko.

Trevor's POV

Tinakpan ko ang mga mata ni Alyanna.

"Labs..." sabi niya na parang walang kabuhay buhay.

Hayysss.. Hindi niya padin sa akin shinishare yung sinabi sa kanya ng mama niya. Ano kaya
yun? Siguro yun ang problema niya ngayon.

"Ang lungkot mo naman. Pati tuloy ako nalulungkot na." sabi ko

*sigh* - Desiree

"Ano ba kasi yung problema mo? Andito naman ako eh. Handang makinig sa mga sasabihin mo.
Para san pa at naging boyfriend mo ako kung hindi man lang kita maprotektahan sa mga
bumabagabag sayo?" sabi ko.

Napangiti siya sa sinabi ko. Tapos niyakap niya ako. I hugged her also.

"Thank You Labs. Kahit kailan talaga ang sweet sweet mo." - Desiree
"Naman, ikaw kaya nagturo sa akin na maging sweet sabi ko."

"Labs, kahit anong mangyari tandaan mo na mahal na mahal kita." sabi niya.

"Wag ka ngang magsalita ng ganyan! Para ka ng namamaalam niyan sa akin eh!" pagrereklamo
ko. Kinabahan kaya ako sa sinabi niya.

"Hahaha. In case lang naman, basta tandaan mo na ikaw lang ang mamahalin ko. Ikaw lamang."
sabi niya.

Hinawakan ko ang ulo niya at hinalikan siya sa noo.

"Masyado mo akong inaagawan ng linya. Mahal kita labs, kahit na balibaligtarin pa ang mundo.
Ikaw lamang ang isisigaw ng puso kong ito"

Sobra naman siyang napangiti sa sinabi ko. Nakupo! Kumokorni na ako! hahaha!

"Kiss ko?" sabi ko.

Ngumiti lang siya at unti unting nilapit ang mukha niya sa akin hanggang sa---

"Alyanna..."

Nagulat kaming parehas ni Alyanna kaya agad agad kaming humiwalay sa isa’t isa. At
napatingin kung sino yung tumawag sa kanya.

Mama niya pala.

"Uhm-ma??" - Desiree

"Halikayo. Kakausapin ko kayo." malumanay na pagkakasabi ng Mama niya.

Sinundan lang naming ang mama niya hanggang sa makarating kami sa Living Room nila.

Desiree Alyanna’s POV

“May ikukwento ako sa inyong dalawa ni Trevor.” Sabi ni mama.

Agad akong kinabahan sa sinabi niyang iyon, hindi ko alam kung bakit pero ugh >_<

“Tungkol po saan tita?” – Trevor

“Tungkol sa kung bakit kami magkaaway ng mga magulang mo.” – Mama

Nagkaroon ng silence sa pagitan naming lahat.

“Si Lorie na mama mo Trevor at ako ay matalik na magkaibigan. Naging magbestfriend kami
noong college. Parehas kaming business management ang course. Grumaduate ako bilang Magna
cum laude, at ang nanay mo naman ay Suma cum laude. Parehas ding mayaman ang aming
angkan kaya bagay na bagay talaga kaming magsama ng iyong ina.”

“Naging magpartner kami sa Business. Lumago ito at kumita, pero dumating yung time na bigla
na lang bumagsak ang business naming iyon, nagkaroon kami ng alitan ng iyong Ina ng malaman
kong ginagamit niya pala ang pera para sa sarili niyang kapakanan. Nabalitaan ko yun sa
secretary naming si Seung Corrine. Isang half Filipino at half Korean, ang nanay ni Seung Ri.
Pero siyempre, alam naman nating dahil sa pera kayang magsinungaling ng isang tao. Kaya todo
deny naman ang iyong ina at ayaw aminin. “

Tumigil muna si Mama sa pagsasalita. Tahimik padin.

“Ang ikinagalit ko sa iyong ina Trevor ay dahil itinuro niya sa akin na ako daw ang may
kasalanan. Binaliktad niya ako sa mga employee ng aming kompanya. Ako daw ang palihim na
gumagasta ng pera. Atsaka yung mga pinagsasasabi ko daw ay walang katotohanan. Nung
tinawag ko ang secretary naming si Corrine para magpalinawag dahil siya ang nakakaalam ng
lahat. Sa kasawiang palad ay wala sya nun at may emergency na nangyari sa pamilya niya.. Kaya
walang nagdepensa sa sakin.”

“At doon nagsimula ang lahat lahat. Nagkahiwalay kaming dalawa ni Lorie. Nagtayo ng business
at nagsimulang makipagkumpetensya sa isa’t isa. Pero dumating yung time na nakausap ko ulit
si Corrine napakabait niya talaga. Ang sabi niya lang sa akin ay hayaan na yung mga nangyari at
magsimula na lang ulit. Nakakatuwang isipin na kasama na ang kompanya ng Seung sa mga
mayayaman ngayon, Corrine deserved it.”

“Pero sana po pinag explain niyo po muna si Mom. Hindi niya po gawain yun.” Pagtatanggol ni
Trevor sa kanyang mama.

“Sorry hijo, pero nakwento ko lang. Hayaan mo at past na yun.” Sabi ni Mama

“Uhm-ma, ano naman po ang kinalaman nun kung bakit kami hindi pwedeng magsama ni
Trevor?” tanong ko.

“Kasi… Doctora Miel!!”

Tapos may pumasok sa Living Room namin, isang babaeng matanda na.

“Siya ang magpapaliwanag kung bakit hindi kayo pwedeng magsama ni Trevor.”

Hinawakan ni Trevor ang kamay ko. Parehas kaming kinakabahan kahit hindi namin talaga alam
kung ano ba talaga ang dahilan.

Tumayo yung doctor Niel na yun sa harapan namin dalawa ni Trevor. At nagsalita.

“It was December 12. Unexpected dahil tatlong sikat at mayayamang tao ang isinugod sa ospital.
Parehas silang manganganak noon. Ang iyong ina Desiree ay nanganak ng kambal. Si Lorie
naman ay isa lang. Ganun din si Corrine. Kaso sa di inaasahan. Patay ang anak ni Lorie, hindi
niya nakita ang anak niya nung pinanganak niya ito dahil sesarian siya. Nung binalita naming
patay ang anak niya hindi siya makapaniwala. Ayaw niyang tanggapin na ganun ang nangyari.”

Hindi na ako makahinga sa mga naririnig ko.
Lalong humigpit ang hawak ni Trevor sa kamay ko.

“Kaya nakiusap sa akin si Lorie na sana ay may maipalit kaming bata sa kanya, nakikiusap siya
nun ng sobra. Babayaran niya daw ako kahit magkano basta magkaroon lang siya ng anak para
daw may magmana sa kanilang ari-arian. Inaamin kong gipit kami nung araw na iyon kaya
sumang ayon ako sa kagustuhan niya. Nahihirapan ako ng time na yun kung kaninong anak ang
ipapalit ko dahil silang tatlo lang naman ang pasyente namin nun kasi nga mahal ang
binabayaran sa ospital na pinagtatrabahuan ko dati. Dahil sa kambal ang anak ng iyong ina
Desiree, feeling ko makakayanan ng iyong ina dahil mayroon namang matitira sa kanya. Kaya
naman pinalabas ko sa iyong ina na patay ang iyong kambal para—“

“STOOOOPPPPP!!!!!!” sigaw ko.

Bigla na lang may nagflashback sa isipan ko.

*
"HOY HOY! Mag-25 palang ako!" - Trevor

"Weeehhh!!!!" - Ako

"OO nga! Gift ko ah! Malapit na! Sa December 12!"

De-December 12??

BIRTHDAY YUN NI SEUNG RI OPPA!!!! PATI BIRTHDAY KO DIN YUN EH!!!

Isa sa mga dahilan kung bakit ko Biass si Seung Ri kasi nga parehas kami ng date ng
kapanganakan.

AT TAKE NOTE! Sabay na sabay talaga pati taon :)
Mag-25 na din siya. Yahoo!!

Kasoo ... UGH!
Pati ba naman itong si TREVOR KAILLE? >______<

*
“Labs, pansin mo? Magkaugaling magkaugali tayo. At halos lahat same na same tayo kaya tayo
nag-aaway dati.” – Trevor

“Yeah! Wahaha! Para tayong aso’t pusa.”
“Tama! Para nga tayong kambal eh! Wahaha! Parehas pa tayo ng birthday” – Trevor
“OO nga noh?!”

Hindi ko namalayan na umiiyak na pala ako.

“Hindi. HINDI YAN TOTOO!” sigaw ko.

Tumingin ako kay Trevor, napansin kong hindi niya na hawak ang kamay ko.

“Labs.. *sob* diba hindi yun totoo?? Hindi diba??” sabi ko sa kanya habang niyuyugyog siya.

Hindi siya umimik at nakayuko lang.
Pagkatingin ko sa sahig marami ng patak ng luha na galing sa kanya.

Hindi ko na napigilan at humagulgol na ako ng iyak.

“NO! THAT’S IMPPOSIBLE!! HINDI PWEDENG MANGYARI YON!” sigaw ko.

“Nak, tanggapin mo na ang katotohanan.”– Mama

“UHM-MA?!!!!!!!!” sabi ko sa basag na boses.

“Kambal kayo ni Trevor, Desiree.” – Doctora Miel

Chapter 26: TALO na kami

Trevor's POV

"Kambal kayo ni Trevor, Desiree." - Doctora Miel

Para akong sinaksak sa puso ng paulit ulit.

Mas lalong dumami ang mga patak ng luha ko. Hindi ko alam ang irereact ko.

Pumikit ako at nananalangin na sana isang bangungot lang ang lahat ng ito.

"Anak.." sabi sa akin ni Tita Mira habang umiiyak din ito.

Para akong nabingi sa mga sinabi niyang iyon. Dahan dahan kong inangat ang ulo ko.

"HINDI NIYO PO AKO ANAK!" sigaw ko sa kanya.

"Uhm-ma?!! (sabay yakap sa akin ni Desiree) Hindi!!! *sob* HINDI!!! HINDI PO PWEDE!!!!
*sob* Mahal na mahal ko po si Trevor." basag na basag ang boses ni Desiree ng sinabi niya
iyon.

Humiwalay ako sa pagkakayakap sa akin ni Desiree.

Naririnig ko ang pagiyak ng pinakamamahal ko. ANG SAKIT! ANG SAKIT SAKIT!
pinilit kong tumayo at maglakad...

At nung makadalawang hakbang na ako ay tumumba ako dahil nakaramdam ako ng panlalambot
ng tuhod. Agad din naman akong inalalayan ni Tita Mira.

"Wag mo kong hahawakan." sabi ko in a cold voice at inalis ko ang kamay niya sa braso ko.

"ANAK.. *sob*" - Tita Mira

Tuluyan na akong lumabas ng kanilang Mansion. Nagdrive ako kahit blurred na ang paningin ko
papunta sa mansion namin.

***

"Oh Trevor? What happened?" - Mom

"ANAK NIYO PO BA TALAGA AKO!" sigaw ko sa kanya kasunod nun ang pagbagsak ulit ng
mga luha sa mga mata ko.

Nagulat siya sa mga sinabi ko.

"A-ano? HINDI YAN TOTOO! Si-sinong nagsabi sayo niyan??"
"Sagutin niyo po ang tanong ko." i said in a warning tone.

Humikbi na si Mom. Sa paghikbi nun lalo akong umiyak at napaluhod.

Tumakbo siya sa akin at hinawakan ako sa magkabilang braso.

"Trevor.... *sob* patawarin mo ako... pero mula nung mapasaamin ka ng dad mo. Minahal ka
namin na parang tunay na anak... Mahal---"

"HINDI NIYO PO AKO MAHAL! MAHAL NIYO LANG PO ANG SARILI NIYO! *sob*
PANO NIYO PO NAGAWA SAKIN TO!!!!!!! hu-hu-hu-hu"

Niyakap ako ni Mom.

"I'm so sorry..." - Mom

Itinulak ko ng bahagya si Mom.

"Trevor.."

Hindi ko lang siya pinansin at tumayo na ako hanggang sa makalabas ng pinto.

"TREVOOOOOOR!!!!!!!"

***

@ Bar

Pumunta ako sa pinakamalapit na bar. Ewan ko kung saan ito, basta nung nakita ko ang bar na
ito agad ko na lang pinasukan.

Uminom ako ng uminom. Gusto kong mawala ang sakit na nadarama ko ngayon.
Kung nakakaamnesia lang ang alak. Mas dadamihan ko pa ang pag-inom.

Gaano kalupit ang tadhana para mangyari ang lahat ng ito? Kung ganito lang din ang
kalalabasan, bakit pa niya kami hinayaang mahulog sa isa't isa?

Bakit kung kailan masaya na kami, saka pa mangyayari ang lahat ng ito?

Akala ko nung maging kami, ang pwedeng maging hadlang sa amin ay ang mga magulang
namin. Ang career namin. O kaya naman kung magkakaroon kami ng alitan sa isa't isa.

Pero hindi pala yun ang makakapagpatigil ng aming relasyon.
Na kahit anong plano namin na ipaglaban ang aming Relasyon. Wala din..
Dahil una palang. TALO na kami.

A GAME CALLED LOVE

Sa larong iyan, halos lahat sinuko ko na. Ang pagiging mapride, ang pagiging makasarili. Lahat
ng iyon sinuko ko na nung mahalin ko siya.

Pero hindi ko pinagsisihang laruin yun dahil doon ko nakasama ang PINAKAMAMAHAL ko.
Dun ko naranasan kung gaaano kasarap magmahal.

Pero bakit ganun ang tadhana? PINAGLARUAN kami. Kung ganito lang ang kahihinatnan?
Bakit hinayaan niya pa kaming mahulog sa isa't isa.

Bakit niya pilit na pinagtagpo pa ang landas naming dalawa. Bakit?!

Kung kailan masaya na kami. Biglang ganito?!

BAKIIT?!!!!!!!!!

Napukpok ko na lamang ang mesa, yumuko ako at umiyak.

Desiree's POV

Dalawang araw ang lumipas.

Wala man lang akong balita kung anong nangyari sa kanya. Sana naman nasa mabuti siyang
kalagayan.

Kinontak ni Mama si Manager Kim dahil pansamantala muna akong titigil sa pagmomodel. Pero
kung ako ang tatanungin. AYOKO NA.

Feeling ko wala ng patutunguhan buhay ko. Dahil feeling ko patay na ako, pero Buhay pa pala.
Ang gulo ko ba? Pero yan talaga ang nararamdaman ko.

Madami ding tumatawag sa telepono namin kung ano ba talaga ang nangyayari.
(See Pictures at the Right Side)

Nastress ako ng bongga dahil sa mga tanong nila.
Kaya hanggang sa nasabi ko na lang.. "Hindi kami pwede sa isa't isa ni Trevor"
At tinanggal ko na ang kawad nung telepono namin.

Mabilis na kumalat ang balitang iyon. Na halos trending daw sa lahat ng Social Network,
Diyaryo at pati sa T.V.

Nung isang araw madaming nag aabang na Press sa gate namin. At humihingi ng paliwanag sa
sinabi kong iyon. Pero dahil marami kaming guards, hindi din sila nakapasok.

Tapos kahapon, marami ding tao ang nag aabang sa gate namin. Pero hindi yun media.

Ang mga FANS ng TREVOREE LOVETEAM

Nagsisisigaw sila kung ano daw ang nangyari sa aming dalawa.
Na handa daw silang tumulong kung ano man ang problema namin.
Cheer up daw kami.

Ang sarap sa pakiramdam na may nagsusupport sa amin. Pero lalo lang akong umiyak.

Halos tumira na ako sa kwarto ko.

Ang mga nangyayari sa amin ni Trevor ay parang yung sinasabi ng mga Ina sa kanilang
panganay.

"Nak, wag mo masyadong patawanin yang kapatid mo. Mamaya iiyak na yan."

:''((

Ganito talaga siguro ang buhay. Lahat may counterpart.

Some people are meant to fall in love with each other, but not meant to be together.

Magdamag lang akong umiiyak. Hindi ko alam kung bakit hindi nauubos ang mga luha sa mga
mata ko.

Gabi gabi akong umiiyak dahil hindi ako makapaniwalang KAMBAL kami.

ANG SAKIT!
ANYONE THERE WHO WOULD LIKE TO VOLUNTEER?

PLEASE KILL ME NOW!

I can't take it any more T_______T

"STOP IT TREVOR! PLEASE!" narinig kong sigaw ni Mama sa baba.

Narinig ko ang pangalan niya kaya agad agad akong tumakbo papalabas ng kwarto.

Hindi pa ako nakakababa ng hagdan ay nakita ko na agad si Mama pati si Trevor.

Napatakip na lang ako sa bibig at umiyak.
Pinipigilan kong humagulgol sa nakikita ko.

Nakaluhod si Trevor kay Mama. Umiiyak din ito.

"PAKIUSAP PO!!! *sob* SABIHIN NIYO PONG HINDI YUN TOTOO!!!" sigaw niya kay
Mama habang umiiyak.

"Trevor, anak..."

"NAKIKUSAP PO AKO!! MAHAL KO--" napatigil siya dahil pumiyok na siya.

Lumapit sa kanya si Mama, lumuhod din para mapantayan siya.

"Trevor *sob* Kambal kayo, kailangan niyong tanggapin yun."

"BAKIT?? (Umiling siya) AYOKO PONG TANGGAPIN ANG KATOTOHANAN NA YAN!
(hinawakan niya din si mama sa magkabilang balikat)

"Trevor.."

"MAHAL NA MAHAL KO PO SIYA! HINDI KO PO KAYANG ITURING NA KAMBAL
ANG PINAKAMAMAHAL KO!"

Lalo akong umiyak. Parehas kami ng nararamdaman.
Ang hirap isipin at mas lalong mahirap gawin na ituring mo lamang na kapatid ang minahal mo
ng todo.

"Hijo"

"PAKIUSAP PO!!! (basag na basag na yung boses niya at umiiyak, napayuko na lang siya)
MAHAL KO PO SIYA. MAHAL NA MAHAL"

Niyakap siya ni Mama.

Napaupo na lang ako ng dahan dahan habang nakahawak padin sa bibig ko at umiiyak.

Ano ba ang pwede naming gawin?

Kaya ko i give up lahat para lang magkasama kaming dalawa. Pero kahit anong gawin ko, hindi
talaga pwede.

Parang isang laro na kapag natalo ka na ay wala ka na talagang magagawa kundi ang tanggapin
ito.

===============================================================
Votes and Comments.
Thanks sa pagbabasa ;))

Chapter 27: Goodbye~

Desiree's POV

WIPEEEEE!!!!! My new car na ako. Binilan ako ni Mama kagabi, wahaha!

At napadala na siya ngayong umaga.. *U*

Lamborghini Aventador. BWAHAHA! I love my new car <3 <3<3

"Let's go." sabi ni Trevor habang nakasakay siya sa Ferarri niya.

Nauna na siyang lumabas ng Mansion. Inistart ko na din ang engine ng Lamborghini ko at
sumunod sa kanya.

Naculture shock kayo noh? WAHAHA! Eh kasi may date kami ngayon ^________^v
Bakit???? WAAAAAHHHHH!! Wag niyo muna ako tanungin ha? Maiyak pa ako ng wala sa
oras nito eh!

Pumunta kami sa studio nila Manager Miko.

"Oh? Anong meron?" Gulat na gulat na sabi ni Manager Miko.

"Hmmm. Tatambay lang po kami ni Trevor." sabi ko
"Ano bang nangyayari talaga sa inyo?" tanong niya.

"Sir, papaliwanag din naman po namin eh. Please payagan niyo po muna kaming magstay for
awhile" - Trevor

"Malaya kayo. Basta ayusin niyo yan kung ano man yan" - Manager Miko

Sana nga maaayos. Pero hindi talaga :''((

Hinawakan lang ni Trevor yung kamay ko at pumunta kami sa Canteen kung saan nag-asaran
kami dati.

"Tanda mo pa dito?" - Trevor
"Oo! Wahaha! Tinawag kitang Bakla! HAHAHA!" - Ako
"Hindi lang yun! Inasar mo pa akong E.T *pout*" - Trevor
"Naasar ka naman! Tapos kinalat mo pa yung picture ko nung bata ako! Hmpf!" sabi ko
"WAHAHAHAHA! ANG CUTE MO KAYA DUN! WAHAHAHA!!! NATATAE AHAHHA!"

Pinaghahampas ko nga siya. Naalala ko nanaman yun >______<

"AHAHAAHA! I love you Labs." - Trevor
"Hmpf! I LOVE YOU TOO!" sigaw ko sa kanya.

Pagkatapos ng moment namin dun, nagpaalam na kami ni Trevor kay Manager Miko at umalis.

***

Pumunta kami sa dating pinagkarerahan namin ni Trevor.
Magkakarerahan kami ulit ^_________^ NYAHAHA!

Pagkarating namin dun.

"Ready ka na?!" energetic na pagkakasabi niya.
"IM READY!!!!!!!!" sigaw ko.

Bumisina siya at yun na ang hudyat ng karerahan namin.

*****EEEEEEENNNNNNNNGGGGGG

***** SCREEEEECHHHHHHH

********EEEEENNNNNNNGGGGGGGGG

ANSAYA SAYA! WAHAHAHA!!

Nakarating kami sa Finish Line ng sabay.

Lumabas ako sa kotse ko pati din siya.

"WAHAHA! Alam mo bang may tumawag sa akin dati kaya natalo ako?" sabi ko.
"Weeeeee. Talo ka lang talaga! HAHAHA!" - Trevor

Nag *pout* ako

"HATE YOU!" sabi ko. Hinila niya ako papalapit sa kanya at niyakap.

Niyakap ko din siya.

"Mahal kita. Mahal na mahal." sabi niya.
"Wag ka nga munang magsalita ng ganyan! Naiiyak nanaman ako eh! Nakakainis ka!" sabi ko.
"Hahaha! Ikaw lang? Ako din kaya. Tara na sa next destination." sabi niya.

***

Pupunta kami dapat sa Bar. Kung saan naganap ang Second Game namin. Kaso magtatanghalian
palang eh. Sarado pa yun, pero pagsapit naman ng 3pm bukas na yun. xD

Edi pumunta muna kami sa Disguise House ni Trevor.

"Namiss kong pumunta dito" sabi ko.
"Ako din. Tara" sabi ni Trevor at hinawakan ang kamay ko papasok sa loob.

"Pili ka na." sabi niya
"Gusto ko couple ang theme ng costume natin" sabi ko xD

"O sige." sabi niya.

Naghanap kami ng pandisguise na couple. At ang napili namin ay yung t-shirt na parehas may
heart.

Parehas din kami ng shades na pang nerd. Tapos parehas kami ng kulay ng Wig. Blue *U*

"Tara na." - Trevor

***

Pumunta kami sa Mall kung saan kami kinuyog. HAHA! Kumain muna kami sa McDo *U*
pagkatapos nun, pumunta kami ulit sa Quantum xD

"Wala na si Hello Kitty *pout*" - Ako
"Hmpf! Nagseselos nanaman ako ah!" - Trevor

Napangiti ako sa sinabi niya. Niyakap ko siya.

"Ikaw na lang Hello Kitty ko. Hahaha!" - Ako
"Di ko yun kamukha *pout*"

Lumapit ako sa kanya at mabilis ko siyang kiniss kasi naka pout siya.

Hindi ko alam kung bakit ko nagawa yun. TSK >______<

"Bakit mo ginawa yun?"

*sigh*

"Labs, kung iniisip mo padin yun. Wag muna. Gusto ko enjoyin natin ang buong araw natin
bilang magkasintahan.."

Muntik na ako maiyak sa sinabi ko. Pero agad niya naman akong niyakap.

"Saranghae"

Napangiti ako.

"Na-do Saranghae"

Kung di niyo padin magets. Sige na ipapaliwanag ko na.

Pinayagan kaming magsama ni Mama as magbf/gf for the Last time.
Bahala daw kami kung anong gawin namin. Pero pagsapit daw ng umaga bukas, sana itigil na
daw namin ang lahat.

Kaya eto kami ngayon, binabalikan ang mga treasured memories :''')))

Naglaro kami ng Basketball.
Naglaro din nung barilan.

Pati yung pinupukpok pukpok. Hahaha! Grabe dami ko tawa dun.

Tapos nung mag3pm na. Agad na kaming bumiyahe papunta sa Bar.

****
@ Bar

Nakita naman namin yung babaeng nag assist sa aming dalawa.

"Uy!" - Ako
"Hello po. Long time no see. Nagkabalikan na po kayo ulit?" tanong nung babaeng waiter.
"Hahaha! Ano-- HAHAHA!" tumawa na lang ako ng pilit. Hirap mag explain at baka maiyak
ako ng wala sa oras.

"Bigyan mo na lang kami ng tig isang baso ng Vodka." - Trevor

Yeah. Yan yung ininom namin nung second game haha :'')) Pagkatapos naming uminom dun.

Lumabas na kami agad. Pero napatigil kaming pareha nung makita namin yung katapat na
Apartel nung bar.

"Naalala mo yun?" sabi niya.
"HAHAHA! Oo. Away mode nga tayo nun eh." sabi ko
"Yeah. Pero kung iisipin natin ngayon, natatawa na lang tayo. Pero alam mo, I find it sweet." Trevor
"Oo nga." sabi ko habang nakangiti.

Hinawakan niya lang yung kamay ko at pumasok kami doon.

"Ang aga pa ah?" sabi nung matandang babae.

"Hahaha. Matutulog lang po kami." - Trevor
"Ilang kwarto ba?" - babae

"Dun po." sabi ko sabay turo dun sa kwarto kung saan kami dati natulog dalawa.

"Osige." sabi nung babae at pinapasok na kami dun sa kwarto.

"Tara na. Siyesta na!" sabi ko at humiga ng kama.

Kinuha ko ang cellphone ko at inalarm ito ng 5pm.
May 1 1/2 hours kami para matulog :''))

Tumabi sa akin si Trevor at niyakap.

"Sana paggising natin ok na ang lahat."

Parang nagautomatic nanamang nagsilabasan ang luha sa mga mata ko.

"Sana nga." sabi ko.

Ganun lang ang posisyon namin, para bang ayaw naming pakawalan ang isa't isa. Hanggang sa
makatulog kami.

Pagkagising namin, agad din kaming umalis.

May Flight kami ng 9pm. Pupunta kami sa Boracay :''))

Pero nung nakadaan kami sa Manila Bay.
Huminto muna kami doon.

Nakatingin lang kami ngayon sa dagat.

"Nakakatawa talaga." - Trevor
"Bakit?"
"Dito kita hinamon na laruin yung A game called Love"
"Anong nakakatawa dun?"
"Eh kasi napagtanto ko na nung araw na niyaya kita nun, nahulog na pala ako sayo. HAHAHA!
Ang shunga ko lang." - Trevor

Napangiti na lang ako. Doon palang pala nahulog na siya.
Kaso ako naman tong shunga, naunang magconfess xD

"Tibay mo din nu? Hindi ka talaga nagconfess, ayaw mo tlagang matalo?" sabi ko.
"Hindi ah, namimilipit kasi dila ko kapag nasa harapan na kita."

>///< ako na kinilig.

Pagkatapos namin doon, pumunta na kami ng Airport.
Iniwan namin yung kotse namin.

At matapos ang mahaba habang biyahe.

Nakarating din kami sa Boracay. 1am na.

Kumain muna kami.

"Labs. ahhhh" - sabi ko
"Ahhhhh" sabi niya sabay subo ko sa kanya ng pagkain.
"Sarap!" - Trevor
"Naman, galing sa akin eh. Hahaha"
"Ayus ka din no? Hindi naman kaya ikaw nagluto niyan!" pagrereklamo niya.
"Wag ka ng umangal." sabi ko
"Pasalamat ka. Mahal kita" - Trevor
"Haha! Iloveyoutoo."

Pagkatapos naming kumain. Naglakad lakad muna kami habang magkahawak kamay.

[Play the Video at the Right Side]
(PAKI PLAY!!! ^_______^v)

Nagenjoy muna kami sa mga nakikita namin dito sa Boracay.
Nagtingin tingin din kami ng mga souvenir.
Tagal ko nga dun eh! Halos isang oras! hahaha.

May mga napili na kami, kaso biglang sabi ni Trevor wag na daw bumili. -___________-

Kaya naglakad lakad na lang kami.

Tapos nung napansin naming 5am na pala..
Pumunta nalang kami dun sa dating place namin kung saan naging kami.

Ito na ang kinatatakot ko. Dahil dito namin napag-usapan na tapusin ang lahat :''((

Umupo siya. At ganun din ako.
Pinatong ko ang ulo ko sa kanya at pinatong niya naman yung ulo niya sa akin. Magkahawak
lang ang aming kamay.

Nakatingin lang kami sa dagat.
Halos kalahating oras na kaming nandoon at walang nagsasalita.

Aantayin kasi namin ang bukang liwayway. At doon na magtatapos ang lahat.

"Trevor/Desiree" sabay pa kami >_____<
"Ikaw naman mauna." sabi ko.

"Mahal kita. Mahal na mahal." nagsimula na akong umiyak.. naramdaman ko na din siyang
humihikbi katulad ko.

Niyakap niya ako sa bewang.

"Tandaan mo yan ha? (kiniss niya ako sa buhok) Ikaw lang mamahalin ko"
"Ikaw lang din mamahalin ko" sabi ko.

Pinunasan niya yung luha niya.

"Why in the world can't i have you??"
"Bakit sa lahat pa ng pwedeng maging kambal ko ikaw pa..."

Naiiyak lang ako sa mga sinasabi niya. At hinayaan ko lang siyang magsalita. Feeling ko walang
lumalabas ng boses sa bibig ko.

*sigh*

"Alam mo ba kung paano ang tunay na pagpapalaya sa taong mahal mo?"

Umiling lang ako kasi hindi ko talaga alam T_______T

"May nakapagsabi sa akin na para daw itong pagpapalipad ng saranggola. Alam mo yung
kantang Can't Cry Hard Enough? Dun niya nakuha yun."

Tapos kumanta siya kahit pumupuyok puyok na siya.

"I've let go of you like... A child letting go of his kite..."

"Katulad ng mga batang nagpapalipad ng saranggola, una nahihirapan sila. Siyempre mahirap
kayang magpalipad ng saronggola."

Hinayaan ko lang siyang magsalita.

"Pero sa tiyaga nila, mapapalipad din nila ito. Pagkatapos kapag malayo na talaga yung
saronggola sa kanila, puputulin na nila ang tali. Ni hindi sila nanghihinayang na pakawalan ang
saronggolang kanilang pinalipad. At mararamdaman mong masaya sila na pinakawalan nila
ito."

"There it goes, up in the sky..."
"There it goes, beyond the clouds..."

Habang kinakanta niya yun, nakatingin lang ako sa dagat. Unti unti ng lumalabas ang araw.

Humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin. Pinunasan niya ang mga luha niya at hinawakan ako
sa magkabilang braso.

"Ganun kita papalayain Alyanna..." nakita ko kung gaano siya kaseryoso. Hindi ako nagsasalita
patuloy lang ako sa pagiyak.

"Kahit buong taon siguro tayo umiyak, hindi na natin mababago ang katotohanan. Kaya please?
pagkatapos nito, wag ka ng iiyak. Ha?? (Pinunasan niya yung luha ko) Dahil kahit ang mga luha
natin walang magagawa, mapapagod lang tayo."

Tumango lang ako.

"Maybe it's the time to say goodbye..." di ko napigilang humagulgol sa sinabi niyang iyon
habang ang mga kamay ko ay nilagay ko sa mukha ko.

Iiwan na ako ng bestfriend ko.. ng MAHAL KO.

HINDI KO KAYA :''((
Iisipin ko palang feeling ko mamamatay na ako.

Gusto kong sabihin pero wala talagang lumalabas na boses sa bibig ko.

"There is always good in goodbye. Kaya nga may "Good" sa "Goodbye" eh." sabi niya na
parang chinicheer up niya ako.

Hinawakan niya ang mga kamay ko na nasa mukha ko at inalis niya ito.
Pinunasan niya ang mga luha ko at nilapit niya ang kanyang mukha hanggang sa maglapat ang
aming mga labi.

Then he kissed me bitterly.
Ramdam ko kung gaano din siya nasasaktan sa mga nangyayari.
Napuno ang halik namin ng pighati kasabay ng bukangliwayway.

"Goodbye Alyanna."

Chapter 28: Future Husband O______O

Desiree's POV

"Happy Birthday Desiree" - Mama
"Thanks" i said in a cold voice.

Pagkatapos sabihin yun ni Mama. Umalis na siya.

Sumapit na ang Birthday namin. Ito na siguro ang PINAKAWORST na araw para sa akin.

Andito lang ako sa kwarto ko. Nakaayos naman na ako ngayon, as usual bongga ang party.
Pinipigilan ko nanamang ang pagtulo ng luha ko.

Nakakaleshe na talaga! Kailan ba to titigil? :'((

Nga pala, wala na talaga kami ni Trevor.
Pagkatapos ng moment namin sa Boracay. Hindi na kami ulit nagkausap pa.

Lumipas ang two days na wala akong ginawa kundi magkulong ulit sa kwarto ko.

Tapos kahapon..

=Flashback=

"Good Morning po." - Trevor
"Oh Trevor.." masiglang bati ni Mama sa kanya.

Napangiti ako ng makita ko siya, pero agad agad din naman akong nalungkot kaagad.

Nakita niya ako na nasa taas ng hagdan.

"Hi!" bati niya sa akin ng nakangiti.
"Hello." sabi ko ng walang kabuhay buhay.

"Oh nak, tara dito." - Mama.

Pumunta kami sa Living Room.

Naupo kaming tatlo.
Si Mama, nakaupo sa pang isahang sofa. Kami naman ni Trevor tabi sa mahabang sofa.

Nung umupo kami nahawakan niya ang kamay ko ng di niya sinasadya na agad ko namang
nilayo. Para akong nakuryente.

Nakakainis yung feeling :''((

"Okay ka na ba?" tanong ni Mama
"Opo." - Trevor

Hinayaan ko lang silang magsalita. O.P ako -_________-

"Alyanna.." tawag sa akin ni Mama.

"What?" medyo pataray kong pagkakasabi.

"Dito na titira si Trevor."

O_________O

Nagulat ako ng sobra sa sinabi ni Mama.

"Pumayag na ditong tumira si Trevor, diba nak?" sabi niya kay Trevor. Napatingin naman ako
kay Trevor.

Napatingin din siya sa akin pero agad niya namang iniwas yung tingin niya.

"Opo." - Trevor

"Nakahanda na din ang birthday party niyong dalawa bukas. Kailangan niyo lang maging handa
dahil bukas din natin sasabihin sa lahat na kambal kayo" - Mama

Pagkatapos nun, agad agad akong tumakbo.

"ALYANNA!" - Mama

Hindi ko na lang siya pinansin umakyat ako agad sa kwarto ko at umiyak :''((

=EndofFlashback=

Hayysss.
Tapos yung kwarto nya nasa tapat lang ng kwarto ko :''(

WHAT A LIFE!

"MGA ANAK! TARA NA!" sigaw ni Mama.

Hindi naman kasi namin icecelebrate dito yung Birthday naming dalawa. Sa Five Star Hotel.
-_______________-

Pagkabukas ko ng kwarto.

Agad ko siyang nakita. Nagulat lang kaming parehas.

Ang gwapo niya sa suot niya! SHHHHHHHEEEEEEZZZZZZZZZZ >___________<

Jusmiyuuuu! Yung feeling na gustong gusto mo na siyang yakapin -_______-

Bumaba na lang ako agad ng hagdan kaso muntikan pa ako mahulog ng maapakan ko yung gown
ko. Pero buti na lang nahawakan niya ako sa bewang.

Tayuan nanaman yung balahibo ko >_______<

"Sa-salamat." sabi ko.
"Aalalayan na kita." sabi niya at hinawakan yung kamay ko.

WAAAAAAHHHHH!!!!!! PIGILAN NIYO KO >___________<
Baka mamaya mayakap ko to ng di oras T_______T

Napalunok na lang ako at nakaiwas yung tingin ko sa kanya habang bumababa kami ng hagdan.
Nagaakyatan nanaman ang mga luha sa mga mata ko.

Ng makarating kami sa labas..

"Tara na Alyanna" sabi ni Mama na nakaabang sa akin sa kotse.

Salamat naman at nakahalata si Mama na ang AWKWARD talaga >_____<

"You look so stunning, Happy Birthday" bulong niya sa akin bago siya sumakay sa kotse niya.

Nakita kong hindi na Ferrari yung kotse niya. Binilhan siguro siya ni Mama.

"Uy nak, tara na mahuhuli na tayo." - Mama
"Ha. Opo." sabi ko at sumakay na papasok ng kotse.

Si Papa pala hahabol na lang daw sa Birthday Party, hmpf! napakabusy talaga -______-

Ilang minutes lang ay nakarating kami sa Five Star Hotel.
As usual ang daming dumalo, including yung mga business partner nila mama at papa.

Kahit saan ay binabati ako. Gulat din ang lahat ng kasama namin si Trevor.
Sino bang hindi magugulat? Eh ang pamilya nila at ang pamilya ko ay magkaaway nga diba _____-

Saka alam din nila na birthday ngayon ni Trevor! >________<

Naghiwa-hiwalay muna kaming tatlo. Ako kumuha muna ako ng maiinom, sikip sikip na ng
dibdib ko. Gusto ko nanamang umiyak.

"Happy Birthday Desiree" Bati sa akin.

Pagtalikod ko.

"OH MARIO!" sabi ko at agad agad ko siyang niyakap.

Tinap niya naman yung likod ko. Tapos humiwalay siya.

"Ano bang nangyari? Balita ko wala na daw kayo ah? Sensya na huli sa balita, kakauwi ko lang
ng Pinas eh." sabi niya

"Kaya pala hindi na kita nakausap." sabi ko
"Hehe, broken eh. Kailangan lang ng konting bakasyon" - Mario
"Sorry." sabi ko.
"Pero ano ba talagang nangyari?"
"Malalaman mo din mamaya."

Nagsalita na yung M.C

Blah blah blah blah. Hindi ko na inintindi yung sasabihin niya.

Naghahanda na ako para harapin ang lahat. Ito na siguro ang WORST BIRTHDAY KO.

Pagkatapos nung pagsasalita ng M.C, Dumilim na lang bigla at nagkaroon ng sayawan.

Nakupo! May bigla bigla na lang nanghila sa akin papuntang dance floor nung tumugtog yung
mga love song.

Hanggang sa madami na ding nagsasayaw. Pati siya, may sinasayaw :(
Kung sino sino pa ang mga sumayaw sa akin kahit di ko kilala. Pasalamat sila Birthday ko! >_<

Sinayaw din ako ni Mario. Pero saglit lang kasi bigla siyang nag interrupt sa aming dalawa.

"Excuse me." - Trevor

Napatingin kami sa kanya. Si Trevor naman nakatingin lang kay Mario ewan ko kung anong
tingin yun.

Tapos tumingin lang ulit sa akin si Mario.

"Sige, maiwan ko muna kayo. Salamat Desiree ah!" nagwaved lang si Mario at umalis. Halata
namang disappointed siya sa ginawa ni Trevor.

[Play the Video at the Right Side]

"Ang sama nito" sabi ko sa kanya.

Hindi siya nagsalita. Hinatak niya lang yung dalawang kamay ko at nilagay ito sa batok niya.
Hinawakan niya naman yung bewang ko.

Nagsway na kami.

Hindi ko na napigilan at niyakap ko siya at niyakap niya din ako. Nagsimula na din akong
umiyak.

Wala na muna akong paki kung anong sabihin sa amin ngayon. Ramdam ko din na umiiyak din
siya.

Lumipas ang ilang minuto na ganun lang kami.

"Saranghae" sabi niya at lalong humigpit ang yakap niya sa akin.

Hindi naman ako agad nakapagreact sa sinabi niya. Nanatili lang akong hindi nagsasalita.

"Sana mapatawad mo ako." pagkatapos niyang sabihin iyon, humiwalay siya sa pagkakayakap
niya sa akin at umalis.

Pinunasan ko naman agad ang luha ko. Pumunta muna ako ng C.R. Baka mukha na akong
BRUHA -________-

"Oh-- Josephine??"
"Happy Birthday!" sabi niya sa akin at niyakap.

"Di kita nakita kanina." sabi ko
"Madami kang kausap eh. WAHAHA! Okay lang yan atlis ngayon nabati na kita. Ayusin mo nga
itsura mo! " sabi niya sa akin at pinunasan yung mukha ko.

"Dapat maganda ka mamaya." sabi niya habang nireretouch yung mukha ko.
"Alam mo?" sabi ko.

"Ha?! HAHA! ata? Wahaha!" sabi niya sa akin at patuloy lang siya sa pagreretouch sa akin.

"Mahal ka ni Trevor sobra." sabi niya na lang bigla.

"Alam ko pero hindi pwedeng maging kami eh." sabi ko na parang naiiyak nanaman.

"Wag ka ngang umiyak! Pati ako hinahawa mo! Hmpf!" - Josephine
"Haha! Sorry" sabi ko.

Pagkatapos namin sa C.R lumabas na kami.

"Desiree, wag mo sana akong kamuhian." sabi niya at umalis na siya.

Hindi ko na siya nasundan para tanungin kung para saan yun dahil tinawag na ako ng M.C

Umakyat kaming dalawa ni Trevor sa stage. Halos lahat napatigil at tutok na tutok ang mga mata
sa amin.
Madami na ding Flash ng Camera, at marami na ding Media ang naroon.

Alam ko naman na kaya dumami din ang tao sa Birthday Party na ito dahil ngayon nga namin
sasabihin ang lahat.

Binigay sa akin ng M.C yung mic.

Huminga ako ng malalim at nagsimula ng magsalita.

"Good Evening Everyone! First of all, I would like to give thanks to all of you."

Nagpalakpakan ang mga tao.

Huminga ako ng malalim. Pilit kong pinipigilan ang mga luha sa mata ko.
Ayokong pahabain yung speech..

Hingang malalim.

"Kaya hindi kami pwede sa isa't isa Dahil.." napapikit na ako at kasabay nun ang mga luha sa
mga mata ko.

Inagaw sa akin ni Trevor yung Mic.

"Desiree and I are Twins." - Trevor

Nagkaroon ng madaming bulungan ang mga tao. Halatang halatang lahat sila hindi
makapaniwala.

Na kahit AKO hindi pa din MAKAPANIWALA :'((

Umakyat si Mama sa stage. At siya ang nagkwento kung papaano nangyari iyon.

Nakaupo lang kami ni Trevor habang nakikinig sa pagkukwento ni Mama. Hindi ko napansin,
andito din pala yung mga Fans namin ni Trevor.

At halos lahat sila umiiyak.

"Oh wait--- Hindi pa tapos. I would like to introduce to all of you, the future husband of my
daughter."

Napatayo ako sa sinabi ni Mama. Kasi wala naman siyang sinabi sa akin na ganun!

"UHM-MA?!" sigaw ko.

Napatingin na lang ako sa lalaking umakyat ng stage.

O_____________O

"Seung Ri?!

Chapter 29: Masaya na Malungkot :'')

Hey there :""> 2nd to the Last chapter na ito, then Epilogue na :D
Thanks for reading! Ngayon palang, gusto na kitang pasalamatan. Salamat sa pagtitiyaga na
basahin ang story na ito.

Lovelots♥

-Simsimi29

===========================================

Desiree's POV

(See Picture at the Right Side)

Sinusukatan na ako ngayon ng Wedding Dress.

"You're so beautiful" - Ri
"Komawoyo Oppa." - Ako

"Hindi po ba. hindi dapat makita ng husband niyo kung anong itsura niyo kasi baka hindi po
matuloy yung kasal? diba ganun po yung kasabihan?" sabi nung nag assist don.

"What did you say?" sabi ni Ri dun sa babae.

"A-ano--" - girl
"AHAHA! She said that we are perfect couple." sabi ko

"Oh? Thank You." - Ri

Napakunot na lang yung noo nung babae tapos binulungan ko.

"Di naman totoo yung kasabihan na yun."

Napangiti na lang yung babae.

"Ito na na yung kukunin namin." sabi ko at inabot ko yung credit card ko.

Umalis na kami doon ni Ri. Ipapadeliver na lang namin yun sa kasal namin.

"Are you happy?" - Ri

Hindi ko alam isasagot ko. Ngumiti na lang ako sa kanya.

"Yes." sabi ko. Hinawakan niya naman ang kamay ko at pumasok sa kotse.

Naguguluhan nanaman kayo? Simple lang. Pumayag na ako na magpakasal, haleeeer?

What about Trevor Kaille Clinton?

THAT FREAKING KAILLE?! SHEEEEZ! Naalala ko nanaman >_______<

=Flashback=

Nang makita ko Si Seung Ri bilang Future Husband ko daw. Ay agad nalang bumaba nun si
Trevor sa stage. Gusto ko siyang sundan, pero hinawakan ang kamay ko ni Seung Ri para
pigilan.

"Let him go." - Ri

Napatigil na lang ako nun at umiyak.

Halos lahat ng tao nagkakagulo na sa loob.

Si Mama naman yumakap sa akin. Hindi naman ako makapagsalita. Hindi ko alam gagawin ko.
:''((

Pagkatapos nun, natigil na yung Party. Sige nga ikaw magparty ka sa lagay na yun -______-

Pinaalis na din yung mga tao. Natira na lang kami ni Ri sa stage. Hinawakan niya ang kamay
ko.

"You need some Fresh Air" sabi niya at dinala niya ako sa Terrace.

"I'll get you something to drink. Wait for me." sabi niya at umalis.

Ako naman pilit na kinakalma ang sarili ko. Kaso napalingon ako sa baba. At hindi ko gusto ang
nakikita ko.

It's Trevor, kissing Josephine.

</3

I'm so wasted at that time.
Tumakbo ako palabas ng Hotel kahit madaming tumatawag sa akin.

Sumakay agad ako sa taxi. Tapos sa di malaman laman na dahilan, pumunta ako sa sementeryo
kung saan nakalibing yung kambal ko.

I mean, yung anak talaga ni Tita Lorie.

Buti nga pinapasok ako ng guard e kahit 10pm na nun.

At kahit na dalawang beses palang akong nakakapunta dun, ay naalala ko padin kung nasaan
ang puntod niya.

Malayo palang ay may nakita na akong babaeng nakaitim doon.

Hindi ako nakaramdam ng takot na mag isa lang na lumapit. Nung makalapit ako ay rinig na
rinig kong humihikbi ang babaeng iyon.

"Kilala niyo po siya?" tanong ko sa babae. Agad itong napatingin sa akin. Nakita ko ang mukha
niya, maganda siya. Maputi, kung siguro hindi ako broken ngayon. Natakot na ako dahil mukha
siyang mumu dahil sobrang puti niya. Pero maganda talaga.

Pinunasan niya ang luha niya.

"I'm sorry. Mali atang puntod ang napuntahan ko." sabi niya at agad agad ng umalis.

Hindi ko na lang pinansin yung babae at tumingin sa puntod niya.

Nagsimula nanamang tumulo ang luha ko.

"Sana ako na lang ang namatay at hindi ikaw." out of nowhere nasabi ko yun.

=EndofFlashback=

Some people are just not meant to be in your life,
No matter how much you want them to be..
-Unknown

Natapos ang araw na iyon ng umiiyak ako. Sobrang sakit yung nararamdaman ko. Pagkatapos
kong magiiyak sa sementeryo, umuwi kaagad ako ng Mansion nun, deretso sa kwarto.

Ang sakit! Naalala ko nanaman yung kissing scene nila :''((

Hindi kaya hindi niya naman talaga ako minahal? Sadyang ginawa lang niya yun kasi dati
magkaaway kami? Eto ba ang ganti niya? T_______T

Bakit nga ba hindi ako nagtanong? Eh dati nakita ko na sila sa MOA na magkayakap eh :''(

Pero ayokong mag alinlangan sa Love niya sa akin. Kasi naramdaman ko yung Love niya talaga.
Baka mas mabilis lang talagang magMOVE ON ang mga lalaki.

Hayyysss! AYOKO NA NGA MAALALA! PAST IS PAST >______<

Naiyak nanaman ako leshe :'(

"Heyy.. what happened?" - Ri
"Haha! I can't believe that I will be married to my Ultimate Crush" sabi ko. Sabay punas ng luha.

Kiniss niya ako sa noo.

"I promise, you won't regret it." - Ri

Napangiti na lang ako.

Napakasweet pala nitong si Seung Ri! GOSH! Kinikilig din ako ha. Pero---

WALA EWAN! Hmpf!

Sa totoo lang isang buwan na ang nakalipas pagkatapos nung birthday party namin ni Kaille.

KAILLE tawag ko sa kanya wag kayong magulo >____<

FREAKAILLE! WAHAHHA XD

Ang swerte ko nga kay Seung Ri eh. Niligawan niya kasi ako for about 3 weeks ata? Hindi pa
nga siya umuuwi ng Korea eh, mamimiss niya daw ako. Hihi :""> Kaya medyo naka move on
ako kay Trevor :''))

Author: Medyo lang :P

CHE! Wag kang magulo!

San kami pupunta ni Seung Ri? We're going to KOREAAAAAA :""""""""> Pero sasaglit muna
kami sa Harriet Mansion para daanan yung mga gamit ko.

Anong gagawin namin sa Korean??
Papakilala niya na ako sa mga Parents niya. Pasaway tong si Seung Ri eh. Lakas makayaya ng
kasal hindi pa pala ako napapakilala sa parents niya. -______-

Actually hindi ko pa nakikita yung parents niya. Nasa Korea lang kasi yung mga yun. Tapos si
Seung Ri lagi yung umaattend ng mga meetings o kaya naman Papa niya.

Author: Mahal mo na ba si Seung Ri? At magpapakasal ka na diyan! :P

Di ko alam eh XD
Sa tuwing makikita ko siya masaya ako at magaan ang pakiramdam. Feeling ko nga matagal na
kaming magkakilala eh! wahahaha XD

Tapos kapag namomroblema siya sa mga business things nag aalala din ako. Basta feeling ko
gusto ko siyang alagaan na ewan. Tsk!

Ang gulo! >____<

Nang makarating kami sa mansion, si Mama agad yung bumungad sa amin.

"Hello hijo" sabi ni Mama sabay nagbeso beso sila.

"Uhm-ma, kunin ko na mga bagahe ko." sabi ko

"O sige at baka malate kayo. Ako muna bahala dito kay Ri." sabi ni Mama.

Pumunta naman sila sa Living Room.

SUS! Kunwari pa yan si Mama eh! Crush din ata si Seung Ri xD

Pagakyat ko ng hagdanan ay lumabas siya ng kwarto niya.

"Aalis na kayo?" - Trevor
"Yep, bakit sasama ka?" pang-aasar ko.

"Kailan pala kasal niyo?"
"After 3 weeks." sabi ko.

"Ah. ge. Ingat kayo." sabi niya at agad bumalik sa kwarto niya at sinarado ang pinto.

Pumasok na lang din ako sa kwarto ko at kinuha ang mga bagahe.
Habang nag aayos ako ay tulo ng tulo ang luha ko. BWISIT NA LUHA YAN! KAILAN KA BA
MAUUBOS! >_________<

Trevor's POV

Sinarado ko ang pinto at napaupo na lang ako bigla.
Tumulo nanaman ang mga luha ko.
Ikakasal na kasi ang babaeng pinakamamahal ko.

Hindi ko alam kung magiging masaya ako o magiging malungkot.

Masaya ako at kahit papano ay nakakangiti na siya.

Malungkot dahil masakit sa part ko na ang bestfriend ko ang gumagawa ng mga bagay na gusto
kong gawin para sa kanya.

Tumunog ang cp ko. Tinignan ko kung sino ang tumatawag.

| Josephine Calling |

Sinagot ko naman agad yung tawag.

(OY! Balita na ikakasal na ang Labs mo ah! Ay soreeh! Yung KAMBAL mo nga pala! Kumusta
na? Anong nararamdaman mo ngayon?)

Ano nga bang nararamdaman ko ngayon?

-____________-

"Masaya na malungkot."

Chapter 30.1: Bakit?!

Wahaw! Ang sarap sa Feeling! Hahaha! Makakatapos nanaman ako ng Story! Wohoooo~

Thanks for supporting me guys. Kayo ang inspiration ko sa pagsusulat :"">
Love na love ko talaga ang mga readers ko :))
Ikaw na silent reader, Kausapin mo naman ako ha?! Hahaha! Don't worry hindi ako
nangangain. I'm friendly :""> I chat niyo lang ako or magleave ng message sa inbox.
Loveyouall :"">

Osha. Simulan na natin ang First Part ng Last Chapter :"">

Sana naman magvote kayo at magcomment. AHAHA!

Anyway~ Salamat sa pagbabasa. Saranghae~

-Simsimi29
===============================================

Trevor's POV

"Masaya na malungkot." sabi ko.

(AY SHUNGA LANG DRE?! Tssskk! Hayyyss, parang nagsisisi tuloy ako sa ginawa natin)

"Para naman sa kanya yun eh."

(Oo nga, eh pano ka?)

"Kakayanin ko naman eh."

(Lagi mo naman sinasabi, pero daig pa ang mga crying lady sa burol kung umiyak. Pssshh.)

"Tsk. Sana hindi ka na tumawag kung aasarin mo lang ako."

(SOREHHH NA! Kinakamusta lang naman kita eh! Baka magsuicide ka. Mahirap na!)

"Psshhh. Ge...."

(Oh wait! Hindi ka man lang talaga nagtataka?)

"Anong nagtataka?"

(Na kambal kayo ng Labs mo. Ay Este ni Desiree)

"Pinaliwanag na nga ng doktor diba?"

(Hehe. Naisip ko lang, nagbabakasakali lang. Kasi paano kung hindi naman talaga kayo
kambal?)

"Imposible, Yung doctor na nga nagsabi diba?? Ulit ulit. Tskk."

(Hayyss.. basta feeling ko talaga hindi eh.. naku kung ano ano nanaman naiisip ko.)

"Tama na nga yan, puyat ka nanaman siguro kababasa ng Wattpad. Geh Ingat kayo ng Baby mo"

(Hehe! Oo naman noh! Geh! Babush)

Tapos nag end na yung call namin..

*sigh*

Buti pa sila, malapit ng mauwi sa kasalanan. Ako?! Malay ko sa buhay ko -______-

Author: Ano ginawa niyo ni Josephine? Kayu ha.. Hmppf >_____<

Oh well author. Ganito kasi yun.

Planado ang lahat. Bago pa kami mag LAST DATE. Oo di kayo nagkakamali. Nung pinayagan
kami ni Tita Mira este nanay ko. Ewan di padin ako sanay na yun ang tawag ko -_____-

Yung araw na lumuhod ako para pakiusapan siyang bawiin lahat ng sinabi niya.. dun nagsimula
ang lahat. Pagkatapos niya sabihin na bibigyan niya kami ng One Day nakaisip na agad ako ng
plano at kinontak ko na agad nun si Josephine.

Binalita ko na kung anong mangyayari. Siyempre, malungkot siya sa nangyari sa amin. Dama ko
din na umiiyak siya nun habang magkausap kami sa phone, hindi lang naman siya yung umiiyak
eh. Pati din kasi ako.

Sinabi ko na sana pumayag siya sa plano ko na errrr -- it is about to break the heart of my one
and only labs para makalimutan niya na ako. Ayoko kasi na sobra siyang mahirapan, atlis sa
gagawin namin mas madali siyang makakamove on.

Kinausap ko din Si Tita-- Este Mom Mira tungkol sa plano ko. Sumang ayon naman siya.
Napakaswerte niya daw dahil may anak siyang katulad ko.

Pagkatapos nun, kinontak ko naman si Seung Ri. At dahil sa mabait ang tadhana, nakontak ko
naman agad. Nakiusap ako na sana pasayahin niya si Desiree.

Yep, nakiusap talaga ako. Kasi alam ko namang Ultimate Crush yan ni Desiree eh, kaya hindi
malabo na agad mahulog si Desiree sa kanya. Pumayag naman siya agad agad.

Kasi itong si bestfriend ko, ewan ko diyan! Kasi dati niya pa talaga nababanggit sa akin si
Alyanna.. iba daw talaga yung feeling niya parang matagal na daw silang magkilala. Ay ewan!

At hanggang ngayon, sa tuwing tatanungin ko kung anong feeling na yun. Hindi niya padin
masagot -________-

*sigh*

Bumalik nga pala ako sa Mansion namin bago pa kami magbirthday ni Desiree. Formal akong
nagpaalam sa mama ko at kay papa. Bahala daw ako, basta daw sila handa daw silang tanggapin
ako anytime.

Pinipigilan ko ngang umiyak nun eh, pero dala siguro ng tampo sa puso ko hindi ko nagawang
umiyak at tuluyan silang nilisan. At dito na nga ako tumira sa Mansion nila Desiree, kung saan
dito naman talaga ako nararapat na nakatira.

And nung dumating na yung araw ng Birthday namin. Yun na siguro ang pinakaWORST DAY
EVER. Dahil ipapaubaya ko na ang pinakamamahal ko sa BESTFRIEND ko. And I ALSO
BROKE HER HEART.

Basta lahat ng nangyari sa Birthday Party, pakana namin lahat yun nila Mom Mira, Ako,
Josephine and including Seung Ri.

About the Kiss thingy, don't worry sa gilid lang ng labi ni Josephine tumama ang mga labi ko.
Pero kung titignan, parang isang tunay na halik yun.

Okay no more explanation, alam kong naintindihan niyo na yun.

Hayyss..
Tama si Josephine, daig ko pa ang crying lady kapag may burol.

Sino ba naman ang hindi masasaktan ng todo? Pero lahat ng iyon ginawa ko dahil ayoko siyang
mahirapan.

Atsaka.

MAHAL NA MAHAL KO SIYA.

Hayyysss... bakit ba kasi kami naging kambal :''(

Desiree's POV

"We're here" - Ri
"Wow"

sabi ko ng makita ko yung bahay nila :))
Maganda kasi pang Korean Style :""> Saka makikita tlaga ang kaibahan ng bahay nila sa iba.

"Let's go." sabi niya sabay hawak sa kamay ko at pumasok.

Pagbukas pa lamang ng gate nila agad agad nagbow yung mga tao.

Tapos may matandang lalaki na nasa harapan.

"Hwan-yŏng-ham-ni-da Aggassi" (Welcome Young Lady)

Medyo alam ko naman mag korean kaya natuwa ako sa sinabi nila. Winewelcome nila ako :"">

Habang naglalakad kami ni Seung Ri papasok sa bahay eh bow ako ng bow at walang
katapusang sinabi ko ang "Komawo" (Thank You)

Nung makarating na kami sa loob.

Agad agad naman kaming umupo sa sahig. Habang may maliit na mahabang mesa sa harapan
namin.

WHOOOOOO~ Feel na feel ko ang KOREA *U*

May mga nagsidatingang Koryanong mga babae tapos nagseserved sila ng mga pagkain.

WHOOOO~ After ilang years makakakain din ako ng mga pagkaing pang KOREA *U*

Umupo sa harapan namin yung matandang lalaki kanina na sumalubong sa amin.

"He's my Father" - Ri
"Really?" sabi ko na parang manghang mangha. Gwapo din ng papa niya kahit matanda na eh.

"Annyeong Haseyo Abeonim" (Hi Father in Law)
"Annyeong" - Papa ni Seung Ri.

"Cham-kkan-ma-nyo!" sabi ni Papa ni Ri at umalis.

Napatingin na lang ako kay Ri.

"Maybe he will call my mother to join us" - Ri
"Oh I see."

After ilang minutes bumukas yung pinto. Agad agad naman akong tumayo.

SSSHEEEEEEEEZZZ! Kailangan magoodvibes sila sa akin para payagan akong pakasalan si
Seung Ri Oppa >______<

Kinakabahan ako -____-

Nagbow ako.

"Annyeong Haseyo! (bati ko ng masigla at unti unti kong tinaas ang ulo ko) eomeon-" hindi ko
natuloy yung kasunod dahil parehas kaming nagulat ng makita namin ang isa't isa.

Nakita ko na siya.

Biglang may nagflashback sa isipan ko.

"Kilala niyo po siya?" tanong ko sa babae. Agad itong napatingin sa akin. Nakita ko ang mukha
niya, maganda siya. Maputi, kung siguro hindi ako broken ngayon. Natakot na ako dahil mukha
siyang mumu dahil sobrang puti niya. Pero maganda talaga.

Pinunasan niya ang luha niya.

"I'm sorry. Mali atang puntod ang napuntahan ko." sabi niya at agad agad ng umalis.

"I-ikaww?!" sabi niya at turo niya sa akin.

Napatingin sa amin si Ri pati nadin ang Papa niya.

"Do you know each other?" - Ri

Hindi lang ako makapagsalita.

Bakit siya umiiyak noon sa puntod ng anak ni Tita Lorie?

Bakit?!

Chapter 30.2: Labs ♥

Kung nagtatanong kayo kung bakit nag TAGALOG mama ni Seung Ri. Eh dahil Siya nga si
Corrine, yung nasabi nung Mama ni Desiree sa Chapter 25. Yung Revealing the past.

Half- Filipino at Half Korean ang Mama ni Seung Ri.

Wala lang, baka kasi may magtanong kung bakit nagtatagalog nanay ni Seung Ri eh.
Wahaha :">

OKAY?! Last part na ito ng LAST CHAPTER!

Muhahaha! Ako yung naexcite :"">

VOTES AND COMMENTS ARE HIGLY APPRECIATED BY THE AUTHOR *U*

========================================

Desiree's POV

Lumapit siya sa akin at tinignan akong mabuti.
"Ikaw yung sinasabi ng anak ko?"

Nagnod lang ako.

"HINDI! (Umiling siya) HINDI KA PWEDE SA ANAK KO! HINDI!!!! AYOKO NAAA!
TAMA NAAA!!!" at bigla na lang siyang nahimatay. Agad naman namin siyang nasalo.

Agad agad namin siyang dinala sa ospital.

Ako naman napaupo na lang sa upuan doon at inaantay ang resulta.

"Are you okay? I'm sorry about the attitude of my Mom towards you, maybe we'll know it later."
- Ri
"It's okay." sabi ko.

Tapos tumayo siya at pinuntahan muna ang Mama niya.

Ang tagal nila sa loob. Makailang oras lumabas din si Seung Ri.

"What happened?" tanong ko.
"Mom wants to see you." - Ri

Agad agad naman akong pumasok sa loob ng kwarto.

Nakita ko naman siya na nakaupo sa kama.

"Hija." - Tita Corrine
"Eomeonim" (Mother in Law)

"Wag mo na akong tawaging eomeonim. Halika dito." sabi niya at pinalapit ako sa kanya.

Umupo naman ako sa kama.
May binigay siya sa aking sulat..

"Ibibigay mo lang ang sulat na iyan kay Lorie at Mira kapag nailibing na ako. Maipapangako
mo ba?"
"Teka po-"
"Wag kang mag-alala hindi ako magpapakamatay. Sadyang ramdam ko lang na malapit na akong
kunin, kaya sana... huling pakiusap ko yan sa iyo. Sana tuparin mo. Patawarin mo ako kung
nasigawan kita kanina pero kasi--" bigla na lang siyang umiyak.

"Eomo--"
"No-- I'm okay. You can go now, but please. Promise me na hangga't hindi pa ako nalilibing
bawal mong ibigay ang sulat na yan, at mas lalong bawal mong basahin, pupwede ba?." sabi
niya.

Nagnod na lang ako.

Pumasok si Seung Ri sa kwarto.

"Uhm-ma.." - Ri
"nan gwenchana"(I'm okay) sabi ni Tita Corrine at nakangiti.
"Arasso." (I understand)- Ri

"Let's go home Desiree. (Sabay hawak niya sa akin sa braso) I know you're tired. Maybe
tomorrow we'll visit my mom again. Don't worry, my father will take care of her."
"Okay" sabi ko.

Tumayo na ako at nagbow sa mama ni Seung Ri.

"Komawo Eomeonim" sabi ko.

Pinilit lang niyang ngumiti sa amin ni Ri.

"jal ji neh" (Take care Always) - Tita Corrine

Tapos umalis na kami sa ospital ni Seung Ri. Umuwi na kami sa bahay nila, nagpalit lang ako ng
damit at humiga na.

Wag kayong malisya ha? Magkaiba kami ng kwarto. Hahaha!

Saka ilang weeks palang kaming magbf/gf.
Di pa nga kami nagkikiss eh! HAHAHA! Hanggang hug lang and holding hands.

Di katulad namin noon ni--- Err --- Iba siya, iba din si Seung Ri Oppa >______< Kasi mahal na--

STOOOOP! >____________<

Author: Luuh? Siya lang naman nag iisip nun?

Aigoo Author~

A/N: Sa di nakakaalam ng AIGOO. It means "Hay naku" o kaya "Hayysss" ^_______^v

At yun na nga. Kahit medyo naculture shock pa ako sa pagtulog. Kasi naman eh, korean na
korean talaga -_______-

Hayyss. Nacucurious padin ako sa letter -_________- nako naman! pigil pigil din!

Kinabukasan

Pagkalabas ko ng kwarto kagigising ko lang kasi..
Ay bumungad na agad sa akin ang mga taong nakawhite O________O

"Desiree..." sabi ni Ri sa akin na mugto ang mata.
"Waeyo???" (Why) tanong ko.

"She left us! *sob* My mother left me..." sabi niya sa akin at nagsimula na itong umiyak.

Umiyak na din ako. Yinakap ko lang siya para i-comfort.

Mukhang ang 1 week Vacation namin dito ay hindi magiging masaya.

***

Lumipas ang mga araw na pinuno ang pighati ang bahay na ito.

Hanggang sa dumating na yung araw na ililibing na si Tita Corrine :''(
Pagkatapos ng libing, inanyayahan kami ng Papa ni Seung Ri na magpahinga muna sa bahay
nila.

And andito kami ngayon sa living room nila kasama sila Mama at Papa. Ganun din sila Tita
Lorie at ang asawa niya.

AWKWARD -______And FULL OF SILENCE -_______________________-

Hanggang sa naalala ko yung sulat na pinapabigay ni Tita Corrine.

"Uhm-ma!" medyo napasigaw ako ng konti kasi naalala ko.
"Oh? Bakit?" - Mama
"Saglit po." sabi ko at lumabas sa living Room. Pumunta ako sa kwarto ko at hinanap yung letter
na binigay sa akin. Pagkatapos bumalik ako sa Living Room ng nagmamadali.

"Uhm-ma... Tita Lorie... pinapabigay mo ni Tita Corrine." sabi ko sa kanila.

Nung una nag-agawan pa nga sila. Pero inawat ko na lang at sinabi kong sabay na lang nilang
basahin.

Pati ako nakibasa na din.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dear Lorie and Mira,
Una sa lahat. Gusto kong humingi ng tawad. WALANG KATAPUSANG SORRY. Sorry
talaga. HIndi ko alam kung saan ko uumpisahan, pero gusto kong sabihin na sana ay
mapatawad niyo ako.

Ako ang dahilan ng pagkabagsak ng inyong kompanya. Ako ang dahilan kung bakit kayo
nag-away. Sinadya kong pag-awayin kayo dahil yun ang utos ng ama ko. Matagal ng may galit
sa angkan niyo ang Ama ko, dahil si Ama nagtrabaho sa kompanya ng magulang niyong dalawa.
Hindi ba magpartner sila sa business? At nung tinanggal nila si Ama ng walang pakundangan,
naghirap kami. Nagalit din ako sa inyo dahil purkit mayaman kayo kaya ganun na lang kayo
makaasta sa mga mahihirap na gaya namin. Nakapagtapos ako ng pag-aaral sa pagtitiyaga ko.
At dahil sinuwerte ako, naging secretary niyo ako.

PATAWARIN niyo ako kung pinag away ko kayo. (Nagkatinginan sila Mama at Tita Lorie,
parehas silang umiiyak dalawa. Hindi nila napigilan at niyakap nila ang isa't isa.)

"Sorry." - Mama
"Ako dapat ang magsorry." - Tita Lorie

Pagkatapos ng ilang minuto nilang pagyayakapan. Agad din naman nilang binasa ang kasunod.
Pati ako binasa ko din.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
May isa pa akong Kasalanan.

Ang anak ko talaga ang namatay at hindi ang anak ni Lorie. (Agad agad na lumaki ang mga
mata ko. At ngayon nasagot na ang tanong ko kung bakit nakita ko siya roon na umiiyak)

25 years kong inilihim ang lahat. Nung una mejo nakamove on na ako sa nagawa ko sa inyo,
pero sa ginawa ko nanamang kasalanan sa inyo, ay walang araw akong hindi binabangungot.
Araw araw din akong umiiyak dahil sa pagiging makasarili ko.

Sorry dahil hindi ko talaga alam ang gagawin ko nung time na namatay ang anak ko kaya
nakagawa nanaman ako ng kasalanan. Nakiusap ako sa sa Doctora na nagpaanak sa akin na
sabihin kay Doctora na nagpaanak sayo Lorie na sabihin sa iyo na ikaw ang namatayan at hindi
ako.

Mukhang ginawa niya naman ang pakiusap ko. Binigay sa akin ng Doctorang iyon ang anak
daw ni Lorie, at kinuha niya naman ang isang kambal na anak ni Mira at binigay ito kay Lorie.
Pinalabas din ng Doctor na iyon na si Mira ang namatayan para sa paglabas namin ng ospital,
pare-parehas kaming may dalang anak.

(EDI KAMBAL TALAGA KAMI TREVOR! WAAAAAH T____________T sabi ko sa isip
isip ko.)

Pero ang masasabi ko lang, HINDI KAMBAL SI DESIREE AT TREVOR, DAHIL ANG KAMBAL
NI DESIREE AY SI SEUNG RI. May nagawang kamalian ang Nurse kung bakit nagkaganun.
Ayoko ng magexplain pa, pakihanap na lang po siya. Si Nurse Jen.

Kaya nung makita kong si Desiree pala ang gustong pakasalan ng anak-anakan ko ay hindi ako
natuwa. AYOKO NG MAKASIRA pa ng buhay ng iba.

SANA MAPATAWAD NIYO AKO. PINAGSISISIHAN KO ANG MGA NAGAWA KO.

Narealize kong walang magagawang mabuti ang paghihiganti, dahil sa huli ikaw lamang ang
masasaktan,makokonsensya at magiging TALUNAN.

Lorie at Mira, parehas buhay ang mga anak niyo. Patawarin niyo ako.

- Corrine

Lahat kami nakatulala lang. Parang ayaw magsink in sa utak namin ang mga nabasa namin.

Pero iba ang nararamdaman ko ngayon. Parang nabunutan ng tinik ang puso ko.

Tinignan ko si Seung Ri. Nakangiti din siya. Mukhang nabasa niya din ang nilalaman nung
letter.

Niyakap niya ako at niyakap ko din siya.

"Right now, I figure out that feeling" sabi ni Ri habang nakayakap sa akin.
"What feeling?"
"The feeling that I know you for a long time" - Ri

tapos may narealized din ako. Kaya pala ganun ang feelings ko kay Seung Ri. Yung kapag
malungkot siya nalulungkot na din ako. Na feeling ko matagal ko na siyang kilala.

Ito siguro yun ang sinasabi nilang

LUKSO NG DUGO.

"Nice to meet you my sister" - Ri
"Oppa." sabi ko.

Tumayo sila Mama at Papa. Niyakap kami.

Ganun din sila Tita Lorie niyakap namin ang isa't isa.

"GROUP HUG!" sigaw ko.

Yung tatay naman ni Seung Ri. Este, tatay tatayan. Kahit hindi niya alam kung ano ba talaga ang
mga nangyari. Nakangiti lang siya sa amin at mukhang masaya siya sa mga nangyari.

Edi totoong anak din pala ni Tita Lorie si Trevor? Ayy ang gulo! Gusto kong hanapin yung
Nurse na yun, pero parang mas gusto ko munang puntahan si Trevor.

I can't believe that this is really happening :''))))
Trevor, wait for me.

***

Trevor's POV

Nandito ako ngayon sa Mansion. Kaharap ang isang babaeng may edad na. Nagkwento siya sa
nangyari sa ospital noon.

At ang nakakagulat ay si Tita Corrine pala ang namatayan ng anak. At andito na kami sa part
kung saan ikukwento niya na sa akin kung bakit hindi talaga kami KAMBAL ni DESIREE.

Hindi na ako makahinga. Sobrang saya ang nadarama ko ngayon.

HINDI KAMI KAMBAL! WAAAAAAH! HINDI!!!!!!!!! *U*

"Ganito kasi yun hijo, kakatapos lang namin kayong paliguan nun. Nakahilera kayo noon sa
isang kama. Ikaw, si Ri at si Desiree, eh dahil mahilig ako na magpartner partner ng babies,
pinagtabi ko kayo ni Desiree, ewan ko nga hijo pero kinilig agad ako nung magtabi kayo."

[Play the Video at the Right Side]
(WAG KAYONG TAMARING I-Play! Para mas ramdam nyo?! K?! XD)

"Bakit po?" curious kong tanong.

"Eh kasi naman! Hinawakan mo yung kamay ni Desiree! Tapos, hinawakan din ni Desiree yung
kamay mo. Ay grabe kinilig agad ako nun! Ang cute cute niyong dalawa. Bagay na bagay kayo."

(See Picture at the Right Side)

Bigla na lang din akong kinilig ng malaman ko yun.
Dati palang pala, nahawakan ko na siya :""> AT AKIN NA SIYA! WAHAHAHAH XD

"Eh tinawag ako nung isang Doctor nun. Tapos pagkabalik ko na lang wala na kayong tatlo
doon, sabi naipamigay na daw sa mga nanay nila. At dun ko napagtanto na napagkamalan ka ni
Doctora Miel na ikaw yung kambal ni Desiree kasi kayo yung sobrang magkatabi. Kaya yun!"

Tapos tumigil siya.

"Grabe hijo, napagod akong magkwento." sabi niya
"Wait po." sabi ko at agad agad akong kumuha ng juice at pinainom ko siya.

"Salamat. Ipapakulong niyo ba ako?" tanong niya.
"Nakupo! Hindi po! Maraming salamat sa inyo dahil nalaman ko ang dapat kong malaman."
"Nakoo! Dapat lang! Dahil hinagilap ko pa ang Mansion niyo para lang patunayang hindi kayo
Kambal! Since birth boto na talaga ako sa Loveteam niyo! Hahaha. Echos lang hijo."

Gulat naman ako sa sinabi niya. Biruin niyo ang isang babaeng may katandaan na ay ganyan
magsalita. Hayyyss. Iba na talaga ang generation ngayon.

"O sige. Uuwi na ako sa amin, malayo layo pa ang aking lalakbayin"
"Wait po." sabi ko

Kumuha ako ng isang credit card ko at binigay sa kanya.

"Sa inyo na po iyan."
"Ha? Naku.. wag na.." sabi niya. Pero nilagay ko ito sa mga palad niya.
"Hijo.."

"Maraming salamat po talaga." sabi ko.

"Osige, mukhang wala na akong magagawa eh mapilit ka talaga."
"Hehe. Ingat po!" sabi ko.

"Osige, ako nga pala si Nurse Jen. Sige. Hanggang sa muli." sabi niya at tuluyan na siyang
lumabas ng mansion.

Ako naman nakaupo lang sa living Room. Hindi matigil ang mga ngiti ko. Nag aantay lang ako
ng phone call kung kailan sila babalik dito.

"LAAAAABBBBBS!!!!!!!! UMUWI KA NAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!" sigaw ko.

"HAHAHAHAHAHAHA!!!" tawa ko.

Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Ang masasabi ko lang. SOBRANG SAYA KO!
Dahil parang isang panaginip ang mga nangyayari. Hindi ako makapaniwala.

Desiree's POV

"WAAAAHH!! Anong oras na Uhm-ma!"
"10pm na?"
"WAAAHH!! Tagal tagal naman makarating sa Mansion! Tsk!"
"Excited masyado makasama si Trevor? Hahaha!"
"Ikaw kaya nasa kalagayan ko!"
"Pssh. Ingay talaga ng anak ko" - Papa

"Ngayon lang eh!" sabi ko sabay pout.

Yayyy!! Malapit na kami.

Pagkapark na pagkapark ko bigla nalang tumunog yung cp ko. Agad ko namang tinignan.

1 message Received

|Labs, antayin kita sa garden. Iloveyou.|

Shemaaaaaayy! Halos tumambling ako sa kilig! HAHAHA! Pero-- alam niya na??
WAAAAAHH! Pero wala na akong paki! GUSTO KO SIYANG MAKITAAAAAAAAAAA
>________<

Agad agad akong tumakbo sa garden. Nagulat naman ako ng napalibutan ng mga iba't ibang
lights ang garden. Honggondooooo~

Nakaramdam nalang ako ng kamay na tumakip sa aking mga mata.

Hinawakan ko ang mga kamay niya sa mata ko. Hindi ko napigilang umiyak. Tears of joy :''))

"La-laabss.." sabi ko na nanginginig nginig pa.

Bigla niya na lang ako hinarap sa kanya at niyakap.

"Namiss kita..." lalo akong umiyak sa sinabi niya...

OMG! IS THIS REALLY HAPPENING?!!!

I hugged him back.

"Saranghae Labs.. Saranghae.." - Trevor
"Na-do.. Na-do Saranghae.." - Desiree

Humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin, hinawakan ang likod ng ulo ko at nilapit sa kanya.

And then He kissed me.

A kiss that is full of Love and Joy :'')))

================================================

Mehehehe. Ang haba ng chappy na ito :'')
WAAAAAAH! Pati ako natuwa! HAHAHAH! Lol :"'>

Comment and Votes are Highly Appreciated.

TENEEEEEEEEN! EPILOGUE NA *U*

Epilogue:

Desiree's POV

Huwaaaaaahhhhh! Pakisampal nga ako kaliwa't kanan. JOKE LANG :P Kayo sapukin ko!
HAHAHA! Ikakasal ako mamaya kaya dapat patok ang Beauty ko! :P

Hayahayy XD

Eto ako ngayon, inaayusan.

"You're really beautiful my Twin" - Ri
"Komawoyo Oppa." sabi ko.

Hihihi :'''))

Si Mama, nauna sa simbahan. Si Papa at si Ri na lang yung natira dito sa Mansion. Yung
ASAWA ko??! Anduuuun na din! Joke lang. WAGAS maka "ASAWA" hahahaha :''))

Bakit ba! Wala ng pwedeng umagawa sakin nun! Mag aaway tayo >:)

HAHAHA!

Halos lahat invited sa kasal namin. Sila Manager Kim at Manager Miko. Si Mario :'') Tatay
tatayan ni Seung Ri.. este Ri Harriet na si Oppa ngayon :'')) Pero inaalagaan pa din naman ni
Oppa yung tatay tatayan niya. Syempre noh? Sila nagpalaki sa kaniya kaya ganun talaga.

Tapos okay na ulit ang magbestfriend na si Mama at Tita Lorie :'')) Hihi! Ang saya ko lang kasi
magbestfriend yung nanay namin ni Labs ♥

Pati pala si Josephine at yung Baby niya kasama din sa kasal xD Speaking of Josephine pala,
pinaliwanag na sa akin lahat ni Trevor my Labs yung ginawa nilang kiss >_______<

Hayyyss.. Grabe pala talaga ang Love sa akin ng Labs ko! I'm so tats xD HOHOHO! Swerte ko!
WAHAHA! XD Kasabwat din pala nila si Mama at Oppa. Anyway~ Past na yun!

Nga pala, mapapanuod sa T.V ang aming Kasal.

MOST AWAITED WEDDING pa nga eh. HAHAHA! Eh siyempre noh? Binalita ang nangyari
sa amin. Na halos lahat ng TREVOREE FANSCLUB ay nagbunyi! HAHAHAHA!

Tapos nga pala.. Ininvite din namin si Doctora Miel, hindi namin siya pinakulong kahit malaki
ang kasalanan niya. Kasi nga tulad sa sinabi ni Tita Corrine, walang magagawa ang
paghihiganti.

Saka narealize ko din na Ang PAST dapat hindi na masyadong pagtuunan ng pansin, kasi kahit
anong pilit mo na baguhin ito, wala ka ng magagawa kasi tapos na yun.

Kaya mas magandang ibaling mo ang iyong sarili sa PRESENT at pagbutihan ang magiging
FUTURE :)))

Pero hindi ko naman sinasabi na kalimutan na yung Past, kasi siyempre ang PAST ang
magsisilbing gabay natin para mas maganda ang FUTURE *U*

WAHAHAHA! Andameng alam -_______-

"Let's go" - Papa

Mag8pm na pala.
Gabi kasi ang napili naming oras para magpakasal :''))) Para maiba! XD

Si Oppa ang magdadrive sa amin papuntang Simbahan :''))
Pagkadating namin dun. Agad ng pumasok si Ri.

Ako naman hinanda ang sarili ko. Iba iba ang nararamdaman ko ngayon. May halong kaba,
nerbyos pero ang higit sa lahat ay SOBRANG SAYA.

[Play the Video at the Right Side] (I-Play niyo na! Last na to!)
♫ Destiny - Jim Brickman ♪

Bumukas na ang pinto.

Nakahawak na ako ngayon sa braso ni Papa. Habang naglalakad ako, hindi ko mapigilang
umiyak.

Hindi ko aakalaing darating ako sa point na ganito, na ikakasal ako sa lalaking pinakamamahal
ko.

Naglalakad ako habang nakangiti ng sobra.

Habang tinitignan ang mga taong mahahalaga sa akin na saksi ngayon sa aming pagmamahalan.

Nakita ko si Mario na nagnod lang sa akin. Ganun din si Josephine na nag "AJA" pa.
Nakita ko si Oppa na nag thumbs up.

Tapos si Mama na umiiyak. Huminto muna ako kay Mama at niyakap siya.

"Uhm-ma..." sabi ko habang umiiyak.
"I'm so happy for you my Dear."
"Thanks po." sabi ko.

Tapos pinagpatuloy lang namin ni Papa hanggang sa makarating kami sa Altar.

Binagyan naman ako ng SUPER HUG ni Daddy.

"Komawoyo Ap-pa."
"I'm very happy for you." sabi ni Papa sabay punas niya sa luha niya.

Kinuha ni Papa ang kamay ko at nilagay ito sa kamay ni Trevor.

"Ipapaubaya ko na siya sayo." - Papa

Ngumiti lang si Trevor.

"Salamat po. Iingatan ko po talaga siya." - Trevor

Hinawakan na ni Trevor ang kamay ko at humarap kami sa Altar.
Nagpalitan ng Vows at Nagkiss.

****

Dahil malakas ang trip namin ng asawa ko, ay pagkatapos ng kasal namin ay dumeretso na kami
ng Boracay. Kumain lang kami ng konti sa Reception. Tapos siyempre di mawawala ang Family
picture.

Wahahaha! Nakawedding gown ako papunta doon. Nakooo! Walang basagan ng Trip! :P

Dahil sa tagal ng biyahe.... 5:30 am na kami nakarating sa Boracay..
Tagal din kasi ng Kasalan eh, wahaha buti nga di kami nalate sa Flight xD

Pero mukhang sakto lang dating namin. Inaantay lang kasi namin ang bukang liwayliway :'''))

Wala kaming paki kung maraming nakakakita sa amin. Pero ang maganda walang nag iinterupt
sa aming dalawa. Lagot sakin ang umepal xD

Tsaka balita naman kasi na kasal kami. Hohoho :'))

Umupo kami sa mga batong malalaki doon na malapit sa dagat.

Hinawakan niya ang kamay ko.

"Matagal ko na pala talagang nahawakan ang kamay mo" - Trevor
"Ha? Pinagsasabi mo dyan!"
"Haha. Nung nakwento ko sayo, yung sinabi sa akin ni Nurse Jen dati."
"Ahhh.. oo"

>///< Kinilig nanaman ako. Hihihi! Kaya pala pilit kaming pinaglapit sa isa't isa. Kasi we're
destined for each other since the day that we are born :'')))

Tumayo si Trevor at hinatak niya naman ako patayo.

"I'm really happy to spend my life time with you."

Napangiti nalang ako. Korni ng asawa ko eh! XD

"Korni mo! Pasalamat ka mahal kita!" pagkasabi ko nun hinila niya ako papalapit sa kanya.

"Anong sabi mo?!" - Trevor
"Korni mo!" binitawan niya ako tapos nag pout siya.

"Cute mo!" sabi ko tapos niyakap ko siya.

Siya naman pinipigilan ang ngumiti, halata naman na ngiting ngiti na talaga xD

Minsan talaga sa buhay natin ay darating ang dilim.
Pero sabi ko nga dati, lahat may Counterpart.

Kung naging malungkot ka, wag kang mag-alala dahil darating din yung time na sasaya ka.

Dumating man ang pagsapit ng dilim sa buhay mo, wag kang mag-alala matatapos din yun .

Katulad ng bawat gabing dumarating ito'y lilipas din, sapagkat darating din ang araw.

Sisikat din ang umaga.

^_____________^

"Hmpf! Kiss ko?!" - Trevor

Napangiti na lang ako. Hindi pa din siya nagbabago.

Agad agad ko siyang kinissan sa lips niya kaso nabigla na lang ako ng hawakan niya ako sa
bewang at hinalikan :''))

"In A Game called Love..........

................the first one who Falls is the LOSER"

Can I Revised it?

"In A Game called Love..........

......... I've found my Destiny"

- Desiree Alyanna Harriet ♥

=====================================

OH EEEM!! Nakagawa nanaman ako ng kalokohan! HAHAHAHA!!
WAAAAAHHHHH!!!! Nakatapos nanaman ako ng Story!!!

Thank You Lord!!!

WOOOOHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PARTEH PARTEEEEEEHH!!!

To Readers:

First of All. Maraming Maraming Maraming Salamat sa pagbabasa nito :''))
Salamat sa pagvote at pagcomment.
Salamat kung isa ka sa mga nagabang nito.
Salamat at pinagtiyagaan mong basahin ito.
Salamat at nakasabay ka sa kakornihan ng author na ito.

HAHAHHA! Tears of Joy T__________T

Yung magPapadedicate! Magpost lang sa Wall ko! O kaya magcomment kayo sa chapter
na gusto niyo!
Paunahan to!
Walang kaibi-kaibigan! HAHAHA! Gusto kong maging Fair sa mga Readers ko ♥
First Come First Serve :"">
Yun lamang!

Happy New Year Readers!!! Lots of Love coming from me!!

*huuuuuuuuugg*

You can FAN me. And have some time chatting with me :""))

Salamat talaga ♥

Magcomment kayo kung anong reaksyon niyo. Salamat !! mwahugss :***
I love you All~ ♥

-Simsimi29

