
Can’t Fight this Feeling 

 

Description: 

There's no Ordinary Love Story, because every Love Story is Extra-Ordinary ;)) -ZFDM :D Basahin niyo po! ;D 

 [ PUP Love Story XD ] 

 

 

 

 

 

              Hello!! Ako si Angel Shin. 15 yrs old,Kagagraduate ko lang ng High School. Sobra talaga akong nalulungkot. Hindi ko na lagi 

makakasama friendship ko!! Hayyy! Di ko na din lagi makikita si Dylan, yung crush ko. WAHAHA! Landee >.<. HAYYYYYYYY!!! Eto n a! 

Kinakabatutan na ako. First day of College sa PUP!! 

  

  

  

"KRRIIINNGGG !!! , KRIIIIIIIINNGGG!!!" tunog ng alarm clock. 

ZzzZZzzZz ... 

"antok pa ko, wag ka magulo......" pabulong ko sinabi habang nakapikit 

"KRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNGGGGG" 

"ANAK NG TINAPAAAAA!!!!!"bigla akong umupo. 

Pinagpupukpok ko yung alarm clock. 

Dahil sa inis ko tinapak-tapakan ko pa. Ang ingay kasi...AIIISSHH!!  

Nung bumalik na ako sa katinuan ko. 

Sira na yung alarm clock at ang oras ay 5:30am. 

"WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!" Sigaw ko ng malakas. 



"ANAK KA NG TATAAY MOOO!! Anong problema???!!" sigaw ni mama. 

  

"MAMAA! Malelate na kooooo!" lumapit sa akin si Mama. 

"Ayan ayan! Magpuyat ka pa! Yan ba yung gustong maging CPA???!!! Napaka-bayolente mo!! Sira nanaman yung alarm clock sayo. 

Hayy! Ano ba Gel! Hindi tayo nagtatae ng pera." Sinasabi niya habang pinapalo palo ako sa balikat. 

 

" Maaaaa, sorry na. Sorry na po .. Malelate na ko" tumakbo na ako sa CR. 

after 15mins. nakapagprepare na ako. Hindi na ako nagsuklay, pati hindi nakakain. 

" Maaaaa!! Alis na ako!!" tapos tumakbo papalayo ng bahay. 

"BAAOOON MOOO!!!" Sigaw ni mama. 

"Ayyyy!! " tumakbo ako pabalik. 

"Thank You Ma!!" sabay kiss sa cheeks at takbo ulit. 

  

Sa bus.. 

"WAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!" Napasigaw nanaman ako. Hayy! Di ko talaga mapigilan kapag natataranta ako. 

"HOOYY!!" sigaw ng katabi ko. 

"Ayyy Sorry po." tinignan ko siya. Lalaking mukang adik. Nakaearphone, tapos binabasa yung Registration Form niya.  

"taga PUP ka pala.." bulong ko tas tumingin na ako sa bintana. 

"Paki mo?! Stalker ka??" sagot niya. Takte, narinig niya pala. 

"Stalker agad?? Kapal nito. Tssk" inirapan ko nga. Tas tumingin na lang ako sa bintana. 

"Hahaha." tinakpan ko bibig ko. May bakla kasing naglalakad tapos ang taas ng heels. Ang baduy ng combination ng color ng suo t niya. 

"WAHAHAHA" mejo malakas na. Grabe kasi kumendeng takte! 

"BWAHAHAHHAHAHAHAHA!!" hindi ko na napigilang tumawa ng malakas. Pinapalo palo ko na yung katabi kong lalaki.  

"Aray! Aray! Ano ba? Baliw ka ba?"sabi nung lalaki. 

"Hinde! Eh kasi yung bakla natapilok! HAHAHA" tawa pa din ako ng tawa hanggang sa napatigil na ako kasi andami ng taong nakatingin 

sa aming dalawa. 

"NAKAKAINIS KA NA! Hayyyyy! Arrgghh! Nakawala ka siguro sa Mental!" pasigaw niya sa akin. 



"GRABEE KA! Sorry na! ANG SUNGIT SUNGIT SUNGIT MOOOOOOOO!!!!" sinigawan ko din sa kanya. Wahh! Nakakabwisit tong lalaki 

na toh! Nakatingin na lahat ng tao sa amin, buti na lng pababa na ako. Sakto! 

Tumakbo na ako pababa ng bus. Kalerki?! Nag eskandalo ako sa bus. Wahhh. First day na first day , grrr ! Bat ba kasi nakatabi  ko yung 

lalaki na yun?! Kainis! Akala mo meron eh! Mr. Meron! Wew =.=  

Wahhh ! 15 minutes left T.T 

Pasakay na ako ng Jeep. 

Ng bigla ko nanaman nakita si Mr. Meron 

"Ayy! Tipaklong!" mejo nadulas ako sa pagakyat sa jeep, nakita ko kasi pagmumukha niya. Bwisseet! nakakahiya >.< Hindi ko na tinuloy 

yung pagsakay bumaba agad ako tapos pumunta na lng ako sa sakayan ng LRT. 

" tama .. tama .. MagLRT na lng ako para hindi malate ." bulong ko sa sarili ko habang tinitignan ko orasan ko sa kamay. 

sa LRT 

Anak ng TOKWA! Grabe siksikan. First time ko lang sumakay dito =.= Yumuko na lng ako kasi pagod na ako kakatakbo. 

"Hoy!" ako ba yung tinutukoy nito? nakatingin lang ako sa sapatos niya. 

"Mental!" parang pamilyar yung boses. unti unti kong inangat ang ulo ko at tumingin sa kanya. 

"AY KABAYO!" napasigaw ako. SIYETEE! Ano ba?! Siya nanaman!!! 

Nagtawanan yung mga taong nakarinig sa sinabi ko. 

"Mental ka talaga! Hindi mo alam kung ano pinagkaiba ng Tao sa Kabayo" sabat niya. 

"Kapal ng mukha mo! In your dreams!? Tao ka pala??! HAHA" mejo mataray na pagkakasabi with matching taas ng kilay at pilit na tawa. 

>:)) HOHOHO! 

"Ayy hindi mo pansin? Sabagay mas mataas kasi Level ko sa Tao, Nabibilang kasi ako sa mga God's and Godesses" sabat nanaman 

nung lalaki. Ang KAPAL talaga ng mukha. Oo! May itsura ka! Pero DUUHH!! Ugali mo?? NAKAKADIRRII! Ang Yabang! Hindi lang siya Mr. 

Meron! Mr. Yabang pa! 

"Ay Oo! Kasama ka ata dun! Ikaw si Poseidon!!" sabay bukas ng pintuan sa LRT, Buti naman at mahihiwalay na ako sa Pesteng Bak ulaw 

na to. 

Tumakbo na ako palabas ng LRT Station. Wala ng time! Sumabit na ako sa Tricycle, musta naman? Kababae kong tao! Pero wala ng hiya 

hiya. Bahala na si Batman! 

Atlast!! 

"WELCOME PUP!!! Andito na si Angel!!! Ang magiging CPA! BWAHAHA" Sinasabi ko habang nakatayo, nakatingala sa lang it at nakapikit. 

Biglang may namektus sa akin. 

"Aww! It heerttss." 



"HAHAHA! Mental talaga!" alam na kung sino yung namektus at kung sino yung tumatawa ngayon. Ayy peste talaga!  

"PESTE KA TALAGA NOH! Hanggang dito gusto mo akong sundan. SHOO! SHOO!! Tabi!" tinulak ko siya at tumakbo. 

Anak ng Kabote! 5th floor =.= Room 17 

Hingal na hingal na ako. 

"Room 17..." 

"Room 17..." 

"Room 17..." 

  

BOOOOGGSSHH! May nakabangga ako. 

"Aww! Bulag ka ba?!" sabay kami ng sinabi. 

"Waahh!! Ikaw nanaman!" sabay kami ulit. 

"KAINIS! PESTE KA!" sigaw ko sa kanya. Alam na! Si Mr. Meron/Mr. Yabang 

"MENTAL!!" ganti niya sa akin. 

Nasa tapat na pala ako ng Room ko. Kahiya! andito na yung prof. tapos nanunuod lang sila sa amin. 

"SHOOO! Wag ka dito naliligaw ka." sabi ko dun sa lalaki. 

"Sir, I'm sorry I'm Late" sabi ko kay prof. 

"Iha, First day na first day may LQ pa ata kayo ng Boyfriend mo. Kausapin mo muna" sabi ng prof. Pusang Gala! Napagkamalan pa 

kaming magshota. Bwiiseet talaga! 

"Sir, I'm sorry I'm Late" bigla niyang sinabi kay prof. 

O_________O WHAATT! Magkaklase kami?! OMG!!!!!!  

" Gaya-gaya " pabulong kong sinabi at umupo na sa bakanteng upuan malapit sa bintana. 

 Lumapit si Mr. Yabang sa akin kasi wala na atang bakanteng upuan kundi sa tabi ko. Wahh! Mapapatay ko na to e! nak akainis na talaga 

siya. Pati ba naman course at section ko ginaya niya. Bwisseett! 

Tumingin ako sa mga classmate ko. Bakit ganun sila makatingin sa akin.. 

O___O 

"Ate? May pinagdadaanan ka ba?" tanong nung new classmate ko. Takte?  wat the? Ano bang tanung yun?! 



Naglabas siya ng salamin. Inabot niya sa akin. 

Pagkatingin ko sa mukha ko. 

O___O 

Ang gulo ng buhok ko. Tas may bakat ng dalawang daliri sa noo ko, namumula. ( yun ata yung pektus sa akin nung Mr. Yabang na yun e ) 

Pero ang nagpapangit sakin eh yung buhok ko. Para akong sinabutan 10 times. hayy! nakalimutan ko nga pala magsuklay. Tapos sumabit 

ako sa tricycle kaya siguro naging ganito itsura ko. 

"mental talaga.." bulong ni Mr. YABANG! bwiseeet! 

Ayoko na makipag away. Kanina pa kami nagbabangayan. Hayy!  

Nag-ayos na ako. Di ko na lang siya pinapansin. Sinuklay ko nalng ng daliri ko yung buhok ko. Ehh hindi naman kasi ako nagdadala ng 

suklay. 

Nagstart na ang klase. More on pagpapakilala. Chorva chenes. Kaantok! 

Tulog muna ako.. 

zZzzZzzzzZz .. 

"Dylan.." 

"Dylan.." 

"Dylan.." 

"HOYY!!" 

"AYYY DYLAN!!" peste nagulat ako sa sigaw ng Bakulaw. 

Nagtawanan mga kaklase ko. 

"MENTAL! Dylan ba pangalan mo?? HAHAHA!!" Sigaw niya ulit sa akin. 

binatukan ko nga. 

"Ate pakilala ka na." sabi nung nasa harapan ko. 

tumayo na ako tas nagpakilala. 

"Ehem. Hmm.. My Name is Angel Shin, 15 yrs. of age, I came from Caloocan City. Nice to meet you all" 

 "Okay Class, dahil first day ngayon. Malaya kayo kung ano ang gusto niyong gawin. Wag lang matutulog." Sabi ni Prof.  

"Thanks SIR!" in chorus kaming magkakaklase. 



"Hi Angel!" bati sakin ni Mr. Yabang, with matching pa-cute. Eww, nakakadiri! Inirapan ko lang. 

"Ui Hello! Ako nga pala si Angel" nagpakilala ako dun sa harapan ko. 

"Ako pala si Shane" tas shake hands kami. 

"Ako naman si Cedrick" umepal sa amin yung mayabang. Cedrick? Ewwww. DUUHH!!! Sa ugali niya hindi mo aakalaing Cedrick ang 

name ng Bakulaw na to. 

"Alam niyo bagay kayo" sabi ni Shane. 

"DUUHHH!!!!" sabay kami. 

"HAHAHA, tapos basta ang kulit niyong dalawa." dagdag pa ni Shane. 

"Never in my DEAD BODY!" sabi ko. 

"Akala mo naman papatulan kita? Hindi ikaw ang mga tipo ko! Walang taste lang magkakagusto sayo noh!" sabi niya sa akin. 

"Ayy Salamat! " Hahaha! Salamat naman at di magkakagusto sa akin tong peste na to pati wala siyang pag -asa. wahaha! Kahit di ako 

mahilig mag-ayos at napakabayolento kong tao. Andaming gustong manligaw sakin kaso ayaw ko! Si Dylan lang pwede. Wahhh .. Oh 

Dylan .. I miss you na. 

" Okay Class, Goodbye" 

"Goodbye SIR!!" 

waahh. 

Ang boring boring, wala kaming gnagawa. Absent yung prof. namin sa second subject, natulog na lang ako. Antok na antok pa talaga ako 

eh. Nagbasa kasi ng Secretly Married sa wattpad kagabe. Ayy grabe! Kakilig teh! dahil sa paganda ng paganda yung story  yun! napuyat 

ako. 

ZzzzZZzzZzz 

Nananaginip ako... 

  

  

  

  

  

  

  



Kasama ko daw si.... 

  

  

  

  

Dylan!! 

  

  

  

OMG! Holding Hands while walking. 

Bigla kaming napatigil sa paglalakad....  

  

  

Hinarap niya ako sa kanya. OMOMOMO!!! Parang Korean Drama ang lagayy .. Yieee .. kinikilig ako! ANEEBEYEEEN!!  

Hinawakan niya ako sa balikat. 

Ayann.. 

Magsasalita na siya.... 

  

Nagka eye to eye kami .. 

  

  

 "Mental, Lunch Break na." 

  

  

What the ?? Pati ba naman ikaw Dylan? Mental na yung tawag sa akin. Tss .. pero ok lang gwapo ka naman eh. hihihihi >.< 



  

"Dylan bakit ganyan boses mo?? " nagtanong na ako.. 

  

"HOOYY!! Hindi ako si Dylan!! Mental ka na talaga!! Baliw sa Lalaki. Eww!!!" Sigaw sakin ng peste!! Waaaahhh .. nagising na a ko .. hanu 

na nangyari sa panaginip ko .. huhuhuhu 

"Peste ka! Ikaw naman BAKULAW!" Sigaw ko sa kanya. 

"NAKAKAINIS KA!!!!!!!! ANG GANDA GANDA NG PANAGINIP KO EH!! PANIRA KA TALAGA!!! BWISSEETT" Sinasabi ko yan habang 

pinapalo palo ko siya. Pati nasabunutan ko na. Nakakainis .. Andun na eh!!! Ayun na ehhhh .. Ano baaaa!!  

 "GGGRRR !! PWEDE BAAA?!!!! Wag mo ko masundan sundan kundi!! Hindi ka makakalabas ng buhay dito sa PUP!!!" huling sigaw ko sa 

kanya. Tumakbo na ako pababa para makapag Lunch. 

  

Chillax Angel .. basta isipin mo na lang nagkaholding hands kayo ni Dylan. Ayiiiieee ! oo nga tam a tama. wahahaha. Nagbablush na ba 

ako ... Waahhh ! Dylan!! Ano ba tong ginagawa mo sa akin. I hate you.. hahaha XD 

  

Pumunta ako sa Canteen. 

Bumili na ako ng tubig para mawala yung gigil ko sa pesteng bakulaw na yun. 

Habang umiinom ako may tumawag sa akin. 

" Ui!!! Angel!! " pamilyar yung boses. 

oh no?? 

di nga? 

Siya ba talaga yun?? 

Hindi ba ako nananaginip?? 

  

"WAAHHHH !! DYLAANN!!" napasigaw ako.  

Nagulat si Dylan O___O 

Mejo nailuwa ko yung tubig na iniinom ko. Tas nabulunan ako. Agad siyang pumunta sa akin tas tinapik tapik likod ko. 

" Hehehe, salamat! Nagulat kasi ako eh, dito ka nag-aral akala ko ba sa UP ka?" tanong ko sa kanya. 



"Hah? Eh. Kasi ano eh? Basta. Hahaha" Ano daw?! Ehh basta andito siya. Atleast makikita ko siya. Waahh ang landi. Pwede bang wag 

mo ng itigil ang pagtapik sa likod ko? Hahaha. 

 "Ayyy! Angel, sige mauna na ako ah? May gagawin pa kasi ako eh. Sige babye! Ingat!" waahh! wait a minute kaping mainit! Hindi  ko alam 

course niya. Anong Section niya? ANEEBEE !!  

"Wait Dylan!!! Anong course mo" wala na tokneneng! nakalayo na. Ang bilis niya naman tumakbo. Yieee .. hahaha .. inlove na ba ako ? 

Crush ba to o Love na ? Aiisshh .. Siya lang kasi ang lalaking pinangarap ko mula nung first year palang kami eh. 

" hayy Dylan . ... kung alam mo lang .. " bigla ko na lng nasabi pero mahina lang. 

 " BUULAAGAAA !!! " 

" AY BUTETE !! " anak talaga ng tipaklong tong bakulaw na to. Nakakagulat !! Nakakainis !! lagi na lng siyang ganyan. 

" Ayy ! Ang bastos mo!!" sabi niya sa akin 

" Anong bastos dun?! Ikaw ang bastos!!" Iniwan ko na siya. Pumila na ako sa bilihan ng pagkain. 

Wahhh .. ang sasarap ng pagkain. hohoho! 

Bumili ako ng Dalawang Rice, Adobo at Pakbet. 

Sinimulan ko ng kumain. Halos punong puno na yung bibig ko ng kanin at ulam. Basta ang sarap talaga eh, pati wala akong agahan kaya 

gutom na gutom na ako. 

Katabi ko nga pala si Bakulaw. =.= 

within 7 minutes ko lang ata nakain lahat yun. 

" Uhumm. Uhuum " di na ako makahinga. Nabilaukan ako! 

"HAHAHAHA" tinawan ako nung Bakulaw. Siraulo! kinuha ko nga yung drinks niya. 

"HOYYY!! Ayos ka ah!!!" wala na siyang nagawa kasi nainom ko na. 

"Papalitan ko naman eh. Wag kang mag-alala ^___^" 

"Ano nakain mo? bat parang Good Mood ka" nagtaka ata kasi nginitian ko siya. 

"Ayy malamang yung kanin,adobo at pakbet ang kinain ko? Hindi ba halata?" Mejo pataray yung pagkakasabi ko sa kanya. 

"Ayy kala ko mabait na eh, naging Mental nanaman. HAHAHA" halahh ? Baliw talaga. 

Bumili na ako ng drinks para sa kanya. 

" Oh ayan! Sige! Mauna na ako!" 

"Teka! Wait" sabi niya. Tokwa?! Close ba tayo?? Excuse me. Iniwan ko na siya. Haha, ang sama ko ba?! hindi naman diba. Pati hindi 

naman kami friends. We're enemies. Bwahaha! 



Pabalik na ako sa Room ng biglang may humawak sa kamay ko at hinila ako. 

"MANYAAAKK! MANYAAAAA!!" hindi na ako nakasigaw kasi tinakpan na niya bibig ko. 

" Poweehh! Kadiri yung kamay mo! Ano ba Bakulaw! Problema mo?!!!" peste talaga! wahh! Hindi ba siya titigil?? 

 " Hindi ko kasi alam yung C.R eh, san ba banda yun?! " tanong niya sa akin. Peste hindi marunong maghanap? Ako pa  talaga napili niya 

pagtanungan. Saka bakit kailangan hawakan kamay ko? Manyak ata talaga to eh. 

" Grrr! HANAPIN MO! HINDI AKO HANAPAN NG CR!!! " iniwan ko na siya. Waahh! BWIISEETT ! Ano ba toh ???? ang pangit naman 

maging College. Poteek . .. Buti hindi ako masyadong bayolente kundi nataekwondo ko na tong kumag na to. 

pumasok na ako sa room. bahala siya. antanda na niya! 

Umupo ako sa upuan ko at yumuko. 

" grrr .. nakakainis ka na talaga .."  bulong ko sa sarili ko. hayyy .. sana matigil na to sana nananaginip na lang ako. sana highschool padin 

ako. ayy nakooo! 

Umupo na si Bakulaw. Nakayuko padin ako pero alam ko siya yun.  

10 mins. na akong nakayuko.. Himala?! Hindi ako kinakausap. 

Umayos na ako ng upo, tae .. akala ko si Bakulaw si Shane pala. 

" Hi Shane!! " sabi ko 

" Ui? Gising ka na? Hehe. Ang hilig mo pala matulog" 

"Hah? Eh? Kasi puyat kasi ako kagabi eh." sabi ko habang napakamot sa ulo. 

" Ahh, eh si Cedrick nasan? bakit hindi pa bumabalik??" 

" Ewan ko dun?! Paki ko dun!!? " antaray ng pagkakasabi ko. 

Pumasok na yung Prof. 

" Hi Class, ako nga pala ang Prof. niyo sa Filipino. Nice to meet you all ..  

Dahil first day ngayon, bahala kayo kung ano gusto niyong gawin. Basta ako may date ako. Wahaha" 

Natawa na lng kami kay Sir. 

" O siya! bahala kayo .. kung gusto niyo umuwi na kayo kung wala na kayong next subject. Take Care Guyss. " 

Umalis na si Prof. 

Ayy salamat! Uwi na nga ako. Wala na kaming Next Subject eh! 

" Sige Shane! Una na ako ah?!" 



" Sige Angel, ingat ka!"  

Umalis na ako sa room. Teka?! Nasan na yung bakulaw na yun?? wag niya sabihin naligaw siya. Sabagay nakakalito nga kasi halos 

pareparehas yung daan. 

Wait?! Watever! paki ko dun? Uwi na nga ako. 

  

  

  

after ng mahaba habang biyahe .. nakauwi na din. 

  

"MAMA! I'm home!" 

" Oh? Gel? Kain na" 

"Ano ulam?" tanong ko 

" Basta kumain ka na lang jan" sabi ni mama 

  

 pagkatapos ko kumain. Nganga .. walang magawa .. nakahiga lang ako sa kwarto ko. Ang lungkot, wala kasi akong kapatid. Si Papa 

naman nasa ibang bansa. 

  

Binuksan ko na lng yung laptop ko. Tas nagFacebook. 

Assteeg. May Group na agad kami. 

[ BSA 1-10 Cuties ♥ ] 

Ano ba yun?! Haha. 

Nagpost ako. 

" Wow! May Group agad? Active??!! WAHAHA" 

May Naglike agad, tas nagcomment. 

Cedrick: Mental! 

grr .. ayan na naman siya .. pang asar. Nakauwi na agad siya? Hmm ? Paki ko?! Hahaha. 



maka-comment nga. 

Angel: BAKULAW! 

Cedrick: Gwapo kaya ako. 

Angel: In your dreams.. 

Shane: Ayiee , ayan nanaman silang dalawa. 

Oliver: HAHA! May loveteam agad sa atin ah. PUP TEENS!! XD  

Angel: Wew ~ 

Cedrick: EWWW! 

Hmmm .. Tinignan ko Profile ni Cedrick, Hmm .. Gwapo nga siya. Oo , pero ampangit ng ugali niya! 

  

" Halahh .. Ang Cute!! " may picture kasi siya na may kasamang tuta. Ang balahibo, ang pluffy pluffy. Ang cute cute talaga.  

Ma-chat ko nga. 

Angel: Oy Bakulaw! Akin na lng yung tuta mo! 

Cedrick is typing .... 

2 minutes na. 

poteek ang bagal naman nito mag type =.= 

Cedrick: :P 

anak ng kabote yun lang yun? 

Angel: Bagal mo magtype! WEAK!! 

Cedrick: may ginagawa kasi ako. 

Angel: Ano yun? 

Cedrick: Paki mo! May kasalanan ka pa sakin. 

Angel: Halah? Problema nito? 

Cedrick: Ikaw! Ewan ko sayo! 

Anak ng tipaklong. Meron nanaman siya. 



Angel: Sorry na, nakita mo ba yung C.R kanina? 

Cedrick: Oo, thanks dun sa magandang babaeng classmate natin. 

Angel: Ahh. Chickboy :P 

Cedrick: talaga! Chickboy talga to. Gwapo gwapo ko e. 

Angel: Kapal mu! 

Cedrick: :P 

Angel: Geh tulog na ko =.= 

Cedrick: Natutulog pala ang mga mental. HAHAHA 

Angel: Ewan ko sayo! BYE! 

Cedrick: Wag ka sana makatulog :P 

Angel: :P 

Nag-out na ako. Tas pinatay ko na yung ilaw. Sleeptime na ^________  ̂maaga pa bukas eh. 

  

  

  

Cedrick's POV 

            Hi !! Ako pala si Cedrick Lim. Gwapo ng pangalan ko noh? Siyempre Gwapo yung may-ari eh. HAHAHA! Wohhh ! Sa wakas! 

College na ako ^_  ̂sa PUP, Accountancy. Gustong gusto ko na talaga gumadruate para makatulong kila Mama. Ang bait? haha. Talaga 

noh! Chickboy lang talaga ako. Wala lang nakakatuwa kasi manchiks. Madami na ako naging girlfriend pero ni isa wala pa akong 

sineseryoso. Ewan?! Pati hindi ako naniniwala na ang mga lalaki nagseseryoso sa is ang babae. Magsasawa at magsasawa din yan, tapos 

pag may nakitang mas maganda. Yun, haha. Ang sama? Eh yun naman talaga yun eh. Pero sabi ng Papa ko, lulunukin ko lahat ng si nabi 

ko kapag nainlove na ako. Wow?! Si Papa talaga. Never akong maiinlove. Bwahaha! 

Sa bahay 

 

Ang aga kong nagising.. 3am palang.. 

Eggzayted? HAHAHA! Di naman. 

Di lang talaga ako nakatulog ng maayos. 

Pati kasi nag-usap kami ng papa ko kagabi, parang True Confession.. 



Yun nga yung tungkol sa mga babae. Tigilan ko na daw mangbabae. Baka makarma daw ako. 

Tapos kagabi niya din sinabi na lulunukin ko lahat ng sinabi ko na kahit kailan hindi ako maiinlove. 

Psshh ! Ano bang problema dun?! Ehh kasi.. natatakot akong mainlove. Oo, kasi yung papa ko nainlove siya dati .. First love niya. 

Hanggang ngayon love niya padin. Sinecret lang namin yun kay Mama. Yung First Love daw niya hindi niya alam kung buhay pa or what.  

HAHAHA =)) Whatever ! Ampopo talaga ng tatay ko. Chickboy din kasi yun eh nung kabataan niya. 

Hmmm. Pero kung sakaling maiinlove ako gusto ko sa isang babaeng .. Hmmm.. 

Wait , kumuha ako ng notebook. Maaga pa naman eh. 

Nagsulat ako sa Notebook. 

" MY IDEAL GIRL "  poweehh .. Ang baduy ko!! Siguro pag nakita ito ng kahit sino matatawa sa akin. Hmm .. di bale itatago ko naman to 

eh. 

#1. MAGANDA!  ( siyempre yun ang pinaka una. Para bumagay sa akin ang isang babae, kelangan maganda siya. Eh ang gwapo ko kaya! 

HAHA ) 

#2. Mahinhin ( Oo, mahilig ako sa mga babaeng mahihinhin. Kasi ang gentle gentle nila eh. Pati siguro pag nag away kami iiyak  lang yun. 

Tas yayakapin ko. Wah! Landutay XD )  

#3. Ako lang ang Mahal ( Ano ba yun?! Hahaha. Pero yun ang gusto ko! Ako lang! Wala akong kaagaw! )  

#4. Masaya kasama ( Yeah. Gusto ko kahit na mahinhin siya, masaya siya kasama. ) 

" hayy .. pwede na siguro toh. " pabulong ko sa sarili ko. 

Nag-alarm na yung Alarm Clock. Pinatay ko na. 

Tokwa ang bilis ng Oras .. mag aalasingko na. 

Nagprepare na ako then umalis na ng bahay. 

"DAD! Alis na po ako. " sabi ko ke Papa. 

"Sige nak, nakuha mo na baon mo?"  

" Opo! Sige po. Una na ako ^_^" 

"Sige ingat ka." 

  

Umalis na ako ng bahay. 

  



. 

. 

. 

. 

 Sa bus ... nakatabi ko ang babaeng Mental. OO grabe napakamental niya!! Hindi ko aakalain na may ganung nilalang pala sa mundo?? 

Una sumigaw siya. Tapos bigla na lang ako pinagpapapalo habang tumatawa siya. Feeling Close?! 

Tapos binabara bara ko lang siya, taga PUP din ata yung mokong na yun eh. 

Tapos sinigawan niya ako na ang Sungit Sungit ko daw tapos bumaba na siya. Siyempre dun din bababaan ko. Ang bilis niya, nahi ya 

siguro sa pinag gagagawa niya. 

Pero siyempre mas mabilis ako, wahaha! Hindi niya ata napansin na inunahan ko siya sa pagsakay sa Jeep. Tapos napasigaw nanam an 

ang Loka ng makita ako sa jeep, eh siyempre nahiya naman ako. Nagtinginan kasi sakin yung mga tao kaya yun bum aba ako. Eh dahil 

malelate na ako nag LRT na lang ako. Sakto nakita ko nanaman yung Mental na yun. 

Whaha, hindi ata napansin na katabi niya ako sa LRT. 

Tapos yun away mode ang lagay namin. 

Nakasakay na ako ng Tricycle, tinitignan ko lang siya maaga din siguro pasok nun kayang tarantang taranta. 

Nagulat ako nung sumabit siya sa Tricycle. Nakipag away pa siya basta payagan lang siya na sumabit.  

"HAHAHA" napatawa ako. Nagulat siguro yung Tricycle driver, nasa likod kasi ako umupo. 

hahaha. grabe talaga, Mental Retarded siguro yung babae na yun. 

Bigla siyang ngumiti. 

Wahhh .. Ang ganda niya. oo .. pramis ang ganda niya nga. Ngayon ko lang napansin. 

Tss! Ano ba tong naiisip ko. oo, maganda siya pero hindi siya yung tipo ko noh! remember the Ideal  Girl ko ? #1 lang siya pumasa.  

  

Nakarating na ako ng PUP. 

Tapos siya din.. 

  

Bigla na lang siyang tumigil at nagsasalita mag isa habang nakatingala at nakapikit. 

Pinektusan ko nga. 



Yun?! Nagalit nanaman siya sakin. HAHAHA, ang kulit talga ng mukha niya kapag nagagalit. 

  

Tumakbo na siya. at ako din.. 

Siyempre late na nga pala ako. 1st day na 1st day sa College, nakakahiya. 

  

Tapos Boogsh. Nakabangga ko nanaman si Mental. Away nanaman kami, tapos magkaklase pala kami? Biruin mo yun! HAHAHA. Hindi 

ako naniniwala sa Destiny .. pero ngayon. 

  

NOOOOOOOOO! Hindi pwede noh! DUUHH! Hahaha. Iba ang tipo ko, maganda ang taste ko siyempre. 

  

  

Katabi ko yung Mental. Tapos Dylan siya ng Dylan. 

Crush niya siguro yun. Eh ano? 

tapos Grabee ! Napakabayolente. Hinampas hampas ba naman ako tapos sinabunutan kasi ginising ko. Grabee talaga, Hayys.  

Lunch time na, tinakbuhan na ako ni mental. 

Bahala siya, hanap muna ako ng Chicks. 

  

Ayun?! Ang daming magaganda dito. HAHAHA =)) Madami siguro ako magiging girlfriend, hintayin ko lang na makarini g ng balita kung 

sino nagkakagusto sa akin. Liligawan ko kagad for sure  "oo" agad yun. Wahaha XD 

Yeah. Madami na din akong nakilala, si Shane ang ganda. Mahinhin. pwede na siyang makapasa. Pero ayoko nga mainlove pa ngayon . 

Papakasaya muna ako ^_^ 

  

Nagutom na ako, pumunta na ako ng Canteen. May kausap si Mental, grabeee. Anong nakain nung babaeng yun ang ngiting ngiti siya dun 

sa Lalaking yun, nakaka-insecure ah?! 

Ilang minuto lng silang magkasama. Nagpaalam na yung lalaki sa kanya. 

Ginulat ko nga. HAHAHA! Ang cute niya talaga kapag galit. 

Wat??! Ano ba tong naiisip ko. Hayyss.. 



Pumila na kami para makakain. tapos nauna si mental. Grabe siya kumain! Ang payat naman niya eh bat ganun siya kumain, parang wala 

ng bukas. Grabe talaga ngayon lang ako naka-encounter ng ganung babae. Tapos inagaw yung drinks ko, pero pinalitan naman niya. 

Iniwan na niya ako, hindi niya ko inantay. Ang sama =.= 

  

Psshh. Ok lang eh ano?! haha. 

  

Papunta na ako sa room ng maramdaman kong Naiihi ako. 

Si mental agad nakita ko kaya hinila ko. Anak ng Tokwa! Hinila ko lang yung kamay niya Nagsisigaw ba naman ng Manyak.  

Tinakpan ko yung bibig niya. Tapos tinanong ko kung nasan yung C.R tapos galit. Taee! Siraulo talga tapos nag back out lang s a akin. 

Grrr !! nakakairita talaga siya. 

  

Tapos sa iba na lang ako nagtanong. 

Tapos Whooo! Ganda ng babaeng toh. 

Nagtanong ako kung nasan yung C.R 

Tapos tinuro naman niya, nagkunwari ako na di ko maintindihan kaya nagpasama ako. 

  

WAHH ! Ganda niya beybe ! hahaha. Ayan umaatake nanaman ang pagiging chickboy ko. 

Nagpakilala muna ako wala naman kasing masama dba? Magclassmate kami ^___  ̂Pangalan niya pala Charmaine. Nays! Letter "C" din 

umpisa ng pangalan niya. Siya na ba ang nakatadhana para sa akin? Wahaha. Joke lang! Tssk! 

  

Pagkalabas ko ng C.R naliligaw na ata ako. Tokwa kasi pare pareha ang itsura ng daanan dito. 

Pagkapunta ko ng Room. Nagpaalam na yung Prof. Eh wala naman na kaming next subject umuwi na lang agad ako. 

  

Sa bahay .. 

Wala si papa. May pinuntahan ata. NagOL na lang muna ako. Tapos nakachat ko si Mental, nag-out na agad ang bait. 

Tinignan ko na lang ung profile niya. Tae, pacute sa picture. Pero cute talga siya pati maganda. Psshh. bat ba siya yung tini tignan ko. 

Si Charmaine Kaya?  



Tinignan ko din Profile, Ganda talaga. Lupeet. Ang bait bait pa ^_^ 

Hahaha. Pagod na ako, tulog na nga din maaga pa bukas. 

  

  

Angel's POV  

 

zZzzzzZZzzz  

 

Naalimpungatan ako. Psssh. Sakit ulo ko =.= 

Tinignan ko yung Orasan sa labas ng kwarto ko. Hayyss, yun ang hindi maganda kapag walang alarm clock eh. =.= 

5:10am 

Bumalik ako sa kwarto ko at humiga. 

"5:10am" 

"5:10am" 

"Hmmm. GISIIIIINGG!!" pinukpok ko yung ulo ko. tas parang walang talab. Inuntog untog ko ung ulo ko sa kama, Tumayo ako bigla , na-out 

balance ako. BOOM!! Sapul noo ko dun sa bakal nung kama. 

"AWWWWWWWWWW!!" Huhuhu. Taktee ! Ang sakit sakit. Huhuhu talaga! Badtrip! Ang tanga ko talaga. 

"Gel??? Anong kalokohan nanaman yan? Gumising ka na. Malelate ka niyan anong oras na oh?" sabi ni mama habang nagluluto.  

"OPO!" tumakbo na ako sa C.R at naligo. Tinignan ko yung mukha ko. 

"TOOKWAAAAAA!" napasigaw ako. Hindi ata ako napansin ni mama kasi nasa C.R ako e. 

Mejo malaki yung bukol ko sa Noo. Para akong pegasus. Sakto kasi nasa gitna yung bukol. HUHUHU =(( Anong gagawin ko dito. For  sure 

pagtatawanan ako ng mga kaklase ko. Nakakahiya talaga. Wag na lang kaya ako pumasok? Ayy! Hindi pwede! College na ako e!  

Grrrrr. What to do??! 

tapos na ako maligo. Tapos binilisan ko yung pagkain para di makita ni mama yung bukol ko. 

"Maa! Alis na po ako ^_^" habang nakahawak sa noo ko. 

"Oh? Masakit ba ulo mo?" 

"Ahh. ehh .. OPO!!! Kinuha ko na po yung baon ko po. Sige po! babye!!" 



"Osige! Ingat ka." 

  

Tumakbo na ako, nakahawak sa noo. Musta naman? hanggang kelan ko to hahawakan?? 

Isip-isip.. 

Napadaan ako sa isang Salon. Ang aga nila magbukas Fairness. 

Hmmmmm. TEDEENN ! 

Gumana din si Brain Cells. Papagupit ako. Straight bangs. Wahh? Ano ba yun?! bagay ba sakin yun?! Nakoo. Wala ng time. Take the 

Risks Angel. 

  

"Welcome, papagupit po?" tsss. AY HINDI HINDI! Magshashopping ako. tae ah? ano ba ginagawa sa salon? tss. 

"Ayyy . Opo .. pa Straight Bangs po"sabi ko. 

" WTF!! Anong nangyari sa noo mo teh? " gulat yung bakla. 

"Ah eh, nauntog po kasi eh. Dali na po pa-straight bangs nalang po malelate na po ako sa klase eh" 

"Osige, Imemakeover natin yan!" fairness mabait naman tong baklang to. 

after 5 minutes. Tapos na! 

"Thank You po. eto na po yung bayad" 

"Thanks, balik ka ulit" sabi nung bakla. Hmm. . bagay naman pala sakin ang straight na bangs. Wahaha, SUCCESS! 

  

Nakarating na sa PUP. 

Wahaha. Maganda mood ko, buti naman hindi ko nakasabay si Bakulaw ^____^ 

"Trolololo, lololo" Paulit ulit kong sinasabi habang paakyat ako ng building. 

Bigla akong nabangga ni Bakulaw. 

" Sorry Miss ^_^" tokneneng, nakuha pang ngumiti. Ayoko masira araw ko. Kaya nginitian ko din. 

"Ok lang ^_____^" tapos ang tagal niyang nakatingin sa akin. Anong meron??? 

"BWAHAHAHA" halah? biglang tumawa. Baliw 



"Ikaw pala yan Mental, kelan mo pa naisipan magpabangs. Para kang Kabote. HAHAHA" poteeek. Sabi na nga ba eh. H indi niya ata 

napansin na ako yun kaya ngumiti. Tapos ngayon wala na .. ayan nanaman siya nang-aasar. Nakaka...... GRRR! Iniwan ko na nga. 

"Hoyy! Taray nito" di ko siya pinapansin, tuloy tuloy lang ako sa paglalakad. 

biglang BOOOOOOOOOOOGGGSSSHHH!!! 

"AWWWWWWW!" awwwwww talaga. me nakabungguan nanaman ako, kainis! Lalong sumakit yung bukol ko. HUHUHUHU T.T 

"Ayy Sorry Miss, Okey ka lang ba?!" 

Taeeeeeee ! SI DYLAAANNN *________* 

Automatic yung ngiti ko. Para bang nawala yung sakit ko sa Noo ko. Ang lapit ng mukha niya sa mukha ko.  

  

KINIKILIG TALAGA AKO!!!!!! Nagbablush na ba ako? Sana hindi niya mapansin. Pinigilan ko yung kamay niya na hawakan noo ko kas i 

baka makita niya yung bukol ko eh. baka maturn-off siya sa akin.. nahawakan ko yung kamay niya!!! ANEBEYEEEN ! 

" Ayy Dylan. Okay lang ako ^____^" wahahah. Pa-cute. Wahhh .. Ang gwapo niya ngaun. New Haircut din siya ^_____^ 

" Angel? Ikaw ba yan?!" gulat ata siya sa itsura ko. 

" Yup ^_^" 

"Bagay sayo yung gupit mo, lalo kang gumanda ^_^" Bigla ko nalang tinakpan buong mukha ko. Kasiii Halaah ! Grabe yung kilig ko. As in 

to the Bones na eh !!! 

"Halah, nasaktan ata talaga kita eh" sabi ni Dylan. 

"Nag iinarte lang yan. Tara na Mental" sabi ni bakulaw sabay hila sa akin. BWIISSEEETT ! MOMENT NAMIN YUN EHHHHHH  !!! T,T 

"Ano ba! Bitawan mo nga ako! Mauna ka na sa classroom kung gusto mo! May 10 mins. pa oh?!" sabi ko kay bakulaw. Nakakainis ta laga 

siya. Panira Bwiseeet. 

Nagulat ako, bigla niya ako binitawan. Tapos wala na siyang sinabi. Tumakbo na siya sa room. 

"Dylan!" tumakbo ako pabalik kay Dylan. 

"Oh? Ayos ka lang ba talaga? Sino ba yun?" tanong niya. 

" Hah?? !! Ahh yun?! Kaklase ko yun. Pagpasensyahan mo na may toyo yun eh." 

" Teka, ano palang course mo?" sabi ko ^_^ 

"Hah? Engineering kinuha ko." Wow, siya na talaga matalino ^_^ 

"Eh? Bakit ka nandito? Diba Iba building niyo?" usisa ko. 



"Ahh .. kasii .. " 

"DYLAN!" tinawag siya nung classmate ko. Hah? Magkakilala sila?? Hmm?? 

"Sige Angel, mag-usap lang kami ah?!" lubdub. lubdub. lubdub. bilis ng tibok ng puso ko, 

TOKNENENG! Anong meron sa kanila? Sila ba?! 

Hindi pwede!!! 

Alam ni Dylan na crush ko siya noh. Hindi ko lang talaga inaamin ng harap harapan sa kanya. Ipinangalandakan kasi lagi ng mga  kaibigan 

ko na Crush na Crush ko siya eh siguro alam na niya yun. Pati ang sweet niya sakin nung High School. Saka lagi nga kaming inaasar sa 

isa't isa eh. Kaya nga siya lang ang crush ko kasi feel ko crush niya din ako. 

Nakatulala lang ako. Hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. 

" Hindi .. hindii .. hindi pwede Angel. Baka namisunderstood mo lang, nababaliw ka lang  " bulong ko sa sarili ko. Pumunta na ako ng 

classroom. Buti nauna ako ke Prof. 

Nagtuturo na yung prof. namin pero hindi ako nakikinig, nakatulala lang ako. Iniisip kung ano bang meron sa kanilang  dalawa. 

Late na pumasok yung babae na yun. Kaklase ko nga siya, hindi ko alam kung anong name niya. 

"Ma'am, I'm sorry I'm late" Sabi nung babae na yun. Nakatingin lang ako sa kanya.  

"What's your name?" sabi ni prof. 

"Charmaine po" charmaine pala pangalan niya. 

"Okey, You may sitdown" 

"Thanks Ma'am" umupo na yung Charmaine. 

"Okey Class. In my class, if you are late starting of our next meeting .. you are going to perform. Anything .. You can Dance , Sing,  Tell a 

Poem.  If you do not want to perform then better go out on my class. Is that Clear? " 

"YES MA'AM" hantaray ng Loleng ko. Hayy .. kapag tuesday at friday hindi pala ako pwedeng malate. Tss. Wala kaya akong talent . 

Wahaha. 

Hayyy .. bumalik nanaman sa isip ko yung problema ko. 

"Mental, problema mo?" bulong ni bakulaw. Di ko na lng siya pinansin. Yumuko na lang ako. 

"At the back, what are you doing? Are you sleeping?" waahh. Ako yun! patay.  

"Ma'am.. No .. I just want to look my ArmChair clearly" 

Nagtawanan yung mga classmate ko. 

Syeteee. Ano ba yung palusot na yun? Tae talaga >.< Dylan! Ikaw may kasalanan nito. Hayyss 



"Okey Class. I don't want to see any of you looking so tired. You must be energetic in my class, it's your first subject righ t? And you Miss?" 

"Angel po" sabi ko. 

"Miss Angel, Your name is  Beautiful and you also. So Smile anything is fine. OK?" wow? Ang bait naman ni Ma'am mahal ko na siya. 

HAHAHA =)) 

"Thanks Ma'am ^__^" ayan ngumiti na ako. Hoho 

"Tandaan niyo, ang laging nakabusangot papangit. Pramis" Dagdag ni Ma'am. Oo nga naman ^_^ 

"akala ko sasabihin ni mam .. Miss Angel .. your name is beautiful but your face is not. haha  " bulong nung bakulaw. pang-asar talaga. 

Pero natuwa talaga ako kay Ma'am. Nakakainspire tuloy makinig sa kanya. Ang ganda niya kasi pati ang bait pa. 

Natapos na yung Class Hour niya. 

"Goodbye Class" 

"Goodbye Ma'am!!" 

Hayy .. bumalik nanaman yung problema ko. Eh kung tanungin ko kaya kay Charmaine? Wag na!! Nakakahiya, baka malaman niya pang 

crush ko si Dylan. 

Kay Dylan ko na lng kaya tanungin? Hmm. Pwede din ^_^ 

 

Cedrick's POV 

   Mejo maaga ako nakapasok ngayon kesa kahapon. Ganda ng biyahe ko, walang mental. Ang tahimik at hindi magulo ^_  ̂ Dahil 

maganda mood ko mejo patakbo ako habang umaakyat. Nakabunggo ako ng babae. Nagsorry ako .. Nginitian ko, ganda eh _̂  ̂tapos ok 

lang daw tas ngumiti din. Parang pamilyar yung ngiting yun. 

  

Tokwa! Si Mental pala yun. Tumawa ako bigla , tas hindi na namansin ang taray taray talaga. 

Bigla na lang siyang may nakabungguan. Ang careless talaga kahit kailan. 

Pssh. Tinitignan ko lang silang dalawa.. Eto namang Mental na toh, ngiting ngiti nanaman.  

Pamilyar yung lalaki, ahhhhhhhh ! Tama yun yung kausap niya kahapon sa canteen. 

" Ayy Dylan. Okay lang ako ^____^" Dylan pala talaga name nun. 

" Angel? Ikaw ba yan?!" sabi ni Dylan. Ay hindi .. hindi siya yan! badtrip ..  

" Yup ^_^" sabat naman ni Mental. Ngiting ngiti. Purket gwapo lang .. Gwapo din naman ako ah?! 



"Bagay sayo yung gupit mo, lalo kang gumanda ^_^"  sabi ni Dylan. Tokneneng! Chickboy din ba toh? Ang galing mambola eh. Natalo ako! 

Grr ... naiinsecure na talaga ako sa kanya. Psshh! NO! Hindi dapat noh? Di dpat ako lumelevel sa mga taong katulad lang niya.  

Bigla namang nagtakip ng buong mukha si Mental, 

"Halah, nasaktan ata talaga kita eh" sabi ni Dylan. Grrr .. sumabat na ako .. eh nakakainis na eh, nagpapacute kasi tong si Mental hindi 

naman bagay. 

"Nag iinarte lang yan. Tara na Mental" pagkasabi ko hinila ko na agad si Angel. Para kasing timang. 

"Ano ba! Bitawan mo nga ako! Mauna ka na sa classroom kung gusto mo! May 10 mins. pa oh?!" ayan nanaman si Mental, sinisigawan 

nanaman niya ako. Grr ! bahala nga siya dyan. Siya na nga tong tinutulungan mamaya bad yung lalaking yun eh. Hayy! Bat ba ako  nag 

aalala sa kanya. Bahala nga siya jan siya masaya eh. 

Binitawan ko na lang siya. Tapos tumakbo na ako sa Room, nakita ko kasi si Charmaine eh ^__  ̂HAHAHA.  

"Hello" Pacute ko kay Charmaine 

"Ui! Hi ^_^" Hala. Ang ganda talaga ng babaeng to. Baka pag lagi ko pa tong kasama mafall in love na ako sa kanya. Ano ba yun ?! Haha. 

Ayoko pa lunukin lahat ng sinabi ko ke Papa noh. 

Nilapag lang ni Charmaine yung gamit niya then lumabas ulit ng Room. 

Sinundan ko lang siya ng tingin. 

Tinawag niya si Dylan. TOKWA! Ano bang meron dun sa lalaking yun? Andami atang may kilala sa kanya. Grr !  

Iniwan na ni Dylan si Angel tas nag-usap na sila ni Charmaine. 

Si Angel, nakatayo lang. Problema nun? 

"Ui Cedrick!" tapik sakin ni Shane 

"Ui Shane!" 

" Ikaw ah? Nakaw tingin ka ah! Inlove ka ba kay Angel? haha" Wiw .. Kay Angel? Mental? NOOOO!  

" Hindi ah. Bakit naman sa kanya pa!??" hindi talaga at NEVER! 

"Sus, mga lalaki talaga. Deny deny pa! Wushuuu" tinapik niya lang ako sa balikat at bumalik na siya sa upuan niya.  

Tinignan ko lang ulit si Angel tapos yun papunta na siya ng Room. 

Bumalik na ako sa upuan ko, tas mga isang minuto lang nasa room na siya. Tumabi na siya sa akin. 

Hindi nagsasalita, nakatulala. 

Pumasok na yung Prof. namin, tapos mamaya maya nagtuturo na. 

Pumasok si Charmaine, ano kaya ginawa nila ni Dylan? Hmm. 



Napatingin ako kay mental. Mejo ang weird ng tingin niya kay Charmaine, ano bang meron?! Hayyss. 

Maya-maya kinulit ko si mental, hindi kasi ako sanay ng ganun siya kaseryoso eh. 

"Mental, problema mo?" sabi ko, kaso hindi ako pinansin yumuko lang. Nice talking bwiseet. 

Tapos nakita siya ni Ma'am mejo sinita siya. Tapos kalokohan yung sinabi niya napatawa tuloy mga kaklase namin. Pero binigyan pa din 

siya ni Ma'am ng nakakainspire na salita. Ganda ni Ma'am ang bait pa. hehe 

Tapos inasar ko si ulit si Mental kaso parang hindi niya ako narinig. Bahala nga siya dyan. 

Nagpaalam na si Ma'am. 

Hmm. Napapaisip tuloy ako kung anong meron sa Dylan na yun. Tanungin ko kaya si Charmaine? Ayy. Mamaya isipin nun Chismakers 

ako. Eh kay Mental? Ayy wag na. Baka puro kalokohan lang isagot nun sa akin o kaya hindi lang ako pansi nin.. Hayyss .. bat ba ako 

naiinsecure?? Grr ! hate this feeling ! 

  

Lunch Break na. 

  

"Mental! sabay na tayo kumain" mahinahon kong sinabi sa kanya. Tuloy tuloy padin siya sa pagbaba, parang wala siyang narinig. 

Nakakainis! bahala nga siya. Mamaya sabihin ng classmates namin na naghahabol ako sa Mental Retarded na to! 

"Tara Shane! Kain tayo" Aba? Niyaya niya si Shane. Tapos ako wow? Iwanan? GRRR ! bat ba siya yung nilalapitan ko eh hindi ko naman 

siya gusto. Makaalis na nga. 

Shane's POV 

"Tara Shane! Kain tayo" sabi sa akin ni Angel. 

"Hah? Si Cedrick pano yun?" tanong ko kay Angel. 

" Hah? Sino? Ahh .. Si Cedrick? Nasan na ba yun??" halah hindi niya ata narinig na niyaya siyang kumain. 

"Ayun oh? Tumakbo na. Nagtampo ata sayo kasi hindi mo pinansin" 

"Ahh. Hayaan mo sya, tara kain tayo gutom na talaga ako e" sabi niya, ang lungkot ng boses niya. Anong meron? Kahit kakakilala ko lang 

kay Angel parang ang lapit na ng loob ko sa kanya. Yung feeling na antagal nanamin magkilala .. basta parang ganun. HAHA =))  

Pumunta na kami sa Canteen. Goraabee ! Andami niyang inorder. Tapos edi yun pumunta na kami sa lamesa. Grabe siyaaaaa. Ngayon 

lang talaga ako naka encounter ng ganun kalakas kumain. Kababaeng tao eh. Pero hindi halata sa katawan niya. Hehe, ang cute talaga ni 

Angel. 

"Oh. Dahan dahan lang baka mabilaukan" sabi ko sa kanya. Nabilaukan nga XD 

"Tubig ! tubig" sabi niya .. tas inabutan ko naman ng tubig. 

"Thanks Shane ^______^" 



"Welcome" ayun? mejo bumabalik na siya sa pagiging Makulit. Hehe, ano kayang problema nito? Pwede ko kayang tanungin. Kaso 

nahihiya ako e, hmm .. basta! magkaibigan naman kami diba? 

"Ahmm. Angel, pwedeng magtanong??" 

"hmmm" tuloy padin siya sa paglamon nung pagkain niya. Oo lamon talaga pramis XD 

"Anong problema mo?" sabi ko. 

"P r o b.. le...ma? " nahirapan siyang sabihin kasi puno yung bibig niya ng pagkain. Tapos nag sign siya ng wait.  

"Sige, ubusin mo muna yan tapos mag-usap tayo." sabi ko 

tapos nag thumbs up lang siya sakin. 

"Shane.." 

"Ui Cedrick, tara dito." Dumating si Cedrick may dalang pagkain. San naman kaya galing to at ngaun lang kakain. 

"San ka pala galing?" tanong ko. 

"Ah, jan lang. Geh kain na ako" sabi ni Cedrick. 

"Oh sige, dalian mo matatapos na lunch Break" sabi ko. 

Tapos yung dalawa. Nagtitinginan lang. Ang kulit talaga, bagay na bagay talaga silang dalawa. Unang titingin si Cedrick tapos pag 

nararamdaman ni Cedrick na titingin na si Angel mag-iiba siya ng tingin. Ito namang si Angel ang taray kay Cedrick. Ano kayang problema 

nitong dalawang to? 

Natapos na si Angel sa pagkain. 

"Shane! Tara na akyat na tayo" sabi ni Angel. 

"Hah? Eh pano si Cedrick? Antayin na natin" sabi ko 

"Hmm, oh sige mauna na lng ako. Mamayang uwian na lang natin ituloy yung gusto mong itanong" sabi ni Angel tapos tumayo.  

"Oh sige, Ingat ka ah!" pahabol ko habang lumalakad na siya palayo sa amin. 

" LQ kayo? " tanong ko kay Cedrick. Nabilaukan, haha! Binigyan ko naman agad ng tubig. 

" What!? Hindi ah. LQ eww" Sabi ni Cedrick 

"Sus! Kunwari ka pa, alam ko namang may gusto ka jan kay Angel eh." sabi ko 

"IN HER DREAMS!" 

" Ashiee . ano bang problema niyong dalawa hah?" tanong ko. 



" Siya may problema, ako na nga tong nagiging mabait sa kanya eh. Ewan ko sa kanya. Napaka Bipolar na tao. Minsan ang ingay, ang 

kulit kulit. Biglang magsusungit tapos bigla na lng hindi namamansin. Ano ba yun?! May tao palang ganun.Tsk!" 

"HAHA! Maiintindihan mo din, pati 2nd day palang. Mas makikilala din natin si Angel" sabi ko. 

" Hayys, I don't care, may popormahan pa akong babae" sabi naman ni Cedrick 

"Wow?! Chickboy ka pala." tsss ! Sabagay gwapo naman si Cedrick eh. 

"Oo nuh. Sinabi mo pa. HAHAHA" tsssk. Pinagmalaki niya pa talaga sa akin. Pero fairness, mukha naman siyang mabait kaysa sa i bang 

chickboy na nakilala ko. 

"Tara akyat na tayo" sabi ko. 

  

  

Mga ilang minuto nakarating na kami sa Room. 

  

  

Angel's POV  

 

Nauna na akong umakyat. Iniwan ko na sila Shane at Cedrick sa Canteen. Balisa padin talaga ako kasi hindi padin mawala sa uta k ko 

yung problema ko. Andami kong tanong kaso hindi ko alam kung pano ko masasagot lahat ng yun. 

 

Wala kasing cellphone si Dylan nung highschool, pati hindi siya mahilig mag Fb, sa isang buwan siguro 3 -4 times lang siya magOL. 

Hindi ko lang alam ngayon kung may CP na siya. 

Habang pabalik na ako sa Room. 

May nakita ako sa bench malapit sa Room namin. 

Si Dylan!!! 

kasoo . katabi niya ngayon si Charmaine. 

  

Bigla nanaman sumumpong yung puso ko. 

Bumilis nanaman ito sa pagtibok .. 



  

lubdub .. lubdub .. lubdub .. 

  

  

Tinitignan ko lang silang dalawa.. 

  

Tawa sila ng tawa .. 

  

  

basta . 

  

Ito ba yung tinatawag na Sweet 

?? 

  

Sensya na ah. Hindi ko kasi alam yun eh. 

  

  

  

Tapos maya maya. Inakbayan ni Dylan si Charmaine. 

  

  

.. 

..... 

.. 

  



... 

  

  

I'm Speechless. 

Ano ba talagang meron sa kanila????? 

  

What to do?! hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. 

Gusto ko ng tumakbo! Kasi ayoko na makita ko yun. Pero bakit ganun?? Ayaw magfunction ng mga paa ko. May Glue ba sa tinatapakan 

ko? Halahh .. Baka may mighty bond?? 

  

OMG !!! Eto na. Nakita na nila akong dalawa. 

  

" Ui Angel! " sabi ni Dylan. 

" Ui .. ahh .. ehh .. Hello ^_  ̂"  pinilit kong ngumiti. 

" Ui, Classmate kita diba? " epal ni Charmaine. Ayy hindi ! Hindi mo talaga ako classmate eh. Karibal kita! Bwiseet T.T  

"Oo, hehe" hindi ko siya binara. Binigyan ko siya ng Fake Smile. 

" Ah Angel, Si Charmaine nga pala. Girlfriend ko ^_^" 

.. 

" Ah Angel, Si Charmaine nga pala. Girlfriend ko ^_^" 

" Ah Angel, Si Charmaine nga pala. Girlfriend ko ^_^" 

.. 

Si Charmaine nga pala. Girlfriend ko ^_^" 

Si Charmaine nga pala. Girlfriend ko ^_^" 

Girlfriend ko .. 

Girlfriend ko .. 

  



Nabingi ba ako? Anong meron? Bat nag echo sa tenga ko yung sinabi ni Dylan. 

  

Bigla na lang ako tumakbo. 

Naramdaman kong tutulo na yung luha ko. 

Ano ba tong nararamdaman ko?? 

Nakakainis! 

  

NAKAKAINIS KA DYLAN!!! Bakit ganyan ka!! Pinaasa mo lang ba ako?!?!!! 

  

I HATE YOUU!! 

  

" I HATE YOOOOOOOOOOOOUUUUUU! " sinigaw ko. 

Nakita ako ni Shane at ni Cedrick. 

" Angel!" tawag sa akin ni Shane 

Hindi na ako lumingon, ang labo na ng paningin ko, dumeretso na ako ng C.R 

  

Feeling ko.... 

  

Sasabog ako..... 

  

Feeling ko... 

  

Napakatanga ko. 

  

ANTANGA KO TALAGA OO!! 



  

"HUHUHUHUHUHUHUHU" ang lakas ng hagulgol ko. Oo, ganun ako. Kasi pag hindi ko yun ginawa hindi ako makakahinga.  

" I HATE YOU DYLAN!!! , I HATE YOU DYLAN VARQUEZ !!! I HATE YOU SO MUCH !! "  

Sigaw ko sa C.R 

Buti ako lang mag-isa. 

  

Nakakainis .. 

Bat ba ako nagkakaganito ! 

Bat ba kasi .. Oo , feelingera lang pala ako. 

  

Ang hirap pala ng ganun noh?? 

  

Natutuwa ba siyang habul habulin ko siya. 

Pwede naman kasi niyang sabihin sa akin dati pa na wala siyang gusto sa akin . 

Eh bakit ang sweet sweet niya sa akin dati?? 

  

Nakakainis talaga .. 

T.T 

  

The Feeling that You're dying because of this severe pain ... 

  

Ayoko ng maramdaman to. 

  

Ayoko na .... 

  



Ayaww ko na ... 

  

" AYOKO NAAAAAAA!!! " sigaw ko. Wala na akong pakielam kung may makarinig o wala. 

Tinignan ko yung Orasan, late na ako ng 15 mins. Ayoko ng bumalik ng Room , saka na lang kapag umalis na yung Prof.  

  

Pinakalma ko yung sarili ko. Nagbalik na ako sa katinuan. Tumigil na ako sa pag-iyak. Nalaman kong ako yung mali hindi si Dylan. 

  

Ngayon ko lang din napansin. 

  

"ANG PANGHEEEEEEEEEEEE!!!!" sigaw ko. Sabay labas ng C.R 

  

Andaming nakatingin sa akin. Yung iba natawa sa ginawa ko. 

Oo nga naman, sino bang hindi matatawa dun. Isipin niyo isang babae na umiiyak sa loob ng mapanghing C.R dun pa nag-emote. Musta 

naman?! 

  

Ako ba yun?! Baka nga tama si Bakulaw. Mental nga talaga siguro ako. 

  

Pero hindi kasi eh! Pag andun ka sa sitwasyon na yun. Alam mo yun?! Yung feeling na wala kang maramdaman kundi yung sakit lang 

nasa puso mo. 

  

Hayyy Ewan! Tama na! Hindi naman naging kami ah?? Eh bakit ganito ako? Ang lakas ko naman makapag emote eh hindi naman pala 

niya ko gusto. 

  

Hahahaha, Ang saya ko diba?! Tanga. Pinaasa ang sarili sa wala. 

  

Andami ko tuloy nasayang na manliligaw. Edi sana nagkaboyfriend na ako. 

  



Eh ano ... Ayoko na .. I HATE BOYS ! 

  

Pare parehas lang sila. Paasa .. Wew =.=  

Ayan, nakangiti na ako. Mejo ok na ako, pero hindi pa totally,  

Thanks sa Mapanghing C.R na yun. Gumana yung utak ko. Nagising ako sa katotohanan. 

  

May nakita akong lumabas na matandang lalaki sa Room namin. Yun siguro Prof. namin. kaya yun bumalik na ako sa Room. 

  

" Angel, ok ka lang ba? " Tanong ni Shane. 

" Hah?? Oo naman noh! AKO?! May problema. Wala noh! HAHAHA" pilit na tawa pati pilit na  ngiti ginawa ko. 

" Mental yan! Kaya may problema talaga yan! Nag-cutting pa nga eh. Haha" sabat nung bakulaw. 

" Oo! Tama ako na Mental! Mental naman talaga ako eh? Oh ano masaya ka na? Inamin ko na" nakakainis talaga si Bakulaw. Nanggi gigil 

ako. Grr ! 

" Sorry naman" oh? biglang nagsorry ..  

"problema mo?? sorry sorry.. pshh" sabi ko tas inirapan ko lang siya. 

" Hala, yan nanaman siya. Ang sungit!" inirapan ako? musta naman. Kalalaking tao. Wahah, pero ang kulit ng expression niya. N agmukha 

siyang bakla. 

"HAHAHA" napatawa tuloy ako. 

" Hala? Mental talaga!" sabat niya sa akin. 

" Oo na! Ako na mental, dahil napatawa mo ako ililibre kita." sabi ko sa kanya. tapos inakbayan. HAHAHA, nakakatawa talaga yu ng mukha 

niya. Pwede ko ba ipaulit yung pag-irap niya. O kaya videohan ko na lang para pag bad mood ako titignan ko na lng yun matatawa na ako. 

Hahaha. 

" O sige, mauna na ako" sabi ni Shane 

" Teka? Yung tanong mo?" 

"Hah? Sige bukas na lang. I-treat mo muna yan si Cedrick may lakad pa ako e" 

"O sige, Ingat ka shane!!" tapos yun umalis na siya. 

" Anu ba?! Wag mo nga akong akbayan. Eww .. baka may virus ka eh" sabi ni bakulaw. 



" Kapal mo! " Sabay batok sa kanya 

" Ikaw na nga ililibre ko, bahala ka nga jan" tapos iniwan ko na siya. 

  

" Oy Mental Wait! Geh ilibre mo na ako" Sinabi niya habang hinahabol ako. 

" Bukas na! uwi na ako" sabi ko. 

" Hala! Andaya nito! Dali na!" sabi niya 

" Osige na nga!" kulit niya eh. 

  

  

Sumakay na kami ng Jeep. Bumaba kami sa SM 

  

A  - "Titreat lang kita sa Jollibee" 

C - " Yun! Yaman mo pala eh?" 

A - " Yaman agad?! Hindi ba pwedeng may kaya lang?" 

"HAHAHA" sabay kaming tumawa. 

Infairness, magkasundo kami ni bakulaw ngayong araw. Masaya naman pala siya kasama eh. 

Naglaro kami sa Tom's World. Dun kami sa Basketball. 

Anak ng Tokwa. Mas magaling pa ako mag shoot sa kanya. 

" Ang WEAK mo talaga" sabi ko 

" WEAK AGAD?? Eh ganun talaga, wala naman kasi ako hilig sa Basketball eh" 

"Ahhh, kalalaki mong tao. Tsss" 

" Tara! Gusto ko dun sa Stuff Toy " Tae, ano ba yun?! bakla ba toh? HAHAHA. Pero nakakatuwa s iya kasi siya lang yung ganun. 

Pinanuod ko lang siya habang kumukuha nung Stufftoy.  

Pinukpok niya yung Screen 

"Nakakainis! Tara na nga! Andaya pala ng ganyan eh." Sabi niya. Hahaha, parang bata lang ah?? 



"Bakit? Hindi ka pa ba nakakapunta dito?" tanong ko. 

"Oyy! Kapal mo! Siempre pumupunta kami dito noh. Pero mahilig ako sa Stuff toys kasi ewan? yun kasi koleksyon ko sa bahay eh.  Kaya 

nga Mama ko puro stuff toy binibili sa akin." sabi niya 

"Bakit? Nasan ba yung Mama mo?" usisa ko. 

"Nasa Canada." 

"ahhh .. ako yung Papa ko nasa Singapore" 

"Ahhh" sabi niya. Tapos hinila niya ako dun sa Basketbol. 

"Tara last na" 

Edi yun. Naglaro kaming dalawa. As usual talo nanaman siya ulit sa akin. 

  

Umuwi na kami. 

Parehas lang pala yung daan naming dalawa. Hindi na ako magtataka kung bakit nakasabay ko siya noon. 

Nasa bus kami ngaun. 

" Ui, Sorry ah kung naging masungit ako sayo" bigla ko na lng nasabi. Hayy . ganito ba talaga kapag broken hearted? 

"Hahaha, Mental ano meron??" grr .. nang asar nanaman siya. 

" Hah? Ewan ko sayo! WALA!!" bahala nga siya. Ako na nga tong nagsosorry eh. 

Tumingin na lang ako sa bintana at sumandal. 

" Joke lang eh !! Oyy " hndi ko na siya pinansin. PInikit ko na lng yung mata ko. 

  

 Cedrick's POV  

      Nasa bus kami ni Mental ngayon. Nilibre niya ako. Ang bait niya? Anong meron?  

" Ui, Sorry ah kung naging masungit ako sayo" sabi niya. Himala talaga! 

"Hahaha, Mental ano meron??" tanong ko, kasi kakaiba talaga siya ngayon Swear! 

" Hah? Ewan ko sayo! WALA!!" ayan biglang nagtaray, ang gulo niyang babae nuh? nakakaasar yung ganun. pssh! 

" Joke lang eh !! Oyy "sabi ko. Tapos hindi na siya namansin, sumandal lang siya banda sa bintana tapos pumikit.  

"Mental, Joke lang eh" kulit ko padin kaso mukhang nakatulog na. 



Nilapitan ko siya tinignan ko yung mukha niya. Mukhang tulog na nga. 

"Ui, tulog ka na? weehh? Ang bilis naman?" sabi ko, biglang pumreno yung bus. 

  

. 

. 

. 

. 

. 

  

Nakissan ko siya.. 

. 

. 

. 

  

  

  

sa Cheeks lang naman ^_^ 

  

psshh. bat ganun bumilis tibok ng puso ko?? 

  

DUUHH!!! Ewww .. 

  

"Ewww" sabi ko. Pero hindi siya nagising buti naman ^_^ 

Tulog mantika pala tong mental na to. 

  



Pero bat ganun, parang may something sa noo niya, 

Tinaas ko yung bangs niya. 

  

. 

. 

. 

. 

  

"HAHAHAHA" hahaha. may bukol si mental, pero hindi naman gaano kalaki. 

  

Nagising si Mental.. 

Anlapit ng mukha namin sa isa't isa. Tumigil yung tawa ko kasi nanlaki yung mata niya. 

PAK!!! 

"AWWWWWWW!!!!!!!" sinampal ako awwwww talaga anlakas!! 

"Manyak ka talaga noh?!" sabi niya 

"Hala! Grabe ka! Tinignan ko lang yung bukol mo eh. Haha" Pilit na tawa, ang sakit talaga grabe, pero hindi ko lang pinakita sa kanya. 

mamaya sabihin niya bakla ako. 

"Pssh, Manyak" tapos natulog na siya ulit. 

Grrr ! Nakakainis ah??! First time ko lang yun! Siya palang ang kauna unahang sumampal sa akin. Ganun pala tal aga kasakit yun! Arrggh ! 

Pasalamat ka mental babae ka kundi napatulan kita. 

  

Sumandal na lang ako sa upuan, nagsoundtrip na lang ako tapos pumikit. 

Maya-maya... 

Nakasandal na sa akin sa Mental..  

Nakapatong yung ulo niya sa balikat ko. 

Gusto ko ngang alis in eh, kadiri baka mahawa ako ng pagkamental niya. 



Kaso hinayaan ko na lang ang sarap kasi ng tulog eh. 

  

Bigla siyang nagsasalita. As usual pag tulog lagi naman siyang nagsasalita, hindi ko marinig kasi nakaearphone ako. 

  

Tinanggal ko yung earphone ko tapos narinig ko na. 

"Dylan..." sabi niya. Ano bang meron kay Dylan?? Saka ano bang relasyon niya dun?! 

"I hate you..." sino ako?? Ako ba tinutukoy nito. 

" I HATE YOU TOO!" sabi ko. Hhahaha. 

"I hate you more Dylan.. " Ahh .. si Dylan nga yung hate niya. Bakit?! Basted sya dun? Kawawa naman si mental. XD 

Tapos bigla na lang nababasa yung balikat ko. Tokwa, umiiyak si mental. 

"I hate you, coz I can't hate you even if I want to.." anu daw?! Ahh .. nagets ko na .. pa english english pa si mental di naman bagay >.< 

Tinignan ko si Mental, hindi bagay sa kanyang umiiyak. Pinunasan ko yung luha niya, anlalaki ng tulo XD Parang batang umiiyak . 

Buti na lang tumigil na siya sa pag-iyak. Mukhang pabukas na yung mata niya, tinigil ko na yung pagpunas tas sumandal na ako ulit sa 

upuan. 

Inalis na niya yung ulo sa balikat ko. 

Tinignan niya yung daan. 

"BAKULAW!!!! LAGPAS NA AKO!!!" ayan nanaman siya, sumigaw. Malay ko ba kung san siya bababa. Engot talaga kahit kailan.  

"Bakit?! Alam ko ba?!" sabi ko. 

"Hayy nakoo. Sa susunod kasi alamin mo!"sabi niya. tae? ako pa talga may kasalanan ah! 

"Manong! Para po" sabi ko dun sa driver nung bus. 

"Sige! Babye!" sabi niya then bumaba na ng bus. 

San ba yun nakatira?! Mas malayo pala yung bahay ko sa kanya. 

Ilang saglit lang nakababa na ako ng bus. 

Sa bahay. 

"Oh anak? Anjan ka na pala" sabi ni Papa. Ay wala wala .. wala pa ako .. haaha. nahahawa na ako kay mental >.< 

"Ah, opo. Pa, pahinga na ako ah. Nakakain naman na po ako e" sabi ko 



" Oh cge " sabi niya, 

  

Humiga na ako ng kama. Tapos pumikit. 

.. 

. 

. 

. 

" Angel... " halah? ano meron? bat ko nasabi yun?! 

" Tokwa, anong Angel .. " bulong ko ulit. 

  

Grrr .. 

Makagawa muna nga ng Assignment. 

  

Angel's POV  

 Grrrrrr ... Kainis lumagpas ako !!! 

Hanggang SM Fairview lang naman kasi ako. 

Kainis talaga yun si Bakulaw!! Hindi ako ginising .. sabagay ako naman may kasalanan nakatulog ako. =.= 

  

Hayyss.. buti may nasakyan agad akong Jeep. 

  

After 30 minutes nasa bahay na ako. 

  

"Ma!" 

"Oh nak? Anong oras na ah?" sabi ni mama. 

"Eh kasi Ma gumana yung pagkaengot ko eh. Lumagpas ako" 



" Ahh ganun ba, oh kain ka na muna" 

Kumain na ako. Hindi masyadong madami. 

" Nak? May problema ka?" 

" Hah? Ako po? Bakit naman po?" 

" Eh ang unti mong kumain eh, hindi ako sanay" 

" Eh kasi po kumain na po ako kanina, tapos.." 

"tapos ano?" tanong ni mama. 

"Diet po ako" tapos tumayo na ako then pumunta ng kwarto. 

"Diet ka jan?! Sa katawan mong yan magdadiet ka pa?" sabi ni mama. 

"Basta po." Tapos sinara ko na yung kwarto ko. 

  

Ang lungkot pala pag walang kapatid noh? Hahaha. Ngayon ko lang napansin. Wala talaga akong kapatid kaya lahat ng gusto ko 

nakukuha ko. Kaso ang lungkot lang, siguro kung may kapatid ako may masasabihan agad ako ng problema. Lalo na ngayon, ayoko 

naman sabihin kay mama. Basta ewan? Eh kasi nakakahiya diba?! Grr .. nakakainis talaga. 

  

Napanaginipan ko pa naman kanina sa Bus si Dylan, Naiyak ako. Ewan! Ang weak ko talaga pagdating sa kanya. 

  

Nakakahiya, nakasandal pala ako kay Bakulaw, pero hindi ko na yun pinansin kasi nga diba lumagpas ako. 

  

Hayyy .. 2nd day palang ng College mukhang ang malas malas ko na. 

  

.... 

  

.. 

.. 

  



  

"WAAAHHHH!!!" napasigaw nanaman ako! Umaga na. Ang masama may araw na akong nakita >.< 

"MAMA! Anong oras na??" nataranta na ako. Wala na akong ginawa pumasok na ako sa C.R 

"8am nak" sabi ni mama. 

"MAMA NAMAN EH! Di mo ako ginising" tapos naligo na ako. 

5 minutes lang ako naligo. Tapos nagbihis agad. 

"Ma? Baon ko?" sabi ko. 

" Oh bakit ? San ka pupunta ? " 

" Ma naman eh! Malamang papasok po! " sabi ko. nakakainis naman si mama >.< 

" Nak, wala kang pasok ngayon" 

"Hah!!!! Hala! Oo nga. " Engot ko!!!!! WAHHH !! Oo nga pala wala akong pasok >.< Grr ! Tanga 

"HAHAHA" tumawa si mama. 

"Mama naman eh! Psshh" tapos bigla na lng ako pumasok sa kwarto. 

Nakakainis talaga si mama, mukhang tuwang tuwa pa na natataranta ako. Tskkk ! 

  

  

  

Grrr .. Kasalanan to ni Dylan.. . Ayan .. Siya talaga may dahilan. Wala na ako sa katinuan. Mental na nga talga ako. Tama si Bakulaw =.= 

  

Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ...  

  

" ANTANGA MO ANGEL!! " sinigaw ko. Grr ,.. eh nakakainis na talaga. 

"Oy Nak! Masama na yan" sabi ni mama. 

  

"Sorry po!" sigaw ko ulit. 



  

Hayyy .. Ano kaya magandang gawin???? 

MakapagOL nga ^_^ 

  

Tinignan ko agad yung group namin. 

Andaming posts ng mga Classmates ko. 

  

Hayyss .. di ko naman sila close .. hehehe ^_^ 

  

Ang kilala ko palang Si Bakulaw, si Shane , pati yung Charmaine na yun. 

  

Makipagfriend kaya ako? ^_^ 

  

Inadd ko lahat ng member nung group namin. 

  

Tapos nagpost ako. 

  

"SINO PWEDE MAGING KAIBIGAN KO!!!!"  

may nagcomment. 

Oliver: Ako ^_^ 

Laging OL yun. Adik sa FB .. tsss .. 

Angel: Edi ikaw na. 

Oliver: Hahaha, pwede bang maging Ka-ibigan??? 

Ayy loko toh ah? Wait lang.. ano ba sasabihin ko.. 

" Eww, chikboy wewwwww ! " bago ko pa maenter may naunang nagcomment. 



Cedrick: Hindi pwede. 

Halah? Epal .. Bura bura ..  

Oliver: Bakit? Kayo na ba? 

Halah , bilis nila magtype .. di ako nakasingit .. tssk 

Cedrick: Hindi! Mental kasi yan! 

Grrr .. Bakulaw talaga. 

Angel: Kapal mo BAKULAW !! @ Oliver: hmm .. tignan natin ^_^ 

wahaha. landeee ? XD 

Oliver: Wahaha, Bakulaw ka pala pre eh XD @ Angel: Pwede manligaw? 

Cedrick: Mas bakulaw ka pre XD 

Angel: Hmm .. Ayoko .. Maligaw pa ako eh XD 

Oiver: LOL :P 

Cedrick: Wew -.- 

Angel: Epal ka talaga. BAKULAW ! :P  

Cedrick: MENTAL RETARDED! >:P 

  

Hayyss .. nakakasawa na makipag away kay bakulaw. 

Punta ako sa Profile ni Dylan. 

Hayyss .. Ang Wafuu wafuu talaga kahit kailan. 

Kainis! bat ba tinitignan ko padin siya eh may girlfriend na siya .. tsskk .. 

 May sabay na nagchat .. 

Si DYLAN??? O___O 

tapos yung isa si bakulaw. 

Tinignan ko kaagad yung message ni Dylan. 

Dylan: Angel.. 



tss .. anong sasabihin ko? Grr .. ano bang gusto niya?! hayyss .. 

Angel: Ow?? 

Dylan: Galit ka? 

Ako? Galit? Sabi na nga ba eh. Alam niya na gusto ko siya. Tsskk. 

Angel: Hah? Eh bakit ako magagalit????? 

Dylan: Eh kasi bigla ka na lang tumakbo nung pinakilala ko si Charmaine sayo. 

Angel: Ahhh. yun ba?! Wala yun! Naihi lang ako XD 

hayy .. ang galing kong magpalusot .. AKO NA PALUSOT QUEEN T.T  

Dylan: Ahh. Hahaha. Cute mo talaga ^_^ 

Angel: Alam ko di mo na kailangan sabihin. 

Dylan: Hala? may problema ka? 

HINDI BA HALATA!!? IKAW KAYA PROBLEMA KO NOH!!!  

Angel: Ahh.. wala.. geh bye! 

Dylan: Teka wait! 

Angel: Owwhh bakit?? 

Dylan: Ammmmhhh......... 

Angel: ??? 

Dylan: CRUSH KASI KITA! 

Angel: May Gf ka na oyy .. be faithful .. 

Waahh!! Kikiligin na ba ako? Psshh. Pagkatapos nung ginawa niya kanina. DUUUUUHHH ! 

Dylan: Hindi naman masamang magka-crush diba? 

Angel: Masama yun! Pati baka masira ko relationship niyo eh. 

Dylan: HAHAHA! Hindi ah :)))))) 

Angel: Wala ka na sasabihin? 

Dylan: Hmmm. alam ko wala ako sa lugar para tanungin ito. 



Angel: Ano ba yun?! 

Dylan: diba crush mo ako mula pa nung highschool tayo? 

Angel: So? 

antarayy ko ba?? Eh kasi siya eh.. ano bang gusto niyang mangyari samin?!!! 

Dylan: Edi totoo nga? 

Angel: Eh ano naman kung totoo?  

 Dylan: Galit ka ba sa akin? 

Angel: Hindi nga po. Pati dati lang kitang crush ngayon hindi na. 

BOOOM!!! GO ANGEL !! FIGHTING ^_  ̂Hahaha. Humanda kang Dylan ka :P 

Dylan: ahhh.. ganun ba......  

Angel: oo .. sige .. may gagawin pa ako e .. 

Dylan: Ok, ingat ka palagi. ^_^ 

  

Hindi na ako nagreply .. 

Umiiyak ako ngayon. Ewan ko ! Kasi nga naiinis nga talaga ako sa kanya. Bat niya pa sinasabing crush niya ako ! Nakakainis ..  Gusto niya 

ata talaga akong saktan ng todo eh .. Well !! 

KAPAG ANG TANGA NATUTO ! HUMANDA KA ! 

Ay .. si Bakulaw pala nagmessage .. di ko napansin.. 

Cedrick: Oyyyyy! 

Cedrick: MENTAL ! 

Cedrick: Oyyyy ! 

Cedrick: Antaray mo talaga noh? Nice talking???? 

Cedrick: Gusto ko lang magthankyou kanina sa panlilibre mo. 

Cedrick: pati sa susunod sabihin mo sa akin kung saan ka bababa para alam ko. Ako kasi sinisisi mo eh. Ang bad mo talaga. 

Cedrick: Hehe, joke lang. Thank you ulit .. 

Cedrick: Busy ka ba? Geh out na ako. Kakain na ako e ^_  ̂Ingat !!  



  

Nu nakain ni mental???? BWAHAHAHA. Hindi bagay sa kanya ang pagiging mabait. Replyan ko nga. 

Angel: Ayy sorry, di ko napansin na nagchat ka pala. Yung libre wala yun?! Ge kain ka na. God bless ^_  ̂Ingat din.  

  

Poweehh ? Naging mabait din ako? hahaha. di bale mabait siya, mabait din ako dapat XD 

Nag out na ako. Tapos pinatay ko na yung Laptop. 

Makatulog na nga .. 

  

Cedrick's POV 

    Pagkatapos kong gumawa ng assignment. NagOL na ako, wala kasi ako magawa eh. 

  

Tapos nagkaroon ako ng notification sa group namin. 

  

Tapos naabutan ko yung post ni Mental.  

"SINO PWEDE MAGING KAIBIGAN KO!!!!"  

may nagcomment. 

Oliver: Ako ^_^ 

Angel: Edi ikaw na. 

Oliver: Hahaha, pwede bang maging Ka-ibigan??? 

Bat ba ang daming Chickboy?! Grrr ! Ayoko nga nasasapawan. 

Cedrick: Hindi pwede. 

Anu ba yun?! Grr .. ano na idadahilan ko. Kainis kasi tong daliri na toh eh . Automatic nagcomment. 

Oliver: Bakit? Kayo na ba? 

Cedrick: Hindi! Mental kasi yan! 

Wahaha. Good. Gumana ang gwapo kong utak. Wahaha XD 



Angel: Kapal mo BAKULAW !! @ Oliver: hmm .. tignan natin ^_^ 

Malandi pala tong angel na to. Tsss! Alam ko broken siya dun sa Dylan na yun eh. 

Oliver: Wahaha, Bakulaw ka pala pre eh XD @ Angel: Pwede manligaw? 

Anak ng????? Si Mental lang pwede magsabi sakin ng bakulaw noh. Grr!!! Tss .. bat ba ako nag papa apekto. Magsama sila ni  Mental, 

ang lalandi. >.< 

Cedrick: Mas bakulaw ka pre XD 

Angel: Hmm .. Ayoko .. Maligaw pa ako eh XD 

Oiver: LOL :P 

Cedrick: Wew -.- 

patawa si Mental, di naman bagay .. AIISSHH !  

Chat ko nga . 

wait ? ano ba una kong sasabihin?! 

" Angel .. " 

ayy ang pormal .. bura bura .. 

" Shin " 

Anu ba yun?! Haha. Ampode kung Surname. 

" Hello ^_  ̂" 

Nyeeeeeeeeh ! Mas pangit ! 

" Hi ~ " 

Nyaakk .. ampode din .. ( 5 minutes na akong nag-iisip at sa wakas alam ko na XD )  

Cedrick: Oyyyy ! 

Hmm .. Pwede na yan para di siya manibago XD 

after 2 minutes .. 

Cedrick: MENTAL ! 

after 5 minutes .. 

Cedrick: Oyyyy ! 



after 10 minutes .. tokwa ano bang ginagawa nito?? 

Cedrick: Antaray mo talaga noh? Nice talking???? 

after  5 minutes .. nakatutok lang ako sa chat namin. 

Cedrick: Gusto ko lang magthankyou kanina sa panlilibre mo. 

Cedrick: pati sa susunod sabihin mo sa akin kung saan ka bababa para alam ko. Ako kasi sinisisi mo eh. Ang bad mo talaga. 

Cedrick: Hehe, joke lang. Thank you ulit .. 

after 5 minutes . =.= Sakit na ng mata ko kakatingin ng message namin wala padin. Grr . Aiish bhala nga siya. 

Cedrick: Busy ka ba? Geh out na ako. Kakain na ako e ^_  ̂Ingat !!  

Poweeh. Bakit ko ba yun natype ?? Kainis naman tong kamay na to, ayaw sumunod sa akin. Hmm.. magpakabait kaya ako sa kanya?! 

wew ayoko nga bakit sa kanya. 

Si Charmaine naman di nag OOL .. maka-out na nga. 

  

" Nak, kain na" 

"Opo Pa!" 

  

Kumain na kami ni Papa. 

Pagkatapos nun natulog na ako. 

  

. 

. 

. 

. 

  

Umaga na .. 

9am na ako bumangon ng kama. Wala naman kaming pasok ngayon e .. 

  



Ang boring sa bahay! Wala akong kapatid. Hayy ! Hanglungkot lang. 

  

Labas kaya ko?! SM FAIRVIEW *________* Chicks chicks din?! Hahaha. Ayy tama! May pinabibili nga palang Libro Si Ma'am Account ing 

, sa National Bookstore lang daw mabibili yun. 

  

YEAAHHH ! May dahilan na ako para lumabas. WAHAHA XD  

  

Naligo na ako .. mag-11pm palang .. 

Dun na kaya ako mag-lunch? 

Nagbihis na ako. As usual, Porma porma din. Mamaya may Chicks dun eh.. 

  

"Pa, Punta ako SM Fairview. May bibilin po akong Libro" 

"May pera ka ba? Magkano ba yun?!" bait ni papa noh? hahaha. Kaya Love ko yan e XD  

"P500 daw po yun Pa, pwede dun na din po ako mag-lunch?" 

" Osige, kuha ka ng P650 sa wallet ko. Wag kang magpapagabi ah! Pati wag Manchiks" 

"Hmm .. hindi po ako papagabi, pero yung panchichiks .. hindi ko po alam kung matutupad ko. haha" sabi ko , totoo naman eh .. haha ^_^ 

" Osiya bahala ka. Basta ako, magandang itigil mo na yan." payo ni Papa. Siya na talaga XD 

"Sige po, alis na po ako." 

"Sige, mag-iingat ka." 

  

Umalis na ako ng bahay, Nakashades  ako. Feeling artista eh. 

  

Nasa jeep palang, andami ng kinikilig na babae sa akin. Oh? Wag ka ng umangal totoo yun. Gwapo talaga ako noh! WAHAHA XD  

  

Nakarating na ako sa SM mga 15 minutes lang naman ang biyahe eh. 

WAHHAHAHA. Daming babaeng tumitingin sa akin. Akala siguro artista ako XD 



  

Punta muna ako ng National Bookstore. 

  

Siyempre pupunta na ako sa mga Libro ng Accounting. 

Nasa Edge palang ako ng mga Libro ng Accounting nakita ko na agad yung Libro. 

Hinila ko. Tipaklong ayaw makuha. Problema nito?! 

Pinagtitinginan na ako ng mga babae sa likod ko. Tingin nila ang hina ko kukunin ko lang naman yung Libro.  

Biglaan ko ngang hinila. Dalawang kamay, ampode nuh? Imaginin niyo itsura ko nun. 

  

Tapos nalaglag yung ibang Libro. 

  

"AWWWWWWW!" TOKNENENG ! May babaeng nakahawak din dun sa libro ko. Napasubsub siya . Kaya naman pala eh .. Tsskk .. Hindi 

ko naisip yun -.- 

" Ayyy Miss! Sorry, hawak mo din pala yung hawak kong libro." sabi ko. Mejo may itsura siguro itong babae kasi nakashades din siya eh. 

" KAINIS KA!! Ikaw kaya isubsob ko dyan!. Aww, huhu bukol ko" pamilyar yung boses. Waaaaaaahh ! Si Mental nanaman >.<  

"MENTAL KA TALAGA!!!" sigaw ko sa kanya. 

Tinanggal niya shades niya. Tapos tinanggal niya din yung akin. 

Natulala lang ako sa kanya. Parang nagslowmo yung paningin ko nung nakita ko yung mukha niya. Mas lalo akong natulala nung tinanggal 

niya yung shades ko kasi mas nakita ko kung ano yung itsura niya. 

"BAKULAAW!!!!" sigaw niya sa akin.  Sabay alis 

  

Ako? Ewan? hindi ko alam! Bastaaa! Hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko.  Nagulat talaga kasi ako sa itsura niya..  

Nakabonet siyang Pink, tapos Pink din yung suot niya na mejo fitted. Nakaskinny jeans siya, Sexy pala yun..  

Pero mas nagulat ako sa mukha niya. Basta ang ganda niya talaga. Oo pramiss! Wala naman siyang make up pero nagbablush siya. 

Tapos nag Lipgloss ata.. Basta simple lang siya pero ang ganda niya. 

  

Wahhh! Ano ba tong iniisip ko. Huyyy Cedrick wag mong sabihing crush mo si mental. 



" oo nga, hindi ko siya gusto . ewwww Mental kaya yun! " mahinang pagkakasabi ko. 

" wew hindi daw!? Kuya halatang halata po! kanina ka pa nga po dyan nakatayo eh! Nalove at First Sight ka po siguro dun sa at eng 

maganda na yun" sabat nung bata. 

" Hoy ikaw! Anong pinagsasabi mo, ang bata bata mo pa andami mo ng alam" sabi ko.. Love at First Sight ka jan! DUUH ! Kay mental? Bat 

sa kanya ako maiinlove. Eww talaga. Imposible sweear! 

DIba Readers?! Totoo naman eh. Kadiriii .. wala siya sa Standard ko >.< 

  

" Hayyss, ewan ko sayo" tapos niligpit ko na lang yung mga nalaglag na Libro. May tumulong sa aking babae. 

  

"Salamat" sabi ko na lang habang nililigpit, di ko na siya tinignan. 

" Ui Cedrick! Ikaw pala yan!" 

" Ui Charmaine!" Si Charmaine! Oh yeah.. Kung may malas.. may swerte .. hahaha !! 

"Hehe, biruin mo yun?! malapit ka lang pala dito sa SM Fairview" sabi niya. 

"Oo nga eh, mejo sa bungad lang naman ako ng Sapang Palay eh" 

[ Sapang Palay, lugar yun. Basta .. hahaa ^_  ̂]  

"Ahh, dun ka lang pala" sabi niya. 

" Eh ikaw? " hohoo .. diskartihan na XD 

" Dun lang ako sa Maligaya" san yun? 

"Ahhh." haha, kunwari alam >.< 

  

" Tara, magbayad na tayo sa counter. May bibilhin ka pa ba?" tanong niya. 

"Ahh, wala na.. ito lang libro" tapos pumunta na kami sa counter. 

  

ANAK NG !! Haba ng pila =.= 

  

Nakita ko si Mental kakatapos lang magbayad. San na kaya pupunta yun? Psshh. Bat ba siya iniisip ko. Eh andito na yung popormahan 

ko. Wahaha ^_^ 



" Akin na baka nabibigatan ka eh." sabi ko. Siyempre pagentleman XD 

" Salamat! ^_^ " ARGGHH ! Wag ka ngang ngumiti mainlove ako sayo niyan eh >.<  

  

mga 10 minutes. Nakarating na din kami ng Counter tapos nagbayad na. 

  

" Uuwi ka na? " tanong ko. 

"Hah? Hindi pa, dito na daw ako maglunch sabi ni Mommy eh" 

" Ahh ganun ba?! May kasabay ka bang mag-lunch??" 

" Wala eh. Nakakalungkot diba?! Busy kasi lagi si Mommy, dapat sabay kami ngayon kumain sa bahay eh kaso may emergency meeting 

sa pinagtatrabahuan niya." katwiran niya. 

"Ayy ganun. Gusto mo sabay na lang tayo?" BOOM ! Go ChickBoy XD  

"  Bakit? Hindi ka pa ba uuwi? " tanong niya. 

" Hindi pa eh. Dito kasi ako maglalunch" 

" Ahh ! Edi maganda may kasabay ako. Thanks talaga ^___^" TOKWA!  Wag ka sabi ngumiti eh. Ligawan na kita agad agad niyan. Psshh. 

Hinay hinay lang Cedrick, there is always a right time. Hindi pa ngayon yun. Wag eggcoited XD HAHAHA >.<  

  

Sa MCDO namin naisipang kumain. 

Nag order na kami. Unti lang inorder niya, inaalagaan siguro ang kanyang katawan. 

  

Kumain na kami, grabe! Hinhin niya pare >.< Hindi makabasag pinggan. Pati ang onti niya sumubo. Ang yaman niya tignan. hindi katulad 

ni Mental .. akala mo wala ng bukas kapag kumain. 

Psshh ! Naisip ko nanaman si Mental. Bahala siya, sungit to the max! Di man lang ako binalikan dun. Talagang iniwan ako. 

  

"Cedrick??" 

"Ui?" 

"HAHA! Nakatulala ka kasi eh" sabi niya. Nakakahiya naman =.= 

"Ah, may iniisip kasi ako" 



"Sino? Si Angel??" 

"Hah? bakit pano mo nalaman? Ayyy.. Pano mo naman nasabi??" anu ba yun?! Nadulas. Grrr! Ano ba tong nasasabi ko nakakainis >.< 

"HAHA! May gusto ka ba dun?"tanong niya 

"Hah? Ako? Magkakagusto dun? IMPOSIBLE!!" sabi ko. 

"Hehe, buti naman." sabi niya. 

"Bakit mo natanong?" 

" Eh kasi wala lang, iba kasi pakiramdam ko sa kanya eh. Feel ko nga napaka Flirt nung babae na yun" sabi niya. Gulat ako =.= kilala niya 

si Angel? Hmm. Sabagay dun sa comment nila ni Oliver sa group. Tssk. naalala ko nanaman yung kalandian nila >.< Pero kahit na ayoko 

magjudge noh! 

" Ahh ganun ba. Bakit kilala mo ba yun?" tanong ko. 

" Hmm, mejo.. sa totoo lang siya dahilan kung bakit nagbreak kami nung Boyfriend ko" 

"Hah?! bakit ano ginawa ni Angel?" 

" Flirt nga eh! Lagi na lang siya nagpapacute dun sa Boyfriend ko, eto namang boyfriend ko siguro tinamaan sa pagpapacute niya. 

Nakakainis dba? Nabasa ko pa chat nila. Alam ko kasi password nung boyfriend ko. Grr. Hayyss sorry ah. Ayoko manjudge eh kasi  hindi 

ako masama. Kaso nasaktan talaga ako." sabi niya. Tas biglang umiyak. 

" Ui Charmaine, tama na. Wag ka na umiyak. Eto panyo oh" kinuha naman niya tapos pinunasan yung luha niya. Hayyss .. Kahapon nakita 

kong umiiyak si Angel tapos ngayon si Charmaine, ganun ba kasam a kaming mga lalaki? Nakakakonsensya nga. 

" Ano pala pangalan nung Boyfriend mo?" usisa ko. Wala naman masamang magtanong diba? Siya naman kasi nag open. 

" Dylan. Dylan Varquez" 

  

O_______O lumaki mata ko. 

Dylan.... yung Crush ni Mental. TSSSSKK ! Playboy ang poteek ! Natalo ako nun ah?! Dalawang maganda pa yung nabingwit niya. Tsssk 

talaga >.< 

  

"Ahh.. Hayaan mo na yun. May mas deserving sayo nuh! Sa ganda mong yan tapos ang bait. Nakuu! " ehehe. Kailangan mambola noh? ! 

XD 

"Salamat. Tama ka jan! Haha ^_^" bigla siyang tumawa. Hayyss .. salamat naman tumigil na siya sa pag-iyak. 

  

" Sa tingin mo masama ba talaga yun si Angel?" tanong ko. 



" Hah? Ewan? Mukha naman eh! Maganda siya oo. Pero ayoko yung kilos niya. Feel ko nga kaya ganun siya kumilos para maramin g 

makapansin sa kanya" sabi ni Charmaine. 

"Ahh. ganun? hehe." wala na akong nasabi. Pati babae kasi si Charmaine, mas alam niya kung ano ba talaga ang mga babae. 

  

Tapos na kami kumain. Nagpaalam na siya. 

  

Ganun ba talaga si Angel?? pero hindi eh ? Umiyak pa nga siya nung magkasama kami. Pero may point din si Charmaine. Kailangan kong 

malaman kung ano ba talaga ang katotohanan. Detective lang? hahaha. Pero ang bait ni Charmaine .. basta ang gaan niya kasama.  Yiee 

.. Charmaine Iloveyou na. Joke lang! Hindi pa ako handa para lunukin yung sinabi ko kay Papa. 

  

 Charmaine's POV  

 

 

    Pauwi na ako. Salamat kay Cedrick sumabay siya sa pagkain ko sa Lunch. Ayy grabee. Ang galing kong umacting. WAHAHA! Best 

Actress ata toh nuh?? Hindi naman talaga kami break ni Dylan eh. Oo nabasa ko yung chat ni Dylan kay Angel. Halatang yung boyfriend 

ko yung may gusto kay Angel. Kaso ayoko naman masira image ng boyfriend ko nuh? Si Angel magsasuffer nun!!!!  

  

Nakakainis talaga yung Angel na yun. Yung ugali niya, pati kilos niya. Basta parang hindi babae. Technique siguro niya yun para mapalapit 

sa mga Lalaki. Well? Mas maganda ata ako sa kanya noh!!  

  

Nasa akin si Dylan .. Saya diba?? 

next naman gusto ko si Cedrick. Grabe ang Sweet niya. I like him talaga ! 

Date talaga namin ngayon ni Dylan, kaso nung nakita ko si Cedrick tinext ko siya na wag na lang ituloy kasi masama pakiramdam ko. 

  

Yung sinabi ko kay Cedrick tungkol kay Mommy, joke lang yun noh? Hahaha. Nanay ko nasa bahay lang. Labandera nga lang yun eh? ! 

Kinahihiya ko yun nuh. Eww.. Sa bahay ako ang Boss. Dalawa lang kaming magkapatid. Ako panganay. 

  

Lahat ng gusto ko nakukuha ko kasi ako yung may utak sa amin eh. Kaya nga ako nakapasa sa PUP. pati ang Ganda ko pa. Ako na 

talaga! 

  



Sosyalin ako kumilos kasi pangarap ko talagang yumaman. Goal kong maging CPA ^_^ 

  

Pauwi na ako ng bahay. As usual makikita ko nanaman ang nanay kong Labandera. At ang kapatid kong walang utak. Kaimbyerna tal aga 

sa bahay >.< 

  

"Ma, MagOOL ako. Pahingi ako pera" sabi ko. 

"Nak, kakahingi mo lang ng pera sa akin. Diba nga sabi mo P700 yung libro mo. Wala pa akong kinikita ngayon kasi hindi pa ako tapos sa 

paglalaba" 

"BWISEET NAMAN! Pano ako gagawa ng assignment ko eh RESEARCH YUN!" nakakainis naman! 

" Pasensya ka na Anak, alam mo namang hirap  tayo eh" 

"Hayyss ! Hoy ELENA! Tulungan mo nga yan ng matapos. Para naman makapagOL ako mamaya" 

"Ate gumagawa ako ng assignment" sabi nung kapatid ko. 

"Mamaya mo na gawin yan! Madami pa namang oras eh! Tulungan mo na si Mama! Gusto mo wag ka na matulog mamaya para matapos 

mo assignment mo. Grrrrr!" Padabog akong pumasok ng bahay.  

  

Nakakainis naman! Bat ba kasi pinanganak akong mahirap -.- 

  

HAHA ! Wala naman talaga kaming Assignment. Gusto ko lang talaga ichat si Cedrick. ^_^  

  

  

Angel's POV  

Nasa SM ako ngayon para bumili ng Libro namin sa Accounting. Ewan ko ba at nagkita nanaman kami ni Bakulaw. Nakakainis! Nasubsob 

ako, lalong sumakit yung bukol ko, pagaling na nga eh 

>.< Bwisseet talaga. Akala ko magiging friends na kami. Kaso sa ginawa niya napahiya talaga  ako kaya umalis agad ako. 

  

GGRRR ! 

  



Hindi ko alam kung saan ako pupunta ngayon. 

  

Hmm.. Nagpaikot ikot ako di ko kasi mapili kung Wendy's, Chowking, Jollibee, Mcdo. 

  

Eh nagutom na talaga ako. Nasa tapat ako ng MCDO, dun na nga lang. 

I'm Craving for MCFLOAT ^_______^ 

  

Habang umoorder ako. 

May napansin ako. Parang si Bakulaw?? 

Wow? May Ka-date?? Psshh. Chickboy ! Sabi na nga ba eh ang masama yun eh. XD Masama agad? XD haha. Ang sama ko. 

  

Nung naka order na ako. Dun ako banda sa exit,  mejo malayo sa kanila para di nila ako mapansin. 

  

Habang tinitignan ko ng mabuti pamilyar yung babae. 

Sabi na nga ba eh!! 

  

Pamilyaarr !! SINO PA BA?! Edi yung malanding Charmaine na yun!!  

  

GRRRR ! Nakakagigil. Eto namang Bakulaw na toh pacute .. iiwww .. 

  

Akala ko ba girlfriend ni Dylan tong Charmaine na toh. Eh bakit magkasama sila ngayon 

  

Makakain nga muna. Wahaww .. sarap sarap ng pagkain ko .. ohyeah .. mga 5 minutes ko lang nilamon yung Spaghetti at Big Hambu rger. 

Tapos hinuli ko na yung Fries and McFloat.  

Hindi ako mapakali. Gusto ko marinig yung pinag-uusapan nila.. 



  

Halaah. Biglang umiyak tong Charmaine .. Nakagat ko dila ko kumakain kasi ako ng Fries tapos nanggigil ako.. Landi kasi.. pat i feeling ko 

kasi umaarte lang eh. Kainis talaga >.< 

wewww .. problema nun? Wag niya sabihin break na sila ni Dylan. 

  

Tapos maya maya paalis na sila. Omomomo! Makikita nila ako. 

What to do??!! 

What todo???! ADUNOOOOOOOOO >.< [ shinortcut lang po yung I don't know XD ]  

  

Ginawa ko inayos ko yung bonet ko hanggang matakpan yung buo kong ulo. Tapos yumuko. 

Binuksan ko na lang yung takip nung McFloat tapos .....  

. 

. 

. 

. 

. 

  

  

  

Dinila-dilaan ko yung ICECREAM ... 

para akong aso sa ginagawa ko. 

Pero kaysa naman makita nila ako diba??!!! 

  

Waaaaahhh nakakahiyaaaaaaa >.< 

  

Salamat nakaalis na sila. 



Nagtawanan yung mga taong nakakita sa ginawa ko. 

  

POTEEKK ANO BA ANGEL !!! Nababaliw ka na. MENTAL KA BA TALAGA !! >.<  

  

Dahil sa kahihiyan kinuha ko yung fries at mcfloat at umalis na sa MCDO. 

  

  

" Angel.. hindi ka aso .. tao ka ok ? " bulong ko sa sarili ko. Nakakahiya talaga Swear .. grrr.. bakit yun pa yung naisipan kong gawin? 

nakakainis talaga >.< 

  

 Dylan's POV  

May date kami ngayon ni Charmaine. Nasa SM Fairview na ako nung bigla siyang nagtext sa akin na masama daw yung pakiramdam 

niya. 

Hayyss .. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Charmaine. 

Ayos naman kami nung bakasyon. Kahapon ayaw niyang sunduin ko siya dun sa Room niya. 

  

Gusto niyo bang malaman kung pano naging kami ni Charmaine?? 

  

Flashback: 

  

  

  

  

. 

. 

. 



. 

  

  

Bakasyon .. 

Pumunta ako ng SM Fairview 

Naglunch ako sa JOLLIBEE ♥ 

  

Mag-isa akong kumakain sa dalawahang table. 

"Hi? pwedeng maki-share ng table?" sabi ng isang magandang babae. 

Medyo maputi siya. Ang amo amo ng mukha. Ang ganda niya sobra. Ganda din ng boses p arang kumakanta siya nung sinabi nya yun. 

haahaha, basta hindi ko ma-explain. Ang ganda niya pati yung boses niya ♥♥♥ 

" Ow sure ^__^" Siyempre pa-cute agad ako. Haha! 

Umupo na siya sa harapan ko. Kumain na siya, hindi niya lang ako pinapansin. 

Ako nakatitig lang sa kanya habang kumakain siya. XD nakakahiya diba?! Hindi ko kasi maalis yung paningin ko sa kanya e.  

" May problema?" Tanong niya. 

" Meron, ang ganda mo kasi hindi ko maalis mata ko sayo" BOOOM ! Haha ^_^  

" Tsssss. Andami talagang bolero sa mundo" 

" Hindi ah!! Nagsasabi lang ako ng totoo." XD Totoo naman eh! 

"Ahhh. Okeeyyy ~ " sabi niya. 

"Ano nga palang name mo? Pwede ba akong makipagkaibigan sayo?" haha. Diskarte na boy XD  

" Oh sure. My name is Charmaine, Charmaine Castillo ^___^" awtts ngumiti siya. Wala na inlove na ako sa kanyaaaaaa. 

WAAAAAAAAAAAAAHHHH T.T 

Crush ko si Angel. Si Angel Shin, naging crush ko siya kasi crush niya ako. Weird ba? Ewan. Basta.. pero ngayon alam ko na an g 

pinagkaiba ng Crush sa Love. 

Etong nasa harapan ko ngayon. Inlove ako sa kanya. Alam ko yun!!  

Basta yung puso ko grabe. Hindi mapakali, gusto niyang sumabog sa sobrang kilig. Haha. Kinikilig din kaming mga lalaki noh? H indi nga 

lang namin pinapahalata. Haha ^________  ̂



  

" Single ka?" hahaha. Ang bilis ng pagkakasabi ko. Wala na .. hindi napigilan eh. 

Ako si Dylan Varquez, no girlfriend since birth. Liligawan ko na dapat si Angel Shin kaso wala pa akong sapat na dahilan kung  bakit ko siya 

liligawan. Hindi naman purket Crush ko siya. Mamaya hindi mag evolve yung nararamdaman ko sa kanya eh masaktan pa siya. Pero 

natutuwa ako kapag kasama ko siya. Ewan ko basta sweet ako sa kanya kasi ewan. HAHAHA! Ang gulo ko diba? XD  

Pero nung nakita ko tong Charmaine na to, ewan ko ba! Feeling ko ayaw ko na siyang pakawalan. XD  

Ang crush kasi matutuwa ka kapag nakikita mo sya. May kilig effect. Pero pag Love? mararamdaman mo din yun pero mas matindi!! tapos 

yung feeling na .. ayaw mo na siyang mawala sa tabi mo. XD 

" Hindi ba halata?! Edi sana kung may boyfriend ako, edi kasabay ko na yun kumain" antaray niya? Haha. Pero ok lang .. XD  

" Hahaha. Sabagay, pwede mag-apply" booom. Tapos nabilaukan siya. Inabot ko kaagad yung drinks ko sa kanya. 

"Hala sorry" sabi ko. 

"Hahh ? Uhum Uhum. Ang bilis naman kasi!! pero sanay na ako, lagi naman ganun eh" sabi niya. Sabagay, sa ganda niyang yan. 

Imposibleng walang nanliligaw sa kanya. 

" Hehe, ano? pwede ba?" kulit ko. 

"Hmmmmmmmm, try natin gwapo ka naman eh. HAHA!"sabi niya. 

" YYYYYEEEEEEESSSSSSSS !! " napatayo ako. tapos nagsisisigaw. 

  

"Yesss! Yesss!" Hahaha, Feel ko napasagot ko na siya agad. Anu ba yun?! Mejo nakakahiya pero wala akong paki. INLOVE AKO EH !!  

  

" Huuyy! Baliw ka?" tumayo siya tapos pinalo yung balikat ko. 

"Di pa kita sinasagot noh! Di ko nga alam kung anong pangalan mo eh!" sab i niya sa akin tapos umupo na siya. 

"Ayyy sorryy, ako nga pala si Dylan. Dylan Varquez ^______________^" Hahaha. Ngiting ngiti na ako, wala na. Kinikilig ako eh,  pinalo 

niya kasi ako sa balikat. XD  

" Haayyss! Dylan para kang nanalo ng lotto" sabi niya. 

"Bakit??" 

"Kasi pumapayag na akong maging girlfriend mo ^________  ̂" Sabi niya. 

WAAAAAAAAAHHHHHHHH !!! Ngumiti nanaman siya. Tokwaaaaa! Wala na nahulog na ako sa babaeng stranger na to. Pero hindi ko feel 

na stranger siya, kasi ang gaan niya kasama. Feel ko dati pa kami magkakilala. Hahahha. Wahh ganito ba pag inlove ♥♥ Oh yeah. Sarap 

sa pakiramdam ^_^ 



Kumain ako, ang bilis ko kumain siguro mga 5 minutes lang. HAHA! Mejo malakas ako kumain. pero kasi unti lang naman yung orde r ko 

eh ^_^ 

"Anong year ka na?" tanong ko. 

"Hah? Magkacollege na ako sa pasukan" 

"Ayy! Parehas tayo! San ka mag-aaral?" tanong ko. 

" Sa PUP ^_^" 

"Wooow! talino mo pala?" sabi ko. Haha! 

 

" Hmm. Hindi naman mejo lang. HAHA" sabi niya sabay tawa. Ganda nya talaga. 

"Ikaw?" tanong niya. 

Halah, nakapasa ako sa PUP, pero gusto ko talaga sa UP. 

" Sa PUP din ako!!" sabi ko. 

Oh alam niyo na? Kaya nag enrol ako sa PUP para kay Charmaine. Yan ang nagagawa ng LOVE XD  

Tapos na kami kumain. Tapos hinila ko siya. Punta kami sa Storyland. 

  

"Tara Roller Coaster tayo." yaya ko. 

"Hah? Wala akong pera. Pamasahe na lang to pauwi e" sabi niya. 

" No problem! Dahil boyfriend mo ako Treat ko date natin ngayon ^_^"  

Sumakay na kami ng Roller Coaster. 

Nagseatbelt na kaming dalawa. 

tapos umandar na. 

"WHOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!" sigaw ko. 

"WAAAAAAAAAAAAAAAAHH!" sigaw niya. 

" WHOOOOOOOOOOOO! MGA TAO SINAGOT NA AKO NI CHARMAINEEEEEEEE!!!!" sigaw ko. HAHAHAHA! Proud ako siyempre ang 

ganda kaya ng Girlfriend ko. My First Girlfriend ^_^ 

"Halahh! Uy, manahimik ka nga jan. Baliw ka talaga!!!" sigaw niya sa akin. 

Tapos biglang lumiko liko na yung roller coaster. Napakapit siya sa akin. Nakapikit lang siya tapos nagsisisigaw. 



"HAHAHAH!" tawa ko. Ang cute niya kasi, takot na takot. 

"Tawa ka jan!!! First time ko lang dito noh!! WAAAAAAAHHH"sabi niya. Hahaha ^_____^ 

Pagkatapos namin sa Roller Coaster. 

Niyaya ko siya magDance Revo. 

"Halah, hindi ako marunong niyan pati nakakahiya andaming tao na nakanuod sa atin oh?" sabi niya. 

Marunong kasi ako magDance Revo. Dancer ata to dre ^_  ̂, pero hindi ako sumasayaw sa School namin nung High School. Ayoko nga. 

Madiscover pa ako e. HAHA, joke XD  

"Ganun ba?! Pano yan. Sige ako nalang papakitaan kita ng Moves. HAHA!" sabi ko. 

" KISS MUNA SA GIRLFRIEND PARA PAMPALAKAS NG LOOB!!" biglang sigaw nung kung sino. 

" KISS NA YAN! KISS NA YAN!" sigaw ng mga tao sa likod. 

Wala na ako nagawa. Kiniss ko siya. Sa CHEEKS ^________^ 

HAHAHA ! Kinilig ako. Grabe nainspire akong magDance Revo. 

Natapos yung kanta. Siyempre Perfect XD  

" Ate, Kuya, Artista po ba kayo??" Tanong nung bata. Wag na kayo magtaka. Gwapo ako! Pati girlfriend ko maganda. 

"Hah? Hindi ah? " sabi ni Charmaine. 

" Kahit na po! Pwede po ba papicture ako sa inyo. Ang cute po kasi ng couple niyo eh. Sobrang bagay na bagay po kayo." sa bi nung bata. 

Woooooww! meron na agad sumusoporta sa Loveteam namin ^_^ 

Edi yun?! Nagpapicture na yung bata. 

Tapos andami gustong magpapicture sa aking mga babae. Tokwa! hindi sila nahiya kasama ko kaya girlfriend ko!!  

" Hindi pwede eh. Kung gusto niyo makakuha ng picture ko kailangan magkasama kami ng Girlfriend ko" sabi ko dun sa mga babae. 

Nagblush si Charmaine, haha. Lalo siyang gumanda. Ako kinilig din nung nagblush siya. Haha XD  

" Ayy sorry kuya!! Kala ko kasi Ate mo" sabi nung girl. 

" Ok lang, atleast ngayon alam mo na!" sabi ni Charmaine. Ang sungit. Pero ok lang, gusto ko din na selosa girlfriend ko. Hahaha ^__^  

Bumaba na kami. 

Parang natapos na yung masasayang araw ko. Malalayo na ako kay Charmaine.. ANO BA YUN!? Ganito ba talaga kapag inlove. Ayaw  mo 

ng mahiwalay sa taong mahal mo. Wahhhh >.< Charmaine!! Anong ginawa mo sa akin. Haha! 

" Ui Dylan, uwi na ako ^_^" sabi niya. 



"Halaahh, may CP ka ba?! Or FB? basta kahit ano" sabi ko. Natataranta ako, mamaya hindi na kami magkita nito eh. hayyss  

"HAHAHA! Siyempre naman noh?!" Kumuha siya ng papel sa bag niya.Tapos sinulat niya yung number niya pati yung email niya.  

"Salamat ^_^" sabi ko. 

"Haha, para kang adik! Normal lang yun noh? GF mo kaya ako" sabi niya. 

"Sabagay, tara hatid na kita sa sakayan" sabi ko. 

"Wag na. Ako na lang." sabi niya 

"Hindi pwede, mamaya kung ano mangyari sayo e" sabi ko. Nag aaalala lang ako noh? Sa ganda ng girlfriend ko eh! 

"Haha! Dylan 5pm palang nuh?! Ok nga lang ako pramis. Geh! Babye! Ingat ka!" sabi niya tapos umalis na. 

Hayyyss .. Mamimiss ko si Charmaine. Hayyss. Ano ba naman toh! Hirap palang mainlove >.< Pero masaya!!!  

Pumunta ako sa bilihan ng mga CP. Oo, wala akong CP nung Highschool. Kahit gusto ko, ayoko kasi andaming girls na nanghihingi  ng cp 

number ko e. Tssss. Ngayon may dahilan na ako magCP, pati College na ako noh! Nakakahiya kung wala. Haha ^_^ 

Pagkatapos ko bumili umuwi na ako. Mejo napagod ako ngayong araw. 

May 14,2012 ♥ I love this Day. 

At dun na nagsimula ang LoveStory namin ni Charmaine ^_^ 

  

End of Flashback. 

  

Nalungkot ako sa text ni Charmaine. Hindi niya ba alam na miss na miss ko na siya? Hayyss. 

Nakakita ako ng pamilyar na babae. Nakashades kasi siya. 

Pero tingin ko  talaga si Angel yun. Yung Crush ko. 

Kumakain siya ng Fries at McFloat. Kinalabit ko kas i may Icecream siya sa ilong. 

"Miss, may ice cream ka sa ilong" sabi ko. 

" Haahh ?? Ayyy oo nga!! Hahaha." tumawa sya tapos tinanggal yung ice cream sa ilong niya. Si Angel nga to,  

"Salamat ^_____^" tapos tumingin na siya sakin. Kaso nung makita niya ako, bigla siyang tumakbo. 

Problema nun? 

Hinabol ko nga. 



" Ui!! Angel!!" sabi ko. 

" Hahh ?? Sinong Angel hindi po ako yun!!" sabi niya sabay takbo ng mabilis. 

  

 

 Angel's POV  

Naghahabulan kami ngayon ni Dylan. ANAK NG TOKWAA talaga. Nakilala niya pa ako. Nakakahiya =.= may icecream pa ako sa ilong. 

WAHHH !! Malas ko talaga ngayong araw. 

  

Bat nga ba ako tumakbo?! Eh kasi naman nakita ko siya. Bumilis tibok ng puso ko!!! 

Eto na natataranta na ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Bwisseet! Ayaw gumana ng brain cells ko. Ayoko naman na huminto sa 

pagtakbo kasi hindi ko na alam yung gagawin kong excuse kapag nagtanong siya kung bakit ako tumakbo. Sinabi ko pa naman na hn di 

ako si Angel. WAHHH!!! MABABALIW NA AKO >.<  

  

Anong meron? Andaming tao dito. Dito ako sisingit para di niya na ako makita. Bwaahha. Gumana din utak ko ^_^ 

  

NYEEEEHH !! Bakit parehas kami ng suot ng mga babae dito. Nakashades sila, basta kung ano yung suot ko. Suot din nila!! Sumas ayaw 

sila .. Promotion siguro. 

Biglang may humila sa akin. 

tapos pinunta ako sa loob. Parang dressing room or what. 

Thank You LORD ! Nakawala na ako kay Dylan. Haha ^_^ 

  

" Walang hiya ka Camille." sabi nung bakla. hah? Sino yun?! 

"Bakit ngayon ka lang dumating?!! Kanina pa kami nagsisimula dito!! Ikaw na lang yun g kulang !!! dalian mo .. Ayusin mo na lang yang 

buhok mo. Pwede na yan " sabi niya. 

Hah? Sinong Camille? WAAHHH ! Ano ba tong napasukan ko. Napagkamalan pa ata akong member ng mga sumasayaw dito.  

" Hindi po ako si Camille! " sabi ko. 

" Hayyss .. ayan ka nanaman nagdadahilan. Dalian mo na, Malapit ka nang sumayaw. Itodo mo ah!! Ikaw pa naman inaasahan namin." 

  



Bigla na akong tinulak sa gitna. Tokwaaaaaaaaaaa. Andaming tao!! Naghihiyawan na sila. Si Camille siguro yung Climax sa sayaw an na 

to. HUHUHU! Ano ba toh?!! Hindi ako marunong sumayaw. 

Nakatayo padin ako. Hindi ko alam yung Steps. Nasa harapan ko ngayon si DYLAN ! WAAHH ! Mababaliw na ako. What to do?! What t o 

do?? >.< 

  

Nagmodel model ako. Naiimagin niyo ba? Hindi ako marunong magmodel. Basta todo yung kendeng ko habang naglalakad. 

Andaming taong tumatawa sa akin, pati si Dylan. Ang tigas kasi ng katawan ko WAAAAAAHHH!!!! >.< Wala ng time, ginagawa kong 

magmodel para tignan yung steps. Madali lang pala kasi paulit ulit. 

Mga dalawang beses akong nagmodel model. Tokwa! 

" Huy CAMILLE ! Anong ginagawa mo! Hindi ka magmomodel! Sasayaw ka!!!" sabi nung bakla pero pabulong lang. 

Bwisseet. Ayun kabisado ko na yung steps. 

TODO TODO NA TO !!!! 

"OHH YEAAHH !" sigaw ko. Feel na feel ko pa ah >.< 

Nakatingin lang sa akin si Dylan, pero tinodo ko yung pagsayaw ko. Nalaswaan siguro sa akin kaya umalis na. THANK GOD !!  

Sinong di malalaswaan eh malaswa yung steps!! Tapos TINODO KO! LALO TULOY NAGING MALASWAAAAAAA >.<  

"OHAAAAAAAA XDD" sigaw ko ulit tas sabay todo ng kendeng. Poteeek! Ako ba toh ? >.<  

Nagtatawanan na yung mga tao sa akin. Kasi ang tigas talaga ng katawan ko. 

Ito na siguro yung pinakanakakahiyang ginawa ko. Buti na lang may shades ako. 

Kundi mag susuicide na ako !!!!  

  

huhuhu! 

" Ui Camille, tapos na! Nasarapan ka!" sabi nung bakla. 

Tapos na pala yung sayaw. Ako sumasayaw pa din ng paulit ulit. 

Pusang Gala! Hndi ko napansin. Andami kasing bumabagabag sa utak ko e. Nakakainis!! 

IHATETHISDAAAAAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY >.< 

  

Wala na akong ginawa. Tumakbo na ako. 



Tinatawag nila ako pero hindi na ako lumingon. 

Sino pa bang maglalakas loob pumunta don?! 

"Camille! Gamit mo!!" sigaw nung bakla. Poteeek naiwan ko pa yung bag ko. 

bumalik ako. Kinuha ko yung gamit ko tapos sabay takbo ulit. 

Naiiyak na ako. Oo pramis! Nakakahiya talaga. Feel ko napakasiraulo ko para gawin yun. 

"Ui Camille ano ba? You did your best!!" sabi nung bakla. 

" Hindi nga po ako si Camille!!" sabay takbo na. Umiiyak na kasi ako. 

Hiyang hiya ako. 

Sumakay na ako ng Jeep. 

Katabi ko pa ngayon si Charmaine. Lalo akong nangigigil. Bwisseeet >.< 

Hindi niya ata napansin na katabi niya ako, saglit lang bumaba na agad siya. 

Buti naman. 

Tumigil na ako sa pag-iyak ko. Ambabaw ko ba?! Mejo iyakin kasi ako e. 

  

Hayyss .. mga ilang saglit lang nasa bahay na ako. 

  

"Nak, nabili mo ba yung libro?" sabi ni mama. Binaba ko na yung bag ko nilagay ko sa Sofa. 

" Opo, tignan mo na lang jan po sa bag ko" sabi ko sabay punta ng kwarto at higa sa kama. 

"Problema nak?" 

"Wala po.. napagod lang po" sabi ko. 

Sobrang pagod ko talaga -.- 

Andami kong kahihiyan. Sa National Bookstore, Sa McDo, yung nakita ako ni Dylan na may icecream sa ilong. Pero yung pinakamalupit 

yung sa Promotion. 

  

Hayyyss .. Sana nananaginip na lang ako ngayon. 

  



" tik ti LAAAAAAOOOOOKK " sigaw nung manok sa labas. 

" Psshh. Ang ingayy " sabi ko habang nakapikit. 

Dinilat ko na yung mata ko. 

4:30am yung oras sa labas. 

May pasok nga pala ako ngayon. 

  

Biglang kumulo yung tiyan ko. Nakatulog na pala ako kagabi hindi na ako nakakain. Tsssk. 

Sabagay pag ako tulog hindi mo ako magigising. 

  

Bumangon na ako para hindi malate. 

Gusto ko na din kasing kumain. 

  

WOOOWW ! Sarap pala ng ulam kagabi, PORKCHOP XD. Tsss ! Si Mama kasi eh .. dapat pinagtatadyakan niya ako. HAHAHA >.< jokes 

.. siempre di niya gagawin yun nuh XD 

Pinrito ko yung porkchop para masarap .. Nagkatalsik talsik yung mantika sa akin. 

" Aww. Aww ! Ang sama mo loko ka ah .. " sabi ko. 

" Wahaha. Pachusi ka pa kakainin din naman kita. " sabi ko ulit. Hohoho ^_  ̂yess ok na!! 

Halos kalahati ng kalderong kanin yung naubos ko. 

Hindi talaga ako gutom eh. HAHAHA XD 

Naligo na ako. Tapos nag-ayos then nag iwan n lang ako ng sulat ke mama. Kinuha ko na din baon ko tapos umalis na. 

" Ma, alis na ako." bulong ko ke mama habang tulog. tas kiniss ko sa cheeks. 

 

Nakasakay agad ako ng bus. 

Kapag maaga ka palang umaalis ng bahay may mga bus ka palang masasakyan. Deretso Cubao na yun ^_^  

 Ang bilis mapuno ah.. 

Bakit kaya walang  tumatabi sa akin. Ok na yun kaysa meron. Wahaha ^____^ 



" Mental " Waaahh. Katabi ko nanaman tong bakulaw na to. 

" Shoo! Shoo! Alis alis!! di kita kilala" sabi ko habang tinutulak tulak siya. Kainis .. 

" Bakit?? Gusto mo katabi mo kilala mo? Sayo tong bus??" sabi niya. Oo nga naman. Grr !  

"Hindi. Ewan ko sayo!" hayyss .. eto nanaman ang bangayan naming dalawa >.< 

"May assignment ka na?" tanong niya. 

TOKWA?! Anong assignment?! Waahhhh T.T 

"Hah?! May Takda ba??" 

"Sabi na nga ba eh, wala kang alam! Puro kasi lalaki ang iniisip!" sabi niya. 

"Eh paki mo?! Selos ka naman!" halah .. nu ba tong nasabi ko. 

" Selos ka jan. DUUHHH!!" sabi niya. 

"Ano ba yung assignment? ^_____^" hahaha. wala na akong choice kailangan ko ng utuin tong bakulaw na to.  

"Eto ohhh" binigay niya yung gawa niya. WOW ! Ganda ng sulat niya. Fairness ah?! Minsan lang kasi ako maka-encounter ng lalaking 

maganda ang sulat. Hoho XD  

"Woow ! Ganda ng sulat mo ah!?" sabi ko. 

"Sus! Inuuto mo lang ako eh!" sabi niya. 

"Hindi ah! Totoo naman eh. Pero pwede...."  

"Pwede mong hiramin? AYOKO NGA!" sabi niya sabay hila dun sa papel. 

"Dali na" inaabot abot ko. 

"Ayoko nga sabi eh! Saka pinaghirapan ko to noh!" sabi niya. 

"ANG DAMOT MO NAMAN!!!" sigaw ko sa kanya tapos tinigil ko na yung pag abot nung papel. Kainis bahala nga siya, sa iba na lan g ako 

manghihiram tutal maaga ako nakapasok ngayon. 

  

" HAHAHAHA ! Ang sarap mo talaga asarin" 

" Ewan ko sayo?! Wag mo nga akong kausapin." sabi ko. 

"Ayan na oh?! Kopyahin mo na" sabi niya. 

" Heeeehh .. pagkatapos mo ako pahirapan ngayon iaalok alok mo. Ayoko nga! Sayo na yan! Lunukin mo!" mejo pasigaw. Eh nakakainis 

na talaga siya eh! 



" Edi wag. Bahala ka jan" sabi niya. 

" TALAGA NOH!" Inirapan ko siya tapos tumingin na lang ulit ako sa bintana. 

Ang bilis ng biyahe namin ngayon. Walang Traffic, masaya pala bumiyahe kapag maaga eh ^_^ 

Hindi na ako nagLRT kasi sayang pamasahe, maaga pa naman eh. 

Itong bakulaw naman na toh ayaw naman umalis sa tabi ko. 

Nasa Jeep kami ngayon, pinupuno pa. 

"Hi Cedrick!" 

"Ui Charmaine!" sabi ni bakulaw. 

Tumabi si Charmaine kay Bakulaw. ANG LANDI TALAGA!  

Tssskk. Wag nilang sabihing may namamagitan sa kanila. 

 "Thanks nga pala ulit kahapon ah?!" sabi ni Charmaine 

"Ah? yun ba? Wala yun noh! Malakas ka sa akin eh!" sabi ni bakulaw. wew -.- 

"weehh. . bolero .. psshh .. chickboy .. " bulong ko. 

" mental may sinasabi ka?" 

" Hahhh ? Ako?? Wala ahh .. mag-usap lang kayo jan!!" pataray kong sinabi. 

"Antaray pala talaga ni Angel noh?" sabat naman ng malanding Charmaine na to. Kapal ng mukha! Hindi niya pa ako kilala noh!  

"Hahaha. Sinabi mo pa?" kinampihan pa ni bakulaw. 

MAGSAMA KAYO!!! 

" Hayyss, pwede ba!!! wag niyo nga akong pag-usapan. Ganda ng gising ko, ang ganda ng mood ko tapos SINIRA NA NGA NG 

BAKULAW NA TO!!! PATI BA NAMAN IKAWW!!!!" sinabi ko kay Charmaine tapos tinarayan ko pa. Mejo nagluluha na yung mata niya. 

Bwisseet !!! Ewan ko ba? Basta nung nalaman kong GF siya ni Dylan kumukulo na yung dugo ko sa kanya. Bwisseet ! Hindi naman siya 

yung may kasalanan basta ewan!!!!!  

" HOYY MENTAL ! Sumosobra ka na ah !! " sabi ni bakulaw. 

" IKAW YUNG SUMOSOBRA !! EWAN KO SAYO !! HINDI MO KASI ALAM !! WALA KANG ALAM !!" sinigawan ko na si bakulaw. 

Nakakainis talaga!! GRRRRRRRR !! Dami ng nakatingin sa amin. Bumaba na lang ako ng Jeep. 

Peste pagbaba ko nakita ko si Dylan. 

"Ui Angel!" sabi niya. 



Nagkunwari akong di ko siya narinig at nakita, sumakay ako sa ibang jeep. 

Dylan's POV  

 

Nasa Cubao na ako ngayon. 8am pa naman pasok ko, magLRT ba ako o magjeep? 

Naisipan ko nalang magjeep para puntahan ko si Charmaine sa Classroom niya kahit ayaw niya. 

Nakita kong bumaba ng Jeep si Angel. Tinawag ko kaso hindi  ata ako nakita. Sumakay ako sa Jeep ng pinagbabaan niya kasi yung 

kunduktor pinilit akong sumakay. 

Tapos nakita ko si Charmaine. Kasama yung kaklase ni Angel. 

"Charm!" yun kasi tawag ko kay Charmaine. 

Umupo ako sa gitna nila para makatabi ko si Charmaine. 

"Ui Dylan .. " mejo kakaiba yung face niya. Nagulat ata nung nakita ako. 

" Sakto, pupuntahan kasi kita ngayon sa room niyo eh. Namimiss na kita, ikaw kasi eh!" lambing ko. 

"hah? sabi ko naman sayo wag mo na ako puntahan eh." sabi niya 

"Bakit? Eh namimiss na kita eh!" lambing ko ulit. 

Cedrick's POV 

Hindi ko maintindihan yung nangyayari ngayon. Akala ko ba break na sila ni Dylan? Ano ba talaga? Sino ba paniniwalaan ko?? Ba ka 

nilalandi lang ni Dylan si Charmaine para magkabalikan sila ulit. Grrr .. Napakaplayboy!  Ayoko naman mag-interrupt sa conversation nila. 

Mamaya mag-away kami ni Dylan baka sabihin nun nakikialam ako sa relasyon nila. 

Nag-uusap lang silang dalawa. Hindi ko na sila masyado marinig kasi nagbubulungan na lang silang dalawa. Tapos ang ingay ingay pa sa 

labas. 

Nakarating na kami ng PUP. 

Nakasunod lang ako sa kanilang dalawa, maya-maya hinawakan na ni Dylan yung kamay ni Charmaine. Medjo nagulat ako pero di ko 

nalang pinansin. 

Si Charmaine naman pilit na tinatanggal yung pagkahawak ni Dylan sa kamay niya kaso wala na siyang nagawa kasi ang higpit siguro ng 

hawak sa kanya ni Dylan. 

  

Hindi ko na sila sinundan, hintayin ko nalang yung paliwanag ni Charmaine sa akin mamaya. 

Nasan nga pala si mental? 



  

 Angel's POV  

 

Nasa PUP na ako. 7am pa lang .. 

Hindi ko alam kung pupunta na ba ako ng Room. Eh kasi baka andun si Bakulaw pati Charmaine eh. Nakakahiya yung ginawa ko. Nito ng 

mga araw lagi na lang akong galit. 

Nakakainis, hindi naman ako ganito eh. Huhuhu. Bakit ganito ako? 

Umakyat na ako ng building. 

Nakita ko si Charmaine at Dylan magkaholding hands. 

Eh ano?! Paki ko? Magsyota sila eh. Normal lang yun. 

Dumeretso na ako ng Classroom. 

Nakita ko kaagad si Bakulaw, hindi ko siya pinansin. Nahihiya ako sa kanya, napagbuhatan ko sya ng salita. Naiinis ako s a sarili ko. Feel 

ko ang sama ko. Oo, ang sama ko ata >.< 

  

Kinausap ko si Shane 

"Shane, may assignment ka?" tanong ko. Gagawa na lang ako ng assignment para mawala tong inis ko. 

"Oo naman, wala ka pa ba? O heto oh kopyahin mo na yan" 

"Salamat ah ^______^" kinuha ko yung gawa niya. Hindi ako umupo sa proper seat ko kasi andun si bakulaw eh. 

Katabi ko ngayon si Shane. 

Mga 10 minutes tapos ko na yung assignment. 

"Shane, thank you. Tuloy mo na nga pala yung gusto mong itanong sa akin." 

"Ahh, gusto ko lang tanungin kung ano problema mo." 

  

Kinwento ko lahat nung problema ko. Sinimulan ko na crush na crush ko si Dylan, hanggang sa mga nangyari kanina lang umaga. P ero 

hindi ko sinabi sa kanya yung nangyari kahapon na magkasama si Charmaine at Bakulaw. Pati puro kahihiyan nangyari sa akin. Ayoko na 

maalala yun. 

Buti na lang absent yung first subject namin. Kaya tuloy tuloy kwentuhan namin ni Shane. 



"Alam mo Angel, Move On teh! Hayaan mo na yun si Dylan. Crush ka nga niya pero hindi ka niya Love. Alam mo yun? Magkaibang 

magkaiba kasi yun" 

"Ahhh." sabi ko. 

"Kaya ka nagkakaganyan kasi may feelings ka padin kay Dylan, nagseselos ka kaya ka ganyan. Parang lahat ng tao gusto mong awa yin. 

Ang tawag jan BITTER >.<" 

"Ahhhhh. Ganun ba... Shane! Turuan mo ko wag maging Bitter .. Plsss ^____^" sabi ko. 

"Hmmm, hindi kasi natuturo yun Angel eh. Pero ang maganda, tigilan mo na si Dylan. Iwasan mo siya muna ngayon. Kapag feeling mo 

wala ka ng gusto sa kanya. Sige pwde mo na siya ulit kausapin." 

"Halaah, ang hirap naman gawin yun!" sabi ko. 

"Kaya mu yun?! Saka teh! Accounting course natin noh! Baka nga pangalan mo makalimutan mo na eh sa sobrang hirap" 

"Sabagay! Tama ka jan teh!"sabi ko . . Haha .. nahawa tuloy ako sa "teh" nya XD 

"Ayan! Bumalik na ulit si Angel ^_^" 

"Thanks talaga Shane ! You're my Angel O:)" tapos niyakap ko siya. 

"HAHAHA ! Ikaw kaya si Angel" sabi niya. 

"Corny teh ! " sabi ko tapos sabay kaming tumawa. 

Lalapitan ko na sana si bakulaw kaso kausap niya si Charmaine. Kaya nagkwentuhan na lang kami ulit ni Shane. 

  

Charmaine's POV 

Kausap ko ngayon si Cedrick. Siyempre ginawan ko ng palusot lahat ng nangyari kanina. Sinabi ko kasi na ayaw maniwala ni Dyla n na 

nagbreak na kami. Kaya ganun na lang kadesperado si Dylan sa akin. 

As usual, naniwala naman si Cedrick. HAHA =)) 

"Sensya na ah. Sayo lang kasi ako nakakapag open eh" sabi ko kay Cedrick. 

"Ahhh, Ok lang nuh? Saka kung kailangan mo ng kaibigan andito lang ako" sabi niya. Bigla ko siyang niyakap. 

"Salamat talaga Cedrick, salamat" sabi ko. Malandi ba ako? Hindi naman masyado natuwa lang talaga ako sa sinabi niya. 

"Haha, Everything is fine ok." tapos tinapik tapik niya yung likod ko. 

"AYIIIIIIIIEEEEEEEEEEEEE" Nagtilian yung mga kaklase namin. 

Si Cedrick nagblush lang. Pati ako .. 



"PUP TEEEEENNNNNNSSS!!" Sabi nila. 

" Halah? Kayo na ba?! " tanong nung mga kaklase namin. Hindi makapagsalita si Cedrick, ito na pagkakataon ko. 

"Ahh, Oo kami na. Ngayon lang sinagot ko siya." sabi ko. 

Gulat si Cedrick O_________O 

Si Angel poker face look. 

"Nays Cedrick! Siya pala yung sinasabi mong babaeng gusto mong pormahan e!" sabi sa kanya nung babaeng katabi ni Angel. 

"Ahhh, Oo. hehe" sabi ni Cedrick. Booom! Buti naman hindi ako napahiya. >:)) 

Tumigil na yung pang-aasar sa amin. 

Pumasok na yung 2nd Prof. namin this day. 

As usual discussion...  pagkatapos ng 2 hours nagpaalam na yung prof. 

Cedrick's POV 

Lumabas na yung Prof. namin sa 2nd Subject. 

Halos hindi ko naintindihan yung mga pinagtuturo niya , pano ba naman kasi nakakagulat talaga yung sinabi ni Charmaine.  

Pero natuwa ako. HAHAHA =)) Hindi na ako magpapakahirap na manligaw sa kanya. Kaso kami na ba talaga?! Ang gulo kasi eh. 

Lunch Break na. Naglabasan na yung mga kaklase ko. 

"Ui Cedrick! Ok ka lang?" tanong ni Charmaine 

"Hah? Oo naman." sabi ko 

" Nakatulala ka kasi eh. Nagulat ka ba sa sinabi ko kanina?" tanong niya. 

"SOBRA! Tayo na ba...." hindi ko na natuloy yung kasunod kasi bigla na niyang tinakpan yung bibig ko. 

"Oo! Boyfriend. Tara na kain na tayo" sabi niya. Sabay hawak sa kamay ko.  

Ang Awkward. Kanina lang kasi magkaholding hands sila ni Dylan eh. Psshh. Hindi ko na kailangan pang intindihin yun. Naniniwala ako 

kay Charmaine. 

"Wait a minute" may humila ng braso ko. Si Mental 

"Ano yun?!!!!" pairap na tanong ni Charmaine kay Angel. 

" Sorry! Sorry talaga sa inyong dalawa. Bukal sa puso ko yung ginagawa ko. Sorry talaga, andami ko kasing problema eh, nadadamay pa 

tuloy kayo." tuloy tuloy siya sa pagsasalita. 



"Pati Congratulations sa inyo. Sana maging masaya kayong dalawa." tapos tumakbo na si Mental. Kakaiba yung mukha  niya ngayon, 

mukhang madami nga siyang problema. Gusto ko sana siyang habulin para mag sorry kasi nasigawan ko siya kanina ng hindi ko nam an 

talaga alam kung anong nangyayari sa kanya. 

Kaso hinila ako ni Charmaine. 

"Cedrick, tara na. Hayaan mo na siya." 

Wala na ako nagawa. Bumaba na kami. 

  

Nasa tapat na kami ng Canteen ng bigla naming nakita si Dylan at Angel na nag-uusap. 

Mukhang nagalit sa kanya si Dylan, pero mas kinagulat ko nung hinawakan ni Angel yung kamay ni Dylan. 

" Look at that girl. Napaka-Flirt talaga. Sabi na nga ba eh! Diba Cedrick??" sabi ni Charmaine. Mukhang totoo nga. 

" Tara na Charmaine wag na tayo kumain dito." sabi ko. Naiirita kasi ako sa mga nakikita ko. 

"Tama, mahawa pa ako ng Virus ng malanding babae na yun, kanina kala mo ang bait b ait eh! Nasa loob talaga ang kulo!." sabi ni 

Charmaine. Ayoko naman siyang sitahin. Normal lang na maramdaman niya yun kasi kakabreak lang nila ni Dylan eh.  

Bumili na lang kami ng burger ni Charmaine. 

Hanggang ngayon naaalala ko padin yung ginawa ni Angel. Hindi ko alam pero nalulungkot talaga ako. 

"Cedrick?? Is there any problem?"tanong ni Charmaine. Hayy! Kasama ko yung girlfriend ko pero bakit si Angel nanaman nasa isip ko. 

Kainis >.< 

"Hah? Wala. Hehe" 

"Tara" hinawakan nanaman niya yung kamay ko, tapos pumunta na kami sa Room. 

  

Angel's POV  

 

Nakakagulat yung sinabi ni Charmaine kanina. Sila na daw ni Bakulaw, ang bilis naman. Malandi ba talaga siya? Or what? Ayoko ng 

magalit sa kanya. Wala siyang kasalanan pati tama si Shane. Move on! Haha, may Goal pa akong maging CPA ♥ 

  

Lunch break na. Nagsorry ako sa kanilang dalawa. Hindi ako sumigaw, ang saya! Ang sarap sa pakiramdam ng hindi bitter. Hahaha  XD 

  

Bumaba na ako, nakita ko si Dylan sa Canteen. 



"Hi Dylan!" sabi ko. Ngayon, hindi na bumilis tibok ng puso ko. Ang bilis ko bang mag move on? Haha. Joke lang XD 

"Ui Angel?? Kaklase mo ba si Charmaine?" tanong niya.  

"Oo naman!" sabi ko. 

"Nakita mo ba siya?" tanong nya. 

"Oo, kasama si Bakulaw. Este Cedrick. HAHA XD"sabi ko. 

"Hah? Sino yun?" tanong nya. 

"Yung boyfriend niya. Teka, break na daw kayo ah??" 

" Hah? Sino nagsabi sayo???" 

"Si Charmaine malamang" sabi ko. 

"Nako Angel! Wala akong time para makipagbiruan sayo!!, alam kong Crush mo ako kaya please lang wag kang gumawa ng storya para 

magbreak kami. Mahal na mahal ko yun!" nagulat ako sa sinabi niya. Whhhhhaatt? Goraabee makapag JUDGE. Grr!  

Magwowalk out na sana si Dylan pero napigilan ko. Hinawakan ko yung kamay niya. 

"Dylan, maniwala ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo..." mahinahon kong sinabi sa kanya. 

"Angel, kahit crush kita. Ay estee. Binabawi ko na, ayoko makipag-usap sa mga sinungaling!" yun na yung last na sinabi niya tapos 

nagwalk out na siya ng tuluyan. 

"Awwttssss." sabi ko. Aww talaga! Nagsasabi naman ako ng totoo eh? Bahala nga siya jan. Ano naman kung hindi na niya ako Crush. 

Hindi ko na rin siya Crush noh! Ang sama ng ugali niya.  ANG SAMA NIYAAAAAAAA >.< 

  

Umorder na lang ako. Dinamihan ko talaga. Nakakainis kasi si Dylan eh. Ang bilis niyang makapagJudge sa akin. Nakakainis tala ga. 

GRRR !! 

Pagkatapos ko kumain dumeretso na ako ng room. 

  

Nakita ko si Bakulaw pati si Charmaine, nagtatawanan. 

Kaso nung makita ako ni Bakulaw, tumigil siya sa pagtawa. 

Lumapit sa akin. Hinila ako palabas. 

  

Ngayon ko lang nakitang galit sa akin si Bakulaw. 



Hindi ko alam kung ano bang nagawa ko?! Ano nga ba?! Wala naman ah. Nagsorry na nga ako eh T.T Hindi na siya bakulaw ngayon. 

Halimaw =.= 

  

"ANGEL! MAGTAPAT KA NGA SA AKIN!" sigaw niya sakin. Anong pagtatapat ko? Hala? Nababaliw na ata to. 

"Anong pagtatapat ko? Sayo?" 

"May gusto ka padin ba kay Dylan?" lubdub lubdub .. Anong meron? 

"Hah? Ano? HINDI NA NOH!" sabi ko. 

"SINUNGALING!" Ang lakas ng pagkakasabi niya. Awwwwww. 

" talaga naman eh! Bakit ba kayo ganyan sa akin?! Ang bilis bilis niyo magjudge!!! BAHALA KA! PANIWALAAN MO YUNG GUSTO MONG 

PANIWALAAN!!! WALA NA AKONG PAKI!!!" Tumakbo akong Galit na galit. Nasigawan ko nanaman siya. Naiiyak nanaman ako. Naiiyak 

ako sa GALIT!!! 

  

  

Pumunta ako sa corridor na wala masyadong tao. 

Sumisikip dibdib ko. Nakakainis! Bakit ba sila ganun? 

Umupo muna ako, tas nagiiiyak. 

"Bakit (sniff...) bakit??? , bakit kayo ganun?? Huhuhuhu" 

  

"Ganun ba talaga ako kasama??? (sniff...)"  

Tumayo ako tapos sumampa dun sa veranda. 

Sumigaw ako.. 

. 

  

  

" MGA LALAKI!!!!!!!!!!! WALA KAYONG KWENTAAAAAAAA!!!" Grrrrrrrrr! pero nung nasigaw ko toh. Nabawasan yung sakit sa dibdib ko. 

"AHAHAHAHA" bigla akong tumawa. Hala? Mental na nga ako. Psshh. Eh ano naman?? Wala naman maniniwala sa akin eh? 

Tawa lang ako ng tawa. 



"Ahahaha, bat pala ako umiiyak? HAHAHA. Halah? Baliw? HAHAHA. Mga lalaki? Pshh. WAHAHAHA!"  

Ahhh, alam ko na kung bakit!! Kasi alam mo yun? Never pa kasi akong nasasabihan ng Sinungaling eh! Ngayong araw lang talaga. Tapos 

dalawang beses pa. TOKWAAAAAAAAAAAAA!!!  

"SINUNGALING DAW AKO?! HAHA. TAMA BA YUN?!" sabi ko. 

Cedrick's POV 

 

Nagtatawanan kami ni Charmaine ng makita ko si Angel. 

Hindi ko alam basta bigla na lang ako tumayo. Hinila ko siya. 

Nag away kaming dalawa, tinatanong ko kasi kung may gusto pa din siya kay Dylan, eh sabi niya h indi. Nasabihan ko siya ng sinungaling 

.. kanina ba naman kasi eh.. hinawakan niya yung kamay ni Dylan .. tapos ewan ... naiirita ako!!! 

Sinigawan niya ako. Halos mangiyak ngiyak siya sa sinabi nya. Nasaktan ko ata siya. Wahh! Cedrick ang sama mo. Ano nama n kung 

hinawakan niya yung kamay ni Dylan? 

Hindi ibig sabihin nun may gusto siya dun. Diba dba?? 

Bumalik agad ako sa Room kaso wala si Charmaine. Tae .. san pumunta yun? Sya lang makakasagot ng tanong ko ngayon.  

  

Ayun? nakita ko siya. Hawak siya ngayon ni Dylan. 

Hihilain ko na dapat si Charmaine ng biglang siyang umiyak sa harap ni Dylan. 

"Dylan.. ano ba.. nasasaktan ako.." 

"Sorry.. May itatanong lang ako, saglit lang to Charmaine.. 

  

ano .. 

  

Mahal mo ba ako?? ."  tanong ni Dylan. 

  

Hindi alam ni Charmaine yung isasagot niya. 

  

"Dylan, break na tayo" mahinang sinabi ni Charmaine. 



"Hahhh ? Hindi pwede!!!" 

" Break na tayo!!! May mahal ako. Si Cedrick .. siya .. siya yung mahal ko !" sabi ni Charmaine sabay takbo. 

  

Nakita niya ako, nagulat siya. 

Pero bigla niya ako niyakap. 

"Cedrick.. huuhuhuhu T.T Mahal kita.." 

Si Dylan .. Walang expression. Halatang nasaktan siya ng sobra .. ang gulo? matagal na sila break diba? Pero sabagay sabi ni Charmaine 

ayaw maniwala ni Dylan na break na sila. 

  

Si Dylan walang nagawa, hindi niya ako inaway, tumakbo lang siya. 

  

Dylan's POV  

 

  

Tumatakbo ako ngayon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Naiiyak ako. Oo, ang sakit sobra! First love ko..... yung first love ko hindi 

na ako mahal .. awwwwww .. pooteeeekk .. gusto ko ng magsuicide ..  

  

" Mahal na mahal kita Charmaine .. mahal na mahal .. " bulong ko sa sarili ko. 

Hanggang makarating ako sa corridor na wala masyadong tao. 

  

 nakita ko kaagad si Angel.  

Sumigaw .. 

  

 "SINUNGALING DAW AKO?! HAHA. TAMA BA YUN?!""  

  

 Hindi ko alam gagawin ko. Nasaktan ko talaga ata siya, pero bakit ganun siya umiyak. Talaga bang may gusto siya sa akin? Sana pala si 

Angel na lang yung .. hayysss .. walang panahon para isipin yun. 



Papalapit na ako ng biglang may babaeng humila sa kanya. 

  

"Alam mo? Nasisiraan ka na ng bait noh? Walang mental dito! Layas!" sabi nung babae sa kanya. 

"Bakit? Sino ka po ba?" sabi ni Angel tapos sabay punas nung luha niya tapos sipon niya. HAHA! Patawa talaga tong babae na to  >.< 

"Tanga talaga! Hindi mo ba alam? Kaklase mo kaya ako noh!" sigaw niya kay Angel. 

Laughtrip XD Sabagay ilang days pa lang naman, pero kahit na dapat kilala na niya yung mga classmate niya kahit sa mukha lang . 

"Bakit ka nandito? Tawag na ba ako ni Prof?" sabi naman ni Angel halatang wala talaga siyang alam. 

"Grrrrrrr. ENGOT KA TALAGA! Walang Prof. kaya nga ako nakalabas e!" 

tapos di ko na alam yung sumunod. Kasi umalis na ako dun sa lugar na yun, mejo nawala yung lungkot ko dahil kay Angel. Psshh. . 

Nakakaguilty tuloy nung sinabihan ko siya ng ganun, dinamdam  talaga. Sorry Angel, sa susunod kasi wag mo ako pangunahan, hayyy ... 

sino nga ba talaga ang nagsisinungaling? Si Angel o si Charmaine. Psshh. Hindi na mahalaga, wala na kami ni Charmaine. Sakiii iiit >.< 

Umuwi na lang ako sa bahay para makapagpahinga, nawalan na ako ng gana pumasok. 

Angel's POV  

 

Nakikipag usap ako ngayon sa hindi ko kilalang classmate. Malay ko bang classmate ko siya? Psshh. >.< 

"Alam mo naiinis talaga ako sayo e" sabi niya. 

"Hah? Bakit naman?" 

"Basta! Maiwan na nga kita. Nakakainis ka talaga!" tapos umalis na siya. 

  

Halah? Ano naman kaya nagawa ko dun?! Wala naman ah?! Bat andaming taong nagagalit sakin? Masama ba talaga ako? T.T 

  

Ayoko ng umiyak pagod na ako. 

Ok na ako ngayon. Hehe! Nalabas ko na yung galit ko e, 

Baka nagsiuwian na yung mga classmate ko. 

Pagbalik ko ng room wala na ngang tao..  

 Cedrick's POV  



Napatahan ko naman agad si Charmaine. Nasa room na kami, buti walang prof. kundi maabsent si Angel. Tsskk! Naguguilty talaga ako sa 

sinabi ko kay Angel. Hayy.. 

"Cedrick, totoo yung sinabi ko kay Dylan kanina. Mahal kita" sabi ni Charmaine 

"Hah? Ang bilis naman ata?? ??" nakapagtataka kasi diba? Ako nga eh! di pa naiinlove. Wahaha, EDI AKO NA XD  

"Hindi ko nga din alam eh! I hate you kinuha mo puso ko e. AHAHA" sabi niya. haha, ang kulit pala ni Charmaine >.< 

Wahhh! kumpleto na niya ang Ideal Girl ko. Poweeeh XD HAHA, pero bakit ganun? ganito na ba yung inlove? Hindi eeeeeeeh >.< sa bi nila 

kakaiba daw yun bat ganun parang parehas lang yung nararamdam ko kay Charmaine dun sa mga past girlfriends ko. Pero ok na din! 

Wahaha, atlis hindi ko pa malulunok yung sinabi ko ke Papa :D 

Nasan na yung mental na yun? Bakit hindi pa bumabalik. TSK!, napakacareless pa naman nun. Nagkita kaya sila ni Dylan? Parehas  kasi 

sila ng tinakbuhan kanina eh >.< 

  

"Tara na Cedrick, uwian na oh? Sabay na kaya tayo umuwi!" sabi ni Charmaine. 

"Hah? Yung gamit ni Mental pano yan?" 

"Hayaan mo siya. Babalik din yun! Teka, nagseselos na ako >.< Bakit ka masyadong nag-aalala dun. Tsk!" 

"Hindi naman sa ganun, pano kung manakawan yan?" 

"Ehh... tara na kasi >.<" sabi niya tapos sabay hila sa akin sa labas. 

  

Bumaba kami tapos bumili ng pagkain. 

Tapos sabay nga kaming umuwi... 

  

Sa Bus 

Kumapit sa akin si Charmaine tapos nilagay niya yung ulo niya sa balikat ko. 

"Cedrick, Iloveyou" 

"Hah? Haha." 

"Wala man lang reply.." 

"Ehhhh.." bat ganun???????? hindi ko masabi. Samantalang dati waahh! Nagbabago na ba ako? 

"ehh ano? di mo ko mahal? Ok lang. Di naman kita pipilitin eh, pati alam ko mapapamahal ka din sa akin" sa bi niya. 



 hindi na lang ako nagsalita tapos mukhang nakatulog na siya. 

Nag-aalala ako kay mental, hayyss. GUILTY AKO NYETAAAAAA >.<  

Gusto talaga ng puso kong bumalik, ayy ewan! PUSO? Anu daw?? ayy bwisseett. 

Hindi pa naman kami nakakalayo, traffic kasi. Sinandal ko si Charmaine sa bintana hnd naman siya nagising agad, bumaba na agad ako. 

Sumakay ako ng jeep pabalik. Pssshh, nababaliw na ako, waahh! OO baliw na talaga bwiseet. 

Angel's POV  

 Pasakay na ako ng bus ng makita kong tumatakbo si bakulaw papunta sakin. 

"MENTAAAAAAAAL!!!" sigaw ni bakulaw tapos hingal na hingal. 

"Problema mo?! Bat hindi ka pa umuuwi? hah?" sabi ko. 

Tumigil siya tapos huminga. Hingal na hingal eh. Problema ba nito?! May naiwan ba siya sa akin or what?! Ahh tama! Bad to eh!  Bat ko 

nga pala to kinakausap? Pshhhh >.< Nakalimutan ko. XD 

"Sorry.." sabi niya, sabi na nga ba eh.  

"Ok." yun lang sabi ko kasi medyo inis pa ako sa kanya. 

"Mental, Sorry talaga. Sorry talaga... yun na lang masasabi ko kasi basta sorry na." sabi niya, tsssk. Mukh ang sincere naman siya sa mga 

sinasabi niya. Hmm? Nu gagawin ko? Taray effect? XD 

"Ok" sabi ko ulit. wahahha! Taray effect ginawa ko tapos sumakay na ng bus. 

"Hoyy Mental!! Wait!" sabi niya 

Sumakay na kami ng bus, punuan ung bus kaya no choice nakatayo kam ing dalawa. Hindi ko siya masyadong tinitignan, taray effect nga 

diba?? 

Cedrick's POV 

 

Nasa bus kami ni mental ngayon, grabe first time ko toh. Tumayo sa bus? Takte!! pero di bale kasama ko si mental. Halahh ? Pr oblema 

ko? tsss! bat ang saya ko kapag nakikita ko siya, tas ngayon kahit ang taray niya natutuwa ako. Namiss ko yung nag aaway kami. 

Wahahha. 

  

Hallahhhh ? Walaa! Oyy!! wala kayong nabasa ah? wala yun .. tssskk di totoo yun joke lang yun. WAAHH! Nababaliw na ako.. taktee >.< 

"Ang..Ange..." Wahhhhhh!! Hindi ko maibigkas yung pangalan niya. Nu ba itong puso ko, parang kakawala na sa katawan ko kapag sinabi 

ko yung pangalan niya. Pusang gala anong meron? 

"MENTAL!!" Yun! Mas maganda kung Mental. Waahahha kaso napasigaw ko ata. Biglang nagtinginan sakin yung mga tao. 



Napatingin din sa akin si Angel kaso inirapan lang ako. 

"Hala, uy!" sabay kalabit kay Angel. 

"Holoohh? Problema mo po? di po kita kilala" sabi niya. Anak ng Tipaklong tong babae na to. 

"Sorry na nga eh! ako na nga tong nagsosorry GANYAN KA PA!!" sabi ko, nakakainis diba? mamahiya ba ? nakakainis talaga. Mejo 

lumayo ako sa kanya pero hinawakan niya ako sa braso. 

"Hahaha, Joke lang, Ok na! bati na tayo Bakulaw!" sabi niya. Yehey! halah ? bata? hahaha. pero natuwa ako. YESS!! WAHAHAHA XD  

"Yan! Buti naman!!" sabi ko. 

"Libre mo muna ko =)))))))))" langya tong babae na to. papalibre pa? hahaha. Di bale ok lang!  

"Osige, sa SM " sabi ko. 

"YEHEEYY!" sabi niya 

And there's a SILENCE .. HAHAHA 

Nakatayo lang kami. Ako nakakapit malapit sa pintuan tas siya nasa likod ko. 

Grabe sakit na ng paa ko, musta naman kaya tong mental na to? ok lang kaya to? hmmm. 

Biglang preno yung bus. 

. 

.. 

. 

. 

lubdub . 

lubdub. 

lubdub.. 

  

Anong mayroon sa puso ko? TOKNENENG!! Feeling ko nalulunod ako eh, di makahinga sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. 

Ano nga bang nangyari ? TOKWA! Napayakap sakin si ANGEL !!!!!  

"Ayy sorry!!" sabi niya. 

"Hahh? Ehh? Ok lang! HAHA!" sabi ko, muntimang >.< 



"Weeehh? Tuwa ka naman!?" sabi niya 

"Kapal nito! kala mo type kita? Manigas ka!" sabi ko. 

"Joke lang eh! Hahaha, to naman! May GF ka na kaya noh? hindi ako nanunulot. Sorry pati di ko sadya yun, mamaya sumbong mo pa ako 

kay Charmaine eh" sabi niya. Oo nga nuh? putik! parang lagay nito nakikipaglandian ako. May gf na nga pala ako. Wahh! XD  

"Hahaha, Syempre hindi noh?" sabi ko. 

  

Mga ilang minuto lang nakababa na kami ng SM. 

  

"Tara MCDO tayo" sabi ko. 

"Yess! Kahit McFloat lang!" sabi niya 

"Hmm, sige dagdagan ko na din yan ng Fries" 

"Talaga?" 

"Naman!" sabi ko. 

Tapos bumili kami dun sa take out. Tapos kinain namin habang papalabas ng SM. 

"Cedrick!" 

"Una na ako ah! Ingat ka! Thanks sa Fries!!" sabi niya tapos sumakay na ng jeep pauwi. 

"Cedrick!" 

"Cedrick!" 

"Cedrick!" 

Tokwaa? anong meron parang nageecho yung sinabi niya. WAHHH!! First time niya ko tinawag  sa pangalan ko. Bat ganun? Tuwang tuwa 

ako. AHAHAHHA >.< Angel paulit .. wahahaha. Halah? Ano ba toh? Waaaaaaaahh !!!! NO NONO NO NON ON O!! >>.>>  

  

Naglalakad ako ng ngiting ngiti. Nababaliw na ba ako? ano ba tong nararamdaman ko? Nakakainis pero nakakatuwa. Ngayon lang ako 

nagkaganito kaya siguro masaya ako. HAHA. Baliw na nga talaga ako. Wahhh !! May sakit ba ako or what? bahala na nga. hahaha!   

Basta masaya ako nakasama ko si Angel......  

 Angel's POV  



 

Nakauwi na din ng bahay ........ yeeeeeyyyyyyyy =)) Thanks sa bakulaw na yun at may McFloat at Fries ako. Wahahahaha :D Imba talaga 

nagagawa ng taray effect eh XD  

  

Ayyyyyyyyssss, naalala ko nanaman ang nakakalungkot na bagay na yun. Bad ba talaga ako?? hindi naman diba??! 

  

Psshh. Ano ba gagawin ko? Hmmm. Magcellphone kaya muna ako? hahaha. Antagal ko ng di nabubuksan mula nung pasukan pa. 

WAHAHAHA, eh kasi No time eh. Im bussy yow XD  

Pagkabukas ko ng CP. 

Tokwaaaaaa, no space for new message. 

400 unread messages 

Taeeeee! for sure puro gm yan at kung ano ano pa. 

Delete All Messages. Ehh? katamad basahin ung iba eh. Sige try mo bsahin isa isa? HAHA XD 

Paunli ba ako or wag? Psssshhh. 

Wag na nga lang. Wala din masyado nag gm ngayong araw kaya wala siguro may load. 

MakapagOL nga >:) 

  

75 notification , 1 message at 10 friend Requests. 

  

Tingin tingin sa noti .. psshhh .. wala masyadong trending .. hahaha XD 

1 message .. 

  

Cedrick: Mental! yung shades ko!! (Yesterday) 

  

Holloohhh .. anong shades ?? hmmmmm. AHHHHHHHH ! Yung sa national bookstore!!! 

"Mama!!! May nakita po ba kayong shades sa bag ko nung pumunta ako nung national bookstore?" 

  



" Oo, andun pa din sa maliit mong bag tignan mo na lang" sabi ni mama. 

"SOLOMOOOTT!! ;))" buti naman. akala ko nawala eh. 

  

Ayun!!! Nandito nga, hohoho! ayoko nga ibalik. Wahahha >;))) Jokes! 

Ano imemessage ko? hmmmm. 

  

May nagchat. 

  

Cedrick: Mental! Salamat ^_^ 

Angel: Problema mo? ako nga dapat magpasalamat eh! 

 yung shades mo, bukas ko na ibalik. 

Cedrick: Tama yun! Akala ko nga nawala na eh, nasayo nga pala. HAHA XD 

Angel: Hoho! May takda ba tayo?  

Cedrick: Takda talaga? XD Waleeyy! 

Angel: Waleeyy ka jan. BAKLA! 

Cedrick: HAHA. Nakikigaya lang, bakla agad? 

Angel: Psshh. Aminin mo na kaseee .. Ui? OL si Charmaine ah? Yieeeeee. 

Cedrick: Yup! Kachat ko kanina pa. 

Angel: Ayieeeeeeeeeeeee. Ganda ng couple niyo ah. Ayy! Si Charmaine lang pala. Wahaha >.< 

Cedrick: Ang sama nito! Ui secret lang to ah. 

Angel: Ano yun? Na bakla ka? Ok lang. Hindi makakarating sa iba XD WAHAHAHA!  

Cedrick: Mental ka talaga >.< samin ni Charmaine! hindi ko pa nga siya nililigawan eh pero sabi ko naman sayo eh! sa gwapo kong to. 

babae ang naghahabol. 

Angel: KAPALMUKS!!!!!!!!!! Bat mo ba sakin sinasabi yan. Tssskk! Ayaw mo pa? GF yan ni Dylan tas ngayon ikaw na ang nag mamay ari 

sa kanya. mukhang ayaw mo pa.. 

Cedrick: haha. oo nga noh? eh kaso ang weird kasi eh. 



Angel: Ganun ba? Weird ka kasi. Bakulaw! =P 

Cedrick: ang sama mo talga. bahala ka nga jan, buti pa si charmaine babes ko. 

Angel: Wahahaha, yieeeeeeeeeeeee >.< PrintScreen ko yang chat mo! 

Cedrick: Bahala ka. Waahahaha =P 

Angel: yaw ko, katamad eh. geh out na ako. babye baku .. XD  

Cedrick: anung baku ? baku ang ano ?! 

Angel: Wahahaah. Short lng ng bakulaw XD Geh ! bye na!  

Cedrick: Dami mong alam >.< 

Angel: Siyempre nag aaral. Waahahha. BABUSSHHH ! 

Cedrick: Ok. 

  

Nag out na nga ako at kumain, 

  

tinignan ko muna yung mga texts, puro gm as usual. 

Nagbukas ako saglit, naka-offline lang ako kasi ayoko ng istorbo. 

Sinave ko lahat ng contact numbers ng new classmates ko sa cp ko. 

Mayroon kasing nakapost dun sa group na puro contact numbers. 

  

Tinext ko muna si Shane. 

"Shane! Thanks ng marami. Kitakits bukas, Lovelots! GodBless =)) 

- Gel " 

Tapos tinext ko din si Bakulaw 

"BAKULAW! ANG PANGIT MO! WAHAHAHAH! Joke, bukas ko na sasauli yung shades mo ah! Sigeeeeeee !! GoodNayt Yoww ! ;D 

Thanks ulit sa libre ;)) 

at natulog. ZZzZzZZ 

  



Cedrick's POV 

 

Mejo nag away kami ni Charmaine sa chat, bakit daw iniwan ko kaagad siya, etc. tsss! bsta paliwanag ko lang hindi ako sanay n a may 

kaaway akong babae. basta ganun , tapos tinatanong niya kung may gusto ba daw ako kay Angel, 

  

Tsss.. antagal ko bago magreply. hindi ko kasi alam yung isasagot ko e. May gusto ba talaga ako kay Angel? Hindi ko alam. 

Hayysssssssssssss. 

  

Basta ang sabi ko .. hindi ko alam .. tapos nagreply siya ng :'( ganyan. tapos nagsorry ako hindi na siya nagreply. Ehhhhh .. ewan ko! hindi 

ko nman alam ehh .. grrrr .. 

  

Itanong ko kaya kay papa? ehh .. baka asarin lang ako nun eh .. 

  

sa google na nga lang .. 

sinearch ko kung pano mo malalaman kung gusto mo na yung tao. 

Tsssssk! walang lumalabas .. ang lumabas lang is ..  

Paano mo malalaman kung crush ka rin ng isang tao? 

eto sabi. 

  

well masasabi mong crush ka ng isang tao kung:  

  

lagi ka nyang tinitignan ng may kasamang ngiti..  

  

tpos lagi syang tawa ng tawa pag nkikita ka nya...  

  

lagi ka rin nyang inaasar..at nagpapansin sau...  

  



ska mahilig magtanong sau ng kung anu-anu at tungkol sau!  

  

if u like to know naman na soulmates kau ay eto ang sgot dyan:  

  

kahit san ka pumunta andun din sya...  

  

kung anung napipili mo gnun dn napipili nya like sports,games etc..  

  

khit san ka magpunta ndepedeng d mo sya mkita..  

  

WAAAAAAHHHHHHHH!!! Ako yung gnun kay Angel eh >.< OH NO!!! May crush ako sa kanya..... tapos Soulmate pala kami.  

  

WAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!! HAHAHAHAAHHA!! Pero natuwa ako >.<  

  

Waaaaaaaaahhh ! Crush ko si Mental ? Waaaaaaaaaahhh! ang imposible ay naging posible >.< 

Kabadtrip. Hahahha, 

 Masilip nga profile niya. 

XD ( Pero eto satin lang to ah! lagi ko talagang binibisita yung profile ni Angel, kung anong update. basta lahat! hahaha. Hindi ko lang 

nilalike eh kasi nakakahiya mamaya sabihin niya stalker niya ako eh) 

Ang cute talaga ni Angel. :3 HAHAHA >.< tapos nag out na ako. 

Niligpit ko na yung laptop. 

Tapos soundtrip.. 

  

Biglang tumugtug yung... 

Fallin- Janno Gibs  

  



Ooh yeah 
Yeah yeah 

 
Our little conversations are turning into little sweet sensations 

And they're only getting sweeter every time 

( naalala ko yung nasa room kami, nagkukulitan XD )  
 
 
 
 
 
 
 
Our friendly get-togethers are turning into visions of forever 
If I just believe this foolish heart of mine 

 

 
( Tas yung nilibre niya ako tas kanina nung ako naman nanglibre sa kanya ) 
 
 
REFRAIN 
I can't pretend that I'm just a friend 
'Cause I'm thinkin' maybe we were meant to be 

 
( ngayon.. nalaman ko pa namang soulmate kami .. pwede kaya maging kami? yieeee >.< ) 
 
CHORUS 
I think I'm fallin', fallin' in love with you 
And I don't, I don't know what to do 
I'm afraid you'll turn away 
But I'll say it anyway 
I think I'm fallin'(fallin') for you 
I'm fallin'(fallin') for you 
 

 
( I'm falling inlove .. XD LOVE LOVE LOVE >.< ) 
 
 
Whenever we're together, I'm wishin' that goodbyes would turn to never 

 
( Halah! oo nga, ayoko na ngang umuwi pag kasama ko siya eh >.< ) 
 
'Cause with you is where I always wanna be 
Whenever I'm beside you, all I really wanna do is hold you 
No one else but you has meant this much to me 
 

 
( Yeaaaaaaaahh! Wahhhhhhh >.< Tumatama lahat sa akin >.< ) 
 
REFRAIN 
I can't pretend (no) that I'm just a friend (I'm just a friend) 
'Cause I'm thinking maybe we were meant to be 
 
CHORUS 
I think I'm fallin', fallin' in love with you (I) 
And I don't, I don't know what to do (yeah, yeah) 
I'm afraid you'll turn away (I'm afraid you'll turn away) 
But I'll say it anyway (yeah) 



 
I think I'm fallin', fallin' in love with you (I think I'm fallin') 
And I don't, I don't know what to do (and I don't know what to do) 
I'm afraid you'll turn away (I'm afraid you'll turn away) 
But I'll say it anyway (anyway) 
I think I'm fallin'(fallin') for you 
I'm fallin'(fallin') for you 
 
CODA 
I'm fallin', I'm fallin' for you 
I'm fallin', fallin' for you 
And I don't know what to do, yeah yeah 
Fall, I'm fallin' for you 
  
 
 
 
 
I don't know what to do................................... I'm falling for you ........ 
  

  

WWWWWWWAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! >.< Hindi lang ata crush eh. Love na? WAHHH !!!!! >.< OH 

NOOOOOOOOOOOOOOO!! >.< 

  

NNOOOOOOO!! .. crush pa lang .. pssh 

  

matignan nga ang cp ko. XD  

Wahhhhhh >.< Daming textssss .. oh no!! 

Madelete nga lahat. Bwaahahhahaha! Eh puro stalker ko yung mga un.  

Hmmm. ano kaya number nun ni Angel ..... taee bat ba si Angel lagi, hnd ba pwedeng si Charmaine? Hahaha. Ehh ewan ko. Basta a lam 

ko crush ko si Angel tas si Charmaine ewan crush ko din. Hahaha, pero mas crush ko si Angel :D Bwahaha! LANTOD KALALAKING TAO 

XD 

Bago ako matulog biglang may nagtext. Number lang.. 

  

tsss.. stalker nanaman siguro toh. 

sabi lang .. 

Cedrick, Goodnayt Ü 

Sino kaya to? Si Charmaine siguro. 



Makareply nga. 

Hi, sino po sila? sabi ko. 

" si Charmaine to " sabi na nga ba eh. 

"Sige, tulog ka na. Gudnayt din!" text ko. 

"Sige, takits bukas. I<3u" sabi niya. kikiligin na ba ako? hindi eh. hahaha XD 

  

May nagtext ulit. Number .. sana si ano .. si .. hahaha .. Lam na XD 

"BAKULAW! ANG PANGIT MO! WAHAHAHAH! Joke, bukas ko na sasauli yung shades mo ah! Sigeeeeeee !! GoodNayt Yoww ! ;D 

Thanks ulit sa libre ;)) 

  

- Gel 

  

Gel? Ahhhh, Angel :3 Hahaha. WOOOOOHH >.< Nagtext siya .. Wahahaha wish come true XD  

  

"Oi! Matutulog ka na?" text ko. 

after 5 minutes. 

 "Hoy!!! daya nito tinutulugan ako >.<" text ko ulit. 

after 10 mins. wala padin .. 

"Tsk! Geh tulog na ako! Takits na lang, yung shades ko ah! Kundi lagot ka sakin" 

Wahaha! Makatulog na nga. Tulog mantika kasi yung payatot na yun eh >.< 

zZzZzzZZzzzz .. 

  

Angel's POV  

 

 

Ang lakas ng tunog nung Nestle' Icecream. Alam niyo yung tunog nun diba ?? 



bsta maririnig niyo yun kapag may naglalako ng ice cream na nestle. favorite ko icecream eh ;D 

  

At yun nga ang tumutunog ngayon. Sa Cellphone ko .. 

Calling .. Mama .. 

  

Tokwa? Kabilang kwarto lang ah .. hindi na lang ako ginising .. mayaman sa load ? XD 

" Oh Ma! mayaman ka sa load ah? bakit kaya hindi mo nalang ako gisingin? Ang aga pa eh! 4am palang >.< "  

" Ayaw mo pa! Eh sa sampal ko nga sayo hindi ka magising eh! Saka ayoko sinasampal ang magandang mukha ng anak ko " 

"Yiee, sweet mo mama ah. Iloveyou! pano naging ganito ring tone ko?" 

"Eh kasi tulog ka na kagabi, pinalitan ko.. alam ko naman na kapag ice cream ang tunog ay mas mabilis ka pa sa segundo.. haha ha" 

"Haaha, mama tlaga. Eniweyy ! Thank you mama. Mwah! Tulog ka na! ako na maghahanda sa sarili ko" 

"Osige, may nakahain na jan, ingat ka! Mwah. Loveyoutoo."  

tapos in-end ko na yung call sayang load ni mama eh. 

  

Nag-ayos na ako.. 

bago mag 5am nakasakay na ako ng jeep papuntang SM .. 

  

Cedrick's POV 

 

Aga ko nagising, excited ako pumasok. Inspired ako, wahaha. hindi dahil sa gf ko, kundi sa crush ko. XD Pati hindi ko naman s iya totally 

niligawan eh. pero sabagay pumayag ako. Bahala na XD 

  

Sumakay ako ng jeep papuntang SM. 

  

Wahh ~ wala ako naiisip ngayon kundi si Angel lang .. si Angel .. si Angel .. 

Feeling ko nga yung katabi ko kamukha ni Angel eh .. 



Wahhhh ~ baliw na ata ako XD 

  

May nakikita naman ako ngayon , si Angel ata yun eh. Halah ? Ano ba ? imagination ko lang  ba or totoo na .. takte naman oh! 

  

"Wui Bakulaw!" sabi niya. Si Angel nga ... Wahh .. nagbablush ba ako ? Wew =.= 

"Ui! kaw pa la yan! " sabi ko 

" Ay hindee, hindeee .. si Charmaine si Charmaine " hahaha. ayan nanaman ang kakulitan niya. 

" Baliw ka talaga noh!" sabay batok ko sa kanya. 

"Ikaw mas baliw!" sabay hampas sa balikat ko. >.< ganito kami lagi at natutuwa ako XD 

  

Sumakay na kami ng bus.. 

  

"Halah! nagtext ka pala kagabi" sabi niya 

"Ayy hndee, hnde si Dylan ang nagtext >.<" XD wala lang ginaya ko lang siya. 

"Langya ka! Wag mo nga mabanggit banggit pangalan nun" 

"Hah? Bakit? bitter ka? XD" 

"Kapal nito! Di noh! Ewan ko basta! " 

" Okey" sabi ko .. 

  

Nakatingin lang siya sa cp niya, tas tinignan ko din cp ko. 

Nagtext siya .. oo si Angel parang timang magkatabi lang naman kami. 

"hoy! Eto na shades mo ohh... tingin ka sa akin" 

tapos tumingin ako sa kanya, suot niya. Haha, bagay naman sa kanya :)  

Tapos kinuha ko. Tapos ako naman nagsuot . 

May baon din siyang shades tapos sinuot din niya. hahaha ;) ang cute namin para kaming Couple. 



  

"Hoyy, para tayong couple niyan eh!" sabi ko. 

"Couple ewww. Eh gusto ko nakashades eh, gusto mo tanggalin mo na lng yung sayo." sabi niya  

  

"Ayoko nga!" sabi ko. 

"Ayoko din!" sabi niya. 

  

Tapos natigil yung pag uusap namin. 

Ako? siyempre as usual nakaw tingin sa kanya. Hindi naman kasi halata eh, nakashades ako na black hindi mo makikita yung mata k o. 

  

Ang ginawa ko, tutal ako naman ang nasa bintana ngayon.. sinandal ko yung ulo ko sa bintana. tapos nakatingin padin ako sa ka nya. 

hahaha, ako na adik.. hnd naman kasi nakakasawang tignan ung mukha niya. nakakatawa kasi eh tapos iba iba pa yung expression ng 

mukha niya , tapos inosente ... bsta ganun. ;D 

  

"HOY! Tinitignan mo ata ako eh! IKAW AH!" sabi niya. waahh .. lumakas tibok ng puso ko. 

"hah? ang kapal nito!!!! natutulog ako wag kang magulo!" sabi ko. 

"Natutulog pero nakapagrason agad sa sinabi ko. psshh " 

"nakakagulat kaya boses mo noh!" sabi ko. haha, palusot XD 

"Oo na! Sige na! matulog ka na jan, hiyang hiya naman ako sayo" sabi niya. 

Hindi na ako nagsalita, tinignan ko lang ulit siya. Tapos lumapit siya sa akin, anlapit ng mukha nia, napapangiti ako. Wahhh .. pero pigil na 

pigil na yung pagngiti ko .. hindi ko na napigilan nakangiti na ako >.< 

  

"Halah! Uyy .. napapanaginipan mo si Charmaine nohh??" sabi niya. 

"Hah?" tas nkangiti ako ng WAGAS ^________^ 

"Yieeeeeeee, amin na kasi, to naman ! " sabi niya. 

"Hah? hahahaha. Hindi ahh .." sabi ko 

"Weehh , nagkaila pa! pssssssshhh! wag ka na matulog malapit na tayo bum aba." sabi niya 



"Osige! Sabi mo eh" XD 

tapos bumaba na nga kami. 

  

Naglalakad na kami papuntang sakayan ng jeep .. 

Mejo nauuna ako kay Angel, baliktad nuh ? eh ayoko nga mahalata niyang may crush ako sa kanya. 

Tapos mejo lumilingon lingon lang ako sa kanya. Siya naman tingin ng tingin kung saan saan. Tapos binilisan ko na yung lakad, wala lang 

.. haahaha. natutuwa lang talaga ako ngayong araw. 

  

huminto ako . 

  

"Ange.. Angel.." Yesssss! nasabi ko din! hahahah. Grabe Kalabog nung puso ko. Wahhh >.< 

"Ui!" sabi ko ulit, bat di kumikibo, lumingon ako sa likod ko. Tokwaaaaaa. Wala siya >.< 

  

Bumalik ako, pero wala talaga si Angel, san naman kaya nagpunta yun? 

Pumunta na ako sa sakayan ng jeep. 

Wala pa din siya. Grr .. nag-aalala na ako >.< 

matext nga .. 

"Hoy!! Asan ka!!!" 

 Ayaann .. update update ... ang bibilis magbasa >.< ahahahhaha :)) Vote kasi ng hindi ako tamaring mag-update .. echoss ;))  

  

Keep on voting jokes! XDDD 

Pwede ring magcomment ;)) 

Thanks sa Readers ^________^ 

_____________________________________________________________________________ 

Angel's POV  



 

Naglalakad kami ni Cedrick papuntang sakayan ng jeep ng biglang may humila sa akin. Sisigaw na sana ako kaso nakita ko si ..  

  

Dylan.. oo si Dylan .. hila hila niya ako ngayon... 

"Ano ba?! San ba tayo pupunta?! bitawan mo nga ako!?" sabi ko. Nakakainis! Ayoko pa naman sya makita! AYOOKO NA TALAGA! 

Pagkatapos niya sabihin lahat yun. Ano ko engot?! 

tapos tumigil din kami sa wakas. 

"Ano ba?! marunong naman ako umintindi eh?? Alam kong ayaw mong makipag-usap sa mga sinungaling diba?! Anong ginagawa mo 

ngayon? Nakakainis ka alam mo yun?!" sabi ko, tapos basta ang taray taray ko sa kanya.  

  

Nakayuko lang siya.  

"Angg..Angel (sniff) Sorry (sniff)" sabi ni Dylan. 

halaahh .. bakit? problema nito?! yung tono ng salita niya paiyak.. 

at ngayon .. 

umiiyak na siya .. 

"Sige na... pinapatawad na kita.." sabi ko .. naiiyak na din ako .. hindi ko alam? ngayon lang ako nakakita ng lalaking umiiyak.. 

  

"Tulungan mo ko...pleasee..huhuhuhu" tuluyan na siyang umiyak ng todo. 

"Anong tulong??" sabi ko. Ngumiti lang ako at pinigilan ko iyak ko. 

  

  

Lumuhod sakin si Dylan..... 

  

O_________O 

  

"Tulungan mo kong ibalik si Charmaine......"  

"Tulungan mo kong ibalik si Charmaine......"  



  

Nag-echo sa pandinig ko...Tumulo yung luha ko ng hindi ko namamalayan. Bakit? Bakit ang sakit?! Kala ko ba nakamoveon na ako? 

Nakakainis >.< 

  

Bakit ba Dylan? Hindi mo ba ako nakikita? Ano bang nakita mo sa kanya :'(((((((((((  

  

Umupo ako sa harap ni Dylan, parehas kaming umiiyak. Nakakainis ang sitwasyon ngayon, andaming taong nakatingin sa amin. Yung iba 

ngumingiti .. sabi nila ang sweet daw namin. Taktee.. anong sweet donn!!!  

  

Niyakap ko si Dylan.. umiyak ako .. hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero eto na lang lumabas sa bibig ko. 

  

" tutulungan kita..." AAAAAWWWWWWW! IT HURRTTSSS >.< hayyss .. pero mas ok na din yun. Ayoko ng makitang umiiyak ng ganito si  

Dylan, hindi siya ganito eh. 

Kailangan kong magpakatatag. Buo na desisyon ko. Tutulungan ko talaga siya . 

  

Tumayo na kaming dalawa. 

Niyakap ako ng mahigpit ni Dylan. Langyaaaaaaaa! wag kang ganyan! Lalo akong nafofall sayo eh >.<  

"ANGEL!!!!!!! SALAMAT!!! Anghel talaga kita ^________^" sabi niya habang niyakap ako. Ang sarap sa pakiramdam !!! pero pagkat apos 

nito alam kong ako yung mahihirapan :(( 

"Tara na! Baka malate na tayo!" sabi ko. tapos ngumiti ..  

Tumakbo na kami papunta ng sakayan ng jeep tapos sumakay. 

Hooloooohh ! Ano nangyari kay bakulaw. Tinignan ko kagad yung cp ko.. 

20 texts lahat galing kay bakulaw O______O 

Tinext ko kagad. 

"Cedrick, sorry di kita agad natext. May urgent na nangyari eh. Nasa school ka na ba?" 

nagreply agad. 

"Nasan ka?! Alam mo bang alalang alala na ako sayo. Pano kung may nangyari sayo? Kala mo ba matutuwa ako!!!!"  



 

"Holooohhh.. Sorry na po! Libre na lang kita mamaya hah? Sorryy na pooo!" 

"EWAN KO SAYO!!! BILISAN MO! MALELATE KA NA! Akala ko panaman andito ka na. Papatayin mo talaga ako sa kaba nohh!! 

TSSSSSSSSSSK!!!" 

"Opo, papunta na po! Sorry po ulit ^_____^" 

"Sige, Ingat ka." yun na yung last text di ko na nireplyan. 

"Ui!" sabi ni Dylan.. 

"Ayy! May sinasabi ka pala? Senxa na nagtetext kasi ako eh" sabi ko. 

"Sabi ko Magkaklase na tayo ^_________^"  

"WWAAAHHHHH!! Di nga???!!" Yieeeeeeee .. choss .. hahaha. natuwa XD 

"OO!! Ako pa! Nakaplano na din toh, at ikaw lang ang pag-asa ko para maibalik si Charmaine sa akin." sabi niya. 

  

:((((( Nalungkot nanaman ako. Tsssk! Pero ok lang, kailangan ko talaga siyang tulungan. 

  

  

"Dylan, pano naman kita tutulungan?" tanong ko. 

"Simple lang, pagseselosin mo si Charmaine =))" 

"Hah? Papano yun? "  

"Basta kailangan lang natin maging sweet sa isa't isa" sabi niya. 

POTEEEEEEK >.< Papahirapan ko nga talaga sarili ko nito eh! Tama ba yun!!!!? Pano kung lalo na akong mapamahal sa kanya dahil  sa 

gagawin naming pagkukunwari. Kaimbyernaaaaa! 

"Halah! Ayoko maging girlfriend mo >.<" 

"Hahaha. Girlfriend agad? haaha. Patawa ka talaga XD AHHAHA"  

"Tawa ka pa jan! Hmmp!" 

"Friends lang tayo, pero dapat sweet tayo palagi ^_^" sabi niya. 

"Ahhh . .. Osige .. good ^_^" sabi ko. 

  



Mga ilang minuto lang nasa school na kami. 

buti wala pang 8:00 .. 

7:40am palang :)) 

Pumunta na ako ng room, nauna na ako kasi may aasikasuhin pa ata si Dylan lalo pa at kakashift niya lang sa course namin. 

  

Pumasok na ako sa room. Nakita ko kaagad si Cedrick at Charmaine nagtatawanan nanaman. 

  

Tumayo agad si Cedrick tapos lumapit sa akin. 

Evil look >:| 

Hinila nanaman niya ako. Waaahhh >.< always and alwaysssssssss! 

  

Pinektusan ako.. 

"Awwwww!" sabi ko. 

"Baliw ka din noh?! Di mo ba alam kung gano ako nag-alala sayo?!!!" mejo pasigaw niya. 

Nagpout ako. 

"Eh kasi naman eh...may urgent ngaaa!" 

"Wag ka ngang mag-pout! Nagpapacute ka ata eh :| "  

"HINDI AH! Kainis toh!!! bat ka ba mag-aalala sa akin eh ang tanda ko na!! KAYA KO NA SARILI KO!!" sabay talikod... 

kaso.. 

bigla niya kong hinila... 

  

. 

. 

Bigla akong niyakap.. 

O___O 



WAAAAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!! Lakas ng tibok ng puso ko..first time na ginawa to ni BAKULAW >.<  

"Wag mo na yung uulitin, nag-aalala nga kasi ako..." bulong niya sa akin. 

Tinulak ko siya. 

"Baliw ka ba?! May Girlfriend ka kaya!!! Landi nito >.<" tapos tinalikuran ko siya. 

Hinila niya ko ulit. 

Tinignan niya ko ng hindi maintindihan tingin. Ewann >.< bakit ganun siya makatingin!!!! >.<  

"May girlfriend ako OO, pero ikaw .. gu.. gus.." nauutal utal pa. 

"Ano?? Ano ako? Gus? gusgusin??!!! ganun?" sabi ko .. tapos tuluyan na akong naglakad. 

"GUSTOOOOOO KITAAAAAAA!!!!" 

lubdub.. 

lubdub.. 

lubdub.. 

  

Langyaaaaaaaaaaa. Bakit ganun naramdaman ko? Hahaha. Ganda ng eksena namin ni Bakulaw, chak! Nagbibiro lang to >.< 

  

"HAHAHAHA! BALIW KA NA!! Alam ko nagjojoke ka lang!! Tara na!!! Baka malate na tayo!!!" sabi ko. HAHAHAHA! Tama nagjojoke lan g 

siya. Tssskk .. masyado ako nadala dun ah? XDD 

  

Cedrick's POV 

 

 TOKNEEEEEENEEEEEEEEEENNNGGGG!!!!!!!!!!!  

Ang hirap kaya nung ginawa koooooo >.< 

Hindi ko nga alam kung ano na yung pinag gagagawa ko ehhhh >.< 

Alam mo yung feeling na .. 

  

  



  

hirap na hirap kang sabihin yun ..  

tapos .. 

nung nasabi mo na .. 

  

sa tingin niya Joke lang yun ..  

  

TOKKWAAAAAAA talaga. Nakakainis ka Angel ! Ang engot mo tlaga >.< 

Naiwan akong nakatayo. Bumalik na siya sa room, langyang babae na yun! 

SERYOSO AKO >.< 

Psshh ? Hmmm. 

HAHAHA! Mabuti na pala yun .. para hindi siya mailang sa akin. 

Paano na lng kung mailang siya sa akin? Edi hindi na kami masyado mag-uusap? Hala! Ayoko nun!! 

  

Tama .. buti na lang ... thanks Angel ^_______^ 

  

Bumalik na ako sa room ng ngiting ngiti .. 

hhahaha. Maganda na din pala yung nangyari kanina.. nayakap ko siya .. nasabi ko yung gusto kong sabihin kahit  di siya naniwala .. 

whooo ^______^ 

  

Kaso pagkapasok ko ng room. 

  

Nakita ko kaagad si Dylan..... 

  

Kumulo dugo ko ... 

  



Feeling ko kasi siya ang karibal ko sa lahat .. 

Playboy , gwapo at kung ano ano pa >.< 

  

  

  

Kausap niya ngayon si Angel at Shane. 

  

Aba? Close agad sila ?? Itong engot na Angel naman na'to. Anong meron?? ganun lang ba kabilis sa kanya yung mga nangyari? 

pagkatapos ng ginawa sa kanya ni Dylan, kahit di ko alam kung ano yun..  whatever .. 

  

Pumunta agad sa akin si Charmaine .. 

"Ui, san ka ba pumunta? pinagseselos mo talaga ako kay Angel ah!!" sabi ni charmaine 

"Haha! wag kang magselos.." sabi ko 

"Sige.. sabi mo ehh.. sabay kapit sa braso ko.. " 

biglang napatingin si Dylan sa amin. Ang sama ng tingin niya. 

  

WAHAHAHHA. Natutuwa ako ganun ang itsura niya. Eh kung yakapin ko kaya si Charmaine, baka ano ng mangyari sa kanya. XD Ayoko 

nga. Mabait ako.. 

  

Pumasok na si Prof. 

  

Nagpakilala si Dylan .. siyempre bagong kaklase eh. Hindi ko alam kung bakit siya nandito. Nakakairita >.< 

  

Papalit palit yung tingin niya kay Angel at Charmaine. TOKKWAA!!! Two timer ata talaga to eh. Subukan niya lang isama si Angel sa 

koleksyon niya, malalagot siya sa'kin. 

  

tapos nagfinal speech na siya. 



"Nice to meet you all!! Angel!!!! Thank You ^_____^" 

ANAK NG!!! Pa thank you thank you? anong meron?? Ngiting wagas ka pre!! 

Waahh!!! Kumukulo na dugo ko! PIGILAN NIYO KO >.<  

Waahhh .. hanubato ? nagthank you lang eh. Cedrick Chillax =))) 

  

"Ok Class, Ayoko ng sitting Arrangement niyo. Gusto ko lalaki babae, lalaki babae, ganung arrangement. Now na!" 

Mejo nagkagulo sa room.. 

Lumapit agad sa akin si Charmaine. 

"Tabi tayo hah?! ^___^" sabi niya. 

"Oo naman!" sabi ko. 

  

Langyaaa. Lumapit agad si Dylan kay Angel.. 

"Ui Angel!! Tabi tayo!" sabi niya. 

"Oh sure!!" sabi ni Angel, TOKNENENG! Anong bang meron? Nakakainis na talaga ah. 

  

Ang naging sitting arrangement tuloy namin. 

  

Charmaine,Ako,Angel,Dylan,Shane 

Limahan kasi yung line.... Bwiseet >.< pwede bang mawala si Dylan, ayoko makita pagmumukha niya >.<  

  

Tsss. Nagdiscuss na si Prof. 

  

Ok naman na ako, katabi ko naman si Angel eh ^________  ̂

Siempre, halos buong oras nakanakaw tingin lang ako sa kanya. 

Buti hindi nila napapansin, siempre magaling ata to. 



HAHAHAHA XD 

  

pagkatapos ng ilang oras tapos na din. 

  

Daldalan na ulit ... 

Kinakausap ako ni Charmaine .. 

Hindi ko masyadong naiintindihan pinagsasasabi niya. Tokwaaa kasi, mas nakikinig ako dun sa daldalan nila Dylan.  

"ui cedrick .. nagtatampo na talaga ako :((((((((" sabi ni Charmaine. 

"Hallahh .. sorry na .. pramis di ko na talaga uulitin yun .. " sabi ko 

"Sabi mo yan ah!! Pramis mo yan ah!!" sabi niya 

"Oo naman" sabi ko. 

  

Napatingin sa amin si Dylan. Bwahahahahha. ^________  ̂siyempre masama ulit tingin niya. 

  

tapos kinausap niya si Angel. 

Ako naman parang lumaki yung tenga ko tapos pinakikinggan ko lang.. 

  

"Angel! Labas tayo, libre kita kahit ano" sabi ng pesteng Dylan. 

"Hah? Sige ba!! Basta treat mo ah!!?"sabi ni Angel. Kabanas na talaga >.< 

"TARA!" sabi ni Dylan sabay kindat pa. 

Angel's POV  

 

Waahha. Feeling ko Artista kami ngayon ni Dylan. Galing naming umacting !! Kaso parang walang effect kay Charmaine pinaggagagawa 

namin >.< 

Bumaba muna kami. Wala pa naman yung next subject namin eh. 

  



Tinototoo nga ni Dylan, nilibre nga talaga niya ako. 

"Gusto ko ng Yakult tapos yung Mamon ♥" sabi ko. 

"Sige lang" sabi niya. Wahahha. Nakakatuwa ^_______  ̂Feeling ko kami ni Dylan. Holoh!? Ang landee ? hahahaha. Kainis, feeling  ko 

kapag nagtuloy tuloy pa to , mahulog na ako kay Dylan. Pano na yan? hindi pwedeeeeee >.< 

Tapos kinain ko na .. 

" Ahmm, Dylan. ( nguya ) ano ng steps yung sunod nating gagawin?" 

"Hah? hmmm. Pagseselosin padin natin siya" 

"Hmm? (nguya) pano nga??" 

"Holding hands tayo?" 

bigla akong nabilaukan. 

"Halah! Joke lang! Hahaha" sabi niya tapos sabay tapik tapik sa likod ko . Wahh.. naalala ko nanaman tuloy yung first time ko siyang 

makita dito sa skul. Anebeyeeen >.< 

"Langya KA! Wag ka ngang magbiro ng ganyan! Kainis to >.<" sabi ko. Tapos tinalikuran ko siya. Binilisan ko yung lakad. 

"Ui ANGEL!!! Joke lang ehhh!!" sabi niya. 

Psshhh .. kainis bahala ka nga jan. Tama bang biro yun? EH GUSTO KO TOTOHANAN EH!! WAHAHAHAHAHA. Landeee . jokes lang :D 

 Tapos tumakbo ako. 

Tumakbo din siya .. 

  

Hahaha. Naghahabulan kami ngayon. 

  

Tumalikod ako. 

"Pag ako nauna sa Room hindi kita papans inin!!! (sabay Bhelaat XD)" 

"Halah! Sige ba! kala mo naman mauunahan mo ko!" sabi niya sabay takbo. 

Siyempre ako tumakbo na din! 

Grabee .. 

Wahhh .. 



Pagod na ako >.< 

5th floor ehh .. 

  

Ang bilis niyaaaaa. Wahhhh >.< 

Tama bang makipag unahan sa lalaki? Tssskk >.< 

  

Malapit na kami.. Halos magkalapit kami ng distansya ..  

  

WALAAAAA NAAAAAAAAAAAAAA ! 

Naunahan na niya ko :(((((((((((((((((((((((((( 

  

"Oh? (hingal) pano ba yan ?? (hingal)" sabi ni Dylan. 

"EDI IKAW NA PANALO!!" sabi ko. 

tapos huminto ako hinihingal din ako. Nakatingin sa amin si Cedrick. Ang sama nanaman ng tingin. Ano bang problema nung lalaki na 

yun?! 

"Ayiiiiieeeeeeee. May New COUPLE ulit sa Room ohhhhhhhh!!!" sigaw nung isa naming classmate. 

"AYIEEEEEEEEEEEEEE" nagsunudan ang ayiee .. tokwaaaaaa >.< 

Eto namang si Dylan tuwang tuwa. Mukhang natupad ang kanyang plano. Tsskk >.< 

Cedrick's POV 

WAAAHHHHHHHHHHH >.< Hate this feeling. Makakasuntok na ako eh >.< 

Kayo na ang masaya. Sila na ang bagong couple!! EH ANO!! BWISEEEEEETT >.<  

Nakaclose fist na ako. GRRR! 

  

"Ui Cedrick! Ok ka lang?!" sabi ni Shane. 

"hah? Oo naman." sabi ko pero galit na talaga ako. Feeling ko nga namumula na buong mukha ko sa galit ehhhh!  

"May problem ba Cedrick?" tanong naman ni Charmaine. 



"Walaa.. C.R lang ako" tumayo na ako then pumunta ng C.R 

  

Bwiseeet. Sinuntok ko yung padeer >.< hindi ba pwedeng ako lang manlilibre kay Angel? hindi ba pwedeng ako lang yung kakulita n niya .. 

or whateveeeeeeeerrrrr >.< 

  

GRRRRRR !! Ayoko ng ganitong feeling , ang lagay pag mamay ari ko si Angel? Nakakainis >.< 

  

Gusto ko siya? Crush? ano pa ba!!!!!!!??? at kung ano pa ??!! 

Gusto kong pigilan tong damdamin na to. Feeling ko sasabog ako.. 

kaso .. 

I Can't fight this Feeling ...... TT____TT 

  

Angel's POV  

 

Dumating na yung 2nd Prof. buti nauna ng konti si Bakulaw .. 

Pagkapasok niya hindi man lang ako tinignan basta upo agad siya. 

  

"Problema mo?" tanong ko. 

Hindi niya ako tinignan tapos kinausap niya lang si Charmaine. 

Badtrip yun ah?! Nice talking?!! 

  

"Sabay tayo uwi mamaya Angel ah?!" sabi ni Dylan. 

"Hah? Lilibre ko pa si Cedrick eh." sabi ko.. 

"At sino ka para ilibre yung boyfriend ko? May date kami. Landi mo din noh ? kita mo ng may girlfriend yung tao e!" sabi ni C harmaine. 

"Angel.... wag mo na ako ilibre, hindi naman na ako galit eh." sabi ni Cedrick. 

"Weh? Hindi nga?" sabi ko. 



"Oo" 

"Yes! Ako na lang ulit manlilibre sayo Angel ^___^" sabi naman ni Dylan. 

"Hahh?? Ahm. Sigee.. " sabi ko. Nalungkot ako.. hindi naman kasi ganun magsalita si Bakulaw eh. Holoooh .. totoo ba yung sina bi niya 

kanina? kaya ganito siya ngayon? kasi binalewala ko? halah.. imposible kasi eh >.< 

"Ui Angel! May pag-uusapan tayo mamaya bago kayo umuwi ni Dylan" sabi ni Shane. 

"Sige..." yun na lng nasabi ko. Nagsimula na kasi magdiscuss yung prof. 

  

Lutang ako, hindi talaga ako sanay na ganun makitungo si Bakulaw eh. Tinitignan tignan ko siya kaso siya parang hindi niya ako nakikita. 

  

Holoohhh ~ May sugat siya sa kamay. Hinawakan ko.. kaso binaba niya lang yung kamay niya, hindi niya ako tinignan. 

  

:( sad na ko .. bakit gnun siya .. 

  

Shane's POV 

 

Hindi ko alam kung ano ba talaga nangyayari.... pero nafifeel ko kung ano ba talaga. Ang gulo! 

basta! feeling ko? feeling ko kasi ganito .. 

  

Simula pa alam ko ng gusto talaga ni Angel si Dylan. Itong si Dylan gf niya si Charmaine right? at ngayon kaya siguro siya nagshift para 

mabalik sa kanya si Charmaine. Ito namang si Cedrick halata naman ng may gusto siya kay Angel eh! kaso bakit GF niya ngayon s i 

Charmaine? Ahh. tama playboy nga pala siya . 

kaso... 

  

Ang ENGOT! hindi pa sabihin na gusto niya talaga si ANGEL .. nakuuu >.< 

  

haba ng hair ni Angel. HAHAHA >.< Siya na ang may kasamang gwapo lagi XD 

  



Uwian na. Kailangan kong makausap ng matino itong si Angel, at mamaya mali nanaman desisyon nitong babae na'to. 

Lumapit agad ako kay Angel. 

"Tara, may sasabihin ako.." sabi ko 

"Oh? Ano yun? Ka-excite naman yan!" sabi ni Angel. Tsss.. baliw talaga to. 

"Ka-excite ka jan! Magkukwento ka sa akin!" sabi ko. 

"Hah?????????? Kasi ganito..." 

kinuwento na niya. Tama ako! Nagshift si Dylan para kay Charmaine. 

Kasoo .. hindi ko alam na sinabi na pala ni Cedrick na gusto niya si Angel. Yieee. How sweet XD  

Binatukan ko si Angel. 

"Antanga mo teh!!! Sinabihan ka na nung tao na gusto ka niya tapos sasabihin mo nagjojoke lang siya!" sabi ko. 

"Ehh ? alam mo naman si Bakulaw eh. Palabiro yun! saka may girlfriend na siya! Imposible yun!" dahilan naman ni Angel. 

" Tsss.. Pwede yun noh!! Saka alam mo teh? Antagal ka ng gusto ni Cedrick noh? hindi mo lang napapansin. AKO PANSIN NA PANSIN  

KO!" 

" Weehh? Tsssk. Sabi na nga ba ehhh .. maniniwala ka sa joke niya eh. tsssk .. AYY EWAN! Itatanong ko nalang mamaya sa kanya, tetext 

ko siya. Sige una na kami ni Dylan." tapos umalis na si Angel.. mukhang malungkot. 

"Hayyss... Sige TAMA YON!!!! Ingat kayo ah!" sabi ko tapos naghiwalay na kami. 

  

Malapit lang inuuwian ko. Nagdodorm kasi ako ^_____  ̂

  

Dylan's POV  

 

"Ohh? Tapos na kayo mag-usap?" tanong ko kay Angel. 

"AYY HINDEE ! Hindi pa tapos kaya nga uuwi na tayo eh kasi hindi pa tapos .. psshh " sabi niya. Baliw talag a to. 

"Nagtatanong lang eh!" sbi ko. 

tapos nagsimula na kami maglakad palabas ng campus. 

"Bakit ba ang gulo gulo niyong mga lalaki?" tanong niya. 



"hah? Anong magulo sa amin?" 

"Tanong lang to Dylan ah. Hindi ko kasi alam ehh .. " 

"Sige ano ba yun?" 

"Pano mo malalamang may gusto talaga sayo yung isang tao?" 

"Hahh? Hindi ko din alam eh. HAHAHAHA. Sa totoo lang nung naging kami ni Charmaine, hindi ko alam kung mahal niya ba ako... a ng 

engot ko din noh? eh wala na akong paki don. Bsta ang alam ko, AKO. MAHAL KO SIYA. .. " sabi ko. 

"Ganun? astig ka din nuh? hayyyyy. Sakit sa ulo talaga mga lalaki. Lalo ka na!" sabi niya sa akin 

"Hala! Nu naman ginawa ko?" 

"Walaa! Nevermaynd!" 

"Tara! Diba lilibre kita?" sabi ko. 

"Bukas na lang!" sabi niya. 

sumakay na kami ng jeep ... 

hindi kami nag uusap .. parehas kaming problemado ni Angel. Siya tingin ng tingin ng CP niya, ako ?  

Iniiisip ko kung ano yung next step. 

Nakakainis, lagi niya na lang kasama si Cedrick.. nagseselos ako kasi para siyang linta kay Cedrick eh. Kaso ito namang Cedrick parang 

binabaliwala si Charmaine, ako nasasaktan eh. Nakakainis! Prankahin ko kaya yung Cedrick na yun? hmm.. next step? Pwede din. XD 

  

mga 20 minutes nandun na kami sa sakayan ng bus at sumakay.  

  

Waaaahhh .. Andito din sila Charmaine at Cedrick =.= 

  

Dalawahan lang yung upuan sa bus. 

Pwesto namin sa Bus. 

Ako, Angel                Cedrick,Charmaine 

  

Astigg >.< Pwede bang ako nalang katabi ni Charmaine? Miss ko na siya ehhh T.T  



Kaso kailangan magawa ko yung mga steps.. Hayyyy ..  

  

Cedrick's POV          

Ang Awkward .. Nagkasabay pa kaming apat sa isang bus .. 

  

Gustong gusto ko ng tignan si Angel, hindi ko na kasi siya natitigan kanina eh. Ang sama kasi ng loob ko eh. Hindi ko maintin dihan sarili ko 

.. nakakainis >.< 

  

"Cedrick, tulog lang ulit ako ah! Wag mo ko iiwan ok?" sabi ni Charmaine. Kumapit siya sa braso ko tapos nilagay yung ulo niya sa balikat 

ko. 

  

Bigla akong napatingin kay Angel, si Angel din nakatingin sa akin. Ang lungkot ng mukha niya, ako ba dahilan? Nagseselos ba s ia? 

^__________  ̂

Halahh .. Ayoko maging feelers T.T 

Napatingin din si Dylan. Bwahahaha. Chak tong lalaking to nagseselos XD 

  

Walang nagsasalita. 

Tahimik lang sila Dylan at Angel. Lalo naman kami? malamang tulog si Charmaine. 

  

Tinitignan tignan ko na si Angel .. 

tapos kapag feeling ko titingin siya sa amin .. 

Ilalayo ko yung tingin ko.. 

  

Ganun lang lagi .. tapos napagod na ata siya .. 

Sumandal na siya sa upuan niya  tapos pumikit .. 

  

Natataranta na ako, parang gusto ko palit na kami ng upuan ni Dylan.. Tokwaaaaa >.< 



  

Mamaya maya lang .. wala na sabi na nga ba ehh .. makakatulog si Mental .. tapos nakapatong na ngayon yung ulo niya kay Dylan . 

BADTRIP NA LANG >.< 

  

Hayyy .. Angel! miss na kita T.T agad agad? OO NAMAN TT.TT 

  

hmm ... bakit kaya nagshift si Dylan?? 

BOOM ! 

  

Ngayon ko lang naisip .. baka kaya siya nagshift dahil kay Charmaine? tama ?? 

tapos ngayon ginagamit niya si Angel para pagselosin si Charmaine, kaso walang epekto kay Charmaine kasi andito ako.  

  

OH NOOOOO ! Bat ngayon lang gumana ung utak ko >.< 

  

Pano kung sa ginagawa nilang yan .. sila ang magkatuluyan .. Grr . Pano na ako ? T.T 

  

Hayyss ... 

  

Mga ilang oras lang .. bumaba na sila .. 

  

Ako na lang naiwan ako malayo bahay eh XD 

  

Tapos mga ilang minutes nakababa na din. 

  

  

Wala ako ganang kumain..... 



  

 Humiga agad ako ng kama. 

Wala akong naiisip ngayon kundi si Angel .. 

Tinignan ko CP ko. 

Paulit ulit ko lang binabasa yung mga text ni Angel, kinikilig na ako. haha >.< muntimang .. 

hayyss!! 

  

1 text message receive.. 

"Cedrick, may tanong ako?" 

si Angel nagtext .. lubdub lubdub .. 

" Ano yun?" reply ko. 

"Yung sinabi mo ba kanina totoo yun?" tanong niya. 

halahh  .. bilis ng tibok ng puso ko .. anong sasabihin ko ? pano pag sinabi ko yung totoo? baka layuan niya ako? eh pag sinabi kong hindi 

totoo ano mangyayari ? 

"TOTOO YUN! Kaso ayaw mo maniwala edi wag" yun na yung reply ko. Ayoko magsinungaling. 

"Holoohh ~ pano na si Charmaine" 

"Diba nga sabi ko sayo hindi ko siya niligawan. Basta na lang nangyari yun. Basta wag mo na alamin!" 

"Holoohh ~ bakit ako pa?? Akala ko ba hindi ako yung type mo?" 

"YUN NGA EH! AYAW KO DIN NAMAN EH!" 

"Galit ka?"  

"Sa sarili ko .. naiinis ako .. " sabi ko. Grr .. hate my self >.<  

" Holoohh ~ wag ka na mainis .." 

"Ako naman magtatanong?" 

"Sige ano yun?" 

"Ano ba nagustuhan mo kay Dylan? Pati bakit nandun siya sa room?" 



"Hindi ko alam kung anong nagustuhan ko kay Dylan eh.. basta na lang .. basta crush ko siya tapos natigil na nung malaman kon g GF niya 

si Charmaine tapos .. ewan ko ba kung bakit bumalik nanaman .. siguro kasi  nakita ko nanaman siya tapos close kami ulit .. nasa room 

siya kasi ano .. bawal sabihin eh .. baka makarating kay Charmaine" 

"Ok" yun na lang reply ko ..... Nakakainis .. ano bang meron si Dylan na wala ako ?? >.< 

Ano ba talaga para sa akin si Angel? 

Feeling ko kasi hindi to Crush o gusto lang eh . 

Ito na ba yung sinasabing LOVE ? 

TOKWAA >.< Bakit si Angel pa T.T 

Makapagsearch nga .. 

Sa youtube .. 

Mga Senyales na ikaw ay Inlove ..  

[Play the Video at the Right Side] 

  

Pagkatapos ko panuorin yan .. 

di ko na pinanuod yung part 2 .. wala na ehh .. lahat TAMA EH >.< yung huli lang .. yung sa unan. di ko pa naman nagagawa yun XD  

Confirmed ........ 

  

  

  

  

  

  

I've fall in love to her .. and I can't fight this feeling anymore T.T  

Makapagsoundtrip na nga lang .. 

  

biglang tumugtog sa radyo .. 



Kung Ako Ba Siya 

Matagal ko nang itinatago 

Mga ngiti sa munti kong puso 

Batid kong alam mo nang umiib ig sa ‘yo. 

Bakit hindi mo pansin itong aking pagtingin 

Ba’t di mo ramdam ang tibok nitong dibdib 

Kaib igan lang pala ang tingin mo sa akin. 

  

Kung ako ba siya, mapapansin mo? 

Kung ako ba siya, mamahalin mo? 

Ano bang mayro’n siya na wala ako? 

Kung ako ba siya, iibigin mo? 

Hmmmm…. 

  

Masakit ko mang isipin 

Mahirap mang tanggapin sa damdamin 

Pag-ibig mo pala’y hindi sa akin. 

Ngunit anong gagawin ng puso 

Sa ‘yo lang ib inigay ang pangako 

Patuloy nga namang aasa sa ‘yo, sinta.. 

  

Kung ako ba siya, mapapansin mo? 

Kung ako ba siya, mamahalin mo? 

Ano bang mayro’n siya na wala ako? 

Kung ako ba siya, iibigin mo? 



  

Ikaw lamang ang inibig nang ganito 

Sabihin mo kung paano lalayo sa ‘yo. 

  

Kung ako ba siya, ooohhh 

Kung ako ba siya, mamahalin mo? 

Ano bang mayro’n siya na wala ako? 

Kung ako ba siya, kung ako ba siya… 

oohhhhh ooooohhhh 

  

iib igin mo…. 

  

AWWWWWWW >.< PATAMA TALAGA NAMAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

T.T Naiyak ako nung tinutugtog to... 

Hanggang sa nakatulog na ako.. 

First time kong umiyak sa babae .. hayyysss ... 

Angel's POV  

 

Anong oras na ako nagising .. 

Buti walang pasok >.< 

Sabado Linggo .. WAHHH ! Kaboring !!!  

Hayyyyss. GORABEEE! 1 week palang ako sa school ah? Andami ng nangyari. KALERRKI !!!! >.<  

  

Nakatulugan ko yung text namin ni Bakulaw .. 

Tssss. Mukhang seryoso nga siya. 

Grrrr!!!!! Ano na bang nangyayari??? 



  

Eh ano naman kung gusto niya ako?! Ehhh .. kasi .. nakakailang ehh >.< 

NONONO >.< Hindi dapat .. Di ko dapat banggitin sa kanya yun kapag magkasama kami. 

  

Tama, tama .. Hayyyysss. 

Langyang bakulaw! 

Nastressed ako sa sinabi niya. 

  

  

1 text message received 

Pwede ka ba ngayon?? Gusto ko sana magkita tayo eh. 

Tsssss. Si Bakulaw nagtext ! 

  

"Bakit naman?? anong dahilan??" reply ko. Waahh. Bakit ganoon? Lakas ng heartbeat ko >.< 

TOKWAAA >.< Ano bang ginagawa ng mga lalaki na to sa puso ko. 

Si Dylan lang nakakagawa nito ah ? WAAAAAHHHHHHH!!! mababaliw na ako .. 

Tagal naman magreply nun .. tssskk .. 

  

"Miss kita, pwede na bang dahilan yun?" reply niya. 

  

Langgyaaa .. Bakit ganito si Bakulaw ?  

  

Bad boy turns to Sweet Lover Boy .. weeeww !! 

  

  



"Hoyy! Baliw ka talaga noh? Tssskk. Bahala ka jan. Nababaliw ka na talaga" reply ko.  

BALIW NA SIYAAAA >.< 

  

"Balw kasi sayo" reply niya. 

  

Wahhhh >.< 

  

Tsss.. 

  

Ayoko na magreply, mamaya matuwa na ako. hahahahaha! ADIK >.<  

  

"Ohh? Bat di ka na nagrereply? Tuwa ka naman? Kinikilig ka na ba?" 

  

Holoohh .. KAPAL NG MUKHA!!! 

  

" Hoyy! Kapal nito!! Kay Dylan lang ako kikiligin noh!!!" reply ko. Wahahaha >.< 

"OK" reply niya. 

  

Wahhh ... nagselos ata .. 

  

tsssskkk .. 

  

bahala nga siya jan! wag ko kaya siya pansinin ng magising siya sa katotohanan???! 

  

TAMA TAMA ^__________  ̂



  

1 text message receive 

"Angel! Thanks ng marami! Hindi ko pa alam yung next step, tulungan mo ko." 

Waaaaahhh! Si Dylan nagtext. WAHAHAHAH! First time in the history! KILEEG >.<  

  

"San mo nakuha yung number ko?" reply ko. 

"Sa group natin sa FB" 

"Wahhh! Na-add ka na dun???" 

"Oo naman. Yaw mo pa? XD" 

"Di naman. Hahaha! Active talaga yung pres. natin ^_^" 

"Oo nga eh, pwede ka ba ngayon???" 

"Hah ? Ako? Oo naman anytime." 

"Yun! Kita tayo sa SM" 

"Hmmm.Di ko alam kung papayagan ako ni mama eh!" 

"Papayag yan. Saglit lang naman tayo eh.." 

"Sige na nga..geh kain na ako.." yan na yung huling reply ko. Hindi na din siya nagreply ..  

  

Wooohh .. Date kami? WAHAHAHA! Ambisyosaaa >.< 

  

"Mama! Maya punta ako ng SM" 

"Ohh? Nu gagawin mo dun??" 

"Magkikita kami ni DYLAN. Hihihihi" hhaha. Nikikilig XD 

"Halah! Kinilig ang anak ko. Kayo na ba??" tanong ni mama. Alam kasi ni mama na ultimate crush ko yun ehh XD  

"Hindi MAMA ah! May pag-uusapan lang kami. Saglit lang daw" sabi ko 

"ABA! popormahan ka na anak. Wish come true .. "  



"WAAHHH! Mama naman eh. Hindi nga po eh. Saka hindi po ako yung gusto nun .." hayyss. Kung pwede lang eh .. sana ako na lang si 

ano eh .. XD 

"Halah. Kawawa naman ang anak ko. Di bale nak, madami pang iba jan. Mas gwapo. Haha" 

"Mama talaga. Sige po kain na ako tapos mamaya maya alis na ako ah." 

"Osige, aalis din ako ngayon. Wag mo kalimutan i-lock yung pinto." 

"Sige po .. " 

  

Umalis na nga si mama. Gala yun eh! Hahaha. 

  

2 texts message unread. 

dalawang text ni bakulaw.. 

  

"Hoy!" 

"Friends pa din tayo :) Kausapin mo padin ako ah......... "  

  

"Oo naman! Sino bang nagsabing hindi kita kakausapin? Ok lang yun. Basta ah.. hanggang gusto ka lang .. or crush .. ok ? "  

"Feeling ka naman! HAHAHAHAH! Oo naman nohhhh " reply nia. 

  

"Tssss. Good." 

"Geh! may gagawin pa ako eh." 

"Sige, ^_^" 

tapos yun na. Naligo na ako pagkatapos ng conversation namin. 

  

Tssskk.. 

  

  



.. 

.. 

.. 

.. 

... 

......................... 

  

Cedrick's POV 

 

WAAAAHHH !!!!!!!! Mababaliw na talaga ako >.< 

Hahahha. Ang lupit ng mga texts ko kay Angel. Hirap na hirap akong itext yun noh? 

Kaso yung sinabi kong friends kami. Labag talaga sa kalooban ko yun. 

Pero ayoko naman na hindi na niya ako kausapin, mas mahirap para sa akin. 

  

Nagsinungaling din ako.. hindi ko lang siya gusto or crush noh .. 

Diba nga... ♥♥♥♥ ko na siya..  

XD 

  

Tinigil ko muna conversation namin, 

Nagtext kasi si Charmaine.. Kita daw kami sa SM..  

  

May sasabihin daw siya..  

  

tsssskk .. 

  

Gusto ko makita si Angel .... 



  

Nag-ayos na ako..... 

  

tapos hindi na ako nagpaalam kay papa. Alam niya na yun XD  

Deretso SM na ako. 

  

  

Nagkita kami ni Charmaine sa tapat ng MCDO. 

  

GGRRRR... 

  

Nakita ko nanaman si Dylan, 

Anong ginagawa niya dito??????? 

  

"Ui! Cedrick!" tawag sakin ni Charmaine. 

"Bakit nandito yang lalaki na yan??" 

"Wag ka na magselos... Magkikita daw sila ngayon ni Angel...." 

ANOOOOOOOHHHHH >.< 

Grrrr >.< 

"Bakit daw sila magkikita??" tanong ko ng mahinahon. 

"Di ko alam eh? Hayaan mo na. May date tayo ngayon. Tama? ^_____^" hayss, kakainlove padin talaga ang mga ngiti ni Charmaine. 

  

Dumating na nga si Angel, Waahhhh!!!! Ke Gandang Babae >.< 

  

"Ui? Andito pala kayo??" bati niya samin. 



"May Date kasi kami ngayon eh." sabi naman ni Charmaine. 

"Ahhh," sabi ni Angel.. 

"May Date din kami ngayon!" sabat naman ng Dylan. Bwisseeet >.< 

  

"Ohh? Date niyo pala ngayon eh. Double Date tayo!!" sabi ni Charmaine. 

"WHY NOT?!" Nakangiting sagot naman ni Dylan. 

  

Pisstteee! Double Date??  

  

Naglalakad na kami. 

Si Charmaine nakakapit sa braso ko. 

  

Hindi namin alam kung san kami pupunta. 

  

Biglang nagsalita si Dylan.. 

"Story Land tayo!" 

"SIGEEEEE! Masaya yon!!!!!" Sigaw naman ni Angel, parang bata.. tuwang tuwa... 

"Sige punta tayo dun Cedrick masaya dun!" sabi ni Charmaine. 

  

No choice, laht sila gusto pumunta dun. 

  

"Roller Coaster tayo!!" Sigaw ni Dylan. 

"Halaahh! Ayaw ko, nakakatakot daw jan ehhh." sabi ni Angel, nakapout nanaman. Cute talaga. 

"Ok lang yun! kasama mo naman ako eh ^_^" tsss. Ang sweet nila poteeekk >.< 

  



Kinilig naman tong Mental na to. Kainis >.< 

Pumunta sa harapan ko si Charmaine. 

"Cedrick, lagi mo nalang tinitignan si Angel.. hindi mo na napapansin na kanina pa ako salita ng salita dito eh :| "  

" Halah. Sorry Charmaine, tara Roller Coaster na tayo" umakyat na kami. 

Nagbubulungan tong sila Angel at Dylan. Ano kaya binabalak nila??? 

  

Biglang lumapit si Angel kay Charmaine. 

 

"Bato bato pik tayo! Kapag nanalo ako, palit tayo ng partner" sabi ni Angel. Wahhhhh! yun ang gusto ko.. HAHAHAHA XD Angel ga lingan 

mo ^______  ̂

"Hah? Bakit naman? Ang landi mo din noh???" sabi ni Charmaine. 

"Sige Charmaine, pumayag ka na. Alam ko naman na mananalo ka jan kay Angel eh" sabi ko. Waahaha. Bigla akong tinignan ng masama 

ni Angel, XD Like her face pag ganun.. 

  

"Oo nga naman. Hindi ako papatalo sa weaklings na tulad mo noh." sabi ni Charmaine. Yess! 

  

At nagbatobatopick na nga sila. 

  

at ang nanalo... 

  

  

.. 

... 

.. 

  

  

SI ANGEEEEELLLLL XD 



  

"Oh? Pano ba yan? Palit partner ahhh ..! " sabi ni Angel, sabay hila sa akin. 

  

Nagtabi naman si Dylan at Charmaine. Iritang irita si Charmaine. 

Nasa harapan namin sila Charmaine. 

Tapos kami sa likod. 

  

"Ikaw talaga, sabihin mo ng may gusto ka sa akin. Liligawan naman kita eh.." sabi ko kay Angel. Wahahaha. 

"ANG KAPAL NG PEYSSS ! In your dreams noh! Pakiusap lang to ni Dylan." Nalungkot ako bigla nung sinabi niya yun.  

"Hanggang kailan ka papaalipin sa walang hiyang lalaki na yun." 

"Walang hiya? Grabe ka naman makapagsalita! Ginagawa ko din to para sa sarili ko" 

Umandar na yung Roller Coaster. 

Para sa sarili niya? Hind ko magets???????? 

  

"WWWAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!" sigaw ni Angel. Langyaaaaaaa. Ang sakit sa tengaaa >.< 

  

Sumigaw na din si Charmaine at napakapit kay Dylan.  

Tinignan ko si Angel, hindi na lang niya tinitignan si Charmaine at Dylan. 

  

Tssss.. 

  

  

Ayan na .. paliko liko na yung roller coaster .. 

  

Pasmado ata kamay ni Angel.. Dumudulas yung pagkakapit niya sa bakal eh. 



  

"Holooh, mahuhulog ako >.<" sabi ni Angel.. 

"Kapit ka sa akin.." mahina kong pagkakasabi. Teknikan na XD 

  

At kumapit nga siya.... 

. 

. 

.. 

.. 

Lubdub..lubdub.. 

Lubdub..lubdub.. 

Lubdub..lubdub.. 

Lubdub..lubdub.. 

Wahh. Kinikilig ako >.< 

  

  

  

"Namumula ka na bakulaw. Wag ka masyadong kiligin..." sabi ni Angel. Langyaa! Nakakahiya >.<  

"Kilig ka jan?? HINDI AHHH!!!!" sigaw ko. 

"HAHAHAHA, Deny ka pa eh!!" sabi ni Angel sabay tulak sakin. 

  

Waaaaaaaaahhh. Muntikan na ko mahulog .... anlakas ng pagkakatulak niya .. 

  

kaso .. 

  



bigla niya ko niyakap .. O________O ^_________________________  ̂

  

WAHAHAHA! Nagulat ako tapos ngumiti pagkatapos. Kumapit na ako tapos hindi na niya ko niyakap. 

" Walang hiya ka! Hindi ka man lang kumapit nung tinulak kita!!!!"  

"Pano ko makakahawak eh anlakas ng tulak mo!!!" pangangatwiran ko. Pero ngiting ngiti ako XD 

  

"Bat ka pa nakangiti?? Tsss. BAKULAW NA BALIW! "   

Hindi namin napansin nakatingin na samin si Charmaine at Dylan. 

Pahinto na din yung Roller Coaster. 

  

Bumaba na kami. 

"Dylan, una na kami ni Cedrick" sabi ni Charmaine sabay hila sa akin. 

  

Naiwan na namin sila Dylan at Charmaine. Nasa Cyberzone kami. 

  

"Cedrick, alam ko naman na hindi mo ako mahal eh, pero wag naman sana harap harapan  mo akong sinasaktan" sabi ni Charmaine. 

"Sorry Charmaine..." sabi ko tapos yumuko. 

"OK lang .. basta ano .. " 

"Mahal ko si Angel..." bigla ko nalang nasabi .. hindi na natuloy ni Charmaine yung sasabihin niya. Umiyak siya.  

  

"Hah?? ( Sniff ) ang bilis naman ata?? ( Sniff ) " sabi niya. 

"Yun nga eh, hindi ko din alam. Pero ikaw din naman ah. Ang bilis mo akong mahalin.. " sabi ko. 

"Nakakainis ka! Ako naman lagi mong kasama.. bakit siya!!! pwede naman ako diba??"  

"Gusto kita Charmaine, oo .. pasukan palang gusto na kita.. " sabi ko. 

"Oh??! (Sniff) Eh bakit si Angel yung minahal mo? huhuhu" 



"Hindi ko alam.. ayaw ko din naman eh! pero hindi ko malabanan yung nararamdaman ko.." 

"Ganun ba?! Sige mauna na ako..." tumakbo siya habang umiiyak ..  

  

"CHARMAINE!!!!!!!!!!!! Saglit!!!" Sigaw ni Dylan. O_O 

nagulat ako.. nasa likod lang pala namin sila.. 

  

Si Angel.... Nagulat din .. 

Kanina pa ba sila dun?!!!! 

Ano ng sasabihin ko.. 

  

"BAKULAW KA TALAGA!!!!!!!" tapos pinaghahampas hampas ako sa balikat. 

"Aray! Aray!! Ano ba!! Totoo naman lahat ng yun.."  

"ANG BAD MO!!! Bakit ka nagpapaiyak ng babae!! Anong sinabi mo?!!!!" Sabi niya sakin. Wahh. Buti hindi nila narinig ..  

  

"Kanina pa ba kayo jan?"  

"Kararating lang namin. Nakita kasi ni Dylan na umiiyak si Charmaine, kaya lumapit kami. Kaso biglang tumakbo si Charmaine. Ikaw 

talaga! ANG BAD MO!" sabi niya. Hayyy! Thank God! Hindi nga nila narinig. 

  

"Gusto ko na kasi makipagbreak eh." sabi ko. 

"Holoooh! Bakit?? Wag mo sabihin dahil sakin. Uumbagin kita!" sabi niya. 

"OO!! DAHIL SAYO!!" sigaw ko sa kanya. 

. 

. 

  

O_O 

Nanlaki lang yung mata niya. 



Tapos tumakbo.. 

  

"Hoy!!! MENTAL!!" sigaw ko. 

  

tapos siya tinakpan niya yung tenga niya tapos umiiling iling. 

Hahahah. Ang cute niya.. para siyang nababaliw.. 

Hinabol ko siya .. 

. 

. 

  

"Hoyyyyyy!!" tapos hinila ko.. 

Niyakap ko bigla .. 

" MAHAL KITA ....... " 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dylan's POV  

 

Hinabol ko si Charmaine, huminto siya.  

"Wag mo nga ako sundan!!!" sabi niya sakin. 

"Ayoko ng nakikita kang umiiyak..."  

"Nakakainis ka!!! Pinagtatabuyan na nga kita bakit pinipilit mo padin yung sarili mo sa akin??" 

"KASI NGA MAHAL KITA! Mahal na mahal kita Charmaine, hindi magbabago yun." 

Bigla na lang niya ko niyakap.. 

"Nakakainis ka. Huhuhu" 

"Wag ka na umiyak, andito naman ako eh..." sabi ko. 

"Talaga??! ??" sabi niya. 

"Oo naman. Mahal nga kasi kita diba.." 

  

Tapos tumigil na siya sa pag-iyak. 

  

Nilibre ko siya sa Jollibee. 

Nakangiti naman na siya. Kaso parang may bumabagabag padin sa kanya. 

  



Tinext ko muna si Angel na mauna na siya .. 

  

Tapos nag-usap na kami. 

  

"Mahal mo ba talaga si Cedrick??" tanong ko. 

"OO, mahal ko siya. Ewan ko kung bakit?" sabi nya. Awww. Sakeet >.<  

  

Para akong baliw .. naghahabol sa taong hindi naman ako mahal .. hindi ko nga alam kung minahal niya talaga ako eh .. baliw na nga 

talaga ako .. 

  

"Hindi ba pwedeng ako nalang yung mahalin mo??" deretsahan kong sinabi. 

  

"Kung pwede nga lang Dylan eh, ginawa ko na......"  

"Magagawa mo din yan, hindi ako aalis sa tabi mo.."  

  

tapos nginitian niya lang ako... 

  

Pagkatapos naming kumain, 

Hinatid ko na sya sa sakayan. 

Tapos ako umuwi na din. 

  

  

. 

. 

. 

  



Humiga agad ako sa kama pagkauwi ko. Nakakatuwa padin kahit papano ngayong araw, 

yung sa roller coaster yung kumapit siya. Nakakakilig padin. Tapos yung bigla niya ako niyakap kahit madaming tao. 

 

Hayysss .. 

Nakakamiss si Charmaine, sana kami padin. 

At sana.. Maging Kami Ulit .. 

  

Natulog na ako.. 

 

 

  

Angel's POV  

 

" MAHAL KITA ....... " 

Malamig na pagkakasabi sakin ni Cedrick habang yakap niya ako. 

Wahhhh ! Yung puso ko halos malaglag >.< 

  

Kikiligin na ba ako? ANEBEYEN >.<  

NOOOO!! Dylan padin ako ^_________^ 

pano kung si Dylan yung yumakap sakin tapos ganyan sinabi niya edi mas sumaya ako? WAHAHAHAHAH XD  

  

  

Ng bumalik na ako sa katinuan.. 

Pumiglas ako sa higpit ng yakap niya. 

  

"MANYAK KA!!!" Sigaw ko sabay takbo. 



  

WAAAHHHHHH !!!!!!!! Tinakpan ko yung tenga ko.. Wala akong narinig .. 

  

Hndi ko na siya nilingon.. 

  

Hanggang sa nakasakay na ako ng Jeep. 

  

. 

. 

. 

  

Tulala .. 

  

  

Nagfaflashback sakin lahat ng nangyari kanina .. 

  

NAKAKAINIS !!!! >.< 

  

Hindi maalis sa isipan ko si Cedrick .. >.<  

  

Nakauwi na ako.. 

  

walang tao sa bahay, di pa umuuwi si mama. 

  

Humiga ako sa kama... 



  

mga 15 minutes na siguro na nakahiga ako.. 

  

Langyaaaaaaaaaaaa. Walang ibang nasa isip ko kundi yung yakap na yun pati yung sinabi niya...  

>.< 

  

"BAKULAWW!!!!!!!!!!!!! GET OUT OF MY HEAD!!!!!!!!" Sigaw ko. 

  

Biglang bumukas yung pinto. 

  

"Nak! Ano nangyari? Anong Bakulaw??!" tokwaaaaa. Anjan na pala si mama. Di ko napansin. 

"Hah?? May nakuha po kasi akong kuto eh. hehe, XD " Palusot.com >.< 

  

"Wag kang ganyan! Nagugulat ako eh!!!" 

"Sorry na mama. Loveyou!" 

"Sige, maghahanda na ako ng pagkain." 

  

Tinignan ko Cp ko. 

5 text messages unread. 

3 kay bakulaw, 2 kay Dylan. 

Tinignan ko muna yung text ni Dylan. Baka mabaliw ako kapag nabasa ko text ni Bakulaw e. 

  

"Ui, sorry ah.. kasama ko si Charmaine ngayon..."  

"Una ka na, ingat!" 

  



>.< Sakeett ! Waaahhh.. Hanggang kailan nga ba ako papagamit sa kanya. Alam kong para din sakin yun.. para maging manhid ako  .. 

kaso hindi eh T.T 

  

 Hayyyss.. Ayoko na mamroblema sa kanya. 

  

basahin ko na text ni Bakulaw. 

"Ui! Kinilig ka noh??" 

"Mental! Mag-iingat ka ah.. mag-aalala talaga ako niyan.." 

"Mahal kita ^___^" 

WAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!!!  

  

  

PUSO KOOOOOOOO >.< 

  

 Nababaliw na ako  sa pinagsasabi niya... nakakainis ka Cedrick!!!!!  

  

YOU MAKE ME CRAZY !!!!!!! 

  

  

. 

. 

  

  

. 

  

pero hindi na masama .. 



Baka siya ang magiging dahilan para makalimutan ko na si Dylan.. 

  

Kasoo.. 

  

Seryoso ba siya?????? 

Pano kung hindi?? 

  

Baka umasa nanaman ako sa wala :"(((( 

  

Text ko nga. 

  

"Seryoso ka??" 

  

"Hindi ba halata?? SERYOSO AKO!!! SERYOSONG SERYOSO!!" reply niya. Bilis magtext XD  

  

"Hooloohhhh...Ang bilis naman!!" reply ko.  

"Yun nga eh! Nakakainis ka.." 

"Ohh??? Ako naman ngayon nakakainis.." 

"OO!!! Hindi ka man lang nagpaalam. Dere-deretso ka lang sa puso ko XD" 

"HAHAHA! Ayos banat ah?!!! "  

" Totoo naman eh -.- "  

"Tsssskk. EWAN!! Basta ayokong magpaasa ng lalaki." 

"OK, alam ko naman eh. " 

"hayyss" 

  



Di na siya nagreply. Ayoko nga magpaasa. 

  

  

Alam naman nating lahat na may gusto pa din ako kay Dylan. Hayysss. 

Saka ayoko nga magkagusto sa BAKULAW XD  

  

"Nak! Kain na!!" 

"OPO!!" 

At kumain na nga kami ni Mama. 

Pagkatapos nun natulog na ako. 

  

 Cedrick's POV  

SUNDAY NAAAAAA ;)))) 

  

Tanghali na ako nagising. 

Alam niyo ba ginawa ko kagabi?? 

NagOL tapos pnagtitignan ang picture ni Angel. Baliw na taalga ako.. 

Oo .. baliw sa kanyaaa.. XD  

  

Anong oras na din ako nakatulog .. mga 1am na. 

Hindi kasi ako makaget over sa biglaang yakap ni Angel eh. HAHAHAHA!! 

Iba pala talaga ang pakiramdam kapag siya yung yumakap sayo, kaysa sa ikaw yung yumakap sa kanya. 

Grabe din yung ginawa kong pagtatapat ng aking damdamin. WAHAHA XD 

Sa sobrang tuwa ko. Hindi ako makatulog . kaya yun napuyat!! XD 

  



  

"Good Morning ♥♥ " text ko kay Angel. Hahaha 

"Anong meron sa heart?? Wew!" 

"Dalawang heart, yung sayo at akin." 

"Weeeww!!!!!! Pano na kayo ni Charmaine???" 

"Hah? Malay ko. XD" 

"Ang sama mo talaga. BAKULAWWWWWWWW!" 

"Masama bang ibigin ka??" 

"WAAAAAAAAHHH!! Yan ka nanaman eh! EWAN KO SAYO!!!"  

"Hahahaha. San ka ngayon?" 

"Sa SM, Shopping with Mama. Kakatapos lang namin magsimba." 

"Ahhh, Ingat kayo ni Mama." 

"Maka-MAMA?? Wewwss" 

"Magiging Mama ko din siya wag kang mag-alala" 

"KAPAL FEYYYSS !!!! " 

"HAHAHA ;) geh kain na ako" 

  

 tapos di na siya nagreply.. 

Tanghalian na agad ang dinatnan ko sa hapagkainan. 

  

Ang boring ng araww .. 

  

Nag-aral na lang ako ... 

. 

.. 



. 

. 

. 

Inspired na inspired .. XD  

  

"Oh nak! Tama na yan!!! Maghapunan ka na" sabi ni papa. 

Gabi na pala?? Andami ko kasing ginagawa eehh. 

"Pa! Ang hirap XD"  

"Ganun talaga, ginusto mo yan eh" 

"Hahaha. Sabagay po, Kain na po tayo mamaya ko na lang po icocontinue ung gawain ko' 

"Tama yun" sabi ni papa. 

  

Tapos yun, kumain na kami. 

Infairness, nawala sa utak ko si Angel sa sobrang daming assignment. 

Nakakaloko .. grrr ! Hirap pala talga ng accounting noh? XD 

  

  

Pagkatapos namin kumain ni Papa, Back to Work T.T 

  

Angel's POV  

 Pagkauwi namin ni Mama galing SM. Mga 3pm na yun eh .. 

WAAHHH !! Andami nga pala naming TAKDAAAAAA >.< 

  

Sinimulan ko na agad yung mga yun. Kalokaa ! 

  



"Nak, Merienda ka na." Pumasok si Mama sa kwarto tapos dala na nya yung pagkain. 

"YAW!" 

"Aba?! Seryoso talaga ah??" pang-aasar ni mama. Tsss >.< 

"Sige ka niyan Ma! Ikaw pasagutin ko nito. XD" 

"Abay problema mo na yan." 

"Hayyysss, MAMA NAMAN EH!! :(((( "  

" Oh? Problema mo?? " 

"Wag mo nga ko tuksuhin kumain!! Pag nakakain na ako 

tuloy-tuloy na yan. 

Pagkatapos aantukin na ako. 

Pagkatapos hihiga na ako ng kama 

Pagkatapos makakatulog na ako. 

Pagkatapos bukas maiinis ako kasi di ko natapos. 

Pagkatapos mababa lang score ko. 

Pagkatapos babagsak na ako. 

Pagkatapos nun magshishift ako. 

Pagkatapos dahil ayaw ko sa ibang course titigil na ako sa pag-aaral. 

Pagkatapos nun MAGBOBOTE NA LANG AKO PARA KUMITA >.<  HAYYSSSS!!!" 

"BALIW! Gawin mo na nga yan." Hiningal ako dun ah ?? Tapos lumabas na si Mama. 

Back to work na ko. ARRGGGHHH ! Sarap pa naman ng meryenda. 

10pm na ako natapos. 

  

"YEEEEEEESSSSSSSSSSSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MAMA!!!! KAIN NA KOOOOOOOOOOOO!" 

"Ayy! Kailangang sumigaw?" 

"Eh kasi masaya ako! HAHAHA! Makakain na ko. YESSS!!!!"  



"Geh kain ka na. Tapos na ako, matutulog na ako. Ikaw na bahala janm, Goodnight!" 

"Sige ma! Mwah mwah Tsup Tsup XD" 

  

Then yun na! kumain na ako. Wooohhh !!! HANGDAMI KONG KINAIN XD 

Alam niyo naman ako kung gano kalakas kumain. XD 

  

Pagkatapos nun. Humiga na ako, then siyempre Bulagta na agad yun! XD  

  

Kinaumagahan.. 

  

Tumunog na ulit yung cp ko. Buti narinig kong nag-alarm. Alam na! ICECREAM EH XD  

  

Hayyyysss. Nagkakaeyebag na ako. Kainis >.< 

  

mga 5am umalis na ako sa bahay. 

Tapos mga 6:45 lang andun na ako sa Room. 

Andami na agad tao, ang active pala nila? XD 

  

Iba iba mundo. Yung iba nagdadaldalan, yung iba nag-aaral. Yung iba kung ano ano. 

  

Ako?? Nakaupo sa corridor. 

Dumating si Dylan, nilagay niya muna yung bag niya sa loob tapos tumabi sa akin. 

"tapos ka na sa assignment?" 

"Yup! ^_^ Musta kayo ni Charmaine?" 

"Hmmm. Di ko alam eh." 



"Ganun ba?? Wag mo lang siya iiwan. Maiinlove din sayo yun." sabi ko. ARRGH ! Ang bulag mo kasi Dylan eh. >.< 

"Sana nga Angel. Thanks" tapos nginitian niya ko ng todo. Wahhh! Waffuuu >.< 

tapos nagkangitian lang kami. Tapos nagtawanan. Hahaha. Hindi ko alam kung bakit ? Mga baliw na kami XD  

  

taposs.. 

Bigla nanaman ako hinatak ni BAKULAW >.< 

  

  

NOKOKOINEEEEEESSS !!! 

MOMENT NAMIN LAGI NIYA SINISIRA. ARRRGGHHH !!  

  

taposs.. 

  

Hinatak din ako ni Dylan. 

  

"Pre, wag naman ganun. Nag-uusap kami eh." sabi ni Dylan kay Bakulaw. 

"WALA KONG PAKI! Eh nilalandi mo yung babaeng mahal ko eh!" 

HOLOOHHH!! muka ko?? ganito O_______O 

LANGYAA! 

Ayan nanaman siya. 

  

 "Ano ba?! Nasasaktan kaya ako!!!!" sabi ko sa kanila. 

Tapos binitawan nila ako ng dahan dahan naman. ^_____^ 

Para tuloy akong nasa drama. Wahahahha >.< Haba ng hair ko! Dalawang wafuu to eh. HAHA XD 

. 



. 

"Pre, mag-usap tayo." sabi ni Dylan kay Cedrick, tapos umalis na silang dalawa. 

  

Holoohhh ... Ano kaya pag-uusapan nila?? 

Pwede kayang makinig. TROLOLOLOL XD 

Sinundan ko sila. 

Pero tumalikod bigla si Cedrick tapos tinignan ako ng nakakatakot >.< 

"Bumalik ka ng classroom, kundi! Di mo magugustuhan gagawin ko sayo." sabi niya sakin. 

UWAAAAAAAAAAA ~ Hanudaawww?? Huhuhu .. Nakakatakot si Bakulaw, nagiging halimaw nanaman siyaaaa >.< 

  

Bumalik na ako ng classroom. NOKOKOTOKOT EHHH !!  

  

Cedrick's POV 

 

"Anong pag-uusapan natin??" sabi ko kay Dylan. 

"Si Charmaine" 

"Oh anong meron sa kanya??" 

"Anong meron? EH NILOLOKO MO SIYA EHH!!" sigaw niya sakin tapos susuntukin niya ko ngunit napigilan ko kaagad. 

"Hindi ko siya niloloko, alam niyang di ko siya mahal." mahinahon kong sinabi. 

"eh bakit hindi mo pa siya i-break??!!!!" 

"Ngayong araw sasabihin ko na yan. Wag ka masyadong excited." 

  

"Makikipag-break ka sakin??" andyan pala si Charmaine. 

"Oo, break na tayo." pagkatapos na sinabi ko yan. Iniwan ko na silang dalawa. 

  

Charmaine's POV 



 

"Oo, break na tayo." sabi ni Cedrick at iniwan na kaming dalawa ni Dylan. 

  

"Charmaine? Ok ka lang??" sabi ni Dylan. 

"Oo naman. Babalik din sakin si Cedrick" sabi ko. Tapos taas kilay.  

Akala niya ah? I get wat I want. 

"Bakit ba pinagpipilitan mo sarili mo sa kanya? Hindi ka daw niya mahal .. " 

"So?? Ganun ka din naman eh! Pinagpipilitan mo sarili mo sakin eh hindi naman kita mahal." 

Hindi na nakapagsalita si Dylan sa sinabi ko. Umalis na siya at bumalik ng Classroom. 

  

Ako?? Di muna ako papasok. Aasikasuhin ko muna yang Angel na yan. Dahil sa pagiging flirt niya nakuha niya ang Cedrick ko. Humanda 

siya! 

  

I'll call my bestfiend sa classroom. 

Pinapakilala ko.. 

Si Camille Conde, Bestfriend ko yan! Kapatid niya ang VP ng Taugamma here sa PUP. 

Bwahaha! 

Sa phone.. 

"Hey Friend! Kailangan ko ng tulong mo. Kita tayo sa tambayan ng taugamma, pumapayag na akong maging myembro niyo."  

 "OHH ! Talaga? Buti naman. Sige kita tayo dun." 

  

Pumunta na ako sa tambayan ng mga Taugamma. 

  

At mamaya maya lang andyan na nga si Camille. 

  

"Wait lang friend kausapin ko si Kuya." 



"Sige" 

  

"Hey miss." sabi nung lalaki. Ewww .. di ko nga pinansin. 

"Ganda mo ah???" sabi naman nung isang lalaki. 

Tapos andami ng nangungulit sa akin. Tinatanong na number ko, facebook lahat na ata gusto malaman eh. 

Ako pa? Sa ganda kong to? Sino bang hindi aayaw. Si Cedrick pa lang kaya nga gustong gusto ko siya eh. 

"Hoy Miss, magsalita ka naman jan!" sabi nila tapos hinawakan ako sa braso. 

Nakakabadtrip na dito sa lugar na to. Nakakainis parang mga manyakis yung mga tao dito. Arrgghh!!  

"ANO BA!!! Lumayo kayo sakin!! Wag niyo ko nga ko pagtripan!" sigaw ko sa kanila .. 

  

buti na lang dumating si Camille. 

"UMALIS NGA KAYO DITO!!" sabi ni Camille dun sa mga lalaki. tapos umalis d in sila agad. 

"Wow Friend! Lakas powers mo ah?" sabi ko. 

"Oo naman noh? Haha. Pumayag si Kuya, hindi ka nila uutusan or what na ipagagawa sayo. Swerte mo! Mas trip kasi nila yung gus to 

mong apihin eh. Si Angel" 

"Talaga friend? Kinwento agad ah? Yan gusto ko sayo eh!" 

"hahaha. Ano ka ba? Ayoko din sa Angel na yun tatanga-tanga!" 

"Mukha palang friend  eh!" tapos nagtawanan na kaming dalawa. 

  

"Oh? Anong gusto mong gawin dun sa karibal mo??" 

And nagplano na kami >:))) 

  

Angel's POV  

 

Nasa bench ako ngayon inaantay ko yung dalawa.. 

Mukhang absent naman yung prof. eh kaya nasa labas ako ngayon.. 



Unang dumating si Cedrick. Hinila nanaman niya ko ..  

ARRGGHH!!!! Ano bang nangyayari ?? 

"Ui... Sorry na...." sabi ko. HOLOOH? Bat ba ako nagsosorry .. Hayyysss >.< 

Pero tuloy tuloy lang siya sa paghila sakin. Hanggang sa nasa dulo na kami ng building. 

"ANGEL!! ANO BAAAA!!!!" Sinigawan niya nanaman ako. 

"ANONG ANO BAAAAAA!!!" Sinigawan ko din siya. Mukhang nagalit... 

Bigla niya kong sinandal sa pader  tapos tinukod niya yung isa niyang kamay sa pader. 

"Alam mo namang MAHAL KITA diba?! Pwede bang layuan mo na yung lalaking yun!!!"  

"Hindi pwede! Nababaliw ka na ba?? Tska tinutulungan ko lang namn siya eh.. 

Yumuko ako... 

tsaka gusto.." 

hindi ko na naituloy yung sasabihin ko kasi.. 

. 

. 

. 

. 

  

He kissed me on the lips >.< 

O_________O 

UWAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!  

Tinulak ko naman siya bigla. 

Kaso nahawakan niya braso ko at niyakap nanaman niya ko. 

  

"Mahal kita Angel Shin..." 

  



MABABALIW NA KOOOOO !!!!!! Feeling ko nasa drama ako ngayon .. ANEBEYEEENN >.< 

  

Right now? Feeling ko mag eexplode yung puso ko. At kinikilig na ata ako? HALAAHH >.<  

Hindeeeee. NOOOOOOOOOO >.< 

  

Pumiglas ako sa pagkakayakap niya. 

"ANO BAAA!! BITAWAN MO KO!! MANYAAAAK!!!" sigaw ko.. tapos binitawan niya naman agad ako kasi may biglang dumaang mga 

estudyante. 

"I HATE YOU!!!!!!" Sigaw ko ulit kay Cedrick tapos takbo sa C.R 

  

Waaahhh ~ MABABALIW NA KOOOOOO >.<  

  

Pinupukpok ko na yung dibdib ko. Ang bilis kasi ng heartbeat eh .. hindi na ko makahinga .. 

Pag inatake ako sa puso papakulong ko yang Cedrick na yan. WAHAHAHAHA >.<  

  

Arrggghhh .. Ayoko na siyang isipin .. NO !! Di ako magkakagusto dun. Kahit pa nanakaw niya yung first kiss ko .. UWAAAHHH 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! First kiss ko .. bakit pa sa isang bakulaw .. huhuhuhu :'(( 

  

Habang naglalakad ako .. 

natanaw ko na agad si Cedrick .. 

Inunahan ko nga sa paglalakad. 

  

"Ui! Angel!" sigaw niya. 

Tumalikod ako tapos 

"EWAN KO SAYO! I HATE YOU!!!! BAKULAW KAAAAA!!!" sigaw ko. Wahahaha. 

"Huy! Anong nagawa ko sayo??" holooohh. bat ibang boses ??  



TOKWAAA ! Si Dylan pala yun??? 

 

"ui angel.. may nagawa ba ako??" 

"Hah ? Wala wala ehehe. Tara na . . pasok na tayo ng classroom mag nenext subject na." 

" Ikaw na lang.. uuwi na ako .. " sabi ni Dylan. Ang lungkot lungkot niya . ..  hayyss .. 

"May sinabi ba sayo si Cedrick ?? " 

" Wala siyang sinabi basta .. saka wag mo na akong tulungan kay Charmaine .. sige uwi na ako Angel. Thanks sa lahat! " hindi na ko 

nakapagsalita kasi bigla na siyang tumakbo ..  

  

Holoohh .. ano bang nangyayari sa mundo ?? 

  

Naglakad na ulit ako .. mejo malayo pa ako sa classroom. 

  

WAAAAAAAAHHHHHH !! 

Bakit lahat ng tao kamukha ni BAKULAW ..  

Holoohh ~  

BALIW NA KO !! Baka may sira na yung mata ko .. 

  

Ano ba tohh .. 

  

NAKAKAINEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSS >.< Ayoko na nga siyang maalala ehh ...  tapos siya pa lagi kong nakikita .. Uwaaa !!!!  

  

Tumakbo na ako sa Classroom. 

Tapos wala akong ibang nakikita puro si Bakulaw. 

ANG DAMING BAKULAW SA CLASSROOM ! Hindi ko alam kung sino yung tunay na bakulaw sa kanila .. >.<  

  



Derederetso na lang ako sa upuan ko tapos yumuko. 

  

"ui!!! " may kumalabit sa akin. Nagulat ako. 

"AY BAKULAW!!!" napasigaw ako ng konti. Pero di masyadong malakas, ang ingay din kasi sa classroom eh, 

"Halah. Yieeeeeeee. Ikaw ahh .. Nainlove ka na kay Bakulaw mo noh??" uwaaa~ si Shane pala yun. 

"Bakulaw ko?? WEEEEW !!! " sabi ko. 

" Oo! bakulaw mo!!" sabi naman ni Bakulaw. Oo nandito na siya sa classroom kararating lang ata. Di ko alam kung si bakulaw na  ba toh ?? 

Wahhh .. Siya lang kasi lagi kong nakikita. Baliw na talaga ako >.< 

"Sino ka?" sabi ko para maconfirm. >.< 

"Gusto mo paalala ko sayo kung sino ako??" ang layo ng sagot?? tapos nilapit niya mukha niya sakin. Langyaaaaaaaaaaaa. 

"Oh?? Bakit ka namumula?? Kala ko nakalimutan mo na yung kanina eh. HAHAH AHA" ARGGGGHH!! Nang-aasar na siya. Uwaaaaaaa ~ 

Si bakulaw nga to. Wala ng iba -.- 

"EWAN KO SAYOOO!! Wag mo ko kausapin!" Sigaw ko sa kanya. 

"Uii,, ano yung kanina ??? kayo ahh... " sabi ni Shane. Hayyss ..  

"WALA YONNNNN!!!" Sigaw ko ng pagkalakas lakas. Tapos nagtinginan yung mga classmate namin. 

  

WAAHHH !! Yumuko na lang ako. 

  

"HAHAHAHAHA! Ang cute mo talaga" tawa ni bakulaw. Langyaaa talaga tong lalaki na to. 

  

ARGGHHHH !!!! Buti dumating na yung 2nd Prof. Hayyss salamat >.< 

At nagsimula na magsulat sa blackboard. 

  

  

Hayyss .. para akong timang .. lagi ako napapatingin kay Cedrick .. 

Tapos kapag titingin na siya umiiwas agad ako. >.< 



  

Pero isang beses nagkatinginan kami. 

"Ikaw ahh .. lagi mo akong tinitignan .. uhumm " sabi niya. >.<  

"IKAW NGA JAN YUNG TINGIN NG TINGIN EE!" mejo malakas pagkakasabi ko. Nagtinginan agad yung mga classmate...Tumingin lng 

samin yung prof. tapos tinuloy na agad ung sinusulat niya sa Blackboard. 

"Ayiiiiieeeeeeeeeeeeee." sabay sabay yung mga classmate namin. 

WAHHHH >.< NOKOKOBALIW !!! 

"huy kayo jan! mamaya na yung landian" sabi ni Shane. 

Argghh ... 

tapos nagsimula na magdiscuss yung prof. 

Tapos tinignan ko ng masama si Cedrick. 

"Wag mo nga kong tignan ng ganyan.. natutunaw ako .. " sabay takip sa mata ko. Kinagat ko nga yung  kamay niya. Hahaha 

"Arayy!! Mental ka talaga." sabi niya tapos bumulong siya..  

" kaya mahal kita e .. " ARRGGHH !! Yan nanaman siya. Hayyyss >.< 

  

nakinig na kami ke prof. 

  

at pagkatapos ng 1 1/2 hour. Natapos din! YESSS ! ;D  

  

Uwian na. 

"Oh? San tayo punta? libre kita?" sabi ni Bakulaw. 

"Hmmmm. SM !!! MCDOO!!!!" sabi ko. Wahahha. Nagugutom na ko. 

Teekkaa .. bakit wala si Charmaine? Hmmm?? 

"Ui, teka bakit wala si Charmaine??" tanong ko kay Cedrick. 

"Hah? Ewan ko, kakabreak lang namin kanina." 

"ANOOOO??!!" 



"Break na kami. Ang kulit, tara na may date pa tayo." Hinila na niya ko. 

"Ui Angel! Una na ako ah." sabi ni Shane. 

"Oh sigee !! Ingat ka !! " sabi ko. 

"Enjoy kayo sa date niyo. Bagay na bagay talaga kayo!!" sigaw niya mejo malayo na kasi kami sa kanya. Dito na agad kami sa daang 

paikot. Haha! Anlakas makahatak nitong bakuku na to. hahaha >.< 

  

" Sabi ko naman sayo eh? Bagay na bagay tayo ^___  ̂" sabi ni Cedrick. Grrr !  

"Ewan ko sayo! Mas bagay kami ni Dylan! " sabi ko. Tapos nilapit niya nanaman yung mukha niya. 

"Baka gusto mo ulit gawin ko yung kanina. Banggiting mo pa yung lalaki na yun, mas lagot ka." 

Hoooolooohh .. tapos hila-hila niya lang ako. 

  

Nasa bus na kami. 

Hindi ko siya kinakausap .. 

Bahala siya jan magdadakdak .. 

  

Cedrick's POV 

 

Umaatake nanaman ang pagiging supladita nitong si Angel. 

Tumigil na ako sa pagsasalita kasi di niya naman ako kinakausap. >.< 

Waahh ~ Halos mabaliw talaga ako kanina. Di ko talaga sadya yung pagkiss ko sa kanya kasi basta ayoko marinig na gusto niya s i Dylan. 

Nagagalit ako >.< 

  

At eto na .. tulog na ang mental. 

Pinatong ko na lang yung ulo niya sa balikat ko. Tulog mantika talaga.. 

with matching hilik. Ang ingaayy ~  

Angel.. magkakagusto ka din sa akin. Ramdam ko na yun. Ayaw mo pang aminin. HAHAHAHA! >.<  

Parang ako lang eh .. Deny deny .. hayyss >.< 



  

Hmmm .. ligawan ko nga to .. WOHOHOO ! 

What's the plan? Secreeet !! >.< She's my first love. Gusto ko maging bongga ang pagtatapat ko ^_  ̂Ayy! Nagtapat na pala ako.  basta 

yung tipong mapapa-OO agad siya. HAHAHA >.< 

  

Malapit na kami sa SM. Langyaaa. Ayaw magising ni Angel. 

"Huyyy!!! Gissiingg!! " sabi ko. Wahhh ... Ayaw padin talaga >.< 

Biglang preno yung bus. 

*buggsshh 

Nauntog si Angel. at nagising din. Sakto !! Dito na kami sa SM.  

"AWWW!!" sabi niya. Hahaha. Baliw tlaga tong babae na to. 

"Tara na! Nasa sm na tayo! " Hinawakan ko yung kamay niya tapos bumaba na kami. 

  

Deretso kami ng Mcdo. 

  

"Ohh ? Ano gusto mo ? " tanong ko sa kanya. 

" Hmmm. 39ers na lang tapos MCFloat .. hiya naman ako sayo .. "  

"Sus! Kailan ka pa nahiya! " sabi ko . haha . 

"ewan ko sayo .. dali na ! Gutom na ko .. "  

Pagkatapos namin kumain. 

"Uwi na ko, thank you sa pagkain!! " sabi ni Angel. Hayyss .. parang ayoko na nga siya pauwiin eh. 

"Uwi ka na kaagad?" 

"Oo eh, senxa na . nextaym ako na lang manlilibre hah? Nagtext na si mama eh." sabi niya 

"Oh sige... Ingat ka ahh ... Lagot ka sakin kapag di ka nag-ingat >.<"  

"Opo! Sige. Ingat ka din! BABAYY !! "  

tapos sumakay na siya ng jeep, tapos ako? Siyempre uuwi na din. ^_____^ 



  

  

2 days later ....... 

  

Cedrick's POV 

 

Mabilis na nagdaan ang mga araw. 

Mejo busy na kami kasi andami na naming ginagawa. 

  

Kami ni Angel? Wag kayo ganyan!!? Anebee. HAHAHA ! Nagkakamabutihan na kaming dalawa. WAHAHAHAHA !! Sa alindog kong to? 

Sinong aayaw? Pero ewan ko dun sa babae na yun ! In denial stage pa. Ayaw aminin na may gusto sakin -.- HAHAHA !! Halatang halata 

na koyooo XD 

Ang selosa nga eh ..  Nakakatuwa XD 

  

Si Charmaine??? Ewan ko dun. Hindi nga pumapasok eh, naguguilty tuloy ako -.- 

Si Dylan?? Pumapasok naman siya. Nagpapakabusy sa pag-aaral. Pero nagkakasama sila ni Angel minsan. Saka nakakatabi kasi ni 

Dylan yun e. Kainisss >.< 

  

Wednesday ngayon ng gabi, bukas may pasok na. 

May favorite song nga pala ako. HAHAHA! Mula kasi diba nung monday nagkakamabutihan  na kami, narinig ko lang to eh .. 

Yung " IF WE FALL IN LOVE ♥ " ahahha. Ayieeeee >.< Antagal naman kasi ni Angel mainlove. Or baka ayaw niya lang aminin. 

HAHAHAHA! 

Miss na miss ko na si Angel. Hindi kasi nagrereply .. nu kaya problema nun ? Hmmmm. 

Ano tinext ko ? 

Sabi ko kasi .. 

"Angel, diba mahal mo na ako?" HAHAHAHA ! Ang kapal din ng face ko eh ? XD 

  

Angel's POV  



 

UWAAAA ~ Nababaliw na kooo. 

Ang bilis ng araw, lagi kaming magkasama ni Bakulaw. At..  

at.... 

at.... 

  

huhuhuhu! 

Ikwento ko sayo mga nangyari .. >.< 

  

Monday: 

As usual, hindi ko alam kung bakit? Talaga bang tinatadhana kami sa isa't isa. Nakasabay ko nanaman siya ng bus. >.<  

  

At yun?! Yung puso ko .. parang gusto ng sumabog. Ehh kasi ba naman hindi man lang nahiya. Banat siya ng banat sa'kin ng  kung ano 

ano. Ako? Wahahaha. Napapangiti na lang ako. Ang kulit niya kasi ehhh .. 

  

Sa room? usap-usapan na kami. Takte kasi tong bakulaw na to. 

Halos ipagsigawan niya sa room na mahal niya ko. 

Nokokohiya dibaa ?? 

  

HAYYYSSS ! Tapos sabi ng iba. Sagutin ko na daw. 

Ako? Walang imik. Hindi pa kaya siya nanliligaw bat ko siya sasagutin? Diboo? AHAHAHA!  

  

Tapos parang ewan minsan. Kapag kinakausap ko si Dylan tapos magkasama kami.. Hindi niya na ko pinapansin. Parang baliw -.- 

  

pero ito ayaw ko .. 

  



Kapag may nakikita akong kasamang ibang girl si bakulaw naiinis ako. Di ko din siya pinapansin. HAHAHA. Para kaming baliw noh ?? 

  

Halos kada oras away bati kami. 

Hahahaha! 

  

Hindi niya naman ako matitiis eh, ako din hindi ko siya matiis nakakainis >.< 

  

Ewan ko ba?! Pero feeling ko may gusto na nga talaga ako sa kanya. 

Simpleng bagay lang kinikilig na ko. Wahahha .. Tuluyan na ngang nawala yung feelings ko para kay Dylan ehh .. ^_____  ̂Thanks  sa 

bakulaw na yun. 

  

Pero ang pangit lang, bwiseeet >.< Bakit kaya ako nagkagusto sa Bakulaw na yun!!!  

  

Magkatext kami ngayong gabi. Langyaaa .. alam niyo ba yung text niya ?  

Tinatanong niya kung mahal ko daw siya. Wahhh .. hindi ako makareply .. di ko alam yung isasagot ko. Parang? AYY EWAN !! HIND I 

PWEDE .. 

  

Ayan na magrereply na ko. Arrgggh .. nanginginig pa kamay ko .. Tsskk ! 

  

"HOOOOOYYY!! KAPAL MO!!!!!!!!! Gusto lang kita nohhh .. OO GUSTO LANG ! WAG KANG AMBISYOSAAAAAA >.<" SEND!!!  

  

"Talaga??!!!" reply niya. 

"OO! Gusto lang kita noh .. kala mo naman ? Tsss " 

" YESSSSSSS !!!!! YAHOOOOOOO!!" reply nia 

"HOLLOOHHH!! Tuwang tuwa?? " 

"OO NAMAANNNN !!!!!!!!" 



"Hahahaha. Kaya mo yan ^_____^" 

tapos di na siya nagreply. 

Bahala siya .. 

  

HAHAHA. Ang hirap nun aahhhhh .. Maka-laglag puso yung tinext ko yun! Ang hirap kaya aminin. Wahahaha >.< 

Soundtrip ako ngayon. 

Biglang tumugtug sa Radio .. 

  

Alam ko to eh .. 

ito yung lyrics oh .. 

  

There will be no ordinary days for you 
If there is someone 
Who cares like i do 
You got no a reason to be sad anymore 
I'm always ready with a smile 
With just one glimpse of you 
You don't have to search no more 
'cause i am someone who will love you  
For sure...  
So...  
 
If we fall in love, maybe we'll sing this song as one  
If we fall in love, we can write a better song than this  
If we fall in love, we will have this melody in our heads  
If we fall in love, anywhere with you would be a better place  
 
You can watch sad movies in a different light, so i'll be right there beside you, huggin' you oh so tight... (oh so tight...)   
Has from never felt so cold and empty again, 'cause i will keep on holding on, and won't let go... (never let you go...)   
You don't have to search no more, 'cause i am someone who will love you for sure...  
So...  
 
If we fall in love, maybe we'll sing this song as one  
If we fall in love, we can write a better song than this  
If we fall in love, we will have this melody in our heads  
If we fall in love, anywhere with you would be a better place  
 
Feel so good when you're around, one smile from you... (one smile from you...)  
One thing that it feels so right...  
So...  
 
If we fall in love, maybe we'll sing this song as one  
If we fall in love, we can write a better song than this  
If we fall in love, we will have this melody in our heads  
If we fall in love, anywhere with you would be a better... plaaaace... 

If we Fall in Love ♥  



WAHAHAHA !! 

Ang landeee >.< 

Kinikilig ako nung tinutugtog to, feeling ko theme song namin yun ni Bakulaw eh. 

Hahahha >.< There's no ordinary day when I'm with him. And I think right now .. 

  

I'm falling inlove.. 

I think I Love him .. huhuhuhu .. coz I  Can't Fight this Feeling ..... >.< 

Sana this time .. hindi na ako mabigo .. Lalo na ngayon .. Mahal ko na siya, pero di niya alam. 

I think his my first Love ♥ =)) UWAAAAAAAA ~ Hanglondeee .. Makatulog na nga .. ^___^ 

  

Cedrick's POV 

 

WAHAHAHA ! Hindi na ako nagreply kay Angel. 

Gagawa na kasi ako ng Plan .. Isang planong mapapa-OO agad siya kapag niligawan ko siya. HUWAHAHAHA !!  

  

 I think, i'll gonna do this .. hmmm .. sa Friday na ..  

Excited na ko na maging kami .. XD 

  

So If we fall in love ... maybe will sing this song as one .. Hahaha .. hindi maalis sa isip ko. Anebeyeenn kalandian ni Cedrick. Hahaha! 

Wag na kayo magulo ! Minsan lang mainlove ang playboy na katulad ko. Promise yan! SI ANGEL SHIN LANG FOREVERR .. ^_______^ 

  

Gusto niyo na ba malaman????? Osigeee .. 

Isipin natin Friday na. Gagawin ko to sa GYM ^___  ̂Friday kasi P.E namin, eh maagang nagtext sa Pres. namin yung teacher nami n dun 

na wala daw klase kaya yun kaya maaga kaming nakauwi nung nakaraang Friday. Naalala niyo ba ? Basta yung nagkasabay kaming Apat 

nila Dylan sa isang bus. XD  

  

Sana meron ngayong P.E para magawa ko na. HOHOHO !  



Oh ano ? Game na . Sigee ^_______  ̂

  

ganito plano ko. 

Kailangan mahuli si Angel sa pagpasok sa GYM. 

Siyempre kailangan maging kunchaba ko lahat ng Classmate ko. 

  

Kunwari ayan na .. parating na si Angel. 

  

Okey.. Imaginin niyo na.. 

  

Sa stage ... puro baloons na pa-heart ang Shape. 

May dalawang lalaki na nasa stage na maghahawak ng banner na .. 

" CAN YOU BE MINE ?   " 

Tapos siempre may mga flowers yung gilid gilid ng stage ..  

May Red Carpet siyang tatapakan mula labas hanggang sa stage.. 

[ play the video at the right side ] 

Naglalakad na si Angel sa Red Carpet ..  

Marahan lang ang kanyang lakad .. 

Habang tumutugtog ang kantang yan .. " If we fall in Love " 

  

Papalapit na siya ..  

. 

. 

. 

. 



Sumigaw na ako .. 

" ANGEL SHIN !!!!!!!! MAHAL KITA !!!!!!!!!!!!!!!!! CAN YOU BE MINE !!!!!!!!!!!!! "  

  

Hindi siya nagsasalita .. 

Naiiyak siguro .. XD 

May mga lalapit sa kanya .. pito mga classmate ko as usual .. 

Mga Letter Cut ^_____^ 

8 letters yun .. 

Alam na .. 

Una .. 

I 

L 

O 

V 

E 

Y 

O 

  

Akin yung Letter "U" 

  

Nasa harapan ko na siya ngayon. 

Bibigay ko na yung letter "U" tapos flowers na romantic. WAHAHA XD  

Hinawakan ko kamay niya, tapos dahan dahan ko syang yayakapin. 

Binulong ko.. 

"Can you be mine?" 



  

sagot niya ... 

"Yes, I can be yours" 

Tapos maghihiyawan lahat ng taong nasa GYM XD  

Tapos kakantahin namin parehas yang kanta na yan. Sana alam niya , pero kung hindi .. kakantahan ko na lang siya ^________^ 

HUWAAAAAHHH ! HAHAHAHA LAKAS NG IMAGINATION KOOOOOOO >.<  

Mangyayari yan. Ganyan na ganyan. 

  

Excited na ba keyooo ? XD  

Buti na lang nakaipon na ko. ^_________  ̂

  

Tulog na ko .. Malaking preparation pa ang magaganap sa Friday ^_____^ 

sana mapa-OO ko siya .. Sana talaga .. pano kung hindi ? 

Edi sasabihin kong mag aantay ako. ^________________  ̂

Sana bumilis pa ang araw ........ at sana Maging KAMI NA ^__________^ 

 Author's Note: 

 

Paepal lang! Sorry di ko naaupdate. Andaming ginagawa sa school, nadedepressed na nga ako eh sa too lang. huhuhu ..di ko alam kung 

mapagpapatuloy ko pa toh, pero dahil nasimulan ko na .. sige na tatapusin ko .. xD  

  

Sana man lang umabot na sa 10 votes to. Echos ko lang yun, hahaha. 

Sa totoo lang di ko nga alam kung ano kalalabasan ng story na ito eh. Well, bahala na si batman. xD Namiss ko tuloy si Cedrick at Angel 

;D hoho. Adik lang xD 

 

 

Charmaine's POV 



 

Well, antagal ko atang nanahimik. Siopao kasi sa bahay eh. Anlaki ng problema, in crisis ba naman. Kabanas lang .. wa lang pera! kaya 

yun? tagal ko ding absent .. shemaay..  

  

Makakapasok naman na ako sa thursday at bukas na yun! 

Bukas na mangyayari yung plano ko. Nacontact ko na din si Camille. 

Humanda talaga yang Angel na yan. 

Hahaha, ansama ko diba ?? eh ano ? likas na sa akin yun. 

  

  

Cedrick's POV 

 

Bukas na! 

Bukas na! 

  

Masyado akong naeexcite,feeling ko ang bakla ko na sa story na ito dahil sa mga expression ko, haha. Lalaki po ako pramis! Ma hal ko nga 

si Angel eh. 

  

Okeyy .. di naman tinatanong .. haha. 

  

Kakapasok ko lang ng gate ng PUP nang.. 

  

" Hi Cedrick! Long time no see. " bati ng isang babae .. 

alam ko na kung sino yun.. 

" Hello, uy charmaine.. sorry hah? yung ano. yung bigla kitang binreak. sorry talaga. " yun na lng nasabi ko. 

"Hahaha. Bat ka nagsosorry?? Sinabi ko bang break na tayo?" nagulat ako sa sinabi niya kasi di ko akalain na may ugaling ganito si 

Charmaine. Ang taray kasi eh. Pero di ko din siya masisisi. Ang lagay kasi parang pinaasa ko lang siya. Tssk. 

"anong ibig mong sabihin?" tanong ko habang  tuloy tuloy lang kami sa paglalakad. 



"hahahaha. kung gusto mo pa makita si Angel, i-break mo na siya" nagulat ako sa sinabi niya. 

"Hah? I-break? hindi pa nga kami e." tsssss. 

"Oh? Hahaha. kawawa ka naman. tagal mo naman mapasagot. pero buti naman at hindi pa kayo. Ano? deal?" 

"Anong deal? teka nga Charmaine. Wag mong sabihing may binabalak ka?" kalma lang ako pero medyo naiinis ako eh. bakit nagkaga nito 

si Charmaine? di naman siya ganito eh. Tssk. kasalanan ko to :| 

"Hahaha. I can get what i want, and I want you." nag evil smile pa. arrgghh .. naiinis na talaga ako. inunahan ko na lang siya maglakad. 

walang sense kausap. 

Pero parang ansama ng kutob ko. Ano bang gusto niya? buseet naman oh! Bakit ngayon pa. 

Bumalik ako at kinausap siya. 

"Charmaine, kung anong binabalak mong masama itigil mo na please?." dere deretsong pagkakasabi ko. 

"HAHAHA ?  " pilit niyang tawa grabe .. nangiinis talaga. 

"Ano ba talagang gusto mong palabasin hah?" sabi ko na naiinis na. bwisit talaga. Ayytss .. eto na ba yung karma? tae talaagaa . 

"Lumayo ka na kay Angel, maging tayo ulit. Dahil kung hindi, Poor Angel >:)" tssskk. naman oooooh! 

"Arrgghh!!! I'll protect her no matter what." 

"Owwss?" sabi niya, then lumapit siya sakin at bumulong. 

"Hindi sa lahat ng oras kasama mo siya."  

"Tsssskk." yun na lang sinabi ko. At sa wakas andito na kami sa room. At ayun, andaming nangamusta kay Charmaine. Hayyy .. sana 

naman hindi totoo yung mga sinasabi niya. 

Dumeretso ako sa upuan ko at andun si Angel. 

  

"HOY! Bakulaw! problema mo? at bakit kayo magkasama non!?" ayan nanaman ang bunganga niya. hahaha. nakakamiss :) 

" Bakit? Selos ka naman?" 

"Ang kapal neto! Abnormal!" bigla siyang namula, ang cute :3 

"Hahaha. Umamin ka na kasi." tapos tinusok tusok ko yung tagiliran niya. 

"Che! umamin ka jan, wala akong kasalanan, hindi po ako kriminal." 

"Ikaw diyan Abnormal eh! purket pinapaamin lang, criminal agad?" 

"Watebeer!!!!" sabi niya with rolling eyes. antaray lang. kung di lang ako na-inlove dito.. lagot sakin to. hahaha.  



  

Angel's POV  

 

Tssskk lang! Baliw talaga si Bakulaw. Ayyytss .. ewan ko ba! Kainis lang .. nagselos talaga ako!! OO !!! as in !! nung makita kong 

magkasama sila kanina. ayytss .. >.< hate this feeling .. di pa nga kami eh, assumera ako >.< 

  

Natapos din ang mga subject, uwian na namin. 

  

"Hoy! babae, sabay na tayo umuwi" sabi niya. sino pa ba? wag ka ! kinilig ako. ahihih. 

  

"CHE! Sabay mu mukamooo! Sa kanya ka sumabay, mauna na ko. bye!" siyempre noh! naiinis pa din ako.. tapos tumakbo na ako pala bas 

ng classroom. 

Nung medyo nakalayo na ako ay tumingin ako sa likod kung sinundan niya ko kaso hindi, takte kausap nanaman niya si Charmaine, 

MAGSAMA SILA!!! Bahala nga siya. Sabi sabi siyang mahal niya ako, tapos ang flirt takte! Tsskk ! 

pagkaliko ko para bumaba ng hagdan ay bigla nalang may humila sa akin. 

"WAAAAHHHHH! WAGG P" hindi ko na natapos yung sinabi ko kasi tinakpan niya yung ilong at bibig ko...  

  

hindi ako makahinga.... 

tulong ... 

Cedrick. :'( 

  

Cedrick's POV 

"CHE! Sabay mu mukamooo! Sa kanya ka sumabay, mauna na ko. bye!"  

 tapos bigla na lng tumakbo. Ang adik talaga. hahaha, nakakatuwa ang liit na bagay pinagseselosan.  

Hahabulin ko sana si Angel ng bigla akong hinatak ni Charmaine. 

"Cedrick, kapag umayaw ka sa gusto kong mangyari hindi mo na talaga siya makikita." sabi ni Charmaine.  

"Ano ba Charmaine? Nababaliw ka na ba? tara ihahatid kita sa mental."  



"haha? I'm not kidding Cedrick, actually right now.. she's in my hand. And kung anong gusto kong mangyari, ay mangyayari sa k anya. Dali 

na ... magdecide ka na .. madali lang akong kausap .. " kinabahan ako sa mga sinabi niya. Tumingin ako sa daan kung saan tumakbo si 

Angel kaso nawala na lang siyang bigla. 

  

ARRGGHH !! Asan na si Angel???? puteek oh! baka totoo nga sinasabi ni Charmaine... 

  

"Hindi ka ba nagbibiro? Baka niloloko mo lang ako??" 

"ahahaha. you look so cute :) di kasi mapinta yung mukha mo." pang aasar niya. 

"Charmaine, please? tama na ? kung totoo man sinasabi mo. Please? wag mo siyang sasaktan. Ako na lang. Ok ?"  

"Hahaha. Hindi kita sasaktan kasi i love you :) " tsssk. asar! 

"Asan si Angel?" 

"Gusto mong malaman?" tanong niya 

"Siyempre! Charmaine please? itigil mo na to!" mejo pasigaw kong sinabi sa kanya. 

bigla niyang kinuha yung cellphone niya. tapos may tinawagan.. 

  

  

Camille's POV  

Ginrant ko lang ang wish ng aking bestfriend na si Charmaine. 

Dito kami sa abandunadong building .. somewhere down the road. 

Kinidnap lang naman ng mga utusan ko si Angel. 

At andito siya ngayon, 

nakatali sa upuan. walang malay kaso biglang. 

  

"ZZZZZZZZZZZZzzZZZZZzzzzzZzZZzZZZZZ " 

" putek ! lakas naman humilik ng babaeng to! " sabi ng mga utusan ko. 

"Nakakabwisit diba?" sabi ko 



"Oo nga po Princess Camille eh. Ano po ba gagawin namin dito?" tanong nung isa 

"Well? hindi ko alam. Tatawag din si bestfriend mamaya, antayin natin." sabi ko 

  

biglang tumunog yung cellphone ko. 

and speaking of my bestfriend ...  eto na .. tumatawag na siya . 

  

"Hey friend!" bati ko. 

"Yeah. Asan si Angel? gusto ko lang patunayan dito kay Cedrick na hawak ko siya ngayon" 

"Ah .. eto ohh .. anlakas humilik .. walangya lang natulog lang ng mahimbing " 

" Oh? gisingin niyo ipapakausap ko sa kanya si Cedrick " 

" Hey you! Gisingin niyo yang babae na yan. " utos ko dun sa isang nakaupo malapit kay Angel. 

  

  

Cedrick's POV 

 

"Ah .. eto ohh .. anlakas humilik .. walangya lang natulog lang ng mahimbing " narinig ko mula sa kabilang line, basta babae yung boses. 

Matatawa na sana ako eh. kaso kinakabahan ako kung ano na bang kalagayan ni Angel. 

" Oh? gisingin niyo ipapakausap ko sa kanya si Cedrick "  sabi ni Charmaine. 

" Charmaine, mahirap gisingin yan. Tulog mantika yan" sabi ko. 

"And so?" yun lang sinabi niya. 

"Friend! Ayaw magising! Ako na yung yumuyugyog sa kanya walang epek" sabi nung babaeng nasa kabilang line. 

"Sabi ko sayo Charmaine eh" sabi ko lang ng mahina. 

"Sampalin niyo ng malakas! kung ayaw pa din buhusan niyo ng tubig!" sabi ni Charmaine. 

"Hoy! Sabi ko wag na wag niyong sasaktan si Angel eh! 

*PAAAAAAAAKK! 



"Sige na Charmaine naniniwala na ako. Tama na!!!" 

Oo huli na.. nasampal na nila si Angel bago ko pa nasabi. rinig na rinig ko yung matinding sampal sa kanya .. and parang ako yung 

sinampal. puteek ang sakit nun! 

"Ayan na bestfriend gising na siya." sabi nung babae sa kabilang line 

"Geh .. ibigay niyo yung cp, kakausapin  siya ni Cedrick " 

binigay sakin ni Charmaine yung CP niya. 

"WALANGYA KAYO! SINO KAYO PARA SAMPALIN AKO! NI HINDI NIYO NGA AKO PINAPALAMON!!!" sigaw niya. 

( sniff ) ( sniff ) umiiyak na siya. 

Naririnig ko ang paghikbi niya sa CP. 

"Angel? Ikaw ba yan?" tanong ko. 

"SIRAULO! Sino pa ba!!" sigaw niya. 

"Umiiyak ka?" tanong ko..  

"BOBO!! Tumatawa ako!! Arrgghh! ANG BAKULAW MO TALAGA! ANG SLOW SLOW MO!!! MALAMANG ANO PA BA?!!! Asan ka ba?! 

Hindi mo ba ako ililigtas mula sa mga pesteng monsters dito hah? Argghh .. " 

" Asan " di ko na natapos yung sasabihin ko, kasi kinuha na agad ni Charmaine yung cp. 

"Oh ano Cedrick? Deal na ? " sabi ni Charmaine. 

"Okay Deal, basta siguraduhin mo lang na makakalabas si Angel doon ng buhay."  

"Good" sabi niya then kinausap niya ulit yung babae. 

"Sige friend, pakawalan niyo na siya. Umalis na kayo dyan at baka may makakita pa sa inyo. Ingat! at salamat." 

in-end niya na yung call. 

  

"Tara Cedrick! Let's date, namiss kita alam mo ba yun?" sabi niya na para bang walang nangyari. Yung kung pano siya mag -smile sakin 

dati. Arrrgghh .. nakakatakot tong babae na ito .. hindi mo alam kung ano ba talaga ang ugali niya. 

  

"Okay" yun na lng nasabi ko. Ayokong mapahamak si Angel. 

Arggh. 

  



Kamalas malasan nga naman oh! Kung kailan nainlove ako .. tsaka naman nagkaganito! 

Takte lang! Sa mga drama lang nangyayari to ah???? 

Busseet!!!!! >.< 

  

Tama si tatay ehh ... dapat talaga nakinig na ako T_____T 

  

nasa huli nga talaga ang pagsisisi. 

  

  

  

Angel's POV  

 

Futeekkness lang ? 

Ano to ? drama ?? 

Nyaayyy ! Sa T.V lang merong ganitong kaganapan ah? 

  

Takte lang! SIOPAO NA MAY TOKWA !!!  

  

"Sige miss, ingat sa pag-uwi. Wag mong subukang isumbong kami. Malalagutan ka ng hininga, Bye!" sabi nung isang kidnapper. 

  

At nagsialisan na sila. 

  

Sheteee . buseet yung mga yun! 

ARGGHH!! Asan na si bakulaw? walangyaaa yon! 

pero di ko siya masisisi. kasiii .. parehas lang kaming biktima dito. 

At kung sino man pulot dulo nito. Buseet lang! malalaman ko ba? Shemmeerrlluu !! 



  

  

Hindi ko na alam kung sang lugar to. 

pero buti sa kadaldalan ko.. ayun nagtanong tanong ako kung saan yung sakayan. 

  

after ten yearrss .. 

  

  

Echos! 

  

Dito na ako sa bahay!!!!!!!!!!!!!!  

  

"Angel, anong nangyari sa mukha mo? bakit parang namamaga?" tanong ni mama. sabay hawak sa pisngi ko. 

"Awww! wag Ma!! machakit!! " 

" Kailan ka pa natutong makipag away hah?" sabay kotong sa akin. 

"Aww! mama naman e! dinadagdagan mo sakit sa katawan ko eh." 

"tara dito" tapos kumuha siya nung yelo tas pinahid pahid sa mukha ko tapos dinidiinan. 

"Aww! Maa! Ang lamig naman!"  

"Ay malamang komang!!!" 

"psshhh" 

  

at natapos din maya maya yung gamutan session namin. 

Takte talaga yung sumampal sa akin eh. Para akong sinapak. 

AARRGGGHH !! mapapatay ko talaga may pakana nun. 

  



Si Charmaine? No! hindi dapat ako mag judge. 

  

Ayytsss. 

  

Tinignan ko CP ko. 

Wala man lang Call or text mula kay Bakulaw. 

Ganun pala ah ?? Mahal niya daw ako ah? 

Buseet siya. hindi ba siya nag aalala sa akin? 

  

Tssskk. 

Kumain na muna ako .. 

tapos nag OL .. 

  

At sakto .. 

OL siya .. 

  

Angel: Hoy BAKULAW! Hindi mo man lang ako niligtas??? Ikaw kaya masampal hah ? 

after 3 minutes. 

  

wala pading reply tsskk.. 

chat ulit. 

Angel: Buseet yung mga yun?! Sino ba yun? Anong trip nila? Magdrama dramahan? 

Cedrick: Angel, ingatan mo lagi sarili mo. Ok? Mahal kita. Ikaw lang at wala ng iba. 

Angel: Huyyy .. anong kadramahan yan! tae oh ? wala tayo sa pelikula! sagutin mo yung tanong ko! 

  



Cedrick isn't on chat, but you can still send him a message. 

  

Taee .. biglang offline ? humanda siya bukas. Sasapakin ko yun. Joke lang . hahaha :D 

  

Humiga na ako sa kama. 

. 

. 

  

" Sino ba may pakana nun? " bulong ko. 

Anak ng Baklang Shokoy naman!!! 

Makatulog na nga .. badtrip lang .. 

  

  

Kinabukasan .. 

 

 

Cedrick's POV 

 

Kasabay ko pumasok si Charmaine. 

Syempre! ang deal nga diba maging kami ulit. 

No choice, nagtext siya kagabi sabay daw kami e, ayyts .. kabanas! -.- 

  

"Cedrick, anong plano natin mamaya?" tanong ni Charmaine habang nakakapit sa braso ko. 

  

Malapit na kami sa classroom. 

"Hmm, wala kong maisip ikaw na lang." sabi ko habang di tumitingin sa kanya. 



 "Ang cold mo naman nito. Ngiti naman dyan oh? awieeh! iloveyou Cedrick" sabay hug sa akin. 

Andami nakakita sa ginawa ni Charmaine pero mas nagulat ako nung makita ko si Angel. 

Palapit na siya sa amin. 

Hinawakan naman ni Charmaine yung kamay ko. yeah.. holding hands .. di ko naman maalis kasi ang higpit ng hawak niya. 

  

Naunang lumapit si Charmaine kay Angel, magka-holding hands padin kami. 

Naman! Parang may glue yung kamay namin. 

  

"Hi Angel! Bati na nga pala kami ni Cedrick." sabi ni Charmaine na ikinagulat talaga ni Angel. 

"Oh?? ahhhhh .. talaga ??? kailan pa?" tanong ni Angel tapos sabay ngiti.  Yumuko na lang ako para di ko siya makita. Nasasaktan ako 

eh. 

"Hmmm. Kahapon lang! hehe, diba Cedrick??" tanong ni Charmaine. 

"Haahh ? Ahhh .. ehh .. Oo . hehe " yun na lng nasabi ko. 

Labag na labag sa kalooban ko. Para akong kumakain ng isang bagay na gustong gusto kong iluwa. 

"Ahh.. sige cr lang ako hehe." pagkasabi ni Angel nun eh tumakbo na agad siya. 

Alam ko paiyak na siya. Iba na kasi tono ng boses niya eh. 

Nasasaktan ako!!! 

  

First time ko tong maramdaman. 

  

Ang sakit isipin na .. 

Ikaw ang dahilan kung bakit nasasaktan ang taong mahal mo. 

Angel's POV  

 

huhuhuhu. (sniff) (sniff) 

Tulo ng tulo ang mga luha ko .. pati na din ang sipon ko. kulay green. Joke lang XD 



  

Waaaaahhhh. Kahit mag-isip ako ng kalokohan, walang epeeek! Ayaw nilang tumigil. Buseet lang!!! Ang tanga ko kasi eh. Bakit ba ako 

nagpapaniwala dun sa BAKULAW na yun!!!  

  

ANG SAKIT SAKIT!! Kung kailan parang gusto ko na maging "kami". Tsssskkk!! 

  

" BOBO MO BAKULAW ! MAGSAMA KAYO !!! " sigaw ko. tas iyak ulit T__T 

  

MAGSAMA TALAGA SILA!!! 

Pero wait ?? waaaaaahhh!!!!! ..  Kapani-paniwala naman talaga kasi lahat ng sinasabi sa akin ni Cedrick eh!! na love niya ako. Diboo? =_= 

Hindi kaya may nagplano lang nito. Yung parang sa mga movie? May kontrabida sa dalawang magkakatuluyan na dapat? tssskkk. 

NAMAN EHH!! 

. Pero?? ano ba talagaaaaa T_____T Hindi ko na alam.  

  

Be strong Angel. Lagi ka namang naloloko eh. Antanga mo lang kasi. 

GO GO GO GIRL!! hahaha. Sariling pagchicheer na to!!! XD 

"GO ANGEL !!!!!! Maganda ka naman ehh!! Maraming iba diyan. HAHAHAHAHA" Sigaw ko. o dibaa? baliw na talaga ako XD   

  

Asan na nga ba ulit ako ?? 

  

LINTEEEEEKK !! Andito nanaman ako sa mapanghing C.R na ito. 

Leche talaga. Ito lagi nagagawa ng broken heart eh. 

  

Dontcha worry. I'll be strong na from now on. 

Wag pa-apekto sa mga nangyayari. Accounting Student ako. At yun ang pinunta ko dito. 

Yeah Right! GO GO GO! XD  



  

Nagpunas na agad ako ng luha ko. 

Pisteeeeee ahhh!! Ambahuu talaga XD 

  

Makalabas na nga .. SMILE  ANGEL ^____^ 

  

  

Dylan's POV  

 

Papunta na ako sa room nang nakita kong tumakbo si Angel mula sa room. 

Kaya sinundan ko siya, mukha kasi siyang umiiyak eh. Kaso ng napadaan ako sa room. Hindi ko gusto ang aking nakita ..  

  

Si Charmaine at Cedrick ay magkaholding hands. 

Buseeeet! Sarap manapak ehh .. Siraulo yung Cedrick na yun! Akala ko ba si Angel mahal niya??  Sheeeeet! Bago pa man nila ako 

mapansin, tumakbo na din agad ako para habulin si Angel. 

 Kaso pumasok siya sa C.R, hindi ko na siya sinundan. Mamaya sabihin ng mga tao eh ang manyak ko . =_=  

  

Inantay ko siya. 

Nagsisigaw pa nga siya eh. Kaso di ko maintindihan. Rinig na rinig ko din ang mga paghikbi niya. Parang bata nga umiyak eh. S a totoo 

lang nasasaktan din ako para kay Angel, siraulo talaga yung Cedrick na yun eh.  Arrrggghhh. 

  

Maya maya lang lumabas na si Angel. 

Di niya ata ako napansin. 

  

" Poteeekk! Ang baho talaga dun. hahaha" sabi niya. Nababaliw nanaman tong babae na to, tumatawa bigla. 

  



"Angel!" tawag ko sa kanya. 

Hindi niya ako nililingon. Dere-deretso padin siya sa paglalakad. 

"HUY!!" sigaw ko sabay hawak sa braso niya. 

  

"AYY!!! BAKLANG SHOKOY!" langya talaga tong babae na to eh. Magugulatin. At kapag nagulat andaming naeembentong kalokohan =_= 

"Hahaha. Baliw ka talaga kahit kailan." sabi ko. haha. 

"OO! Baliw sayo!" baliw talaga. Natuto pang bumanat. 

"Siraaa! Ok ka lang ba?" 

"Ako? Oo naman nuh? Mukha ba akong hindi ok?" 

"eehh? Si Cedrick at Charmaine na ba ulit??" curious kong tanong. 

"Hah? Oo sabi nila. Hahaha. Mga adik lang, break break tapos magiging sila din. Tapos nagpaniwala pa ako sa mga sinasabi ni Bakulaw 

na mahal niya ako.. chechebureche... " 

"Ahhmm." hindi ako makapagsalita. Parang machine gun magsalita tong babae na to eh. tuloy tuloy =_= 

"Dapat talaga hindi eh. Diba Dylan?? buseet lang .. (Sniff)" naiiyak nanaman ata siya. Arggh. Dapat di ko na lang sinabi eh. Hayyss =_= 

"Uy.. sorry dapat .. " hindi ko na natuloy yung sasabihin ko kasi bigla niya na lang ako niyakap.. 

.. 

.. 

  

and there's something strange in my heartbeat =_= 

Abno kasi tong kasama ko eh. kaya siguro na aabno na din tong heartbeat ko :|  

  

  

"Dylan... (sniff) bakit ganun kayong mga lalaki?? mga paasa ba talaga kayo?? huhuhu." 

Humagulgol nanaman siya. Arrgghhh! Sabagay.. nasaktan ko na siya dati. Kaso mas nasaktan talaga siya ngayon. Halatang mahal niya 

na si Cedrick eh. Ang tanga lang talaga ni Cedrick. 

  



"Hah? Anoo. ehh ..sorry Angel..." yun na lang nasabi ko. Argghh. 

"Sorry ka diyan? huhu T__T"  para talaga siyang bata umiyak. Umupo na lang kami sa isang bench  na mejo malapit sa room namin. 

Tssskk. Higpit ng pagkakayakap sakin ni Angel, halos ayaw niyang alisin yung mukha niya sa dibdib ko. Minamanyak na ata ako ng 

babaeng to eh =_= joke lang. XD  

Arrgghh. Basang basa na yung damit ko sa mga luha niya .. tapos pinangpupunas niya pa sa sipon niya. Baliw talaga T_T 

kung di lang to broken hearted nakotongan ko na to eh. gawin bang tissue damit ko? =_= 

  

Hinihimas himas ko lang yung buhok niya.  

"Tahan na..." iyak pa din siya ng iyak. tapos sabay punas ng sipon niya gamit damit ko. 

"Marami pa naman diyang iba ehhh. Maganda ka naman.. mabait... masarap kasama... matalino..."  

kumalas siya sa pagkakayakap at tinignan ako.. 

  

. 

. 

  

*BBOOOOGGGSSHH!!! 

  

"Awts!" sabi ko. Ang adik talaga. Nasapok pa ako ng wala sa oras. 

"SIRAULO! TAPOS ANO!!?? MALOLOKO NANAMAN AKO??!! ENGOT MO DIN!!!"  

"AKO NA LANG!!!" sigaw ko sa kanya. 

"Anong ikaw?? " tanong niya. Tsskk. Ano ba itong nasasabi ko. Arrggghh. Ano nga bang ako?? Ayytss.. Gulo =_=  

"WALAAA! Sabi ko ang panget mo kapag umiiyak" sabi ko. 

"TANGA! Lahat naman panget kapag umiiyak."  Tsskk. Na-tanga pa tuloy ako  =_=  

"Hindi kayaaaa." sabi ko. 

"Oo kayaaaa." sabi niya .. Arghh. Ayaw ko na ngang patulan. Tiyak talo din ako. 

"IKAW NA! MAGALING KA EH!" sabi ko sa tonong naaasar tapos tumalikod ako sa kanya. 



"Holoohh. Galit ka na niyan? Sorry na Dylan... Ahihi." tapos tinusok tusok niya yung tagiliran ko. 

  

Ako naman .. pa-ayaw effect. hahaha. Ehhhh ? nakakatampo na kasi siya eh, kadiri na tong damit ko tapos inaaway niya pa ako. ts sskk. 

"Huy.. Sorry na..."  

"ehh?" yun na lang nasabi ko.  

. 

. 

  

. 

  

  

bigla niya na lang ako niyakap mula sa likod. 

  

"Sorry na po kasi. ... 

  

.... Dylan ... salamat ahhh! " 

  

lubdub.. lubdub.. 

lubdub.. lubdub.. 

lubdub.. lubdub.. 

  

Waaahh. What's happening ?? 

Para akong nabato sa kinauupuan ko. 

  

Pumunta na sa harap ko si Angel. 



. 

. 

  

Ang ganda pala talaga nitong babaeng to, mabait pa. Kaya talaga di ko masisisi kung nainlove si Cedrick sa kanya.  

  

Kumaway kaway siya sa akin. 

  

Angel .. Ang ganda mo pala talaga.. :"> 

  

"Huyy! Tulala ka diyan!" 

"AYYY BAKLANG SHOKOOY!!!" 

  

  

  

Angel's POV  

 

"AYYY BAKLANG SHOKOOY!!" gulat na pagkakasabi ni Dylan. 

  

"BWAAHAHAHHAHAHAHAHAH!!!!" ang lakas ng pagkakatawa ko kaya andaming napatingin sa amin. 

AHAHAHAHHA. Ang chodee ng pagkakasabi niya. Kalalaki niyang tao eh .. HAHAHAHA! Laughtrip Men !!! XD  

  

"IKAW KASI EH! NAHAHAWA NA KO SAYO!" bulalas niya sa akin. 

"AHAHAHHAHA!" sabay hawak sa tiyan ko. Napaupo na nga ako sa sahig ehh. 

"Sige pagtawanan mo ko. Ganyan ka naman eh!" sabay walk out. 

"Haha! Uy Dylan!!!!!! Sorry na. Hihihi" sabi ko. 



Imba talaga XD 

  

"Oo na! Sabi mo eh!" sabi niya 

"weeehhh? galit ka pa niyan eh?" pangungulit ko. 

"Di nga. Kulit!" sabi niya. 

  

"Uy! San ka pupunta?" tanong ko. 

"Malamang papasok na sa room. Magsesecond subject na oh? Nagcutting na nga tayo ehh! Kaw kasi =_= " pagrereklamo niya. 

"Ehh? sino bang nagsabing puntahan mo ko?" pang-aasar ko XD 

"Ewan ko sayo! kaw na nga tong tinulungan =_= " holooh. nagtampo nanaman. 

"Haha. Joke lang, uy.. wait!!!!!" mejo pasigaw ko kasi malapit na siya sa room eh. 

"Ano nanaman?" asar niyang sagot. 

"Papasok ka ng ganyan??" tanong ko. 

Napatingin siya sa damit niya na basa sa luha at uhog ko. haha. Ang sama ko ke Dylan noh? XD  

"Oo nga nuh?! Kaw kasi eeeh! " sinisisi nanaman niya ko. Well, kasalanan ko naman talaga eh. 

"Wait, diyan ka lang. May extra t-shirt ako sa bag"  

"Ehhh? Pambabae yun! Nakakahiya >.<"  

"Reklamo pa!? Medyo maluwag naman sa akin yun eh! Kasya na yun sayo. Wag ng magreklamo kaysa naman ganyan suot mo?"  

"Ehhh?" 

"Ehhh ka ng ehh ! EDI WAG!" sigaw ko sabay inunahan ko na siya maglakad. 

"Tekkaaa langgg. Sige na nga. Sabi mo yan ah!"  

"Oo nga!" tapos tumakbo na ako sa room.  

  

Pagkapasok na pagkapasok ko eh nakita ko si Cedrick at Charmaine. Inisnob ko lang sila. 

Bigla nanaman akong nalungkot. pisteee. nakita ko nanaman si bakulaw ehh. namimiss ko na siya T_T ..  



  

Tsskk! Wake up Angel. He's not yours anymore. At kailan nga ba siya napasakin? parang hindi naman haha. Baliw na talaga ako = ___= 

  

  

"Uy Angel.. ok ka lang?" tanong ni Shane. 

"Hahh?? Ahh Oo naman nuh. Kaw talaga! haha" siyempre .. as usual pretending ..  

" Buti walang prof. kanina, san ka ba pumunta??  " tanong ulit ni Shane. 

"Hah? ano... basta mamaya ko na lang papaliwanag sayo .. babalik din ako kaagad ." kinuha ko na lang yung bag ko at umalis. 

  

mayroon pa namang 25 minutes bago ang next subject. 

  

"Ohhh." inabot ko yung damit ko kay Dylan 

" at kailan ka pa pala laging may dalang damit?" tanong niya. 

"Ehh? bastaaaa.." sabi ko.  baka pagtawanan niya lang ako eh. =_= 

"Sige na nga. Geh magbibihis na ako." tapos pumunta na siya ng C.R 

  

mga 3 minutes lang eh nakalabas na agad siya. 

  

"Tara.. kain tayo!" yaya niya sa akin. 

Di na ako nakatanggi kasi hinila niya na ako pababa. 

  

Kumain lang kami ng burger tapos shake. As usual, libre niya. Yaman talaga ng mokong na to =_= 

  

"Huy! Tulala ka nanaman diyan" sabi niya. 

"Hah? ehhh. "  wala akong masabi =__= 



"Wag mo na kasi masyadong isipin. Ikain mo na lang yan" sabi niya, 

 "Tomooo!"   yun na lng nasabi ko sabay lamon xD 

  

tapos silence... 

  

"Taraaa. Akyat na tayo!" yaya niya sabay hawak sa kamay ko.  

  

Para lang akong aso niya na hila hila niya habang paakyat.  

Kailangan hawak niya talaga kamay ko? baliw to =__= kung crush ko pa siguro to eh kanina pa ako nag tumam bling sa kilig. ahahha. Kaso 

hindi na ehhh .. T___T Dylan ikaw na nga lang ulit. Echos? wala naman gusto sakin yan eh. ahahha. 

Malapit na kami sa room. Di niya padin binibitawan kamay ko. 

  

"Ahhhh.. Dylan... " lumingon siya sa akin. Tapos ako tumingin sa kamay naming dalawa. 

Bigla niyang binitawan yung kamay ko. 

"Ayyy.. sorry. hehe" tapos napakamot na lang siya sa ulo niya then nauna na siyang pumasok sa room. 

  

Haha. Ang adik lang. Di niya napansin na hawak niya kamay ko? Wehh? xD 

  

Hindi ako umupo sa tabi ni Cedrick. Lumipat ako ng upuan. Dun ako sa tabi ni Shane. 

  

" Hoy bruhaa. Magkasama ba kayo ni Dylan?" tanong sakin ni Shane 

"hah ? eh .. Oo. hehe"  

" Ok ka lang ba talaga? Paano na kayo ni Cedrick? Ano daw ba dahilan niya?" tsskk. parang machine gun naman bibig ni Shane xD  

"Psshh. Andami mo namang tanong! Sunod sunod .. " pagrereklamo ko. 

"Dali na.. sabihin mo na kasi. ikwento mo na lang " 

  



Tapos yun. Kinuwento ko mula sa pagpasok nila Charmaine at Cedrick kanina.. 

Pati yung pagdadrama ko sa mabahong C.R na yun .. natawa nga siya eh. =__= 

Hanggang sa pagkain namin ni Dylan kanina sa baba at kung bakit ganoon ang suot ni Dylan ngayon. Hahaha. 

  

"Yieeeeee Girl .. kayo hah .. nagkakamabutihan na kayo .. " nang-asar pa. Yun lang? nagkamabutihan agad? tsskk. 

"Baliw! hindi ko na siya crush at wala siyang gusto sa akin. We're just friends.. or maybe bestfriend? "  

" Okay, sabi mo eh. Ano nanaman kayang problema nito ni Cedrick. Don't worry girl. Mag iimbestiga ako. "  

"Ano ka? Imbestigador? Spy? " 

" Parang ganun na nga. Hahaha. Ehh ? sayang naman kasi kayong dalawa. Sure ako. Mahal ka ni Cedrick .. "  

  

Sure ako.  Mahal ka ni Cedrick .. 

Sure ako. Mahal ka ni Cedrick .. 

Sure ako. Mahal ka ni Cedrick .. 

Sure ako. Mahal ka ni Cedrick .. 

  

Parang nag echo sa tenga ko yun. Naiiyak nanaman ako. 

Pag mahal mo iiwan mo? tsskk. ano ba nagawa ko sa kanya?? 

Baka naman kasi hindi niya naman talaga ako mahal .. 

  

Hayyyss.. Ayoko na nga sa mahal mahal na yan. Psshhh .. sakit sa ulo. 

  

Pumasok na yung 2nd prof. namin .. 

Ayun discussion.. 

  

Blahblahblahblah .. 



  

Tas maya maya lang.. 

Yipeeeeeeeee. Uwian naaaa :) 

  

Cedrick's POV 

 

Yeesss! Uwian na din. 

Yung feeling na buong subject sa kanya lang ako nakatingin. 

Namimiss ko na si Angel sobra. 

Walang nambabatok sa akin. Walang nangungulit. Walang nagsasabing "Bakulaw" ako. 

Walang abnormal na kasama. Ganun na talaga siguro ako kalapit sa kanya kaya parang hindi ako sanay na wala siya sa tabi ko.  

  

"Tara na Cedrick. Let's have a date" badtrip na lang. Wala naman ako magagawa eh. Atlis nakikita ko si Angel. Safe siya... kahit kitang kita 

ko sa mga mata niyang nalulungkot siya. Natutuwa ako kasi siguro mahal niya na din ako kaya ganun siya kalungkot. Nakakatuwa nga 

pero di ko naman siya makasama. Wala din. Nyetaang buhay to =__= 

  

Back to reality .. 

Magkasamang lumabas si Angel at Dylan sa room .. 

  

Umakbay si Angel kay Dylan. Futeekkss .. ambilis ko talaga magselos T_T 

  

"Ano Dre? San tayo? " sabi ni Angel kay Dylan. 

"Kahit saang gusto mo." psshhh =__= 

"Weehh? hahaha. tara na nga" sabi ni Angel. Hindi man lang talaga siya tumingin sa akin kahit isang beses. T_T 

  

"Uy!!!!" sabi ni Charmaine. 



"Ayy. Sorry..." yun na lang nasabi ko. 

. 

. 

Nakalabas na kami ng gate ni Charmaine. 

Nakakapit lang siya sa braso ko. 

Punta daw kami ng SM Sta. Mesa. okay lang ako ng okay sa mga sinasabi nya. 

  

"Uy.. Sorry naaa." sabi ni Charmaine. Medyo nahihirapan na din ata siyang makipag usap sa akin. Kanina ko pa kasi siya inisnob eh. 

"Hah??" 

"Gulo mo naman eh. Hindi ka matino kausap. <pout> " haha. cute :3 tsssk. Bura buraa.. Hindi purkit                    cute siya eh mapapalitan 

niya na si Angel sa heart ko. badudels =_= 

  

"Sorry talaga.." 

"Puro ka naman sorry ehh." 

"hehe" wala na talaga ako masabi =_= 

"Tara! Mag Luneta  nalang tayo! kasawa sa Mall eh" 

  

Edi yun. Pumunta nga kami.... 

Nakakaenjoy naman kahit papano kasama si Charmaine. Masayahin naman siya. Pero mas masayahin talaga si Angel. Andaming 

kalokohan nun eh. 

  

Speaking of Angel. I really miss her.T_T 

  

"huuyy.. anlayo naman ng iniisip mo. kanina pa kita dinadaldal. mababadtrip na talaga ako" sabi niya. 

"halaahh. hehe sorry. tara libre kita icecream" sabi ko 

"Talaga?? *_* " parang kuminang yung mga mata niya. 



"Oo. hehe" 

"Yeeeeyy! (sabay hug sa akin) Alam mo bang favorite ko icecream? " 

" talaga? tara. " yun na lang nasabi ko. hahaha. parang ang boring ko talaga kasama ..  

boring naman talaga ehh.  

Kapag kasama ko si Angel dun lang ako kumukulit. Di ko alam? talagang nakakahawa lang talaga yung virus niyang pagiging abnormal 

XD 

  

Ako na talaga ang lalaking walang ibang inisip kundi yung babae na yun xD  

Ako na si Angel boy xD  

  

At kumain na nga kami.. 

  

Pagkatapos naming maglibot libot.. umuwi na din kami ni Charmaine. 

Sana talaga.... magsawa na siya sa akin. xD 

  

Dylan's POV  

 

 

 Nung uwian, dumeretso kami ni Angel sa SM Sta. Mesa. 

Nilibre nya nga talaga ako. NagMcDo muna kami .. 

  

"Uyy hinay hinay lang" sabi ko. Grabe lumamon parang di pinakain ng isang taon eh. Di niya lang ako pinapansin. 

  

 

"Yeeeyy ! Tapos na ! " yun lang sinabi niya nung natapos niya ng murderin yung pagkain niya. Grabeee. Ang takaw niya talaga kahit 

kailan, buti nga hindi siya tumataba eh. Ang sexy padin. Siya na talaga. haha XD 

  



" Hoy! Bilisan mo!" 

"Oo na po." para tuloy akong slave niya. =__= 

  

Pagkatapos kong kumain, hinila niya agad ako. Pumunta naman kami sa Tom's World. 

  

Tapos yun. Naglaro kami.. 

Tekken.. Hindi ko siya matalo. pistee, nakakahiya. 

  

"ANG WEAK MO NAMAN!" pang aasar niya. 

"Ehh? di naman ako naglalaro niyan eh" pagrereklamo ko. 

"Wahahaha. Para kang hindi dumaan sa pagkabata ah?" pang asar niya ulit. 

"Ewan ko sayo. Ikaw na BATA" psshh. mula kanina lagi niya na ako inaasar. Adik talaga to =__= 

"Hihi, tara karerahan naman tayo." niyaya niya ko dun sa motor .. basta pwede duel dun eh. Wahaha. Dito ako magaling .. siyempre 

marunong na ako magmotor nuh .. 

  

"Wahahaha. ANG WEAK MO PALA DITO EH" ako naman nang asar. It's my turn. Kanina pa siya nang aasar eh. 

"CHE!! Ikaw na magaling. Tsaka siyempre nuh, lalaki ka." 

"Walaaaa. Weaaaakk :P " pang asar ko ulit. 

"Sus, kaw nga yun eh. :P " ganti niya. xD 

  

haha. Alam niyo yung feeling na .. hindi ka naman talaga makulit eh .. pero pag nakasama mo yung taong katulad ni Angel. matu tuto kang 

maging Abnormal xD 

  

"Game! Basketball naman!" yaya niya. At basketball pa talaga. Malamang magaling din ako diyan. 

  

Wooohhh!! Andami ko ng nashoshoot. 



Siya nakaka lima pa lang. Hahaha. 

  

  

"WAHAHAHA! Layo ng score ko sayo." Asar ko ulit sa kanya.  

" Eh ano? dapat lang. Mahiya ka kung mas mataas score ko sayo."  

"Sabi mo eh." 

  

tapos nung napagod na kaming dalawa, umuwi na din kami. 

  

Angel's POV  

 

 Wahaha. Enjoy naman kasama si Dylan. Kahit papano nawala sa isip ko si Cedrick. 

Speaking of him .. I miss him.. sweaarr  :| 

  

"Nak kain na" yaya ni mama. 

"Po? OPO!"  

  

tas kumain na nga kami. 

"Lakas kumain ah. May maganda bang nangyari?" 

"Ganun? pag malakas ako kumain may magandang nangyari?" tanong ko. 

"Oo, malakas ka naman kasi talaga kumain eh. Natutuwa lang ako na bumabalik na ulit sa dati yung anak ko." 

"Holloh. Pinagsasabi mo Ma? Bakit naging Alien ba ako nung mga nakaraang araw?" 

"Haha. Baliw. Basta.. kakaiba ka lang nung mga nakaraan. Inlove ka siguro nun" bigla kong nabilaukan. 

Kumuha agad ako ng tubig. 

"Mama naman eh!!"  



"hahaha. tignan mo? Guilty?" pssshh. pang asar talaga si Mama. 

"Hayyss" yun na lng nasabi ko. At lumamon ulit ng lumamon. 

  

Pagkatapos nahiga na ako. 

Wooooohhh. Kapagod talaga. 

  

Hindi na ako nagOL .. para saan pa?? 

Hindi naman niya ko ichachat eh. Kung ayaw niya sabihin dahilan edi wag.. 

Watebeer T___T 

  

Makapagsoundtrip na nga lang .. 

♫ Tell Me - A Side ♫ ( play at the right side )  
 
there are nights when i cant help but cry 
and i wonder why you have to leave me 
  
Patama talaga yung kanta noh ?  .. 
 
why did it have to end so soon 
when you said that you would never leave me 
I started crying T______T 
 
chorus: 
 
tell me 
where did i go wrong? 
what did i do to make you change your mind completely 
when i thought 
this love would never end 
but if this love's not ours to have 
i'll let it go 
with your goodbye.. 
  
Cedrick ..  Mahal kita .. T_____T 
 
 
why did it have to end so soon 
when you said that you would never leave me 
tell me 
where did i go wrong? 
what did i do to make you change your mind completely? 



when i thought 
this love would never end 
but if this love's not ours to have 
i'll let it go 
with your goodbye...  
  

Gulo ng life .. Parang buhay .. ( tsskk. parehas lang yun ah XD )  

  

Hanggang sa nakatulog na ako... 

  

Cedrick's POV 

Dito na ako sa bahay.. 

  

" Oh nak ? ginabi ka ? " tanong ni papa. 

" hehe .. may pinuntahan po eh ,..."   

" Bat parang ang lungkot mo?"  

"Eh ano po eh. Kasi po .. " di ko matuloy .. nakakahiya ..  

"Ano? Inlove ka na? hahaha." 

"Papa talaga. Matagal na po!" 

"Ohhh? Bat di mo sinabi sa akin! Tssk. Pakilala mo naman!" 

"Ehh. ano po eh." 

  

tapos kinuwento ko na kay papa ang lahat ng nangyari. Lahat-lahat pati yung ginawa ni Charmaine. 

  

"Hayyyss. Ayan. Sabi ko sayo eh .." paninisi ni Papa. 

"Oo nga po eh. Sorry po Pa."  

"Okay lang nak. Maayos din yan.. magsasawa din sayo yung babae na yun. Pagpatuloy mo lang yung takt ika mo na pagiging boring 

kasama. Gusto mo lagi mong banggitin si Angel para lalong mabored .. hahaha " ang adik ng tatay ko nuh? expert yan eh xD  



" Sige po. Salamat po sa payo Pa. Akyat na po ako." sabi ko. 

"Osige. Gudnayt nak."  

"Gudnayt din po." tapos umakyat na ako. 

  

Humiga. NagOL muna ako... 

  

Nabasa ko yung huling message sa akin ni Angel sa FB ..  

kaso hindi ko naman pwedeng replyan. 

Alam ni Charmaine Password ko, tapos nagpalit pa kami ng CP. 

Grabe nuh? masyado akong bantay sarado =__= 

Pero sabi ko kay Charmaine na wag na wag niyang itetext si Angel ng kahit ano. Dahil kundi ako na mismo ang tatapos sa kalokohang 

ginagawa niya. Medyo natakot naman siya kaya sure akong di niya itetext ng kung ano ano si Angel. 

  

Hayyyss .. buhayy .. parang life talaga .. 

  

Waaaaaahh .. Nakakabaliw ...  Hirap naman ng kalagayan ko oh. Sinasaktan ko yung mahal ko, parang tanga lang .. 

  

pano kung magkamabutihan sila ni Dylan. 

Tokwaaaa! Pano na ako!!! kailangan maisagawa ko na yung mga steps ko. 

Steps para ayawan na ako ni Charmaine >:) 

  

GO GO GO ! Kaya mo yan Cedrick Lim :) 

Tapos natulog na ako. 

Camille Conde's POV  

 



Tsssk. Ang mean ko na ata masyado. Feeling ko nakokonsensya na ako sa nagawa ko. Yung sa KIDNAP thingy. Arrgghh .. Di naman 

talaga ako masama. May dahilan lang kung bakit ako nagkaganito. 

  

Dalawang linggo na ang nakakalipas. 

Pinagmamasdan ko lang ang mga nangyayari kay Cedrick at Charmaine. Ang gulo gulo na nga eh, feeling ko kasi sinasaktan lang n i 

Charmaine sarili niya, kung bakit inispoiled ko pa kasi siya eh. nakokonsensya na ako, =___= si Cedrick din nakakaawa. 

  

Siguro natanong niyo kung bakit naiinis ako kay Angel??? 

  

By the way. Ako yung babaeng nakakita kay Angel sa corridor dati. Umiiyak iyak pa siya nun. 

Dun pa lang naiinis na ako sa kanya. Know why ? I see myself on her, and it makes me mad >.< 

  

  

Tapos mas nainis ako sa kanya nung nalaman kong mahal na siya ni Cedrick. 

Kay Charmaine ko yun nalalaman. Updated ako sa mga nangyayari sa kanila. 

  

Bakit ako naiinis ?? 

  

Baka inisip niyo na isa ako sa mga naloko ni Cedrick ? 

Ofcourse not, kasi iba ang nanloko =___= My first boyfriend. 

Kaya mas naiinis na ako kay Angel kasi buti pa siya may nagmamahal sa kanya, at tapat. Samantalang saken ? Ayy busseeet ..   

  

( A/N Gagawa po ako ng Story ni Camille Conde. Dun niyo po malalaman kung anong nangyari. Pakibasa po next story ko. Thank You ♥ )  

  

Cedrick's POV 

 

Two weeks na. Two weeks ko nang ginagawa yung plano ko. Onting onti na lang.. susuko na talaga to si Charmaine. 



  

Pero pati mukang ako susuko na din.  T___T 

Lagi silang magkasama. 

Lagi silang nagkukulitan. 

Lagi silang masaya. 

Hindi kaya sila na ? 

Poteeekk naman eehh .. I'm dying because of JEALOUUS!!  

And im dying because sobrang nangungulila na ko kay Angel. 

No text, no chats. Tapos kapag nagkakasalubong kami parang wala lang. 

walang pansinan. it hurts me a lot.  

  

  

CLASSROOM  

 

 

"Cedrick, San tayo pupunta mamaya?"  bulong ni Charmaine sa akin. Lagi siyang ganyan. Lagi nagyayaya kung saan saan. Hindi pa din 

ba siya nagsasawa. halos araw araw snob ko siya. Ayyytss ang tibay naman neto. Ano ba nagustuhan niya sa akin. NAMANN >.< 

  

"HUY! Yan ka nanaman ehhhh. Di ka namamansin, nakakainis ka na!" mejo pasigaw na siya. Wala akong gustong sabihin. Sa totoo l ang 

iritang irita na ako sa kanya. Kung hindi lang talaga mapapahamak si Angel, nakooo >.< 

  

"Tara nga, may sasabihin ako." sabi nung bestfriend niya at hinila siya palabas. Camille ba yun? ewan. basta yun!  

  

Charmaine's POV 

 

"Tara nga, may sasabihin ako." sabi ni Camille then hinila niya ako palabas ng classroom. 

  



"Oh? anong sasabihin mo?" pataray kong sabi. 

"Tama na nga yan! Nagmumukha ka ng tanga eh. Naiinis na din ako sayo alam mo ba yun?" sabi niya. 

"Hindi mo na ako kailangan pagsabihan. Sa totoo lang naiinis na din ako kay Cedrick eh. And alam mo girl .. sa totoo lang .. nagsasawa na 

ata ako sa kanya. May pakulo na lang akong gagawin kay Cedrick, bwisit siya. Ano pa bang kulang sa akin at ayaw niya? nakakai nis!" 

"Buti naman. Itigil mo na yan, wala kang mapapala diyan. Iniwan iwan mo pa kasi  si Dylan eh, seryosong seryoso yun sayo." pagrereklamo 

niya. 

"Ehh. ewan ko, basta. Thanks sa effort mo. Ayoko na talaga. May gagawin na lang ako ngayon na at matapos na lahat."  

  

Hindi naman harm ang pakulo ko,aacting lang naman ako ngayon. 

Buti walang prof. pumasok na ako sa room. ganun din si Camille. 

  

"ATTENTION PLEAAAASSEE!!!"  nagtinginan naman lahat sa akin. 

  

"HEY CEDRICK LIM!" tumingin naman agad si Cedrick. Nakatingin kasi kay Angel, tsssk. 

"I HATE YOUU!!! " tapos nagsimula na din akong umiyak. 

"BREAK NA TAYO! Walang kwentang Boyfriend, napakaboring, tapos babaero pa. Waste of time "  sabay kuha ko sa bag ko then walk 

out. 

  

Angel's POV  

Gulat lahat ng tao sa room ng makipagbreak si Charmaine kay Cedrick. 

Pagkaalis ni Charmaine ay nagpalakpakan yung mga lalaki sa room at nagsisisigaw. 

"BOOOOOOOOOOOOOO!!! BORING DAW ! BWAHAHAHAHAHAHA"  

  

" Cedrick Cedrick ! Sayang !! Hot chick pa naman yun ! "   

" aedhwaioehdwalhdwaordlkzfaaLWEfh " di ko na maintindihan yung iba kasi kinuyog na nila si Bakulaw at pinag aasar. Nakakainis sarap 

pagsasapakin yung nang aaway sa kanya, pero si Cedrick, mukhang nagpipigil ng ngiti. Nagmamalik mata lang ba ako ? o ano ? ay ewan. 

  



Pero... 

Di nga? Totoo ? Break na sila???? Halaaaaah. Ewan ko basta natuwa ako. HAHAHA!  

Naaawa ako kay Cedrick, laking kahihiyan yun ahhhhhh. Ang mean masyado ni Charmaine. Bakit niya ginawa yun. Hayyyss =_=  

  

Gusto ko lapitan si Cedrick, kaso di ko magawa. Hindi ko nga sya tinitignan eh para di ko siya mamiss T__T 

  

Ayytss eto nanaman ang kaengotan ko, mamaya niyan maloko nanaman ako..Hayysss. 

  

"Oyy! Tunaw na si Cedrick! " sabi ni Dylan 

" CHE ! "  

"Galit ka na niyan?" 

"Ewan ko sayo. Baliw ka." sabi ko, arrgggh. pano kung marinig yun ni Bakulaw. Nakakahiya, buti na lang hindi. =__= 

  

Buti nga andito si Dylan eh. Hahaha. Enjoy siyang kasama pramis! 

Ewan ko, pero parang nag iba siya. Mas kumulit siya, naging baliw. ayy ewan. Broken hearted kasi. 

HAHAHHA!! parang ako hindi eh nuh? lol! 

  

Cedrick's POV 

 

Wahahahaha. Best actress talaga si Charmaine. 

  

WHOOOOO !!!!!!!!!! ANG SAAYAAAA KO GRABEEEE !! After ng sobrang paghihirap! Tapos na din. 

Gusto ko ng magtatatalon sa tuwa. Kahit tadtad ako ng asar sa room? okey lang. Anu naman ? Malalaman din naman nila ang 

katotohanan. 

  

Walang lihim na hindi mabubunyag. :))) wag muna ngayon, mamaya nakuu. Gumawa nanaman si Charmaine ng death threat eh >.<  



  

WHOOOOOO !!!!!!!! HAHAHAHHA :D  

  

Dumating na yung prof. then yun ? discussion =__= 

Kabored. 

  

Tignan ko na nga lang si Angel. 

  

ehh ?? 

nakatingin din siya .. waaahh di nga ? 

  

Iniwas niya agad yung tingin niya. 

Hahaha. She's so cute. 

  

after a yearss .. 

  

  

tapos na din. 

  

  

Labasan na sa room. 

  

Where's my target ?????? 

searching .. 

  



  

And yun! Nakita ko na, lumapit ako ng konti. Inaantay ko munang umalis si Dylan. 

  

"Angel, saglit lang ah. CR lang ako." Sabi ni Dylan.  

"Ahh ok." Arrgghh. Ano ba sila ?? Mag on na ba to .. naman oh ? Angel naman ehh .. lam mo bang hirap ko ?ayytss .. bahala na.  

  

Pagkaalis ni Dylan agad akong tumakbo at hinila ang braso ni Angel. 

  

"Hoy! Hoy! San mo ko dadalhin hah ???? KIDNAPPER !!" hahaha sigaw niya. i missed it .. yung pagsasalita niya na naasar siya.   

  

"UUYYY !! Ano baaaaa? Sasapakin kita!!! " sigaw niya ulit. 

"Subukan mo, hahalikan kita." natameme siya. Hahaha :) 

  

  

Napunta kami sa bandang South. 

Hinila ko siya pababa ng hagdan. 

  

"Oyy anu ba. Nasasaktan na kaya ako sa pagkakahawak mo T__T" tapos bigla na siyang umiyak. Halaahh. Ganun ba talaga kasakit yung 

pagkakahila ko?? 

  

"Halaahh. Angel, sorry soorryy. Di ko sinasadya. May gusto kasi akong sabihin sayo eh" 

"Ano???? (Sniff) Alam mo sa totoo lang ayoko na ngang makipag usap sayo eh. (Sniff)"  

"Bakit naman??" naiiyak na ko. Awww .. ayaw niya na ba sa akin?? 

 "Para san pa? (Sniff) Pagkatapos mo akong iwasan. (Sniff) Pagkatapos ng mga nangyari, andito ka sa harapan ko?? (Sniff) bakit ngayon 

ka lang magpapaliwanag hah? (Sniff) Ang sama mo! Alam mo yun!! Kung kailan maha.." Niyakap ko na lang siya bigla. Ayokong nakikita 

siyang umiiyak sa harapan ko. Hayyss. Tinutulak tulak niya ako, kaso pinipigilan ko. Namiss ko syang i-hug. 



 "Huhhuhu. Cedrick... tama naaa. (sniff) (sabay palo sa dibdib ko) ayoko ng masaktan..... ayoko ng maramdaman na ipinagpalit k a sa iba. 

tama na pleaaaseee ?? (sniff) " 

"Angel. Mahal kita, mahal na mahal." 

"Ayan ka nanaman ehh? (Tinulak niya ko ng sobrang lakas kaya nakawala siya) Ayoko! JOKE lang yun diba?" tapos tumakbo na siya.  

:(((( hirap naman. Kailangan ko magexplain. Arrrgghhh!!!!  

  

Di ko na siya nahabol. Bigla akong nabato sa kinatatayuan ko nung sinabi n iyang "JOKE lang yun diba?"  

Kahit kailan ba hindi sya naniwalang mahal ko siya? Ayyts. Lakas ng topak talaga nung babae na yun. 

  

Angel's POV  

 

Pagkababa ko sa ground floor, natapos na din yung pagtulo ng luha ko. Hayyss. Nakakainisss! muntik ko pang masabing MAHAL ko siya. 

AYYTSS ! Savior yung hug niya ah ? buti na lang. 

  

"Oh? Tapos na drama niyo?"  

"Hah? Drama ka diyan! Tara na uwi na tayo!" sabi ko kay Dylan.  

"Mag-isa kang umuwi. Di mo man lang ako binalikan sa taas. Nakakatampo *pout*" tapos nakacross arm pa siya. Hahaha. Parang bata 

lang xD 

"Ehhh ? tampururut naman ng bhexty ko!" sabi ko. Yep! We're bestfriends na. Bhexty nga tawagan namin eh. ahahahha siya nakais ip 

niyan. Di kaya bakla na to si Dylan? ang daming alam eh. XD  

"Ewan ko sayo. Seryoso ako!" tapos nag walk out na siya. 

"Hoolooohh. Sorry na bhexty... " hinabol ko siya. 

"tara naa. Libre kita." yaya ko. 

  

"Talaga????? Sige ah! Walang bawian yan. Bwahaha" 

"Pinagloloko mo lang pala ako eh! Kainis to. Bahala ka nga diyan!" Nag walk out ako, wahaha. mag acting nga ako, wala akong pera 

panlibre eh. hahaha.  

  



"Nako! Ang daya mo naman eh! Bakit ikaw pa yung nagtatampo ngayon??" hinahabol habol niya ako pero di ko siya pinapansin. 

"Ako nga dapat magalit kasi iniwan mo ko eh. Ang dayaaa!" dagdag niya. Kinakalabit kalabit niya ako, pero di ko pa din siya pinapansin. 

  

"SIGE NAAAA!! AKO NA MANLILIBRE!!!!" sigaw niya.  HAHAHAHA. :D  

  

"Very good!" bumalik ako sa kanya. Tapos kumapit ako sa braso niya. Parang kami lang ah ? hahaha. ooyy ... hindi kami ah ? we're 

bestfriend :D 

  

  

Cedrick's POV 

Pigilan niyo ko! PIGILAAAAAAN NIYO KOOOOOOOO >.<  

  

Tama bang nakikita ko? nakakapit si Angel sa braso ni Dylan. 

Leche Plaan! T__T 

  

Kailangan ko na ng moves para mabalik sa akin si Angel. Alam ko mag sasasuccess ako kasi yung moves ko para magsawa sa akin si 

Charmaine success dibaa?? 

  

Cedrick kalma lang. Ramdam ko namang may gusto padin sa akin si Angel, kaya may pag asa pa. 

Umuwi na lang ako mag-isa. 

Ayoko naman maging stalker nung dalawa, sasaktan ko lang sarili ko nun. 

  

Bakit ba ang sweet nila. Nakakainis! 

>.< 

  

After 2 hours, nasa bahay na din. 



  

"PA! SUCCESS!!" 

"Talaga nak? Buti naman!!!" tapos niyakap niya ko. Hahaha. Ang saya ng may supportive na magulang :D 

  

"Oh? musta naman kayo ni Angel?" kumakain kami ngayon. 

"Ahhmm. Hirap po eh, yaw niya nga po maniwala na mahal ko po siya."  

"Alam mo anak, sabihin mo na lahat lahat. Para maintindihan ka niya. Sige ka niyan, maunahan ka ni Dylan" arrggh. Nag init dugo ko nung 

marinig ko yung pangalang Dylan. Hayyss. Alam ni Papa lahat ng nangyayari. Para nga siyang bestfriend ko eh, siya yung naging 

tagapayo ko. Papa Dan XD  

" Tama po Pa. May plano na din po ako. Sana po talaga magsuccess" 

"Success yan nak! ikaw pa!" 

"Thank you Pa." 

 Nung matapos na kaming kumain. 

Dumeretso na ako sa kwarto ko. 

Binuksan ko yung laptop, at nagmessage ako kay Angel. 

Sinabi ko lahat ng nangyari, pero sa bandang huli ng message. Pinagbawalan ko siyang komprontahin si Charmaine, baka kasi ano 

nanaman gawin nun sa kanya eh. 

  

Send!!!! :D  

  

Angel: Eh ang Engot mo din pala eh!! 

( Hala nakapagreply agad ? OL siya ?? =))) ) 

Cedrick: Hindi ako engot, mahal lang talaga kita. 

Angel: Che! Nakakainis ka talaga. Bastaaaaa. Nakakainis ka! 

Cedrick: Bakit naman ?? 

Angel: Anoo kasi anooo .. 

Cedrick: Anoo ?? 



  

Angel's POV  

 

Angel: Anoo kasi anooo .. 

( MAHAL KITA BOBO!! nasaktan ako nung malaman kong kayo na ulit! .. hayyss .. di ko matype yan)  

Cedrick: Mahal mo na ko? 

Angel: Hah! kwento mo! 

  

[ lubdub. lubdub. 

lubdub. lubdub. 

Tokwa naman tong bakulaw na to! Ano siya?? Mind reader? 

Nakuu naman >.< ] 

  

Angel: Hah! kwento mo! 

Cedrick: Hahaha. Napaisip ka ah? Tulog na. May date pa tayo bukas. 

( kapal neto? parang walang nangyari ah? ) 

Angel: Ayus? May pupuntahan kami ni Dylan eh. 

Cedrick: Ahh ganun? edi sige. MAGSAMA KAYO! 

Angel: hahahhaa. Selos ka? 

Cedrick: Hindi. 

Angel: Weehhh. Edi di mo ako mahal. 

Biglang offline. Wahahaha. Selos naman talaga siya ehhh .. asuss .. 

  

Makatulog na nga. Joke lang naman yung kay Dylan eh. Hahahha. 

Date ? KYAAAAAHH ! hahaha. Halah .. di pa ako nakakapagsorry. 



Kung alam ko lang na si Charmaine may pakanun nakuuu. Nakakatakot din pala si Charmaine. Grabee lang. Masyado siyang nainlove  kay 

Bakulaw, to the point na ganun? grabeee talaga. pwede ng pang telebabad ang buhay ko. hahaha. Echuuuss  :D 

  

Sana Lord bumalik na po sa dati ang lahat :) 

  

ZzZZzzzZzz. 

  

Angel's POV  

  

Dilat isang mata... 

  

"Anong oras na kaya.." bulong ko. 

Tumayo ako at pumunta sa kusina. 

  

pagkatingin ko sa orasan. 

  

2:30am 

  

"ANTAGAL NAMAN MAG 4AM!!!" uuuuggghh. Kanina pa ako gising tulog, gising tulog. 

  

Kainis >.< 

  

Tulog na nga lang ulit. 

  

zZzzzZzzz 

  



  

  

. 

. 

. 

.. 

... 

  

.. 

  

.. 

  

  

Mga isang oras din akong nakapikit pero hindi tulog, how nice? 

  

Masyado ba akong excited ? hahaha. tae naman eh. 

Dapat di niya na sinabing magdedate kami. Arggh! 

  

Tumayo na ako. 3:30am naman na.. 

  

  

Nagluto muna ako. weehh? hahaha. di ako marunong ehhhh. 

  

Pero may specialty ako.  

  



  

  

. 

  

  

  

ITLOG :D 

  

  

Bwahahhaha. :D 

  

  

Pagkatapos kong magluto at magsaing. 

Naghanap muna ako ng masusuot. 

  

"Tsssk. Papanget naman ng mga damit ko. Argghhh!!" kinakausap ko nanaman sarili ko xD 

  

"Etooooo ! Pwede na to .. hihi "  

  

tapos pinlantsa ko na. 

  

Pagkatapos siyempre kumain na ako. 

Tapos yun ? umalis na ko ng bahay. 

  

  



Mga 6:30 nasa school na ako. 

Dumaan muna ako sa pinakamalapit na parlor. 

 

Ang landi ko lang ahh ? hahaha. minsan lang ehh .. 

May date nga kasi kami >.< 

  

Pagkalabas ko ng parlor.. daming nagtitinginan sa akin >.< 

Simple dress lang naman to ah ? pero kasi nagmukha akong fashionista, pati buhok ko inayos tapos may konting make up. Nyoohohoho 

>:) 

  

 [ see picture at the right side ] 

Pumunta na ako sa Room. 

  

"Good Morning Classmates!"  

  

Tumingin lang sila sa akin. Yung iba nanlaki yung mata ? ganda ko kaseee >.< 

  

Tapos bumalik lang sila agad sa ginagawa nila. 

  

HOLOOH? watever.. 

hahaha. Sabagay ako naman yung snobish dati. eh bakit ngayon lang sila gumaganti ? 

  

Ayytss .. ang gulo >.< 

  

Pumunta na lang agad ako sa upuan ko. 

  



Wala kong makausap.. 

  

Tinext ko si Dylan. 

  

message : Uuyy, san ka na??? 

send :) 

  

1 text message received [ bilis magreply xD ]  

  

di ako papasok eh. 

  

reply: Hah? Bakit naman?? 

  

1 text message received 

  

basta. Enjoy sa date mo. Ge, tulog na ako ulit. 

  

holoooh. pano niya nalaman?? 

  

reply: pano mo nalaman??????? 

  

. 

. 

  

  



  

Okayy .. nice talking.. di na nagreply >.<  

. 

. 

. 

  

Wala ko kausappppp .. arrggghhh >.< 7am na oh ? andami ng tao sa room. 

  

Kahit si Shane di ako pinapansin anong problema ng mga to ?? 

  

Asan na si Bakulaw ??  

  

  

T_____T 

  

So lonely.  

  

  

  

. 

. 

  

Dumating na syaa :D 

  

Ako agad nakita niya. Ehhh >////< wagas makatitig ? ? 



  

Tapos after ilang minutes .. joke lang hahaha  mga ilang seconds .. sguro mga 30 seconds. 

  

Di niya na ako tinignan, tapos hindi niya ko tinabihan </3 

  

Tssskk.  

  

Osige na. Ako na lonely here =__= 

  

Dumating na yung prof. 

  

bblah blah blah bblaahh. 

  

  

. 

. 

  

  

Naiiyak na ko .. T___T BAKIT BA WALANG KUMAKAUSAP SAKEEENNN !!  

SI DYLAN NAMAN ANG DAYAAAAA ! T____T 

  

  

Uwian na .... 

ako na naglakas loob na lumapit kay Bakulaw. 

  



"Hoy! Bakulaw! Joke lang yung kagabi.." nakatingin lang siya sa akin. Poker face. 

"Wag ka na magselos, hindi naman talaga totoo yun eh." tapos bigla na lang siya pumunta kay Shane at kinausap.  

  

Nice talking ..  

Nakakanis na talaga. 

Nakakadepressed na din ahhh ?? Siguro dahil maganda ako ngayon?? ganun ba yun ?? di ka na kakausapin kapag maganda ka na ? ed i 

sana di na ako nagpaganda. Nakakainis >.< 

  

"WAAAAAAAAAHHH !! BAHALA NGA KAYOO!! " Nagwalk out na ako sa room...  

  

How nice ng mga tao .. 

Bahala sila kung ayaw nila mamansin. Naiiyak na ko T___T 

  

Mas galit ako kay Bakulaw. Nakakainis siya.. NAPANICE TALKING NIYA!! EWAN KO SA KANYAAA!! Pagkatapos kong maghanda para 

sa date chuva na yun?! Naman!! Ugghh!! =_= 

  

Kakain na lang ako mag-isa =__= nakakagutom. 

  

"Hi miss, you're so beautiful" may epal na lalaki na nakisabay sa akin kumain. 

  

Nasa canteen nga pala ako ngayon .. Loner ako .. leche talaga >.< 

Di ko na lang siya pinansin. Kumain ako ng kumain. Ay hindi pala kain. LAMON!  

  

"Uy, dahan dahan lang. Mabilaukan ka niyan, sige ka .. di ka na makahinga " sabi niya. 

"SANA NGA! SANA DI NA AKO MAKAHINGA PARA MAMATAY NA!!" nakakainis .. ang pakelamero niya..  

"Oooppsss. Wag masyadong hot" nang-asar pa. 



"Ang init kaya!"sabi ko. 

"Haha. You're funny pala?" 

"Ikaw naman si Bunny!!!" waahaha. Pagtripan ko na nga lang to. >.< 

"Hahaha. Kulit ng lahi mo!"  

"Pakelamero naman lahi mo!" tumayo na ako tutal tapos na ako kumain.. Ayoko na makipagkulitan sa kanya. Kabanas =__= 

  

  

"Heyy! San ka pupunta?" 

"Ano ka ta tay ko? Kailangan pa magpaalam sayo?? Nakkuu kuya wala ako sa mood makipag usap sa stranger ngayon .. pwede ba ?? 

Chupi !! "  tapos tinulak tulak ko lang siyaaa. 

  

Pero bigla niya na lang ako hinila. 

  

"Oyy! Oyy!! KIDNAPPER .. WAAHHH !! TULUNGAN NIYO KOOO!! " tssskk. walang tutulong sakin. huhuhuhuhu. pinunta niya ako sa wala 

masyadong tao ehh . 

  

Waahhhh !! HELP MEE !!! 

  

"Kuya. Wag niyo po ako rape-in.. Bahala kayo .. makukulong kayo niyan .. tapos tapos .. mumultuhin ko kayo araw araw hanggang sa 

mabaliw ka!" 

  

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA!!! Ang ABNORMAL mo nga talaga kahit kailan."  

  

sino ba to ? kilala niya ba ako .. pero parang familiar siya eehh ? san ko ba to nakita ?? ayytsss .. bakit ba ang makakalimu tin ko ??  

  

"Okay, di kita sasaktan .. di kita rerape-in. Asa ka naman! May Girlfriend na ako.. may nagpapagawa lang neto." 

  



"Sino nanaman? Si ano ba? " si charmaine ?? ehhh ? ayoko magjudge >.< di nga siya pumasok ngayon eh ?? 

 

 

"Sino??" tanong niya. 

"Ewan." 

"Ngeek!? Tara na baka malate tayo." 

"San naman tayo pupunta??" 

"Wag ng makulit. Basta behave ka lang." 

"Di ako masasaktan diyan ah??" 

"Hahaha. Oo basta. Wag ng makulit!" tapos kumuha siya ng panyo, lalagay niya sa mata ko, 

"Hoyy! Anu yan!" 

"Panyo malamang.. basta wag ng makulit!" tapos yun .. piniringan niya na ko.. 

  

San ba kami pupunta? ayyytsss ! 

  

  

"Oyy, asan na tayo? kanina pa tayo naglalakad ahh ?? " 

  

"Wag sabi makulit!" 

"Oo na po." 

  

"Andito na tayo..."  

 Tinanggal niya na yung piring ko. 

  

Gulat ako.. 

  



Ang daming tao ??? 

taposss.. 

  

Nasa Stage akoooo ????? Kyaaaaahh ! Nakakahiyaaaa =__= 

  

Pero mas nagulat ako sa bandang kanan ko. 

[ Play the Video at the right side ] 

  

May isang banda... 

gulat ako sa vocalist at may nakasabit pang gitara sa kanya...  

. 

  

. 

. 

  

Si Bakulaw =))) 

  

Girl I see it in your eyes you're disappointed 
'Cause I'm the foolish one that you anointed with your heart 
I tore it apart 
 
  
Waahhh. Naiiyak na ako T__T 
 
 
And girl what a mess I made upon your innocence 
And no woman in the world deserves this 
But here I am, asking you for one more chance... 
  
Can we fall, one more time? 
Stop the tape and rewind 
Oh and if you walk away I know I'll fade 
'Cause there is nobody else 
 



  
Wala na naiyak na ako. I feel the song .. lalo pa at siya ang kumakanta nito. 
 
  
It's gotta be you 
Only you 
It's got to be you 
Oh, Only you... 
  
Now girl I hear it in your voice and how it trembles 
When you speak to me I don't resemble, who I was 
You've almost had enough 
And your actions speak louder than words 
And you're about to break from all you've heard 
Don't be scared, I ain't going no where.. 
  
I'll be here, by your side ( Bigla siyang lumapit sa akin ) 
No more fears, no more crying.... 
 
But if you walk away 
I know I'll fade 
'Cause there is nobody else ( Hinawakan niya kamay ko, tinitigan niya ko, >//< Kung icecream lang ako, tunaw na ako 
grabbeee! ) 
  
 
 
 
It's gotta be you 
Only you.... 
It's got to be you..... 
Oh, Only you.. 
  
Oh girl, can we try one more, one more time? 
One more, one more, can we try? 
One more, one more time 
I'll make it better.. 
  
One more, one more, can we try? 
One more, one more, ( nakisabay yung mga tao .. ) 
 
 
"WHOOOOOOOO !!! ONE MORE TIME NA YAN!!!!! " 
 
Can we try one more time to make it all better? 
 
  
"SAGUTIN NA YAN!!!!!!!" ang daming epal .. hahahahha. 
  
'Cause it's gotta be you... 
Its gotta be you.. 
Only you.. 
Oh, Only you..  
  



It's gotta be you 
Only you 
It's got to be you 
Oh, Only you ( tapos bigla niya kong niyakap ) 
  

"KYAAAAAAAHHHH !!! " grabe magsigawan yung mga tao sa gymnasium, 

  

bumulong sa akin si Bakulaw. 

  

"Mahal talaga kita. Pramis! Ikaw lang. Wag ka ng umiyak..." humiwalay sya sa pagkakahug niya sa akin sabay punas sa luha ko. 

  

"KYAAAAAHH !!! WHOOOOOOO !!! " nagsigawan nanaman yung mga tao, sino bang hindi sisigaw eh nakalapel siya, rinig yung sinabi 

niya. Kahit ako gusto ko ng sumigaw sa sobrang kilig >///< 

  

"BAKULAW KA TALAGA!!!!" sigaw ko sa kanya para di naman mahalatang tuwang tuwa ako XD. tapos susuntukin ko sana siya kaso 

nahuli niya agad yung kamay ko. 

  

"IKAW NAMAN MENTAL! " tssk. nakuha pang mang-asar. 

" At kailan pa nagkatuluyan ang MENTAL AT BAKULAW !! ? "  

"Ngayon." hinila niya ako at..  

. 

. 

. 

. 

.. 

  

  

He kissed me. >///< 



  

  

  

" WHOOOOOOOOOOAAAHHHHHHH!!!!!! " lalong umingay >//<  

  

" BALIW KA TALAGA !! " 

"Oo, sayo :) " 

  

"TAMAAAA NAAAA !! NILALANGGAM NA PO KAMEE !!" sigaw ng mga tao XD  

  

"Hahaha. Salamat po sa lahat ng sumuporta. Thank you lalo na sa mga classmates ko, BSA 1-10 Loveyou all. :) " sabi ni Cedrick. parang 

concert lang ah ? so kailangan talaga may ganitong epek ?? hahaha. 

  

"Wala yun!! " sigaw ng mga classmate ko. 

  

Nakita ko dun yung makulit na lalaki .. Yung tinawag kong Bunny, yung nagpiring sa akin. Sabi na nga ba eh, ang pamilyar eh. taee .. 

kaklase ko pala ? waahh .. bakit ba ang hirap kong makaalala ng tao ?? ehh ? xD 

  

  

" SALAMAT PO SA LAHAT NG DUMALO  !! " 

  

tapos yun. nagsialisan na yung mga tao .. 

  

naiwan na lang yung mga classmates ko.. 

  

" Hahaha. Congrats sa inyo !! " bati ng mga classmate ko. 



" Ehhh ??? " wala ko masabe. I'm speechless. 

  

"Hehe, Sorry Angel." sabi ni Shane. 

  

"Bruha ka! Sana man lng sinabi mo kung bakit di mo ko pinapansin, kamuntikan na kaya ako umiyak" pagrereklamo ko.  

"Hehe, sorry talaga. Part kasi yun ng plano eh." 

"Plano??" tanong ko. 

"Basta, geh. Uwi na ako. Oy Cedrick ! Ingatan mo si Angel ah." 

"Hehe. Thank you Shane!" sabi ni Cedrick sa kanya. 

Tapos umalis na si Shane. 

  

"Bye Cedrick at Angel!" paalam na mga classmate ko. Uwian na din kasi. 

  

  

Lumabas na kami sa gym. Dami nga nakatingin sa amin eh. 

Ang daming bumabati. Congrats daw.. 

ganun.. 

  

  

"Tara date na tayo." sabi niya 

"Che! Kala mu diyan!"  

" Ohh? ano nanaman kasalanan ko? " 

"Masyado mo kong pinakikilig." >///<  

"Hahaha. Adik mo. Tara naa. Ang ganda mo pa naman. Bagay tayo."  

"Hindi ka ba naiinitan? Masyadong formal suot mo. Nakatoksido ka pa. Ang init init eh??" 



"Haha. Masyado ka namang concern." tapos tinanggal niya na lang toksido niya, bali nakapolo na lang siya.  

  

"Tara naa." hinila niya ako pasakay ng taxi.  

  

"Huy! Ang mahal kaya dito." pagrereklamo ko..Magtataxi talaga kami? baliw talaga. 

"Okay lang, kasama ko naman yung mahal ko." kyyaaahh. bakit ba siya ganito, ang sweet niya talaga. lalo tuloy akong naiinlove . Kami na 

ba? Eh di ko pa nga siya sinasagot ehh ? Automatic na ba agad yun? hahaha. Gulo >.< 

  

"San pala tayo pupunta??" tanong ko. 

"Sa luneta." 

"Ahhh." yun na lang nasabi ko. Medyo nahihiya pa talaga ako sa kanya. tsskk >//< 

 

 

 

 

 

 Angel's POV  

 

"Andito na tayo." sabi ni Cedrick. 

  

Bumaba na kami. 

  

"San tayo pupunta?" 

"Kahit saan basta kasama kita." yan nanaman po syaaaa. >///< 

  

"Ehhh?" 



"Kilig ka naman? hahaha." 

  

"Wag ka nga!" feeling ko pulang pula na ko kanina pa. 

  

"Hahaha. Kailan ka pa nagblush on ng sobrang kapal XD " 

"Ewan ko sayo! " 

"hahahaha. tara nga." 

  

hinawakan niya ko sa kamay. Holding hands while walking >///< 

  

Umupo kami sa isang bench. 

  

"Wait, kukuha lang ako ng pwede nating makain. Wag kang aalis dito ahh ?? Lagot ka sa akin." 

"OPO TATAY!" 

"Hahaha. Good!" tapos ginulo niya pa buhok ko. Baliw talaga. 

  

After 10 minutes. 

Wala padin siya. Tsskk. San bang lupalop pumunta yun? Naku naman =__= 

  

15 minutes.. 

  

  

20 minutes.. 

  

Ayy nakoo.  



  

biglang may batang lumapit sa akin. 

  

"Ate, may nagpapabigay po." 

"Hah? Sino naman?" 

"Yung si kuya. yung kasama niyo daw po kanina." 

"Ahhh. Asan daw siya? bat ang tagal niya?" 

"KULIT MO NAMAN ATE! Dami mo pong tanong. Sige po, alis na po ako. Andyan po sa sulat kung asan siya." sungit naman ng batang  to 

=__= 

  

Ano to? hanapan? Lakas trip ni Bakulaw. 

  

Pagkabukas ko ng sulat. 

  

FIND ME MAP # 1 ( Yung title, nak ng tokwa. Daming alam -.- ) 

  

  

From the bench, turn to the right ( ginawa ko naman ) 

  

Walk 30 steps .. 

1, 2 ,3,4.... 

. 

  

.. 

. 

  



.. 

  

. 

. 

. 

. 

  

  

30 ! YESSS ! Langjo ! Hirap magbilang ah? hahahaha. xD 

  

May batang lumapit ulit sa akin. 

  

"Ate may nagpapabigay po." 

" Ah .. sige salamat " di na ako nagtanong kasi baka machungit yung bata. hahaha. 

  

Find me map # 2 

  

Turn to the Left. And walk 20 steps. 

  

Ginawa ko naman hanggang sa makarating ako sa tapat ng Fountain. 

Fountain na walang tubig na maganda xD hahaha. Sabagay baka gabi pa ito pinapaandar. 

tinignan ko yung orasan... 5:45 na pala. 

  

May lumapit ulit na bata. 

  



" Ate may nagpapabigay po. " uuuggghh. San ba talaga siya? Gulo ng buhay nya ahh ?? :|  

"Sige, Thank you." 

  

Tapos binuksan ko na ulit yung letter. 

  

Find Me Map # 3 

  

Find Me :)  

  

Ehhh ? Andito siya?? Nasan siyaaa ?? 

  

Tingin sa likod. Wala. 

Tingin sa Kaliwa. Wala. 

Tingin sa Kanan. Wala. 

Tingin sa Harapan. Wala. 

  

Tinignan ko sa ilalim baka nandun siya. Wala. 

Tinignan ko yung loob ng fountain baka nalunod siya. Wala. 

  

"TOOKKWAAA ~ NASAN KA BA!! "  

  

"Andito." sabay gulat sa akin.  

"AY BAKULAW!!" Nasa likod ko lang siya. Nagtago talaga siguro to. 

  

"Hahaha." 



"Baliw ka talaga, pagkatapos mo akong pag intayin. Tapos ang dami dami mo pang pakulo :/ " pagrereklamo ko. Nakakainis na siya. 

Nakuha pa talagang makipaglaro. Lakas ng trip. 

"Siyempre, i'll make this day as our memorable day" 

  

"Halika dito." hinila niya ako at umupo sa bench na malapit sa Fountain. 

  

"Nagtatanong ka siguro kung tayo na ba?" 

"Hmmm. Oo, andaya di ka man lang nanligaw." 

"Bakit kanina? Di pa ba panliligaw yun?" 

"Hmm. Ewan. Di ko alam. " 

"Hahaha. Abnormal mo." 

"Ehh? Ganun ka din." 

"Siyempre bagay tayo eh." 

  

okay .. wala kong masabi .. xD  

  

[ Play the Video at the Right Side ] 

"Angel Shin" Tumayo siya at lumuhod sa akin. May kinuha siya sa bulsa niya.. 

. 

. 

. 

  

Isang necklace ..  

"Can you be my Girl?"  

  

KYAAAHH !!   



  

  

lubdub.lubdub 

lubdub.lubdub 

lubdub.lubdub. 

  

"Yeeee....yyessss.. " 

  

" YESSSSS !!!!!!!! " bigla siyang napalundag sa tuwa. xD 

Ako naman. Waahh .. kamatis na siguro mukha ko ngayon >///< 

  

"Ayy nakalimutan ko." sabi niya. Lumapit siya at kinabit niya sa akin yung necklace. 

  

 

"Cedrick... Thank you.." sabi ko. 

"Ayaw ko ng sagot na ganun. *pout* " 

hala? bata epek .. but he's cute. hahaha :D 

  

"Eh anong gusto mo??" tanong ko. 

  

"Mahal mo ba ako??" 

  

ehh .. ? 

  

WAAHHH ! AAMIN NA BA KOOOO ??? >.<  

  



lubdub.lubdub 

lubdub.lubdub 

lubdub.lubdub. 

  

" Anooooo .. TINATANONG PA BA YAN!!! "  

" Siyempre naman .. " sabi niya. 

  

" anooooo .. ang hirap naman sabihin ... "  

" Bakit ?? " 

"Basta .. kasi ano .. " 

"Anoo ?? " 

  

" Kasii ... " 

" Hindi mo na siguro ako mahal .. " ang lungkot niya .. tumayo siya tapos ... naglakad na siya palayo .. 

  

Arrrghh.... Ang hirap talga sabihin pramis.. 

  

Tumayo ako .. taposs .. 

  

" MAHAL KITAAAAAAAAA CEDRIICKK !!!!!!!!!! MAHAL NA MAHAAAALLLLL !!! "  

  

Bigla siyang napatigil sa sinigaw ko. 

  

Tapos biglang lumingon sa akin. Nakakalokong ngiti. >:) 

  



Tumakbo siya pabalik sa akin at niyakap ako. 

  

"Alam ko, matagal na." 

  

Bigla na lang umilaw yung fountain .. tapos nagsimula na din bumuhos yung tubig .. 

  

  

Pinagmasdan lang namin yun. 

  

"Ang ganda noh ?" tanong ko. 

"Mas maganda ka pa din." ehhh >///< 

  

  

"Hahaha. Namumula ka nanaman diyan. Nasan na yung mga letter na binigay ko sayo?" tanong niya. 

  

"Andito."  

  

"Lagot ka." 

"Bakit naman?" curious kong tanong. 

  

"Alam mo bang obligado kang gawin yung nakasulat don?" 

"Alam ko, kaya nga ako nakarating dito eh." 

"Hindii.. May nakasulat pa dun... nasa likod .. maliliit lang kaya hindi mo siguro nabasa, Unahin mo yung Find Me Map # 1"  

  

Tapos tinignan ko meron nga... 



Find Me Map # 1 ang nakalagay sa likod .. YOU'RE 

Find Me Map # 2 FOREVER naman nakalagay. 

Find Me Map # 3 MINE naman nakalagay.. 

  

"You're Forever Mine?" 

"Yess.. You're Forever Mine and I'm Yours Forever" then he kissed me. A passionate kiss :)))  

  

  

AKO NA TALAAGAAA KINIKILIG >////<  

I'M BADLY  INLOVE WITH CEDRICK LIM ♥  

  

"Tara." yaya niya. 

"Huy!! Tulala ka pa diyan!"  

  

"Hah?" parang nawala ako sa mundo ..  

"Hahahaha. Cute mo. Tara na sabi. "  

" Sige san tayo?" tanong ko. 

  

"Magbabike tayo." 

"Talaga!???" naexcite ako! 

"Yeepp!!" 

  

Tapos kinuha niya yung bike. Nasa gilid ng Fountain. 

  

"San mo naman nakuha yan?" 



"Kasama sa plano. Hahaha. " 

"Ehhh ?? " 

"Wag ng magtanong. Tara." 

  

Sumakay na siya sa Bike. Ako naman nasa likod, may upuan naman eh. 

  

"Kapit ka." tapos kumapit naman ako sa damit niya. 

  

Tapos yun .. nagbike na siya.. 

  

Wahhh .. Sarap ng hangin ...  

  

"WHOOOOOO !!! " sigaw ko. Hahahha 

" WHOOOOOO !!! " sigaw din niya. 

  

Bigla niyang binilisan yung pagtakbo kaya napayakap ako sa kanya. 

  

"Ganyan ka lang, para di ka malaglag." 

  

Sinandal ko na din yung ulo ko sa likod niya...  

  

I'm so Happy :))) 

  

"ANGEL SHIIIINNN !!! MAHAL KITAAAAAA !!! " sigaw niya 

 

" HOY !! BALIW TO !! " sabay palo ko sa kanya 



"Bakit ayaw mo?" 

"May sinabi ako??" 

"Hahaha. Loveyou Mine :) " ehhh ? mine daw ???? >/////<  

  

"CEDRICK LIM!!!!!!!! ILOVEYOUMOREE!!"  sigaw ko. hahaha! Ewan ko? trip ko lang na isigaw. 

  

Bigla siyang nagpreno .. muntik na nga kaming tumumba eh.. ang bilis kasi ng takbo ng bike bigla na lang ganun ..  

  

"Hoy !! Papakamatay ka? " 

"Hindi.." 

"Eh bakit ka bigla bigla na lang nagpreno. Adik neto =_= " 

  

"KAW KASI EHH!!" sinigawan niya ko. 

"ANONG AKO!" sigaw ko din. 

  

"KINILIG AKO SA SINABI MO LANGYA KA!!" di ako nakaimik. 

  

Processing.. 

processing ... 

  

Yun! Nagets ko din! 

  

"HAHAHAHA!!!! So gay!!"  

Tinignan niya ko ng masama .. 

tapos.. 



  

  

bigla niya ako nikiss >///< 

  

"Hindi ako BAKLA! " 

  

".............. " ok ako nanaman yung speechless. 

  

Pinaandar niya na ulit yung bike.. and i hugged him tightly :)  

  

  

I really love this day.. 

Sana hindi na matapos.. 

  

  

Parang kailan lang nung unang makilala ko siya, sa bus pa nga yun eh? 

Hahahaha! Iba talaga ang destiny noh ?? 

  

There's No Ordinary Love talaga =)) 

  

Dylan's POV  

 

" Ang boring .. " sabi ko sa sarili ko.. andito lang ako sa kwarto, nakahilata -.- 

  

Hindi ako pumasok kasi ayoko .. 



  

 Ang gulo ba ?? Ganito kasi yun ...  

  

Flashback 

  

"CLASSMATE ! WAG NIYO KAKAUSAPIN SI ANGEL BUKAS .. PLEASEEE !! "  

  

Nagpost kagabi si Cedrick sa Group. 

Ewan ko kung nabasa yun ni Angel. Pero mukhang hindi. 

  

Andaming comment .. andaming nagtanong kung bakit .. 

  

tapos ang dahilan daw ehh liligawan niya daw si Angel.. tapos tulungan daw siya sa pagdecorate ng stage .. may nayaya na din daw 

siyang banda .. 

  

lahat ng plano dun niya nilagay.  

Nilagay niya nga din kung anong nangyari eh.. Na si Charmaine ang dahilan kung bakit nagkaganun sila .. 

Gulat nga ako eh ?? Ganun pala talaga si Charmaine ..  

Basta ganun ... tapos yun .. Mukhang sang ayon naman lahat ng classmate ko sa mga plano nya. 

  

Nagmessage nalang ako sa kanya. 

  

Dylan: Pre, pakiingatan si Angel ah. Kundi, aagawin ko siya. 

Cedrick: Hahaha. Onaman pre, Thanks sa pagpapasaya sa kanya, sa tulong mo salamat talaga. 

Dylan: Kahit di mo sabihin, gagawin ko yun. Sige.. 

Cedrick: ok. haha! 



  

END OF FLASHBACK 

 

Siya na talaga masaya. 

Mahal ko na pala talaga si Angel dati pa. 

Narealize ko lang yun nung umiyak siya kay Cedrick. Remember? yun nasasabi ko pa ngang .. 

  

"AKO NA LANG" hahahaha. Pagkauwi ko, dun ko lang narealize. 

  

Tsskk. Nagsisisi talaga ako. Dapat pala talaga noon pa ako naging close sa kanya. Lalo pa dati patay na patay sakin yun xD  

  

Hayyyss .. Sabi nga.. 

 Kung kayo, Kayo talaga. 

Pero ayos na sa akin na nakilala ko siya ng lubusan, Salamat sa kanya kasi natigil ko na ang kahibangan ko kay Charmaine...  

Masaya talaga ako at nakakilala ako ng Angel Shin ♥ 

Kaya dapat itigil ko na ang "One Sided Love" na to, baka gumulo lang ang lahat. 

Kailangan ko na sigurong lumayo ..  

Lalo pa at alam kong kay Cedrick lang siya sasaya. 

  

Ang sama ng author sa akin noh ?? Lagi na lang si Cedrick ang gusto ng mahal ko T_T 

  

  

Nagbukas ako ng Facebook. 

Nagmessage ako kay Angel. 

  



Dylan: Angel! Congrats!! Wag ng iiyak ah ?? Dapat lagi kang masaya.. kapag pinaiyak ka ni Cedrick sabihin mo lang ah ?? Lagot  sa akin 

yun! 

  

( naiiyak na ko, so gay  =_= ) 

  

Dylan: Saka ano... Lilipat na nga pala ako ng school. Ingat ka palagi hah? Mamimiss kita sobraa. Iloveyou Bhexty...  

  

  

  

( Iloveyou ... 

I love you more than bestfriends .. ) 

 

 

Ayoko ng sabihin pa. Masaya na siya dapat maging masaya na ako. 

  

And yess.. Nakapagdecide na nga pala akong lumipat  ng school .. 

Wala din namang mangyayari kung dun pa ako mag-aaral eh? magseselos lang ako at kung ano ano pa. Kaya kahit masakit kailangang 

gawin. 

 

 

 

Kapag mahal mo, handa kang magpalaya.  

 

 

  

Saka kapag nagstay pa ako dun, baka mas lalo lang akong mainlove sa kanya ..  



  

At baka dumating pa yung point na maging kontrabida pa ako.. Ayoko ng ganun. 

  

So it's better to go far away .. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

coz I know I Can't Fight this Feeling..  

  

   



 

============================== END =============================== 

 

Thanks sa pagbabasa! Mwaaaaaaahuuuuugss :* Comment na lang po kayo sa huling chapter kung anong masasabi niyo sa kwentong ito. 

Hahaha :D 

 

Pasensya na, ito kasi yung unang story na ginawa ko kaya WALEEY XD 

Salamat ng madaming madami! 

Chat niyo lang ako!! I reply back  

  

 SIMSIMI29  

 

  


