Crazy Sweet Saddist

Description:

Feeling mo ikaw yung gusto niya?? Feeling mo lang yun! Tunghayan natin ang
NAKAKABALIW, NAKAKATAWA AT NANAKAKILIG na Storya. BABALA: Pag binasa po ito,
asahang mahahawa po kayo sa kabaliwan. Yun lamang, siguraduhing may hawak na panyo
kasi iiyak kayo sa kakatawa. Hmm? o baka umiyak din kayo sa sad part. SANA *U* WAHAHA
XD

Ruby Ann: FIRST LOVE NEVER DIES and I believe in DESTINY :))

PROLOGUE

Palagi kaming magkatext.

Palagi niya akong pinupuntahan.

Palagi kaming magkasama kapag hapon.

Palagi niya ako nililibre.

Palagi niya akong pinapatawa.

Dahil sa palagi na iyon.....

........feeling ko may gusto siya sa akin

Feeling ko liligawan niya na ako..............

...............Pero FEELING ko lang yun.

Kasi hindi ako yung gusto niya...

Yung bestfriend ko.

CSS#1 Her Life :))

Owkayyy? Sisimulan ko na ang storya ng baliw na si Ruby Ann. lol!
May nag-aabang ba neto? Wala naman ata, poor me T___T
Pero k langs, may mga sumusuporta pa naman sa akin eh. AHAHA!
Thanks talaga sa mga supporters ko.
Especially Chingu (Alyanna) and some of my Classmates.
Iloveyou BAS :3
Oy? Si Perdi pa! Hahaha. Ferds, thank you much :*
And sana .. yung NGONGOPETS DIYAN!! Nako!!! Suportahan niyo naman bhest niyo! HAHA lol.
Anyway, love ko padin kayo :*
Hoy Bogxtie! Tapusin mo na yung mga gawa ko XD

Hindi na nga pala Short Story ito, mapapahaba eh. Pero hindi naman sobraaaang haba XD

Osiya. Andaming eching at eklavus ng author. Lol XD

Simulan na natin. KABUMKABUM! XD

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

Simsimi29 represents......

♥Crazy Sweet Saddist♥

"Ahhh!!! Asan na ba yung kutsara at tinidor ko???!!"

Takte lang, lalamun na lang nawawala pa yun?!
Isang pares lang naman kasi ng kutsara at tinidor meron ako.

Mag-isa lang naman kasi ako sa bahay namin na malapit sa bahay nila bhessy.
Unika iha lang po ako sa pamilya namin.
Papa ko??
He is living underground. Odiba? Ang sosyal niya! XD

Nagets niyo??
Ayy nako. PATAY NA! Yun langs! XD

Nakatira kami talaga sa Surigao, dapat sabay sabay kaming pupunta dito sa Maynila (dito sa bahay ko ngayon sa
kasalukayan) kaso naudlot kasi nga wala na si papa =_=

Hirap ang pamilya namin mula ng tumira si papa sa lupa T_T
Kaya yun? Pumunta kami dito sa Maynila ni Mama. Dito sa bahay na ito..
Ginamit namin yung perang naipundar ni Papa para mabuhay dito.
Ang main reason namin ng pagpunta ng maynila ay para makapag -aral ako.
Ohyeah ~ Tapos siyempre nakilala ko si Bhessy and ang saya kasi malap it nga lang yung bahay niya dito sa bahay
namin.

Nung nakagraduate na ako ng elementary ..
T_T iniwan na ako ni MAMA!

WAAAHHHH!!!
Bago pa man niya ako tuluyang iwan mag-isa *sob* ..
Mag-aral daw ako ng mabuti. *sob* Wag daw ako susuko!
Alagaan ko daw ang sarili ko *sob* kasi malaki na daw ako.
At andiyan lang daw siya para sa akin. Uwaaaaa T_T

Naaalala ko nanaman yung mga payo ni mama T_T
Tapos yung day na yun?? AYY GR AVITY!!!

Yung feeling na wala ka ng paki kung magsama man ang UHOG AT LUHA MO! pati yung Luga de joke .. hahaha
hindi na kasama yun masyado ng eksaj XD
Ayun.. habang umiiyak ako ..

Nakayakap ako sa kanya ....

Aisshhh. at yun na nga... wala na si Mama .. umalis na siya..

Iniwan niya na akong tuluyan...

dahil umuwi na siya sa Surigao ......

T_T

(A/N: BWAH AHAH A! XD)

Nasa Surigao na si Mama ngayon.
Gusto ko sana sumama sa kanya kaso kulang na yung pera pauwi.
Ang hirap ng buhay namin dito paubos na din kasi yung pera na naipundar ni Papa.
Naawa na nga ako kay mama eh, para na siyang SUPER MAMA.
Sa umaga katulong siya...tapos pinapauwi siya mga bandang 3pm lang naman.
Tapos pagsapit ng 3pm may magpapalaba sa kanya..
Matatapos yun hanggang 6pm...
Tapos pupunta siya sa naggagawa ng balot.

At yun, maglalako siya ng Balot.

Ang hirap talaga ng buhay sa Maynila!!
Hindi naman kasi nakatungtong ng college si Mama e, kaya yun?
Wala siyang matinong trabaho.
eh kung nasa probinsiya siya. Makakapagtanim siya dun at mabubuhay na kami .. pwede pa niya itong ibenta .. edi
may kita na agad? XD

Tapos yun na nga??
Napagdesisyunan ni Mama na umuwi ng Surigao at papadalan na lang ako ni Mama lagi ng pera.
Ayaw daw niya na matulad ako sa kanya na walang pinag-aralan.

Kung tatanungin niyo kung bakit dito pa ako sa Maynila nag-aral kung pwede naman sa Surigao, kasi nga mas
maganda daw ang quality ng education dito.
At yun ang gusto ni Mama para sa akin.

Kaya kahit gaano kahirap na mabuhay ng walang magulang ..

Hindi ko yun ininda. Kasi alam ko ang hirap ng Mama ko..

At ganito na ang buhay ko mula ng tumuntong ako sa High School.

PWEDE NG PANG MMK!! BWAAH AH AHA!

Osiya ..
Dahil lang sa kutsara at tinidor ko???
Buong buhay ko ata kinuwento ko na.
Bwahaha lol

Speaking of my Kutsara at tinidor..

Asan na yun??

Tinignan ko sa lalagyan ng kutsara at tinidor ko.
KASO WAL A!!

Tinignan ko sa ilalim ng mesa kung nahulog kaso wala.

"Ayy baka naiwan ko sa C.R!"

tinignan ko sa lalagyanan ng sabon wala.
Tinignan ko sa bowl wala ..

hindi kaya nasa loob ng bowl ??

Tapos sinuot ko yung kamay ko sa bowl.

Hanap hanap ..

AYY!! TAE!! XD

De joke lang .. WAH AH A kadiri ah ? XD

Lumabas na ako sa C.R

ARRGGHH!! Nagugutom na ko!!!!

Asan na ba kasi yun??

Pumunta ako sa kwarto ko.

Tinignan ko sa ilalim ng Unan ko. WALA!
Baka nasa loob ng unan ??

AYY WALA DIN =_=

sa ilalim ng kama??

Sumuot ako sa ilalim...

Ang dilim...

UWAAAA!!!
MAY Umiilaw na MATA!!!!!!

"meow...."

Ay foteekk!
Si Spongebob lang pala..

Yung pusa ko nga pala ..
Si Spongebob.. Wala lang .. Favorite ko kasi si Spongebob.

Aiisshh .. tama na nga ..

Hanap hanap ...
Wala talaga..

Okay ..

Atras atras para makalabas sa ilalim ng kama ..

"Ruby Ann???!!!!!!!!"

Rinig ko na tumatawag sa labas ng bahay.
Sino yun?!
Boses lalaki.

Ang aga naman dumalaw nun?? e kakatapos lang ng klase kanina.

Speaking of Kanina pala...
Nabuang nga pala yung bestfriend kong si Camille, naikwento niya sa akin kanina yung umiiyak daw si Miko loves
niya kahapon.

Tapos naguguluhan daw siya kung sila daw ng Nicole na yun kasi walang sinabi si Miko sa kanya..

(A/N: Para mas makarelate kayo, basahin niyo muna yung Magazine. ^____^ Kwento po iyon ng lovestory ng
bestfriend ni Ruby Ann. Si Camille, yun lang ^___^ .. ANG LAKAS MAKAPROMOTE HAHAHA lol)

Sa tingin ko ba daw .. sila na??

Ay ewan ko dun sa babae na yun.
Tanungin ba naman ako ng ganun?
Malay ko? Ako ba si Madam Auring?
Saka wala akong experience sa mga love love echos na yan!

Basta hanggang Crush lang ako..

Crush ko si...

"HOY!!! Anong ginagawa mo diyan??!"

"AY KABAYONG KINALBO!!!" - ako

*BOOGSHH!!

"AWWW!!!"

Nauntog ako amp!!!! buset kasi! Sino ba yung nangugulat na yun!!!
Hawak ko yung ulo ko.

"Okay ka lang??" sabi niya.

"SA TINGIN MO OKAY???!! Nauntog po kaya ako kasi nanggugulat ka!!!! Teka wait!!! Close ba tayo??!!! sino ka ba
hah!!!"

sinasabi ko habang lumalabas ng ilalim ng kama.
Ang laki naman kasi ng kama ko =_=

tapos sa wakas!!
Nakalabas na din ng ilalim na kama..

Tinignan ko kung sino yun..

"Miko???"

CSS#2 Her Crush

"Yup! Ako nga." - sabi niya.

"HOY!! ANONG GIN AGAWA MO DITO?!!! tsaka.. Pano ka nakapasok??"

"Bukas po kaya yung gate pati yung pinto. Nako! Dapat sinasara mo mamaya pasukin ka dito eh."

"Ayy! Sorry naman ah?? Eh teka! Bakit ka nga nandito?!"

"Magpapatulong nga kasi ako...."

Ayy?! nakalimutan ko XD

Kagabi pala nagtext yan!

Magpapatulong daw siya kay Bhessy.

Sabi ko, SURE

Siempre noh? Pangarap din ito ni Bhessy na maging sila.

Eto namang Miko, mukhang tinamaan naman kay Bhessy.

Uwaaaaa~ sabi na nga ba eh, magkakatuluyan din tong CAMIKO na itey ~

"Oo na po!" sabi ko.

"Anong unang step ko??" sabi niya.

"Yung Left!" - Ako

"Anong Left?"

"Shunge! Left foot mo! Yun ang unang i-step mo. Diba sabi sa CAT... Kaliwa-kanan kaliwa-kanan."

Kroooooo-Kroooooo

Miko ---------> =_=

"Hehe!" sabay kamot ko sa ulo ko.

"Dali na kasi!" - Miko

"Eyy???? Alam ko na! Bilin mo siya ngayon sa BMC!!!"

"BMC?? Ano yun?"

"Ay tugaks ah? BUY ME CLUB!"

"Ahhh. Mukhang tama ka nga." - Miko

"AYYY! TAMA!!!!!!!!!!!!" - Ako

Naalala ko na kung nasan yung kutsara at tinidor ko ^_____^

"Oy! San ka pupunta?? " - Miko

"Saglet! Ma y kukunin lang ako!"

nasa bag ko nga pala.

nagbaon nga pala kasi ako kanina ng kanina.

Muahahahha lol

Kinuha ko yung baunan ko at hinugasan kasama ng kutsara at tinidor.

"Miko!"

"Oh??? Anong ginagawa mo??"

"Ay malamang naghuhugas, alanganman naliligo diba?"

"Baliw! Ano yung sasabihin mo??"

"Lagi mo lang bilhin si Bhessy sa BMC. Oka y??"

"Yup! Ano pa??"

"Lagi mo siyang pasayahin."

"Papano??"

"Basta! Bilan mo siya ng makakain, o kaya naman .. magjoke ka .. o kaya naman magbigay ka ng pick up line."

"Okay..."

"AND!!!!!" sigaw ko.

"Nakakagulat ka naman. Ano yun??"

"Wag na wag mong lolokohin si Bhessy! Kundi....." lumapit ako sa kanya...

"Uulamin kita!" sabay pinagpukpok ko yung kutsara at tinidor ko.

"Okay! Hinding hindi ko siya lolokohin noh! Sigee.. Bye!!!" tapos umalis na sya.

Muhahaha!

Awiiieeeh ?

Ako ang magiging kupida ni Bhessy at ni Miko.

GO FOR THE GOAL CAMIKO! XD

Biglang tumunog yung cellphone ko.

| Monster Calling.... |

WAAAAAAHHH!!!!!

"Hello po??" sabi ko at agad kong nilayo yung cellphone ko sa tenga ko..

"HOY RUBY ANN!! ASAN KA N A?!! L ATE KA N ANAMAN BA? !!!"

nilagay ko ulit yung cp ko sa tenga ko.

"Papunta na po." agad ko ulit nilayo yung cp ko sa tenga ko.

"NAKO!! BILIS BILISAN MO!!! SAKSAKAN KA TALAGA NG KABAGAL AN!" nilagay ko ulit yung cp ko sa tenga ko.

"Toooootoooooooooot" tapos inend ko na yung call ^____^

Si Monster yun! XD

Siya nga pala yung may ari ng karenderyang pinagtatrabahuan ko.

Monster tawag ko kasi mukha siyang Monster =_=

Lagi kasi siyang HighBlood. psshh

Wag na ngang pansinin

OKAYYYY!!!! KAKAIN N A KO!!!!!!!!!!!!!!!!

@ Monster's Karinderya

"Ruby Ann! Yung sandok.."

"Opo...eto na po..."

"Oh? Ma y customer oh??"

"Opo!"

Pumunta ako sa labas.

KYAAAAAH!

Si Crush .

Si si ...

"Yung fa vorite ko hah??" sabi niya.

"Oh sure!!!" - ako

mehehe. Alam na?!

Favorite niya a y Minudo at Kanin. :D

Siya si ...

July ^_____^

August

September

October

HALLOWEEN ^_____^

CHRISTMAS! XD

De... July talga pangalan niya.

College na siya eh.

Ajuju!

Kumuha na ako ng order niya.

At bumalik ako....

Eto na po....

"Bakit ulam lang??"

"AYYY!! Nakalimutan ko!!" bumalik ako at kinuha yung kanin.

"Eto na..."

"Yung kutsara't tinidor??" - July

"AYY! Oo nga noh? HAHA!" tapos kumuha ako at kinuha yung kutsara at tinidor...

pero yung kinuha ko.. ay yung nasa bulsa ko..

Ang aking Pinakamamahal na KUTSARA AT TINIDOR WAHAH AH AHA >:)

"Eto na po..."

"Salamat..." at nagsimula na siyang kumain.

Tinitignan ko lang siya..

"HOY RUBY ANN!!! Ma y magoorder na ulit oh!!!"

"Ayy! OPO!!"

Okay .. galaw galaw din ...

Pagkatapos kumain ni Crush..

"Bayad po..." sabi niya

Kinuha ko naman..

Uwaaaaa~ Nahawakan ko kamay niyaaaaaaa ! >///<

Ngiti ko -> ^_________________^

"Alis na po ako.." sabi niya ..

Ayeeeeeeee! Nagpapaalam siya XD

"Sige.... Ingat ka...!"

hindi pa din siya umaalis..

Anong meron??

"Yung kamay ko.... " - July

"AYY!!!!" binitawan ko naman agad yung kamay niya ka ya naman nahulog yung binayad niya.

Sabay naming pinulot kaya naman nagkauntugan kami.

>///<

KYAAAAHHH!!! Ang gwapo ng mukha kapag mas malapitan!!!!

"Sorry!!" sabi ko.

ginulo lang niya yung buhok ko.

"Ge!"

WHoaaaaaaaaaaaaa!!

SO COOL !!!!

"HOY BRUHA! Nakipaglandian ka pa diyan!!! Andami ng customer oh!?"

"OPO MONSTER!!!!"

Ayy!!

Nadulas >________<

"ANONG SIN ABI MO!??!!"

"Sabi ko po MASTER!!"

"Dalian mo na! Ang bagal mo talaga!!"

"OPO!!"

Whoooo ~

Hatid ng order..

Kuha ng pera...

Hugas pinggan...

Punas mesa...

Hatid ng order..

Kuha ng pera...

Hugas pinggan...

Punas mesa...

At after 10 million years!!!!!!!!!!

Echos lang.

"Oh! Ayan na sahod mo." saboy abot sa akin ng pera.

"Salamat po!"

Binigyan naman ako ng P100

Pwede na yun!

Hindi pa kasi nakakapagpadala ng pera si Mama eh, kaya part time job din.

Pauwi na ko ^_______^

Lakad lakad ....

“Hey Munch???” sabi nung lalaki sa likod ko.

MUNCH?????

Tinignan ko naman siya..

Uwaaaaaaaa~

Si….

Si CRUSH!!!!

Tekaaaa..

Kinikilig pa ako..

At kelan pa kami nagkaroon ng Call Sign >///<

Munch ? Ayieeee XD

Hinga ng malalim..

Tinaas ko yung kanang kamay ko…

“Hel…”

“Ui MUNCH!!!!” sabay takbo nung babae galing sa likod ko papunta sa kanya .

sabay takbo nung babae galing sa likod ko papunta sa kanya .

SABAY TAKBO NUNG BABAE GALING SA LIKOD KO!!!
PAPUNTA SA KAN YA!!!

SABAY TAKBO NUNG BABAE!!

BABAE!!!!

UWAAAAAAAAAAAA!!!!

at

at

Kiniss niya sa cheeks si July.

T________T

CSS#3 We're Friends Na

Napatingin sila sa akin…

“Kilala mo siya??” tanong nung girl.

“Ui, diba ikaw yung nagtatrabaho sa karinderya??” – July

“Ha? Ako nga.” - Ako

“Ui munch, siya yung nagtatrabaho sa paborito kong karinderya” – July

“Talaga??” – Girl

“Hello!!!” sabi nung Girl at nagwaved pa sa akin.

“Hi! Ge! Uwi na ako.”

</3

“Saan ka nakatira? Malapit ka lang pala dito? Gusto mo sabayan ka na namin pauwi??” – July

“Nako! Wag na! May bibilin pa kasi ako eh… Ge!!”

Tapos tumakbo na ako papalayo sa kanila.

</3

Badtrip!

Nakakahiya =_=

Akala ko AKO.

San na nga ba ako pupunta??

Huminto muna ako sa Mini Stop.

Bumili na lang muna ako ng Cornetto Disk.

Dumaan muna ako sa Play Ground.

Medyo may mga tao pa naman..

Ma y mga batang naglalaro…

Ma y mga lovers din..

Umupo muna ako sa swing..

“Hayyysss.” Bulong ko habang nakatingin lang sa Cornetto Disk ko.

Nga naman oh!

Ma y Gf na pala Crush ko =_=

“Problema mo?” sabi nung lalaking nasa tabi ng swing ko ata?

Ayy ewan..

Di ko lang siya tinignan.

Mamaya hindi naman ako yung kausap.

“Huy….Isnabera??”

Baka inisnob siya ng kasama niya =_=

Tinanggal ko yung round top cover ng Cornetto Disk ko…..

“Oh you could just pretend….” Kanta ko tapos binalik ko ulit yung round top cover ng cornetto disk ko.

Binuksan ko ulit.. at habang binabalatan ko…

“You and Me …. City on the Tree….. “ – kanta ko

“PFFT! BWAH AHAH AH AHAH A!!” napatingin ako bigla dun sa tumatawang lalaki.

“City on the Tree? BWAHAH AH AHA!” tawa niya ulit.

“Kuya? Baliw ka na??” sabi ko.

“Hahaha. Hindi, ang kulit mo kasi eh.”

“Eh ano??” sabi ko tapos sinimulan ko ng kainin yung cornetto ko. CHARAP :”>

“Bakit mo ginagaya yung patalastas??”

“Siyempre! Ganun ata dapat kainin! Kaya nga pinalabas na sa T.V eh.”

Pssshh =_= Tinatanong pa ba yun?!

Bakit hindi niyo ba ginagawa yon???

Ansaya kaya! Try niyo ^_______^

“HHAHAH A! Baliw ka!!”sabi niya

Tinitignan ko lang siya habang kinakain ko yung cornetto ko.

“Matunaw ako oyy! “ sabi niya.

“Bakit?? Yelo ka ba o ice cream para matunaw???”

“Hindi. To naman! Binibiro lang eh.. Pero Havey yung City on the Tree. AH AAHAA”

“Bakit? Anong nakakatawa dun??”

“Hindi.. kasi ano .. HAH AHA! Hindi naman City on the Tree yun..”

Weehh??

Di nga??

Pshhh =_=

“Weeehh? Eh ano pala??” - Ako

“Sitting on the Tree!”

“Ahhhh…….”

Okay??

“Alam mo nakakatuwa ka.” Sabi niya

“Ikaw hindi ka nakakatuwa” - ako

“Taray naman neto!”

“Teka nga?? Close ba tayo? Bakit mo ko kinakausap???” – Ako

“Ayy?? How sad?! Hindi ako Kilala.”

??

“Bakit? Kilala mo ba ako? “ – Ako

“Oo naman! Ruby Ann.” Tapos ngumiti siya.

Ang cute pala neto ..

Eyysshh JOKE lang. XD

“Pano mo ko nakilala??” – Ako

“Ayy shunga lang? Magkaklase kaya tayo.” – Si ya

*EEENNNNNGGGGG

Ano daw ??

Hindi ko narinig yung dulo ..

Ma y dumaan kasing motor e, ang ingay masyado =_=

Mag ano daw???

“Mag??” – Ako

“Wala!!! Sabi ko bingi ka!”

Sinipa ko yung tuhod niya.

“AR AY! Inaano kita?” sabi niya habang hawak niya tuhod niya.

“Sinabihan mo akong bingi.”

“Psshh… parang yun lang…”

Sisipain ko sana ulit siya pero nagswing siya.

“Tama na… nasarapan ka e..” – Siya

“HOY! Sino ka ba??” – tanong ko

“Psshh.. Ako si Rob…. Ayy! Tawagin mo na lang akong Lhanz…” – siya

“Lhanz??? Ganda naman ng name mo.” – Ako

“Hindi ah! Gwapo kaya.”

“Kapal ng peslak mo!” – Ako

“Hahaha. Friends na tayo ah!” – Lhanz

“Friends agad? Agad agad? PBBTEENS??” – Ako

“Pag friends PBBTEENS na??” –siya

“Sorry naman.”

“Dali na kasi, friends na tayo.”

“Hmmm. Okayy…”

“YESS!!!!!!!!”

*booogsh

“BWAH AH AHA” – Ako

“Ouch…”-siya

WAH AH A! Shunga kasi XD

Nahulog sa swing …

“Tawa ka pa diyan.” –Siya

“Sorry naman ah. Kulet ng pagkakabagsak mo eh.”

“Psshhh.. Ge! Uwi na ako, gabi na.” –Siya.

Sus.. Pahiya lang siya eh XD

“Owkie!” sabi ko

Tapos umalis na siya.

Pagkaubos ko ng Cornetto ko umuwi na din ako.

Lhanz Roby's POV

Psshh. Nakakahiya. Nahulog ako sa swing.
De, natuwa lang ako ^____^
Friends na kami ni Ruby Ann!
Bestfriend kasi siya ng Ultimate Crush ko...
Si Camille Conde ^_____^

Isang beses lang talaga kami ni Camille Conde nagkausap..
Nung sa BUY ME CLUB ..

Kung gusto niyo malaman kung anong nangyari..
Pakibasa na lang yung Chapter 6 ng Magazine XD

Eysshh. Mula nanaman nung araw na iyon.
Tinamaan nanaman ako ng sakit ko.

TORPENESS >_<

AISSHH!
Hirap ng may sakit na ganyan!

Kaklase ko naman siya, pero di ko malapitan.
Pero nakapagtataka pala, hindi ako kilala ni Ruby Ann XD
Pero mukhang maganda yun,
gusto kong isipin niya na nakipagkaibigan ako sa kanya dahil gusto ko siyang maging kaibigan... hindi lang dahil sa
gusto kong mapalapit kay Camille.

Pero reason ko din talaga na mapalapit kay Camille XD
Pero gusto ko din maging kaibigan si Ruby Ann. K? XD

Basta ganun ..

Pauwi na ako ngayon..
Pero Hobby ko na kasi na bago ako umuwi sa amin ay dadaan ako sa bahay ni Camille.

Mga 5 minutes lang akong nakatingin sa bahay nila...
maya maya ... nakita ko si Camille..

^_______^
Nagtago lang ako sa mga halamanan sa labas ng bahay nila.

Ma y kausap siya sa cellphone..

"Oy???" - Camille
"HAH AHAH A. Baliw ka talaga." - Camille
"Huweehh. Panay Banat ka naman!" - Camille

Di ko marinig yung sinasabi ng kausap niya.
Sabagay, maririnig ko ba? Eh kausap niya sa CP =_=

Nakakita ako ng babaeng tumatakbo.

YIKES!

SI RUBY >_____<
Mas lalo kong isiniksik yung katawan ko sa halamanan para di talaga ako makita.

Tapos binuksan niya lang yung gate nila Camille.

"HOY!!" - Ruby Ann
Itinaas lang ni Camille yung kamay niya na nagpapahiwatig ng "sandali lang"

"Pssshh... Kausap mo lang si Miko, kinakalimutan mo na ako." - Ruby

"Sige, bye!" - Camille

"Wuussshh!!! Selos naman ang bhest ko!" - Camille
"Ikaw na may lovelife!!!" - Ruby
"Nyeh? Di pa nga kami eh, kamusta pala yung Crush mo??" - Camille
"Ay yon! Lanjo yun! Hayaan mo yun! Ma y Gf na yun!" - Rub y
"Ganun?? Haha. Hanap na lang kita." - Camille
"Psshhh, wag na! Nakahanap na ako!" - Ruby
"Talga?? Sino? Bago??" - Camille
"Secret! Wahahahah! de! Joke lang yun. Haha" - Ruby
"Baliw ka talaga" - Camille

"Naman!! Mana ako sayo eh!! oh? Ano naman pinag-usapan niyo??" - Ruby
"HAH AHA! Wala lang ... Tinawagan niya lang ako.. kasi namiss niya ko.... hihi.. " - Camille
"Sige na, miss ka na ni Miko. Pasok tayo sa loob, andaming lamok dito eh." - Ruby

Tapos pumasok na sila sa loob.

</3

Awts.

CSS # 4 Ang Kulitan sa Damuhan XD

Lhanz Roby's POV

Pagkauwi ng bahay, ayun?
Depressed!? AHAH A!
Medyo?? Saka... Sana'y naman na ako eh.

Soundtrip na nga lang.

Favorite Song ko.

PANGAR AP L ANG KITA
================================
Mab uti pa sa lotto..
May pag-asang manalo...
Di tulad sayo..impossible...

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

Habang tumutugtog yan ay kumakanta na din ako.

================================
Prinsesa ka..ako'y dukha
Sa TV lang naman kasi may mangyayari...
==================================

"Ayan nanaman yang favorite song mo! Kalokohan naman yan! Hindi naman tayo dukha kuya eh!"
Ayan nanaman po ang makulit kong kapatid.. si Loreen Rae.
Reen na lang para maiksi.

Speaking of dukha.
Yep, hindi talaga kami dukha. XD
Nakakahiya mang sabihin, oo mayaman po kami =_=
Sa Public ako nag-aaral kasi...........

LAM N A XD

====================================
♫ At kahit mahal kita...wala akong magagawa

Tanggap ko 'to aking sinta..Pangarap lang kita... ♫
===================================

" Pssshh! Okay lang yun. Ang ganda kaya ng message nung kanta." - Ako
"Sus! Bakit ba kasi nagkaroon ako ng TORPENG kuya!"

"Sige. Ganyanan na Reen ah?! Bakit ngayon ka lang?!" - Ako
"May project kami sa school noh! Ang hirap nga eh!"
"Sus, totoo ba yan?!"
"Oo nga kuleeeeeeeet! (sabay bhelat)"
"Kumusta, wala bang nanligaw??"
"Kuya meron nga eh! Kailangan ko ng TULONG MO! wahaha!"
"Ayan ka nanaman."
"Ayan kase, tanong tanong ka pa. Dali na! Hah??! Bukas ng recess niyo, punta ka sa amin. k? Loveyou kuyaaa!
Tulog na ko!"
"Pssshh. Kumain ka na ba??"
"Oo naman! Thank you sa concern" tas kiniss ako sa cheeks.

Ganun talaga yun si Reen, sweet na bata.
1st year na pala yun. 3 years lang naman kasi tanda ko sa kanya.
Sa private siya nag-aaral. Sosyalera eh =_=
Buti nga medjo malapit lang yung school niya sa school namin.

Yung sinasabi niya na TULONG THINGY, ha yysss.
Ako lang naman ang laging NAGPAPANGGAP na BOYFRIEND niya.
Baliw talaga yung babae na yun.
Gustong gusto na nirereject yung mga nagkakagusto sa kanya.
Okay naman sana kung mga chickboy, kaso siguro naman sa lahat ng nagkagusto sa kapatid ko kahit papano
mayroon din namang seryoso. o kaya naman, hindi nanligaw.

yung TORPE, ga ya ko XD

Osyaaa. Tama na ang discussion kay Reen.
SIYA NA MAGANDA XD

KINABUKASAN

=School=

Phew!
Kakagaling ko lang sa school ni Reen. Tapos na din ang PAGPAPANGGAP =_=

Kaninang umaga pala, kinakabahan ako.
Kung makikilala ako ni Ruby Ann, kaso hindi XD

Lagi nga palang LATE yun, ka ya wala siyang laging time para makipagchikahan.
Saka sila nga lang ni Camille talaga nagkakaintindihan eh, para silang KAMBAL na ayaw maghiwalay XD

Pabalik na ako sa Room ngayon..

"HUY!!!"

ako ba yung tinatawag ??

Hindi ko na lang pinansin kasi baka hindi naman ako.

Kaso biglang may kumalabit.

"Lhanz.."

pagkatalikod ko.

"Ui Ruby!!!"
"DIto ka pala nag-aaral??"
"Hah? Oo naman noh!"
"Anong year mo na? pati section??"

PAKTAY >___________<

"Ano....." - Ako

*KRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGGG

phew~ Saved by the Bell ^____^

"Ayy! Bell na." sabi niya, tapos kinuha niya yung kamay ko. Ma y sinulat siya..
"Yan, number ko yan! Paloadan mo ah? Ge!" tapos tumakbo na siya sa R oom namin.

HAHAH AH A! Gusto ko na sanang tumawa eh. Ang baliw nun ?
Ano ako ? LOADING STATION XD

Medjo nagpalate ako ng pasok, sa likod naman ako nakaupo eh kaya no problem.
Hayysss..
Alam niya ba na may gusto ako kay Camille??
Psshh >_<

Ruby Ann's POV

Okay =_=
I'm here nanaman kay Monster.

"Ruby Ann! Bilis bilisan mo!!"
"OPO!!!"

Pumunta naman ako kaagad sa new customer habang nagsusulat sa notebook.
Leshe, andaming order nung isa >_<

"Ano pong order niyo?" pagmamadali ko.

pagkatingin ko kung sino..

si July pati yung Munch echos niya =_=

"Ui, yung fa vorite ko. Dalawang order." - July
"Ok."

tapos mabilis din akong umalis dun.
Sweet nila ah?
Dito pa sila sa Karenderya?! CHEAP =_=

Tama na Ruby Ann nagseselos ka lang eh!
Psshh? Sinong SELOS? DUUH!

Okay.. kausapin ang sarili,. Maganda yan.

"HOY RUBY !! TULAL A KA N AN AMAN! D ALIAN MO!"

kakatayin ko na tong MONSTER na to eh =_=

"OPO!" pssshhh..

After sa karenderya.
Nagcomputer muna ako. OL ata si Mama.

Nagbukas ako ng FB ko.
Wala naman masyadong trending.

Ma y NagFriend Request....

Lhanz Roby ..

Ah ... si Lhanz .. may Roby pala pangalan niya? pshhh .. Speakin of Roby .. parang narinig ko na yun ..... san nga
ba??

NEVER THE MIND.

Inaccept ko naman, siyempre. Friends na nga kami diba?? Dapat sa FB din XD

Tinignan ko kung OL si MAMA.
OL nga siya! YAHOO!!

Chinat ko.

| MAAAAAAAAAAA!!!! | - Ako
| Nak, video chat ta yo. | - Mama

Vinideo call ko naman agad si Mama.

"Hello? Ma?"
"Oh? Naririnig mo ako??"
"Opo!"
"Bakit parang nangangayayat ka? Sorry talaga nak, pero baka this saturday makapagpadala na ako sayo."
"Okay lang po ako, kayo po? Kamusta na??"

"Okay lang ako nak, basta para sa ikabubuti mo... kakayanin ko."
"Ashuuu, drama drama ng mama ko eh! MA! IMISSYOU!!!!!! MWAAAAAAAAAAA"
"Sweet talaga ng Anak ko. Kamusta naman yung pag aaral??"
"Po?! Okay naman ?!"
"Bakit parang hindi ka sure?"
"JOKE L ANG. H AH AH! Oka y naman po Mama!"
"Good, nako anak, mag out na pala ako. Ma y trabaho pa ako e."
"Sige po MAMA! Ingat po! Ilo veyou! mwah! God bless po! "
"Sige. Bye"

tapos nagend na yung video call..
Sigh..
namimiss ko na si Mama e :(((

Pagkatingin ko, nagchat pala si Lhanz.

| pssssssst.. |
| busy ka?? |

makapagreply nga.

| hindi na. |
| ahh? may sarili kayong computer? |
| Wala ah!!! Nagrerent lang ako. |
| Ahhh.. May sheshare ako sayo. | - Lhanz
| Sige :D | - Ako
| Junjun: Pa, may multo daw sa kusina natin?
Papa:

Anak,

sino

Junjun:

naman

nagsabi

Si

sa

iyo

Mama

niyan?
po!

Papa: Ay nako, wag ka nga magpapaniwala dun! wala namang multo eh! Ang mabuti pa samahan mo na lang ako sa
kusina at iinom lang ako ng tubig!!
AH AHAH AH A | - Lhanz

napatakip ako ng bibig ko. Nakakahiya naman kasi tumawa ng malakas eh XD Baliw to si Lhanz.
| AHAH A! Baliw ka! |
| Eto pa .. Cholo: Nay, meron ba tayong ulam?
Nanay:

Tingnan

mo

na

lang

sa

Cholo: Eh wala naman tayong ref, di ba?
HAHAH A! Have yyyy XD|

"HAH AHA" hindi ko napigilan XD Napatingin tuloy sa akin yung ibang nagcocomputer.

ref,

anak.

|Baliw ka! Mamaya pagkamalan na akong baliw dito eh!|
|Hahaha! Kita tayo sa playground.|
|Oh? Anong gagawin natin??|
|Lilibre kita.|

*____* kuminang ang mga mata ko! XD

|Yahoooo! Osige? Anong oras?|
|Now na. 5pm na kaya.|
|Sabi ko nga.. ge! takits.| - Ako

tapos nag log out na ako.

LALAL AL A !
Instant? May manlilbre sa akin.

Pagkapunta ko ng Playground nakita ko naman siya.

"HOY!!!" sigaw ko.

"Oy! Ano gusto mo??" - Lhanz

"Hmmmmmmmmm." pag iisip ko.
Ano nga ba?!
Parang gusto kong magSUNDAE ngayon XD

"SUNDAE SA MCDO!!"
"Sige."

tapos pumunta kami ng SM
Oha? Libre niya talaga lahat. Problema nito? Mayaman ata?

Lhanz's POV
@ MCDO
"Ui, nakakahiya libre mo na ata lahat.." - Ruby

"HAH A! Nahiya ka pa niyan ah? Nakarating ka na dito lahat lahat at naubos mo na yung pagkain mo, sasabihin mo
nahihiya ka pa. Hahaha."

haha. kulit ng lahi nito XD

*pektus*

"Nang-aasar ka?? buti nga sinabi ko pang nahihiya ako eh!"
"Ara y ko naman! Joke lang e, hahaha. San na tayo sunod??" tanong ko.
"Teka nga! WAIT! Ano bang m eron bakit mo ako nililibre? Di kayaaaa..........."

Biglang bumilis tibok ng puso ko.
Teka nga? Bakit ba ako kakabahan kung malaman niya na ako si Roby na may gusto kay Camille.
Oo nga? ang gulo =_=

"Birthday mo????????" - Ruby

Phew ~

"HAH A! Hindi ah!?"
"Asus, tara uwi na tayo." ya ya niya..
"Sure ka? Talagang kain lang tayo ngayon??" - Ako

"Yep."

Tapos sumakay na kami ng Jeep pauwi.

"Ma y joke ako ulit" - Ako
"Ano??"
" May isang magsasaka, sabi niya sa anak niya...
Lalaki na tlga ang anak ko kasi magsasaka na! Anong balak mo itanim s sakahan mo anak?..
HAHAH AH A"
natawa ako bigla, kasi naalala ko yung joke eh XD

"Halah ? baliw ? ano sabi nung anak??"
"AH AH AHAH AH A"
"Pssshhh. baliw ka." - Ruby
"De.. HAH A! Eh natawa kasi ako eh!"

totoo naman eehh xD

Ruby Ann's POV

Bumaba na kami ng Jeep.
Habang naglalakad kami..

"Ano ba kasi yung sinabi nung anak??" Tanong ko. Parang baliw kasi, nagjojoke tas tatawa.

"Uhum uhum.. Saglit lang ah.. gusto ko kasi with feelings eh." - Lhanz
"Psshh.." - Ako
"Sige na nga.. tara dun tayo sa playground." - Lhanz

Tapos edi yun dumaan muna kami sa playground kahit gabi na.
Umupo ulit kami sa swing..

"Oh dali na.. ikwento mo na kasi.." nakakacurious eh ..

"Uhumm... sabi ng Anak...

Magtatanim po ako ng Flowers Papsiii!Lots and lots of flowers!!!!"

"PFFT! H AHAH AH AHA!!!" sa sobrang tawa ko, pinagpapalo ko siya.

HAHAH AHHAH A!
HAHAH AH AHA!
Gravity lang!
Baklang bakla yung pagkakasabi niya.
Makulit pala talaga itong si Lhanz..

"Awwwttsss!!!!!!" pagrereklamo niya.
"HAH AHA! Bakla ka!!" sabay batok sa kanya.
"Hoy! Hindi ah!!"
"Wuuuuhhh. Bakit baklang bakla yung pagkakasabi mo?? HAHAHAH A" tapos hinampas ko naman yung braso niya.

Nakakatawa talaga hahaha! di ako makamove on XD

"Ara y! Aray! Kanina ka pa ah!" tapos tinusok niya yung tagiliran ko.

*blag

nahulog ako sa swing, anlakas kaya ng kiliti ko.

pero tawa padin ako ng tawa. Napahiga na lang ako.. buti na lang medyo madamo dito sa playground.

"HAH AHAH A! Flowers papsi!Lots and lots of flowers! HAHAH AHA!"
"Halah baliw! di ka titigil diyan??" tapos kiniliti niya ulit ako..

"ANO BA!!!!!! AYOKO N AAA!!!! H AH AHAH AH A" ang lakas makangiliti eh!
"AH AH AHAH A! Ang cute mo, pulang pula ka na! HAHAHAH AH!" tas kiniliti pa din ako.
"Langya ka!!" hinuli ko yung dalawang kamay niya tapos..

"YAAAAAAA!!!!!!!!" niwrestling ko siya kaya naman napahiga siya.

"Baliw ka! Ako naman gaganti ngayon!!" sabi ko tapos umupo ako sa tuhod niya para wala siyang kawala. >:))

"AR AY!!"
"BLEEEHHH!!!!!!!" tapos sinimulan ko siyang SABUNUTAN! H AH AHAH A XD
"HOY HOY HOY! MURDER YUNG GIN AGAWA MO! AWW! AWW!!"

hindi ko padin binitawan yung buhok niya XD
Loko siya eh >_<

kaso..

bigla niya akong kiniliti kaya naman napabitaw ako sa buhok niya..

tapos hinawakan niya yung dalawang kamay ko at tinulak niya ako ..

O____O

*PRRRRRRRTTTTTTTTTTT

"HOY HOY! KABABATA NIYO PA!! ANONG GINAGAWA NIYO DIYAN SA DAMUH AN!?!"

Nagkatinginan lang kami ulit ni Lhanz.
Nakaluhod siya tapos nasa gitna ako sa pagitan ng tuhod niya. Ay ang gulo!
Basta parang nakapatong siya sa akin na hindi, kasi nga nakaluhod siya =_=

Ang awkward pala ng position namin.

Tinulak ko na lang siya ng malakas.

"AWWW!"
"HAH AHAH A! Buti nga! Bleeeeehh" sabi ko sabay tayo.
"Ano ba ginagawa niyo? Alas otso palang ng gabi, saka kung may balak kayo, wag naman dito." sabi nung
matandang tanod =_=
"PO?! Masama na po ba ang may gawin dito??!"
tapos tumayo na din si Lhanz.
"ANO?!! Talagang may ginagawa kayo dito??!" - Tanod

Ayy? Ang engot naman tong tanod na itech.
Malamang may ginagawa kami, diba???!! Nag uusap nga kami eh. Kaso umatake ata kakulitan nitong si Lhanz =_=

Lhanz's POV

"OO NGA PO!! N AG UU-----" - Ruby
tapos tinakpan ni ko yung bibig niya. Ma y pagkapilosopo nga pala itong babae na ito.

"Sorry po...." sabi ko dun sa tanod para tumahimik na.
"Oh siya, gabi na.. nakuu .. mga kabataan talaga ngayon.." sabi nung tanod tapos umalis na.

Tumingin sa akin si Ruby Ann
Napatingin naman din ako sa kanya, ang dumi na niya XD

"Pweehh! kadiri yung kamay mo! May mga buhabuhangin pa!!!" - Ruby
"Baliw ka talaga" sabi ko

*SAPPOOOKK
"Ara y naman!!" kawawa naman ako dito. Laging nasasapok XD

Baliw na nga. Sadista pa =_=

"Nagsalita ang hindi." - Ruby

Siya lang naman yung baliw eh XD

"Hindi talaga noh! Tara nga dito.." Ako

Hinila ko siya tapos kumuha ako ng panyo, pinunasan ko yung bibig niya, may buhangin nga hahaha. Pati yung mga
braso niya , pinagpagan ko din yung damit niya.

Nung matapos ko gawin yun.
Tumingin ako sa kanya.

bigla niya na lang akong hinila..

O_____O

LUBDUB! LUBDUB!

"Thank you sa lahat!!! Sige!!!! BABYE!!" sabi niya tapos tumakbo na.

Kiniss niya ako sa cheeks.

LUBDUB! LUBDUB!

Ano ba tong nararamdaman ko! >_______<

Napahawak na lang ako sa pisngi ko.

"Crazy Sweet Saddist......."

CSS#5 Craziness

Kayong mga readers.. pavote naman and comment kada chapter! HAHAHA! Salamat!
Asahan ko yan :))
( Echusera eh nuh?)
Dali naaaa!!! Nag eenjoy kasi ako basahin mga comments niyo eh. Hihi :D Thankss. mwaaaa :*

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

Ruby Ann’s POV

UHLALA!
WAAAAAAAHHHH!!!

Andaming pagkain!!!!

Okay? Kakauwi ko lang po ngayon ng bahay.

At ang saya dahil pagkapasok na pagkapasok ko palang ng pinto...
itong masasarap na pagkain na ito ang agad nakita ko *U*

Hayyssss...

medyo busog pa ako eh, kumain nga kasi diba kami ni Lhanz kanina =_=

Teka nga??
Bakit may pagkain dito??

Andito kaya si Mama?

Uwaaaaaaaaaa~

“MAMA!!!!! Asan ka po???”

Bigla na lang nagpatay sindi yung ilaw.

“Halaaaaaaaah. Sira na yung ilaw!!!”

Pero tumigil naman ito sa pagpatay sindi..

Miko’s POV

Andito ako ngayon kila Ruby Ann.
Siyempre, para may malamang bago kay Camille XD

Pero hindi ata ako napansin nung pumasok siya.
Pinagbuksan ko nga siya eh…

Kaso yung mga pagkain agad yung nakita, hindi ako nakita >_<

Nakaisip tuloy ako ng kalokohan.

Bigla kong pinundot pindot yung switch ng ilaw..

Nagpatay sindi ito, tinignan niya lang ito.
Nung tinigil ko na yung pagpatay sindi.

“Ay akala ko nasira. Wahaha baka may short circuit lang”

Psshhh. Hindi siya natakot???

Umupo lang agad siya sa upuan.
tapos tinikman niya yung adobo.

“WAAAHHHH!! ANSHAR AAAAPP!!!”

Kaya naman habang kumakain siya pumunta muna ako ng dahan dahan dun sa kwarto niya.

Kinalabog ko yung kama niya.

“Spongebob! Wag kang magulo diyan! Tara nga dito!! Ma y Fiesta dito!!!”

Spongebob??

“Meow”

Naalala ko na..
Yung pokemon niya pala kagabi. =_=

“Ayy, nahiya ka pa!” - Ruby

Naintindihan niya yun??

“Meow”

“Ikaw talaga! Mahal naman kita eh! Punta ka dito dali! Ang sarap nung adobo”

Kinakausap niya talaga yung pusa niya? Srsly ? Baliw XD

“Meow”
“WAAHHH!!! Kulet mo naman eh? Tara nga dito “ narinig kong papunta siya sa kwarto kaya nagtago ako sa kumot.

“MAMA! Tulog ka???”

So talagang akala niya yung mama niya yung naghanda??
Patay ako neto, bakit ako nagtago >_______<

Kahapon kasi nung dinalaw ko siya dito ng gabi nasira yung damit ko XD

Ganito kasi…

=Flashb ack=

9pm ako kahapon pumunta dito.

Halos wala ng tao sa paligid.
Patay na din yung ilaw ng bahay ni Ruby Ann.
Pero dahil curiosity kills. Kaya yun?
Pumunta padin ako.
Sa totoo lang, 1 hour lang ang binibigay nitong si Ruby Ann sa pagkukwento tungkol kay Camille.
Umayon na lang ako sa gusto niya, NO CHOICE eh.

Tapos sa isang oras na iyon..
Babayaran ko pa =_=

Kung hindi daw ako magbabayad, pagkain na lang daw ibigay ko.

Kaya ako talaga pumunta sa bahay nila kasi nga hindi ako makatulog..
may nasabi kasi siya nung isang araw .. yung Ultimate Crush ni Camille. Eh sakto nag 1 hour na .. sabi niya time is
up na daw… kaya yun a yaw niyang sabihin kung sino yun.. nung bumalik ako kahapon..

Sinabi na niya. AKO DAW YUN!! WAH AHAH A…

pero bago muna yung masayang part na yun..

Masaklap ang aking pinagdaanan T_T

*Tok* *tok*

“Mukhang tulog na ata” pabulong ko.

*Tok* *tok* *tok*

Wala padin..
Last na to

*TOK* TOK* TOK* TOK* TOK*

Biglang bumukas yung pinto ng konti.
Pero patay padin yung ilaw..

bakit kaya????

Pumasok padin ako
Kaso…..

O_______O

“HAYAAAAAAAHHH!!!” sabi ni Ruby Ann
Medyo kita ko siya … kasi bukas yung street lights sa labas ..
Hindi ko alam kung anong nakasuot sa mukha niya pero hindi ko na pinansin yun…

Tinutukan niya ako ng baril….

WAAHHHHH!!!

“RATATATATATATATATATATA!!!” sigaw niya

Hoooo~
Akala ko talaga totoong baril eh..
Water Gun pala =_=

Basa na ako T_T

“Na-Stun na siya Spongebob!!! Get the bomb ready!!!!”
“Meow….”

Anu daw? Mali mali pa mag English.
Sa totoo lang na stun talaga ako, kasi hindi ko naman alam gagawin ko, at higit sa lahat..
hindi ako makapagsalita sa mga pinaggagagawa niya!

“ 1…………………

2…………….

3……………………” – Ruby

O________O

Bakit siya NAKATUWAD?!!!!

*PUUUURUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*
*PUUUURUUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT*

SHEET! Babae ba to ??
Pati... bakit ang lakas umutot nito???!!!!

“Isa pa!!!!! (umiri siya) Uhhhh.. BWAH AHAH AH AH!! Yung last walang tunog para mabaho!!!! Nabahuan ka ba
magnanakaw? HAHAHAH AH AHAH A!!!”

FOTEEEEKKK!!!
ANG BAHOOOO NGAAAAAA!!!

Lalabas na ako, ang baho talaga!!!!

“HOY

HOY!!!!!

HINDI

PA

TAPOS

SPONGEBOOOB!!!!!!!!!!!!!!”

Tapos may hinagis siya..

Medyo nakita ko ..

Bunot na dalawa ..
Pinagdikit niya ata para maging bilog ..

Tapos nung hinagis niya ..
Malamang nagkahiwalay ito ..

LABAN AN

N ATIN!!!!

Ilalabas

ko

ang

POKEMON

KO!!!!

GO

At may lumabas na ..

Pusa >_______<

“MEOOOOOOOOOOOOOOOOWWWWWWWW!!!!!!!!!!!”

Napaatras ako malapit sa pinto nung hinagis niya iyon….
Buti na lang hindi yung bunot yung tumama sa akin..

Tapos nasanggi ko ata yung ilaw ..
Kaya nagkailaw…

“Mi-Miko??!!!!!!!!” – Ruby

Pagkatingin ko kay Ruby Ann.

O________O

Yung nakasuot pala sa ulo niya…..

Isang..

Panty =_=

Tapos may nakasulat..

Nakabaliktad nga lang kasi nga nakasuot ito sa mukha niya ..
Pero mababasa naman ..

Ang nakasulat ..

MOND AY =_=

Tapos .. yung kamay niya may nakasuot na medyas .. habang may hawak na water gun..
Tapos nakaboots din siya ..

SRSLY??
Sasabak siya sa giyera ng ganyan ang itsura >________<
Para siyang takas sa mental eh =_=

Pagkatapos ko siyang tignan .. tinignan ko naman yung sarili ko.

Yung damit ko…….

T_T

Wasak sa kalmot ng pusa..

=End of Flashb ack=

NakakaTrauma na talaga bumalik dito kapag gabi na.
Buti nga maaga ako ngayon eh, ang adik lang nitong si Ruby Ann.
Lagi sigurong nakakalimutang ilock yung gate nila pati pinto bago umalis…
Pero buti na din yun nakapasok ako ng walang kahirap hirap at naayos ko na din agad yung pagkain.
Wala kasi akong pera ngayon, kaya pagkain na lang dinala ko.
Yun din yung ulam naming sa bahay ngayon, tapos yung iba kinuha ko lang sa ref nila Alfred. HAH AHHA!

Back to reality na nga.
Wrong Move ata ako!!!

Dapat nagpakita na lang pala agad ako kay Ruby..
Bakit ba kasi naisip ko pang magtago =_=

Lagot talaga ako neto, mamaya mamurder nanaman ako >_<

Pero bahala na..

“AY?? Tulog na talaga si Mama??”

EH? Ang kulet naman itong babae na ito. May magsasalita kayang tulog na??

Hmmmm.

“Oo, tulog na ako.” Sabi ko .. Wahahha pero siyempre nagboses babae ako XD

“Ahhh. Happy Sleeping Mama!!! “ holoohh ?? di talaga siya nagtaka?? tapos hinila niya yung kumot banda sa mukha
ko.

“MAMA N AMAN EH!! KIKISS KITA!!!!”
“Ayy, hindi pwede eh……. Bukas na lang antok na ako” sabi ko.. pero paboses babae padin. Wahh! Prang bakla XD
“Mama! Anong nangyari?! Bakit parang bakla yung boses mo?” ay salamat! Napansin din.
“Hah? Eh? Nagconcert kasi ako. HAHA!” galing kong magpalusot XD
“Weeeh. Wala sigurong umattend!”
“Meron kaya…” – Ako
“Ma…………….. bakit parang nawala yung mahaba mong buhok????”
“Hah? Nagpagupit ako kanina.”

“Weeeh. Eh bakit yung paa mo? Parang ang laki ng hinaba???”
Ayy takte … nakalabas yung paa ko.

“Hah?? Kasi… naipit kanina…”
Wala na akong maisip na dahilan. >_<

“Talaga? San naipit? Tara susubukan ko!!! Gusto ko kasing humaba ng konti yung paa ko eh!!”

=_= Baliw nga itong babae na ito.

“Uy Mama!!! Natulog ka nanaman??! Andaya naman!!!”

Umupo ako bigla.

“Pssshh! Baliw ka talaga!!!” sabi ko.

“WAAAAAHHHH!!!!!!!!!!!!! “ sigaw niya sabay pinagpapalo palo ako ng Unan .

“Oyyy!!! OYYY!! Si Miko to!! Aww! Aww! Masakeet!!!!”
“Mi-Miko???”

=_=

Ruby Ann’s POV

“Mi-Miko???”

“Oo!” pasigaw niya.

“Sorry ulit.” Sabi ko
“Hayyss. Baliw ka talaga!”
“Ikaw kaya yung baliw! Nagpanggap ka pang Nanay ko!!”
“Hahaha. Saya mo kasing lokohin eh! Naniniwala agad!”
“Ewan ko sayo!!” tapos tumayo na ako at pumunta ulit sa hapagkainan.

“Oyo y! Tara kain na tayo, ako naghanda niyan para kwentuhan mo na ako.” Sabi ni Miko
“Pssshh..”

Tapos nagsimula na kaming kumain.

Fairness ah?
Iwas gastos din! Hahaha!

Habang kumakain kami..
Ayun? Kinukwentuhan ko lang naman siya tungkol kay Camille.

Lumipas ang isang oras….

“Hep hep! Time is up na!!!” sabi ko.
“Holoooh!! Napansin mo pa yun!! Ang daya naman!!!” – Miko
“Bwahahahaha! Hindi mo ako maloloko dun. Bleeeeehh”

“Pssshh. Sige na nga!! Sige! Salamat sa shinare mo!!!!!” tapos lumabas na siya.

“Oy!! Tsaka nga pala. Wag na wag mong kakalimutan isara yung gate pati pinto.” Pahabol niya.

“OO N A PO TATAYY!!!” sigaw ko..

Tapos ginawa ko naman yung sinabi niya.
Hayyysss , kasalanan ko bang makalimutan lagi na isara yung mga yun.

Mamaya-maya lang.
Ma y Nagtext :3

Awiehhhhhhhhhhhhhhh.

Si Lhanz ^___________^

CSS#6 E.K E.K din

Lhanz’s POV

| Tulog ka na??? | text ko kay Ruby Ann.

Biglang may nagtext.
Yung text na nanghihingi ng pasaload 5. XD

Edi pinasahan ko siya..
15 na load para makapagunli sya ^_^

| Mag-unli ka. :P | text ko
| WAAAAHHHH!! Salamat sa load! Haha! |
| Welcome, bakit hindi ka pa natutulog?? | text ko
| Pinapakain ko pa si Spongebob |
| Spongebob???? |
| yung Pusa ko. HAHAH A! |

| Ahhhh. Nagkausap kayo ng bestfriend mo?? |
| Wah? Pano mo nalamang may bestfriend ako?? Ikaw ah! Stalker :P |
| Di ah, ano favorite color mo???? |
| Yellow! Tapos alam mo ba yung bestfriend kong si Camille?! Black gusto nun! |
| Ahhh… fa vorite food?? |
| Kahit ano basta nakakakain. Wag lang TAE! AHAH AHHAH A! |
Baliw talaga to XD
| HAH AHA! Baliw ka!!! |
| Mana sayo? |
| Wuuusssshhhh >______< | text ko.
| Sige, tulog na ako! May pasok pa bukas eh.|

Waahh. Hindi ko pa natatanong kung bakit niya ako kiniss kanina >____<

| Wait, bakit mo ako kiniss sa cheeks kanina??? | nanginginig pa ako habang tinetext yan. Bakit ba ako kinakabahan?
Takte naman oh!

| Hah? Bawal na ba yun? Ganun lang talaga ako magpasalamat sa mga kaibigan ko. AYYYYY!! Bakit ? Ma y GF ka
na ba?? O kaya naman nagugustuhan??? Hindi kasi ako na-kiss sa mga taong may gusto na o kaya may gf na |

Patayyy >_______<
Kunwari na lang di ko nareceive.

| Tagal mo magreply ah? Tulog ka na ba?? Sigeeeee. Tulog na din ako! Goodnight :* | tapos sinend ko na.

| Holooooh. Di mo natanggap text ko??? |
| Ano ba yun??? |
| WALA! Tinatamad na ako magtext eh. Ge! Gudnayt :* |

Hindi na ako nagreply at natulog na.

Ruby Ann’s POV

Linggo ngayon..
Lumipas ang 2 days na, ayun? Masaya. Hihi :3
De, mejo close lang kami ni Lhanz. XD
Kahapon sinama niya ako sa bahay nila…..
Tapos may kapatid pala siyang babae.
Ang cute.. si Loreen Rae..
Haha! Kulet ng mga names nila..
LR XD

Late receiver? XD Joke lang.
Tapos sinama ko din siya sa bahay ko.
Medyo malayo lang naman ng konti sa bahay nila yung bahay ko. Konti lang naman XD

Nung kinagabihan magkatext kami ni Lhanz..
Niyaya niya ako mag Enchanted Kingdom , may nagbigay daw kasi sa kanya ng dalawang ticket… eh hindi niya alam
kung sino yung isasama niya, ako daw yung unang naisip niya.. >///<

Una tumanggi ako kasi nga diba? Pamasahe pa??
Mahirap lang ako alam niyo yan XD

Pero di katagalan, napa-OO din ako ..
Libre daw niya lahat! :O

Excited na ako ngayon! Waaaahhh!!
Gustong gusto ko kaya sumakay sa mga rides!
Lalo na yung nakakatakot talaga.
Di ko pa naeexperience yun kasi nga, mahirap lang ako..
Saka…. Bawal talaga ako dun.

Nagsuot lang ako ng medyo maayos na damit ngayon.

Date ba to?! Echos lang..
Friendly Date Siguro ^______^

Pagkalabas na pagkalabas ko ng gate namin, nakita ko si Lhanz..
Nakamotor…..

COOL!!!!!!!!!!!!

“Ruby!!!! Tara na!” sabi niya.
Lumapit ako.
“Magmomotor tayo?? Di nga?? Ilang taon ka na ba??”
“17 na.” sabi niya
“Eh? Minor pa yun ah??” – Ako
“Basta, hindi ako huhulihin. Pramis… sakay na… Oh (sabay lagay ng helmet sa ulo ko) so we can be safe” sabi niya
“Ano to?? Dora ang peg???” sabi ko.
“HAAHAH A! Nahahawa na talga ako sa kabaliwan mo.” – Lhanz
“Ako naman nab abaliw sayo..” pabulong ko

ANO?!!
Bakit ko nasabi yun?!!
WAAAHHHH!!!!!! >______<

“Ui…. Narinig ko yun……” - Lhanz
“HAH?!! WAL A KAYA AKONG SINASABI!!!”
“HAHAH AH A! Lakas makadeny.. tara na… kapit mabuti… ahh..”

Sabay pinaandar niya ng mabilis kaya naman napayakap ako sa kanya ng sobraa..

Lubdub
Lubdub
Lubdub

Yung puso ko!!!
WAAAAAAHHHH!!!!

Lhanz’s POV

Mga ilang oras din yung biyahe, at wakas nakarating din.

Nagpark na muna ako ng motor.

“Ruby? Andito na tayo” sabi ko
“Ui…” dagdag ko..

Pagkatingin ko..
Nakatulog na pala siya..
Buti hindi siya nalaglag.
Pero grabe ah? Higpit niyang makayakap.

Lubdub.
Lubdub.
Lubdub.

Bakit ganon!!!?!
Waaaahhh. Yung puso ko!!

“Hmmmm…” – Ruby

Hindi na lang ako umalis sa pwesto ko.
Para bang, natutuwa ako ngayon na yakap niya ako!

Anu ba naman to?
Kinikilig na ba ako ?!
Teka nga wait?!
Diba gusto ko si Camille, eh bakit ganito?? =_=

“Asan na tayo??” sabi ni Ruby.. nagising na ata.
“Ayy, gising ka na pala, andito na tayo.” Sabi ko
“Bakit di mo ako ginising!!!” medyo pasigaw niya
“Hahaha, sarap kasi ng tulog mo eh.” Sabi ko
“Tara na dali!!!!!” tapos bumaba na siya sa motor.
Hinubad niya yung helmet niya at binigay sa akin.
Inayos ko muna yung mga helmet ..

“Dalian mo na!!!!” sabay batok sa akin.

Napakasadista talaga =_=

“Ara y ah! Teka lang ah… excited much??” sabi ko habang inaayos ko yung pagkakalagay ko sa helmet.

Ayan na natapos ko din..
Kinuha ko muna yung bag ko. May lamang camera iyon eh ..

“BAGAL! Daliiiiiii!!!” tapos hinawakan niya ako sa kamay

>////////<
Ano ba naman itong baliw na ito!
Hindi niya ba napapansin na ang sweet niya?

Pagkapasok namin.

“YEYYYYYY!!!!! Ganda dito!!! Lahat ng rides sakyan natin ah!!!!”
“Sige ba!!” sabi ko.

“San tayo una??” - Ako

“Gusto ko makasakay sa Roller Coaster, sikat na sikat yun!” sabi niya.
“Bakit? Di ka pa ba nakakasakay dun??”
“Oo!Sabi ko naman sayo eh mahirap lang ako eh!” sabi niya.

Ayy yung katext ko nga pala yan kagabi, parang MMK yung buhay niyan.
Pero hanga ako sa kanya, buti pa siya napakaINDEPENDENT samantalang ako..
Ayun? Pasarap buhay.
Pero hindi ko sinabi na mayaman ako..
Buti nga hindi niya napansin nung pumunta siya sa bahay namin kahapon.
Sabagay~ Hindi naman gaano kalaki yung bahay, dalawa lang naman kasi kaming anak ni Loreen.

“Ui! Tara naaaaaaa” sabay hila nanaman sa akin.

Sige na! Close ata sila ng kamay ko eh XD

Ruby Ann’s POV

Bigla na lang hinawakan ni Lhanz yung kamay ko.

“Mas magandang lalaki ang nakahawak sa kamay ng babae.”

>/////<
Kinikilig na ko ha! Iba na to XD

Mamaya maya lang nakasakay na din kami sa roller coaster.

“WAAAAAHHH!!! EXCITED N A KO!!!!!!” sigaw ko.
“HAHAH AH A! Baka mahimatay ka niyan ah??!” – Lhanz
“Whoooooo! Muka mu..”

Mamaya maya lang umandar na yung roller coaster..

“WAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!” sigaw ng mga tao.

Ganun din kami ni Lhanz..

AHHHHHHHHHHH!!!!
Sikip ng dibdib ko!! >___________<
Kaya ko to!!
ADJA!!!!

Pagkatapos naming sa nakakawindang na Roller Coaster ..
Dun naman kami sa parang bangka ..
Eh ? Ewan ko kung anong tawag dun.
Kakasabi lang sa akin ni Lhanz eh, nakalimutan ko na.

HAHAH A!

Edi sumakay na kami dun.

“Natatakot ka na?” – Lhanz
“Hindi ahh!!!” pagdedeny ko. Pero nakakatakot nga talaga >_______<

Nagsimula ng magswing..

“AAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!” sigawan ng mga tao..
“LHANZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

“OHHHHHH??!! BAKIT??????!!!!”
“FEELING KO MAL AL AGL AG AKO!!!!!!!!!!!!!” sigaw ko.

Hindi nga pramissss..
Feeling ko talaga malalaglag ako!

Bigla niya akong niyakap.

WAAHHH!!!
NIYAKAP NIYA AKO!!!

“WWWWWAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!” sigaw ko padin.

Pero sa totoo lang..
KINIKILIG N A AKO LECHEEEEE!!! XD

Mamaya maya lang bumaba na din kami.

Waaaaaahh >///<
Isa pa! Echos XD

Lhanz’s POV

“Namumutla ka??” tanong ko kay Ruby Ann
“Nakakatakot pala talaga.” Sabi niya habang nakatulala…
“Ok ka lang??” sabi ko. Tumingin siya sa akin..
“Hindi kasi ako makahin--- ayyy!! Nagugutom na kasi ako.” – Ruby

Sabagay… 12pm na din kasi..
Ang nagpapatagal lang talaga yung mga pila sa bawat rides, haba >_<

“Psshh .. Yun lang pala eh! Dapat sinabi mo! Tara” sabi ko sabay hawak sa kamay niya.

Bakit ang lamig?? Psshh =_=
Siguro natakot talaga to.

“Anong kakainin natin???”
“Kahit ano..”

Tapos bumili ako ng kahit ano XD
De joke, basta yun! Bumili na ako at kumain kami.

“Okay ka lang ba talaga??” – Ako
“Oo nga..”
“San na tayo ngayon?”
“Picture picture tayo! Ma y dala kang camera?” tanong niya.
“Ui! Buti pinaalala mo!” tapos kinuha ko yung camera ko sa bag ko.

Tapos nagsimula na kaming magpicture picture ^______^

Halos lahat ng rides may picture kami.

“Kakapagod ngumiti at magwacky” pagrereklamo niya
“HAHAH A! Ginusto mo yun eh!!” sabi ko.
“Hahaha! Pahiram nga ako saglit!!!” sabi niya

Tapos pinagtitignan niya yung mga picz namin.
Fairness ah?
Bagay kami? >________<

“HAHAH A! Ang cute mo dito” tinuro niya yung nakawacky ako.
“Loko ka! Burahin mo nga yan!!!”
“Ayoko nga, wala ng burahan. HAHAH A!” sabi niya

“San na tayo ngayon??” tanong ko.
“Ayoko na muna sa rides… mag horror house tayo!!!” sabi niya na parang excited na excited
“Okayy..”

Tapos pumasok na kami sa loob.

Ruby Ann’s POV

Andaming nagtitilian na mga babae.
WAH AH AHA! Papanget ng mga monster!!WAHAH AH A!!!

“BOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!”
“AAAAAHHHHHHH!!!” sigaw ni Lhanz ..

Pinicturan ko nga. HAHAHA

“HAHAH AH AHA! Ang bakla mo!!!” sabi ko XD

Takte to, kalalaking tao eh! HAHAH A!
Sabagay may mga lalaki din na sumisigaw, sa totoo lang hindi talga ako matatakutin lalo na sa mga ganitong bagay.
Horror? Psshh =_=

Habang naglalakad lang kami, di niya alam na pinipicturan ko siya ng maraming marami. HAHAH AHA! :D

“BOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“WAAAAHHHHHH!!!” sigaw ulit ni Lhanz sabay yakap naman sa akin.

Nanananching na to ah XD

Kinuha niya yung isang kamay ko, yung isang kamay na walang hawak na camera.
Hinawakan niya ng mabuti yung mga kamay ko.
Pero mamaya maya lang…
sinuot niya ang mga daliri niya sa pagitan ng mga daliri ko..

Napatingin ako sa kanya..
Napatingin din siya sa akin..

“Wag mo ako iiwan, please??” seryosong pagkakasabi niya. Napangiti na lang ako, para siyang bata eh XD

“Hindi kita iiwan.” Sabi ko.

And after million years
chos XD

Nakalabas din.

“WHOOOOOOOO!! Nakalabas din sa wakas!!!” – Lhanz
“HHAHAH AHA! Para kang bakla alam mo yun?!” sabi ko
“Eh nakakagulat kasi sila masyado.”
“Wahahaha! Yung mga picture mo oh?? AHAH AHAH AH AHAH AH A”
“HOY HOY! DELETE MO YAN!!! “ – Lhanz
“Ayoko nga. WAHAH AH AHAH A!!!”
“Pssshh. Mamaya dedelete ko yan!” sabi niya
“Kung madedelete mo.”
“Akin kaya yan!”
“Di ko ibabalik. HHHAHAHA! ” - Ako
“Baliw!” - Lhanz
“Sayo…”

Napatigil kaming dalawa..

Ano ba yung nasabi ko?
Takte naman oh!!?

Waaaaaah..

Narinig niya kaya?? >_____<

CSS#7 Sila ay iisa

Ruby Ann’s POV

“Huy!! bili tayo ng Ice Cream.” Pang iiba ko ng topic.
“Haha, sige tara.. akala ko kasi may sinabi ka eh..” - Lhanz

Hindi na ako umimik.

At bumili na nga kami kay manong sorbetes.

Lhanz’s POV

“Lhanz! Picturan mo kami ni Manong!!!” sabi ni Ruby

Ang adik talaga, pati ba naman kay manong sorbetes =_=

Kinuha ko yung camera tapos pinicturan sila.

Nakapeace siya tapos ang cute ng ngiti.

“Tapos na??” sabi niya.
“Hindi pa!” sabi ko..

Napicturan ko na siya ng isang beses.. pero hindi niya alam na ngayon video na to.
WAH AH A!

“Antagal naman “ nag iba yung mukha niya yung mukha niya kapag naiirita. Ang cute talaga XD

“Dali na, nagkamali eh!” sabi ko
“Oo na!” tapos nag peace sign siya ulit si Manong din naki peace.

“Wacky namaan!! “ sabi ko Tapos ngumuso siya XD

Ang kyooowt :3

Isang minuto na siyang nakanguso.
HAHAH AH AHA!!!!

“Antagal naman ah!! Yung nguso ko hahaba na!”
“HAHAH A! Ginusto mo yan!” - Ako
“Pssshh. Tara na nga!!!” sabi niya.

Tapos nauna siyang maglakad ..
Binivideohan ko padin siya.

“Lhanz!!! Ang saya siguro dun!!” sabay turo niya sa isang Rides…

Tapos tumalikod siya at tinignan yung rides na yun…
Lumapit naman ako kaagad sa kanya.

“Tara! Sakay tayo dun! Wag mo na uulitin yung ginawa mo kanina ah!! Yung holding hands saka yung yakap.. b aka
kiligin na talaga ako…” pabulong niya dun sa dulo.

HAHAH A!!! Tapos inend ko na yung video.

“Ano ulit??” sabi ko.

“AY TOKWA?! Kanina ka pa diyan??”
“Ngayon lang…. bakit? May sinasabi ka ba?”
“HAH?! WAL A AHH!!!! Sabi ko lang wag mo ng uulitin yung kanina! Yung pagtili tili para kang bakla! HAHAH AHA!”

Wushuuu XD

Pagkatapos nun, mga nakaapat na rides kami!!!!
Grabeeee. Buti na lang hindi ako inatake sa puso XD

“Ano oras na?” tanong nya.
“5:30, tara na uwi na tayo, gagabihin tayo masyado nito eh.” Sabi ko
“Sabagay… tara na…” - Ruby

Habang pauwi kami ngayon…
As usual.. nakayakap siya sa akin >////<

Lhanz?! Sino ba talaga ang gusto mo?!

Naguguluhan na din ako.

Yung ultimate crush ko? o itong babaeng lagi kong kasama?

Habang nasa biyahe, bigla kong nakita yung malaking ferris wheel sa MOA.
Mukhang maganda dun ah??
Gabi pa naman na.

Nagpark muna kami malapit doon.

“Bakit tayo nandito?” Tanong ni Ruby
“Sakay ta yo diyan!” sabay turo ko dun sa malaking Ferris Wheel

Para namang nagningning yung mata niya *U*

“WAAAAAHHH!!! Hindi tayo nakasakay ng Ferris Wheel kanina diba?? Taraaaa!!” hila niya nanaman sa akin habang
nakahawak sa kamay ko.

Close talaga sila ng kamay ko =_=

Tapos yun... pila ulit >_<

At sa wakas nakasakay din kami.

“Whoaaaaaaa!!!!! Ang gandaaaaaa!!! Pahiram ako ulit ng camera!! “

Tapos binigay ko naman agad sa kanya.
Masaya lang siyang pinagpipicturan yung tanawin sa labas.
Infairness ang ganda talaga pramis ^_^

Nilabas ko yung cellphone ko.

Pagkakita ko sa wallpaper ko..
Si Camille…

Lhanz? Sino ba talaga??

Pinunta ko sa Camera .
Tapos palihim ko siyang kinuhaan ng picture.
Ang cute niya talaga.

At…

Maganda siya, simple lang kasi siya.

“Sinong katext mo??” - Ruby
“Hah? Si Mama”
Palusot~
“Ahhh.. Tignan mo yun oh (Sabay turo) Ang ganda!!!!”
“Oo nga… pero mas maganda ka pa din..”
“Hah ??” – Ruby

Ano ba yung nasabi ko. Tokwabels naman oh =_=
Gutom lang siguro ako.

Pagkababa naming sa Ferris Wheel.

“Kain tayo” ya ya ko.
Pumunta muna kami sa pinakamalapit na restaurant doon.

“Whoaaaaaa? Ang mahal ata dito” - Ruby
“Walang mahal mahal sa taong gutom” – Ako
“Sabagay! Chibugan na!!” tapos nagsimula na siyang kumain..

Pagkatapos naming kumain, siyempre uwian na….

Ilang oras din ang biyahe, grabe kapagod magdrive.. lalo pa at nakatulog na itong si Ruby Ann.

Nung makarating kami sa bahay nila..
Grabeh langss .. yung gate nakasara nga pero hindi naman nakalock >_<
Nakuuu. Baliw tong babae na ito..

Dahil ang sarap na ng tulog niya.
Tinanggalan ko muna siya ng helmet tapos binuhat ko na siya papasok sa loob.

“Meow”
Salubong ng pusa sa amin.
Ito siguro yung sinasabi niyang pusa niya..

“Hi Spongebob” sabi ko
“Meow” tapos nagpaikot ikot sa akin. Para akong nilalambing.. ang cute..

Tapos hiniga ko na si Ruby sa Kama niya.

Tinignan ko lang siya..

“Ikaw ba o siya??”

Ruby Ann’s POV

Isang linggo ang nakalipas…
Ayun? Muhahaha!
Hindi ko alam ah?
Pero parang may gusto sa akin siguro si Lhanz.

Sa tingin niyo?? XD

Lagi ba naman kaming magkatext.
Tapos pag hapon, nagkukwentuhan kami sa Playground.
Tapos..
Nililibre din ako.
Tapos lagi pa kaming nagkukulitan, grabe! ang baliw nun kapag kasama ako XD
Basta! Ang saya naming kapag magkasama kami.

Bagay siguro kami. WAHAH AHHA!

Ako din ata? Ma y gusto sa kanya?
Tingin niyo??

Ewan ??!!!

Break time namin ngayon…

As usual ..
Tumakbo nanaman kami ni Camille papuntang Canteen!
XD
“Anong kakainin natin?” – Camille
“Hmmmmmm. Nova sa akin pati Yakult” sabi ko.
“Sige yun na din yung akin. Pabili nga po ng Yakult saka Nova” – Camille

Pagkakuha namin ng makakain, ayun?
Doon kami sa favorite tambayan namin.
Sa Garden of Eden…
Joke..
Sa Garden, hohoho :D

“NAHH! Kinikilig talaga ako kay Miko!!!” napangiti naman ako.

Buti naman gumagana yung pagkakupida ko sa kanila.

“Talaga? Naysss wan!! Magkakatuluyan na ata yung bet ko na love story ah??”
“Wuju, kaw talaga!! WAAHH!! Hahahaha!!!”
“Ikaw na lumalablayp!!” – ako
“Ikaw? Kumusta??” tanong ni Camille.
“Yakult!!!” sabi ko.
“Eh?? Yakult ka diyan??” – Camille

“Kasi………

OK NA OK!!!” sabi ko ^_^v

“Dami mong alam, yung lovelife teh. Yieeeeee” tapos tinusok tusok ako sa tagiliran.
“Hmmmmm. Wala??” – AKO
“Ayyy, baka crushlife? Yieeeeeee” tapos tinusok ulit ako sa tagiliran.
“Baka ikaw yung may bagong crush…. Yieeeeeeeee” binatukan ko! XD
“Ara y ko naman!” – Camille
“Ikaw kasi, kanina ka pa tusok ng tusok sa tagiliran ko.”
“Hahaha, to naman! Ano nga? Crush?? Di nga? Wala talaga? AS IN??” tanong niya.

Lhanz????????
Ehh?!
Medyo? Di ko pa sure!!! >______<

“Crush?? Wala ata??????” sabi ko.
“Weeeeee. Bakit may „ata‟??”
“Hindi ko pa kasi sure, sabihin ko na lang sayo kapag sure na.”

“Sige ah! Nakooo. Gusto ko sana sabay ta yo magboboyfriend ehhhhh..”
“Okay lang yan! Atlis si Miko naman ang magiging bf mo. Yieeeeeeee” tapos siya naman yung tinusok ko sa tagiliran
“Wag ganon! HAHAH AH A!”
“Landee mo! Hahaha!!”
“Hahaha!!!”

“Pero alam mo??? Naaawa ako kay Roby…” biglang singit niya sa usapan..

Biglang bumilis yung tibok ng puso ko.
Roby?
Kaya pala pamilyar….

Roby ang pangalan ng may gusto kay Camille.
Pero never ko pa siyang nakita, kaklase daw namin yun.
Pero dahil nga wala akong pakialam kung sino yun hindi ko na inalam.
Saka si Camille lang talga yung close ko sa room, hindi ako nakikihalubilo sa iba.

Pero bakit ganon??
Roby ??
Lhanz Roby ?!

Hindi kayaaaaaa….

Iisa lang sila???

“Roby?” tanong ko.
“Oo, yung may gusto sa akin dati pa. Remember???????? Katext ko yun kagabi… kung ni minsan ba daw
nagkagusto ba daw ako sa kanya???”
“Oh? Anong sabi mo?” – Ako
“Siyempre Hindi, as in WALA! saka sinabi ko sa kanyang may gusto ako kay Miko and alam niya na yun”
“Oh? Anong reply niya??”
“Di na siya nagreply.”
“Ahhh….”

Bakit ganito kabilis yung tibok ng puso ko.

AHHH!!!
Iisa lang ba talaga sila??

Kailangan kong malaman..

“Camille, punta lang ako ng classroom ah.”
“Anong gagawin mo dun??”
"Gagawa ng Assignment" arrgghh! Daming tanong >____<
"Holoohh?! Kailan ka pa natutong gumawa ng Assignment?!"

Oo nga nuh? Wrong Answer =_=

"Hmmm. Ngayon lang, dali na kailangan ko na talaga pumunta.'
"Sige sige! Sunod na lang ako tapusin ko lang tong kinakain ko." - Camille
"Sige..." - Ako

Tapos tumakbo na ako.

Bakit ganito, habang papalapit ako ng papalapit sa room
Lalong bumibigat yung puso ko.

Iisa lang ba talaga sila?
Eh ano naman kung iisa sila?

Oo nga??
Ano naman kung iisa sila??

Pero bakit ganon?? AHHH!!!!

Hindi ko na alam!

Pero as of now…
gusto ko lang talagang maconfirm.

Pagkapasok ko ng room…

Hanap-hanap…

Pinagtitignan ko yung mga lalaking nakayuko ngayon.
Ngayon ko lang to ginawa, ang tignan ang mukha ng mga kaklase ko .. hahaha
yung mga mukha nila stranger sa akin XD
Para talaga akong alien sa section namin.

Tinaas ko yung ulo…
Sabay binababa ko din kapag hindi si Lhanz.

Taas..
Baba..

Taas..
Baba..

Mga 7 lalaki yung ginanun ko.
Hindi ako nagsasalita basta ganun lang yung ginawa ko.

Phew ~
Wala naman sa kanila…

*****KRRRRRRIIIIIIINGGGGGGGGG

Nagbell na..

“Oy Ruby!” tawag ng isang kaklase ko..

Bigla akong napatingin sa likod..
Ma y lalaking nakayuko doon, bakit hindi ko napansin yun?

“Yung report mo ito oh..” sabay turo dun sa page ng libro.

“Sige, salamat” yun lang nasabi ko kahit hindi naman ako nakatingin sa sinasabi niya..

Nakatingin padin ako dun sa lalaking nasa likod.

At bigla din akong kinabahan habang tinataas niya yung ulo niya..

Para ngang nag soslow motion habang paangat ng paangat yung ulo niya
At palaki din ng palaki ang mata ko.

O__________O

Hindi nga ako nagkamali..

Si Lhanz Roby ..

At ang Roby na may gusto..

sa BESTFRIEND ko....

ay iisa……
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CSS#8 Playground~

Ruby Ann's POV

Nagkatitigan kami ng ilang minuto.
Yung mga mata niya din nanlaki ng sobra.

Pagkatapos nun, inirapan ko siya.
Oo... inirapan ko talaga..

Sabay talikod sa kanya.
Humakbang ako ng konti para makaupo na sa upuan ko pero napatigil ako nung hawakan niya ang mga braso ko.

"Ru-Ruby I can explain..."..

Tumingin lang ako sa kanya.
As in tingin na inosente... tapos nagfake smile.

*KRIIIIIIIIIIINGGGGGGGGGGGGGGGGG

Nagbell na kaya halos ng estudyante nagtakbuhan na papunta sa kanya kanyang Room.
Dumating si Camille, at binitawan din agad ni Roby yung mga braso ko.

Pumunta na ako sa upuan ko.
Tumabi naman si Camille sa akin.

"Oh? Tapos mo na yung assignment?" - Camille
"Hindi ako gumawa, tinamad na ako."
"Sabi na nga ba eh, hahahaha." - Camille

Dumating na yung teacher namin sa T.L.E =_=

BLAH BLAH BL AH BL AH

Pagkatapos ng 3 subjects! Whoooo~ Tapos na din!!

"Una na ako bhest ah!!" - Camille
"Sure, magpapaganda ka pa para kay Miko." pabiro ko

"WHahaha! Ikaw talaga. Geh! Babush!!" lumapit ako sakanya at kiniss ko sa cheeks.
"Yieee. geeeee"sabi niya tapos tumakbo na siya.

Bhessy.. ang swerte mo alam mo yun??

Matutuwa ba ako dahil wala siyang kahit anong feelings kay Lhanz?? or Roby?
Or WH ATEVER HIS N AME!!!! >_____<

"Ruby..." sabay hawak ulit sa braso ko..

pagkatingin ko si Lhanz..

"Ano???!" irita kong pagkakasabi .. tapos kinuha ko lang yung bag ko..
"Mag usap tayo." - Lhanz
"Mamaya na lang sa playground madami pa akong gagawin." Cold kong pagkakasabi.
"Galit ka??" - Lhanz

Bakit nga ba ako ganito?
Bakit nakakaramdam ako ng inis??

Bakit ganon??
Ano naman kung gusto niya si Bhessy diba?

OO NGA RUBY ANN! Ano naman?
Kaibigan mo lang siya diba??

At kahit CRUSH mo lang siya ..
Dapat hindi ka nagpapaapekto ..

T_T

Nagderederetso lang ako sa paglalakad..

"RUBY ANN!!!" sigaw nya .. tumatakbo na kasi ako..

"HOYY!!!" sabay hawak niya ulit sa mga braso ko ... medyo napalakas kaya naman napaharap ako sa kanya..

Tinignan ko siya ng masama..

Nakatingin lang din siya sa akin ..
Yung mga mata niya parang nagmamakaawa ..

"Mamaya na lang sabi eh!!!" sabay tadyak ko sa tuhod niya ..

"AR AY!!!"

medyo napayuko siya ng konti..

medyo nilakasan ko din yung pagkakatadyak eh..

Pagkatapos nun tumakbo na ako.

Pagkauwi ko sa bahay.
Ayun? Kumain lang ako ng konti tapos pinakain ko si Spongebob.

Dumeretso na ako ng Karinderya..

"HIMAL A! HINDI KA L ATE!!" sigaw nanaman ni Monster =_=

Hindi ko na lang siya pinansin ..
Last day ko na din naman dito eh.

Kaya pinagbutihan ko na ding mabuti.

Lakad dito, lakad there.
Punas dito, punas there.
Sandok dito, sandok there.

Tapon dito, tapon there.

"Hello, yun ulit yung order ko ha?" - July

Last day ko na din palang makikita itong si Crush.
Actually hindi ko na siya crush.. ex-crush =_=

"Sure. Ui, last day ko na pala dito. Salamat sa lahat ha?" - Ako

Parang Farewell lang =_=

"Uy teka... talaga?? Hindi ka na ba makakadalaw dito??" - July
"Hindi na?? (Sabay iling habang nakangiti)" - Ako
"Ganun ba?? may contact ka ba? san ka nakatira? o kahit ano??" - July

???

Tinignan ko lang siya ng bakit-mo-tinatanong-look

"Wala? (sigh)" - July

Umalis na lang ako at kinuha yung order niya..

Pagkabalik ko..

Ma y inabot siya sa aking papel at bolpen.

"Palagay naman ng address mo saka number. Please??" - July

=_=
Anong trip neto??

Wala na akong nagawa kundi ilagay ang kulit eh.

"RUBY ANN! ANO N AN AMAN YAN? AND AMI NG CUSTOMER OH!?"
"OPO!!"

"Sige.." - Ako
"Salamat ah!" - July
"Welcome" tapos umalis na ako..

Nag ayos naman ako ng ibang customer ..

Pagkatapos ko sa karenderya ...

Grabee .. parang nagfarewell pa ata kami ni Monster..
Mabait naman pala siya .. Niyakap nga ako e .. XD

Binigyan niya ako ng P300 ..

OO! Laki nuh??
Last na kasi yun. Hoho :3

Pagkatapos sa Karinderya...

Pumunta muna ako sa Ministop....

Bumili ako ng Cornetto Disk..

Hayyyss..
Nagkakataon na ata kapag nadedepressed ako eto kinakain ko ah..

Pumunta ako ng Playground.
I don't care kung pupunta siya o hindi.

Pero sana hindi =_=

Lhanz's POV

Halos kanina ko pa tinatawagan at tinetext si Ruby.
Linteek naman talaga!

Ang tanga ko lang kasi..
Dapat kasi hindi ko na tinext si Camille eh =_=
kasi alam ko naman na kung sino yung gusto ko..

AL AM KO NA!

=Flashback=

Alam ko naman kung anong number ni Camille.
Malaking Stalker ata to =_=

Mula nung gabing umuwi kami ni Ruby Ann galing E.K
Gulong gulo na talaga ako..

Pero sa week na lumipas ..
Nalaman ko na kung sino ba talaga ang gusto ko..

pero ang engot ko lang kasi kinomfirm ko pa din...

Alam ko na wala na talaga akong gusto kay Camille
AS IN WAL A N A.

Yung kagabing text namin, yun na yung PINAKAHULING CONFIR MATION..

Nagtext ako..

"Camille, ni minsan ba hindi ka nagkagusto sa akin???"

send ..
Wala na akong alinlangan ..

Hindi na ako katulad dati na hanggang tingin na lang sa number niya.

Nagreply siya.

"Hindi eh, pasensya ka na Roby ah. WALA talaga eh.. Saka alam mo naman diba na may gusto na ako ? at si MIKO
yun."

Pagkatext niya yan.
Napangiti ako ng sobraa

SOBRA AS IN!

Kasi wala akong naramdamang sakit at kung ano pa man.
Siguro nga NAWAL A N A TULUYAN yung FEELINGS ko sa kanya..

AT CONFIR M N A CONFIR M N A!
WAL ANG DUDA!!

SI RUBY ANN N A ANG GUSTO KO NGAYON.

=EndofFlashback=

Tapos kaninang recess...
nakita ako ni Ruby Ann =_=

BAD TIMING!
Kasi dapat ngayong hapon ko na sasabihin lahat.
Kaso naunahan niya ako (_ _ ")

Papunta na ako ng PLAYGROUND ngayon.

Nakita ko na agad siyaa..
Nakaupo sa swing.

Lumapit ako ng konti, hindi niya ako napansin nasa likod niya ako banda eh.
Ma y hawak nanaman siyang Cornetto Disk XD

"Oh you could just pretend" sabi niya sabay balik ulit nung top cover nung cornetto.

Yung ginawa niya dati nung unang pagkikita namin at paguusap.

Naaalala ko nanaman =))))))))

"You and me.... City on the Tree...." kanta niya ..

Hindi ko nanaman mapigilang tumawa.

Ruby Ann's POV

"BWAHAAHH AHAH AH AHAH AH AHA!!!!" rinig kong tawa galing sa likod ko.

Napatingin ako..

si Lhanz =_=

"Tawa ka diyan?????" irita kong pagkakasabi.

"Eh kasi .. HAHAH A .. wait (sabay taas ng kamay) HAH AHA! Sinabi ko na sayo dati diba??! Hindi yun City on the
Tree! HAH AHAH AH AAHAH A" sabay hawak sa tiyan niya.

Lumapit ako sa kanya..

Tumigil siya sa pagtawa at pinunasan yung konting luha na lumabas sa kanyang mata kakatawa.

*SIPAAAA

"Sabi na nga ba eh..." sabi niya ... nakailag kasi siya.

Sipa ulit ..

Nakailag ulit siya..

Hindi ako nagsalita ..
Umupo na lang ulit ako sa swing habang nilalantakan yung cornetto ko.

"Galit ka pa din??" - Lhanz

"Bakit ako magagalit??"
"Kasi hindi ko sinabi sayo na magkaklase tayo, na ako yung Roby na may gusto kay Camille"

gusto kay Camille..
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"Oh tapos??"
"Antara y mo naman Ruby ehhh *pout*"

medyo nabilaukan ako nung nag-pout siya.

"Ohh.. Ok ka lang??" tapos tinapik tapik niya yung likod ko.

psshhh!
WAG N A WAG MO UULITIN YUN!! KASI ANG CUTE MO EH =_=

"Tingin mo? Ok?" pagtataray ko.
"Antara y talaga. Sorry na kasi...... saka ano .... may sasabihin ako ... "

biglang tumibok yung puso ko..

Anong sasabihin niya?
Na tulungan ko siya kay Camille T_T
Na....

Ano???

Ilakad ko siya? tutal close naman na kami .. at ang dami na niyang nagawang kabutihan sa akin??

at para maging masaya siya?

Na kailangan ang isang MAGKAIBIGAN nagtutulungan ..

Teka nga??!!

Bakit naluluha na ako ..

Lhanz's POV

Ugh!!
Ito nanaman ako!
Nagiging torpe nanaman ako.

Kasama ko na yung babaeng gusto ko ngayon...

Gusto ko ng sabihin na gusto ko siya!

Nakita kong nabilaukan siya pero hindi ko alam kung bakit..
Tinap ko yung likod niya...

"Ohh.. Ok ka lang?" sabi ko
"Tingin mo? Ok?" pagtataray niya...
"Antara y talaga. Sorry na kasi...... saka ano .... may sasabihin ako ... "
Hingang malalim...
"Si Camille...." - Ako
"Oh???" huminga ulit ako ng malalim..

GO LHANZ!

"Roby.... a yoko ... magtatapat na ako ah? Ahmm .. siguro crush kita kaya naiirita ako .. oo nga CRUSH nga talaga
kita .. kaya kung sasabihin mo na ilakad kita .. ayoko .. hindi dahil tutol ako or what kasi mas boto ako sa kay Miko
kesa sayo .. sorry kung mean ako ngayon pero ahmm ... pwede ba wag muna tayo mag usap kahit ilang linggo lang?
hah?"

tapos tumayo na siya at naglakad.
Hindi ako nakapagsalita kasi ang bilis niyang magsalita.
First time niya lang din akong tawaging Roby kaya parang nabato ako .

Para bang..
Basta .. yung feeling na ... STRANGER ka sa kanya .. :(((((

Tumakbo naman ako para mahabol siya..
"Hindi yun yung tinutukoy ko .. " mahinahon kong pagkakasabi.

"Eh ano?? Na maging tayo para pagselosin si Camille?! DUH!!! Saka pwede ba please?? Wag mo muna ako
kausapin? Lhanz .. OO .. may feelings na ako sayo .. kaya ayoko na lumalim pa ito *sob* hindi purkit sa Playground
tayo nagkakilala ... ay turing mo na sa akin ay isang kalaro.. masakit sa part ko na mapaglaruan ang Feelings ...
*sob* "

nakita ko ang paglabas ng mga luha sa kanyang mga mata...

Bakit hindi ko pa kasi sinabi na may gusto ako sa kanya dati pa :(((
Niyakap ko na lang siya bigla, hindi ko alam kung bakit basta gusto ko siyang yakapin ngayon.

"Ruby Ann.....Gus ------" hindi ko na natuloy yung sinabi ko kasi bigla niya akong tinadyakan at tinulak..

"Lhanz ... I'm not a Playground......"

CSS#9: Pretending

Lhanz's POV

Mababaliw na ako!!!!! >______<

Isang linggo na akong hindi pinapansin ni Ruby Ann =_=
Lagi ko siyang tinatadtad ng text, pero puro "Huy Ruby" lang yun.
Hindi ko matext nararamdaman ko amp lang!
Pag tinatawagan ko siya... ineend call niya lang agad...

tapos..

Kapag nagtatangka akong kausapin siya..

Nabubugbog lang ako :((
Dami ko na ngang pasa sa tuhod eh.
Medyo masakit din yung balikat ko sa mga hampas niya.

Hayyyssss...

First week na ngayon ng december ..

And .. Foundation namin ngayon ..

Sana kausapin niya na ako.
Nakakamiss na talaga siya =_=

Pagkapasok na pagkapasok ko sa gate nakita ko na siya..
Piniringan niya si Camille at dinala papuntang Blind Dance Booth ata...

Palihim ko lang siyang sinundan.

Pagkalapit nila sa kwarto nung Blind Dance Booth bigla na lang siyang sumigaw.

"PAGBUKSAN NIYO NG PINTO ANG KAMAHAL AN!" - Ruby

Tapos may mga nagtawanan..
Kasama na ako.. Ang baliw niya talaga kahit kailan XD

"Huy! Mahiya ka nga!" - Camille
"Minsan lang eh... ohh.. pasok na!" tapos medyo tinulak niya si Camille papasok ng loob.

(A/N: Gusto niyong malaman ang kabaliwan ni Ruby?? at kiligin kung anong nangyari sa loob? Waahaha. Basahin
niyo kasi yung Magazine XD LAKAS MAKAPAGPLUG XD)

Medyo nagstay lang siya na nakatingin sa pinto.
Mamaya lang napalingon siya sa dereksyon ko.

Pagkakita niya sa akin...
Nag poker face lang siya.
Lagi yang ganyan.... sa akin lang siya nakapoker face =_=

Nagsimula na siyang maglakad papunta sa akin..

Kakausapin na kaya niya ako??

Lubdub.
Lubdub.

Waaaaahh...
Lakas nanaman ng tibok ng puso ko >_<

kasoo..

Nilagpasan nanaman niya ko.

Tumakbo ako papalapit sa kanya at hinawakan siya sa braso niya.

"Ruby.."
"Wag ka ng magulo pa, masaya na sila. Kung gusto mong itanong kung bakit andon si Camille ngayon, magsasayaw
sila ni Miko..." - Ruby
"Hindi nga kasi ganun yun." - Ako
"Ano pala???"

Lubdub.
Lubdub!

Shets lang! Bakit ba may sakit akong ganito?!
Ma y gamot ba ang pagiging TORPE =_=
Nyemas talaga!

"Uy ano?? kung wala ka ng sasabihin aalis na ako madami pa akong huhulihin." - Ruby
"Ruby naman ehh..." - ako

"Roby, if you mind? Get lost."
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Tapos umalis na siya.

Ruby Ann's POV

WAAAHHH!!!
Clap Clap Clap

Roby if you mind, get lost..

WAH AH AHAH A!
Kinabisado ko yun kagabi!
Alam niyo naman diba na mahina ako sa english >_<
Ang galing galing ko talaga *U*

Napagtanto ko kagabi na magkabisado ng mga english lines, para mukhang mataray..

ANTAR AY NGA! XD

Saan na kaya ako pupunta ngayon =_=
Tinatamad na akong manghuli e.

Pumunta muna ako sa paborito naming tambayan ni Bhessy... sa Garden..

Hayyysss..
Buti pa si Bhessy, lumalablayp >_<

biglang tumunog yung cp ko.

| July Calling |

Ano bang problema nitong lalaki na itey??
Lagi na lang akong tinetext o ka ya naman tinatawagan =_=
Parehas sila ni Lhanz!! Nilolowbat nila CP KO! >_<

Pero siyempre hindi ko sinasagot yung kay Lhanz no...
Asa siya!

pinindot ko yung answer call..

"Hello??" - July
"Oh? Napatawag ka?" - Ako

"Kasi ano ehhh..." - July
"Wazzup?" - Ako
"Hahaha. Patawa ka talaga" - July
"Pssshh. May naaalala tuloy ako." - Ako

Si Lhanz =_=

"Ano?? o baka sino??" - July

Lubdub!
Lubdub!

WAAAAHHH!!!! T______T

Hindi ako makapagsalita..

naiiyak nanaman ako....

"toooootooooooooot" sabi ko sabay end nung call.

I started to cry.
Sumisikip nanaman yung dibdib ko.
Badtrip naman >_<

Yung tungkol kay Lhanz...
Hindi ko padin nasasabi kay Bhessy ..
Wala akong lakas loob na sabihin yun.. T_T

Hayyssss...

Bakit ako umiiyak kapag naaalala ko siya?
Bakit lagi ko na lang dinedeny sa sarili ko na hindi ako nasasaktan sa pag iwas ko sa kanya.

:'(

I'm pretending to be happy when I'm not.

"Ruby Ann..."
"AY PALAKA!" - Ako

"Hahaha."

Nakakamiss naman tawa neto >_<
Pinunasan ko naman agad mga luha ko..

"Bakit ka nandito? diba sabi ko? Get lost?" sinabi ko habang hindi nakatingin sa kanya.

Lhanz's POV

"Bakit ka nandito? diba sabi ko? Get lost?" pagtataray niya.

"Pwede bang pagsalitain mo muna ako?? Pwede bang makapagpaliwanag ako? pwede ba??

pwede bang..

(Nag ring bigla yung cp ni Ruby Ann)

maging tayo...."

ay poteeekkk .
bakit ko nasabi yown!!
WAAHHH!!!

"Hello?! Sorry bigla kasing nadisconnect eh.. sorry talaga.... hah??? now na?? osige sige.. pupunta na ako diyan.." Ruby

"Ano ulit sinabi mo??" - Ruby

(_ _ ")

"Ahh wala... baka emergecy yan.. sige na.." -Ako

"Sige, bye! " nagsimula na siyang umalis..

"Ansaya talaga may DATE ata ako ngayon" sabi niya habang naglalakad.. talagang nagpaparinig ah...

teka nga..

tama ba pagkakarinig ko??

DATE?!!!

"BYE BYE!!!!" Sabay tumakbo na siya.

ANONG D ATE?!!!!!!!

SINO YANG EPAL N A YAN!!!!!!!!!!!!!!!!! >______________<

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

VOTE VOTE VOTE! and...
Comments are so much Appreciated :D

CSS#10: SPY

Loreen Rae's POV

Umuwi dito si Kuya Lhanz ng badtrip na badtrip.

*Blog*
*Blog*

Rinig ko sa kwarto niya.

Pagkabukas ko ng pinto...

O_____O

"Kuyaaaaa!!!!!"

Nakita ko si kuya na nakaupo lang sa sahig..

"Get lost." - Ku ya Lhanz

"WAAAHHH!!! Kuya yung kamay mo!!!!! Saglit lang!!" tapos tumakbo ako sa kwarto ko para kunin yung medicine kit
ko.

Pagkapasok ko sa kwarto niya, ganun pa din siya.
Nakatulala..

"Kuya naman ehhh!! Ano bang problema mo??!" sabay kuha ko sa kamay niyang duguan.

Whoaaaaaaaa >_____<

"Reen, wag mo muna ako kausapin" - Kuya Lhanz
"O sige, pero kailangan ko munang gamutin yan." tapos hindi na siya umimik habang ginagamot ko yung sugat niya.

Pagkatapos kong gamutin..

"Kuya..."
"Alis ka muna. Salamat" sabi niya sabay higa sa kama.

"Kuya naman eh... Si Ate Camille ba yan?!"
"Ma ybe?! Siguro kung hindi ko siya tinext nun edi sana ayos pa di n kami."

Anlaaaaa? anu daw? Hindi ko gets?!

"Ano?! Ang gulo mo kuya!" -Ako
"Ang masasabi ko lang.. wala na akong gusto kay Camille.." - Kuya

Whoaaaaaaa?
Is this for real?!!
Ibig sabihin...... tinamaan siya kayy...

"Hindi nga kuya?!"
"Matagal na kaya.." sabi niya habang nakasubsob padin sa unan niya.

whoaaaaaa.......

kay ate Ruby Ann!!!!!
Yeeyyy!!
Mas gusto ko si Ate Ruby Ann eh!
Masaya kasama yun!!!
Kaya siguro wala lagi si Kuya dito sa bahay >.<

"Si Ate Ruby noh?? Yieeeeeeeeee. mas gusto ko siya para sayo!" sabi ko sabay inalog alog siya.
"Ano ba Reen, oo na kanina ka pa makulit eh." - Kuya
"Whoaaa? Oo na daw .. Yieeeeeeeee!! Asan si Ate Ruby Ann?" tanong ko.
"HINDI KO AL AM! N AKIPAGDATE SIGURO!!" - sigaw niya

Hindi daw alam tapos nakipagdate XD

"PFFFTT! BWAH AHAH AH AHHAH A!!!"- Ako
"Tawa ka diyan? masaya ba yun?!"
"Nagseselos si Kuyaaaaa. Yieeeeeeeeeeeeeee!!!" tapos tinusok tusok ko yung tagiliran niya.
"Sino bang hindi? E halos ipagtabuyan niya na ako! Isang linggo na! Mababaliw na nga ata ako eh! Tapos sa isang
tawag lang nung lokong yun! Kung sino man yun! Kainin sana siya ng lupa!!! Hayyyysss...." - Kuya
"WAAAAAAAAHHH!!! Kinikilig ako!!! Answirti ni Ate Ruby Ann! HAH AH AHA"
tapos pinaghahampas ko siya ng unan.

Kinikilig ako! Hihihi!

Bagay kasi sila ehhh.
Saka... si Ate Ruby Ann ang dahilan kaya umingay yan si Kuya! Lagi kasing seryoso yan eh =_=

"Ara y ara y! bakit parang ikaw pa yung kinikilig diyan??"
"WAHAH AH A!! Eh kasee nakakakilig naman talaga eh!!"
"Mas maganda kung siya yung kikiligin." - Kuya

Whoaaaaaaa?!
Si Kuya ba itey ? XD
E ang torpe neto eh, yung mga dati niya kasing crush hindi niya kaya malapitan, tulad ni Ate Camille XD
Tapos ngayon?? Holooohh XD

"Kuyaaaaa! Iba na yan ah! Mahal mo na si Ate Ruby Ann noh?"

bigla siyang hindi nakaimik.

Lhanz's POV

tae naman itong si Reen..
Ano bang tanong yun?!

Bakit biglang tumibok yung puso ko ng sobrang bilis.
Parang sasabog na!

"Oy ku yaa!! Dali na! Secret lang naman natin eh" - Reen
"Hindi ko alam.. inlove na ba ako?" tanong ko.

Nakakahiya =_=

"HAH AHA! Yieeeeeeeee! Halata naman kuya eehhhh!! Yung ultimate mo ngang Crush hindi ka gumawa ng paraan
para maging close mo ehhh. Torpe! pero kay Ate Ruby Ann! Akala mo guguho na ang mundo kapag hindi nakita!
HAHAH AH A" - pang aasar niya.

"E sa namimiss ko yung tao eh."
"Whoaaaaaaaaa!!!!!! Tama na kinikilig na talaga ako niyan! ANG GWAPO KONG KU YA INLOVE N A!
YAHOOOOO!!!!" - Reen

(_ _ ")

"Hayyysss.. Labas ka na nga Reen."

"Ayaww!! Ma y naisip ako!! Magspy ta yo!!" - Reen
"Spy??" - Ako
"Yup yup! Sundan natin sila tapos pagnaghiwalay na sila.. imurder natin yung epal sa love story niyo! hahaha!" -Reen

pwede na?
Joke lang..

"Wag na... mamaya makakita pa ako ng di kanais nais" - Ako
"Whoooo~ Dami mong alam! Dali naaaaaa.. taraaaa." tapos hinila niya ako.

...Fast forward..

Kung nakikita niyo lang ang itsura namin ngayon, nakakahiya =_=
Parehas kaming may Shades..
tapos! yuck! Couple Shirt kaming dalawa..
Sana kung kami ni Ruby Ann ang nakasuot nito, edi matutuwa pa ako XD
>_<

"Kuya! Bagay pala tayo eh!" - Reen
"Pssshhh. Dali na! Ano bang binabalak mo?!"
"Asan ba si Ate Ruby Ann??" - Reen
"Hindi ko nga alam ehhhh.." - Ako
"Pssshh. Para saan pa ang pagiging mayaman natin kung hindi natin alam!"
tapos kinuha niya yung cellphone ko.
"Hoy hoy! Anong gagawin mo!" - Ako
"Tange lang ah?! Malamang titignan ko kung nasaan ang location ni Ate Ruby Ann, alam kong may nilagay ka ng
device sa cp niya hahahahaha!"

BUKING >_<
Yep, may device akong nilagay sa cp ni Ruby Ann para malaman ko kung nasaan siya, pero hindi niya yun alam. Sa
akin na lang yun kung paano ko ginawa. HAHAA!
Nagawa ko na dati yun kay Camille eh.. secret ulit kung papano XD

Pero talino ng kapatid ko ah? Hindi ko naisip yun eh XD

"Oh ano na??" - Ako
"HAH A! Nasa Mcdo sa SM!!" - Reen

>____< Naalala ko nanaman nung nagMCDO kami =_=

"Tara let's goooo!" tapos sumakay na kami sa Motor ko.

pagkarating namin sa McDo..
Nahagilap na agad ng mga mata ko si Ruby..

Aba'y nakikipagtawanan pa..
TOKWA!!

"Kuyaaaa, relax" tapos hinawakan ni Ree yung kamay ko.
"Parang sumusuko na ako sa pagiging spy na ito ahh... tara na nga umuwi na tayo!" medyo pagalit kong
pagkakasabi.
"Sige! Kapag may nangyari kay Ate Ruby Ann, makakakaya mo??" - Reen

Antalino talaga ng kapatid ko.

"Oo na! oo na!"

Bigla silang tumayo tapos palabas na sila..

"Huy huy! papunta na sila dito!" - ako
"Oo na alam ko" - Reen

tapos nagtago kami ng konti.

"Saan kaya sila pupunta?" - Reen
"Pssshhh... abay malay ko.."

Loreen Rae's POV

Inaantay na lang namin na lumabas sila Ate Ruby Ann..

Ayan na ..

Biglang...

NADULAS SI ATE RUBY ANN!!!!!
Dumaan kasi sa Wet Floor =_=

pero what's amazing??

SI KUYA YUNG SUMALO!!!!!
KYAAAAAAAAAHHHH!!!!!!!!!! PAR A SIYANG SI FL ASH XD

Hawak ni Kuya yung bewang ni Ate yieeeeeeee.

Oyo yy... nagkatinginan pa sila! WAH AH AHA.
Parang nanunuod lang ako ng drama XD
Kaso for sure hindi makikilala ni Ate si Kuya nuh, nakadisguise ata kami XD

"Pre, parang iba na yan!" sabi nung lalaking kasama ni Ate. EPAL YUN HA!

Whoaaaa!! Yung isang kamay ni Kuya na hindi nakahawak sa bewang ni ate!!! Biglang tumiklop!! Tapos nanginginig
na! WAAHHH!!!

"Te-teka kuya!! Oka y na po ako! Salamat talaga!!!" sabi ni Ate Ruby Ann tapos tinulungan siya ni Ku ya Lhanz
tumayo.

"Thank You talaga." - Ate R.A

hindi nagsasalita si kuya waaahh.
Ayy oo nga pala, baka makilala siya.

O______O

bi-bigla niyang..

WAAHHH!!!

Hinug ni Kuya Lhanz bigla si Ate Ruby Ann! OMO! OMO!!!
Nabigla din yung kasama ni Ate Ruby Ann. Hindi din makapaniwala..
Gaya ko XD

After 7 seconds ata??? Nagprocess din sa utak nung lalaki...
pero tumakbo na agad si kuya papalapit sa akin.

"HOY HOY!!!! Siraulo ka ah!!!" sabi nung lalaki na kasama ni Ate R.A

"Tara Reen!" sabay hatak sa akin.

WAAAAAHHH!!
Habulan ba ito!!!! >_____<

'"July!!!!!! Tama na yan!!!!" sigaw ni Ate Ruby

July??

Napatingin ako sa likod habang tumatakbo pa din kami.
Tumigil naman sa pagtakbo yung July na yun..

Patuloy lang kami sa pagtakbo ni Kuya
Nung makalayo na kami...

"Kuya! Tama na! Hingal na ako!" Sabi ko.

Bigla naman kaming lumiko papunta sa Department Store.

"*hingal* HAHAHA *hingal*" - Kuya Lhanz
"BALIW KA KU YA! Tawa-tawa ka pa diyan! *hingal*" - Ako

"Baliw na nga ata ako.........

sa kanya.." - Kuya Lhanz

"Wuuuuhhh! Banat banat ka pa diyan! Hindi mo naman masabi!" -Ako
"Nasabi ko na kaya...."
"Ang ano???"

"Hindi ka maniniwala.... pero..... sinabi ko na.. HAHAH AH A!" - Kuya

Baliw??

"Ano nga?!!!"

"Na mahal ko siya." sabi niya sabay namula XD

WAAAAAAAHHHHHHH XD

**

Pagkatapos namin magpahinga.
Siyempre sinundan ulit namin sila XD

Ang hirap din palang maging Spy >_<

Hindi ko alam kung saan papunta sila Ate ngayon, basta sinusundan lang namin yung sinakyan nilang jeep.

Ayan! bumaba na sila...

Nagpark naman kami ni Kuya agad...

Lhanz's POV

Nakakapagod na ah!
San ba talaga dadalhin ng July na yun yung babae ko xD
Echos ko lang yun.
Waahh. Nahahawa ako sa mga words ni Ruby Ann XD

Tumigil sila sa isang waiting shed...

?? Anong gagawin nila dun..

Umupo sila dun...
tapos..

Nag-usap..

"Kuyaa.. a yaw mo bang lumapit? Hindi natin marinig yung pinag uusapan nila eh" - Reen.
"Wag na.. antayin na lang natin silang maghiwalay.." - Ako
"Psssshhhh.." - Reen

Ma ya maya lang tumayo na sila...

Mukhang nagpapaalam na sila sa isa't isa....

Ma y parating na bus, hmmm. siguro uuwi na nga yung lalaki, buti naman.

nung malapit na yung bus...

bi-biglang...

O_____O

kiniss ni Ruby Ann yung cheeks nung July na yun...

and that breaks my heart :'(((((

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

VOTE VOTE VOTE! and...
Comments are so much Appreciated :D

CSS#11: Gulong-Gulo

Ruby Ann's POV

January na ngayon... tapos na ang Christmas Vacation.
Pasukan na nga bukas eh.. January 8 =_=
Wala padin akong balita kay Lhanz.

Anong nangyari dun???!!
Yung huling week ng pasukan hindi na siya pumasok!!!
Tapos hindi na siya nangungulit eh??!
Ako naman yung todo text sa kanya! At todo tawag nung Bakasyon!!
Kasi may hindi ako maintindihan!
Ma yroong bumabagabag sa akin.. may gusto akong maconfirm..
pero parang alam kong siya talaga yun!!

=Flashb ack=

Ma y Date kami ni July..
Pero isang Friendly Date lang iyon!
Nung kumain kami sa McDo, nagconfess siya ng nararamdaman niya para sa akin.

Yeah? Matagal na pala siyang may gusto sa akin, kaya pala lagi siyang nandun sa Karinderya na yun.
Yung Munch daw na babae na kasama niya, pinsan niya pala yun. Makulit daw kasi yung pinsan niya na yun, gusto
na may Call Sign silang dalawa.

Tapos yun? Sabi ko sa kanya. Crush ko siya..
Napangiti siya ng sobra pero nung dinugtungan ko na "DATI" bigla siyang lumungkot.

Pero sabi niya ok lang daw, atlis nagkaCrush daw ako sa kanya.
Sinabi ko din na may nagugustuhan akong tao kaya wag na siyang magtangkang ligawan ako, sabi niya... "sige kung
yun ang gusto mo."

Ang purpose ng date namin na yun, dahil last day na niya dito sa Mani la.
Uuwi na siya ng probinsya nila, sa Cebu daw.
Kaya pinagbigyan ko na syang makasama ako bago siya umalis.

Nung paalis na kami ng Mcdo ni July..
Pero dahil malakas ang trip ko, binilisan ko ang paglalakad sa wet floor..

Akala ko hindi ako madudulas..
pero akala ko lang yun..

Kasi nadulas ako =_=

Pero buti na lang at may mabilis na sumalo sa akin..

Hawak niya ang bewang ko..
Nakatingin ako sa kanya... ang bilis ng hearbeat ko nun!
At siya naman..nakatitig sa akin.
Nakashades siya kaya hindi ko siya mamukhaan.

"Pre parang iba na yan!" pagrereklamo ni July
""Te-teka kuya!! Oka y na po ako! Salamat talaga!!!" sabi ko.

Inalalayan niya naman akong tumayo.

"Thank You talaga." sabi ko ulit.

Hindi siya nagsalita ..

pero alam niyo yung ginawa niya??

Hinawakan niya ang braso ko at hinila para mayakap niya ako.

at nagsalita..

"Mahal kita."

LUBDUB!
LUBDUB! LUBDUB!!

Ang boses na iyon!
Siya yun ehh!!

Pero bigla na lang siyang tumakbo.. at hinatak yung babaeng kaparehas ng suot niya.
Couple shirt?
Pero bakit niya sa akin sinabi yun?

=Endof Flashback=

"AHHHH!!!!!!!!!!!!" sigaw ko nanaman sa kwarto ko.

Buti pa si bhessy, may date ngayon.
First Anniversary nila.

Hayysss..
=_=

MABABALIW NA KO!!

HUHUHUUHUHU!!!
Lagi ko kasi siyang nakikita ehhh..
Hindi kaya patay na si Lhanz? kaya nagpaparamdam?
Waaaahh!!! Wag naman!! :''(((

Hindi naman siguro..
pero bakit lagi ko siyang nakikita kahit saan ako pumunta??? :"(

Tumingin ako sa lamesa.
Nakita ko nanaman siya..

Naghahalucinate nanaman ako!!!! :'(((

Humiga ako sa kama.. pero nakita ko nanaman siya. nakatingin sa akin

"WAAHHH!!! Umalis ka na nga sa harapan ko! Nakakainis ka na!! Alam mo ba yun?! Asan ka ba talaga?! Hindi mo
sinasagot text or call ko!"

ngumiti lang siya at unti unting nagfade..
Baliw na talaga ako.

Tumingin ako kay Spongebob.

O___O

Bakit pati yung mukha ni Spongebob mukha ni Lhanz yung nakikita ko!

Kinuha ko si Spongebob.

"Meow"
"Bakit kamukha mo na yung lalaki na yun Spongebob? Nagparetoke ka ba?"
"Meow"
"Waaaahhh!! Mababaliw na ako!!" tapos ginulo gulo ko yung buhok ko.

"Nakakainis ka na Lhanz!!!!!"

Lumipas ang maraming oras..
NGANGA >____<

Ma y tumawag sa akin..

|Unknown Number Calling...|

"Hello.." malumanay kong sagot.

"Ate Ruby!! Hindi ka ba magpapaliwanag?!!"

?? Sino ba to?

"Hah? Anong ipapaliwanag? teka nga?! Sino ba to?"
"Waaahh!!! Si Reen po ito!!!! Ate dali na!! baka mahuli ako ni kuya Lhanz na kinakausap ka e!!"
"Hoyyy.. sino yang kinakausap mo??" rinig kong boses ng lalaki sa kabilang line..
"Kuya naman ehhhh!!! Hindi mo pa nga----"

"Ui Reenn!!"
"Toootooot"

Waaaaahhh!! Nag end na yung call =_=

Pero bakit ganun?!
Waaahhhh!! Namiss ko yung boses ng baliw na yun :(((

Naisipan ko munang pumunta sa bahay nila bhessy, baka nakauwi na yun.

Manghihingi ako ng advice.

Kumatok ako at si Kuya Randy yung nagbukas sa akin.

Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumalikod.
"Hoy! Ma y naghahanap na Baliw sayo!!!!!!!" sigaw ni Kuya ata kay Camille.
"Sino??????!!!!" - Camille

Lumabas naman ng pinto si Camille..

"Bhessyy......" sabi ko ng malungkot..

"AN YAREEE?!" - Camille

Hindi ko na mapigilan..

"Uwaaaaaaaaa!!!! T____T"

CSS#11.2 Takbo Takbo xD

"Hoy Baliw!! Tara nga dito!!" - Camille

Patuloy lang ako sa pag-iyak.
Inlove na ata siguro ako :'((

Tapos pumunta kami sa kwarto niya..
Sinabi ko sa kanya na lagi na lang niya ako sinusundan..
Totoo naman ehhh???

Tapos alam niyo kung anong sinabi ni Camille?
Wahahaha! Ayaw niya daw na magkaroon ako ng MUMU na boyfriend..
HAHAH A! Sabagay hindi ko naman sinabi kung sino yung sumusunod sa akin, eh wala na ako sa sarili ko nun eh.
basta iyak lang ako ng iyak..

tapos ang nakakatawa din.. parehas din pala kami ng inisip pero hindi naman ako katulad niya noh.. basta ang OA
niya umiyak pa siya. HAH AHAH A!

Nakakatats talaga ang pagmamahal sa akin ni Bhessy xD

Pero habang nag-uusap kami.. may narealize ako...
Mahal ko na nga din siguro talaga siya..
Kagabi kasi nagbasa ako ng Signs ng kung inlove ka ba sa tao na yun..
Tapos waahhh! Shemerluuu .. Confirm talaga na inlove ako..
Pero dinedeny ko pa! ang gulo gulo kasi eh =_=
Pero siguro.... siya talaga yung lalaking yumakap sa akin sa Mcdo .. at sinabing "Mahal kita"

KYAAAAAAAHH XD

(A/N: For more information sa mga napag-usapan nila... Nakasulat mo sa Chapter 11 ng Magazine :D )

Pero nakakatawa talaga reaction ni Bhessy kasi nga akala niya Mumu yung sinasabi ko hahaha.
At dahil sa tawa ako ng tawa, nagtampo pa nga eh.

"Huy Bhest!!" tawag ko sa kanya kasi hindi niya na ako pinapansin, bigla niya na lang kinuha yung cellphone niya at
nagsoundtrip.

Kaya naman kinuha ko yung cellphone niya.

"Akin na nga yan!!!" pagrereklamo niya..
"HAH AHA! Adik ka kasi eh .. kung ano ano iniisp mo.. oohh" tapos binalik ko yung cp niya.

"Hayyss.. Sige ano ba kasi yung nangyari???"

Sa totoo lang, hindi ko pa nakukwento kay Bhessy ang tungkol sa amin ni Lhanz.
Wala lang, kasi nahihiya ako. Nagkagusto ako sa lalaking may gusto sa kanya..
Naghahanap pa ako ng tamang time para sabihin sa kanya ang lahat.

"Kilala mo si Lhanz diba??" sabi ko
"Lhanz ??? Sino yun??!! " - Camille

Ayyy.. hindi niya nga pala kilala yun as Lhanz.

"Si Roby kilala mo??" tanong ko ulit.
"Ay malamang sa malamang... teka wait ...... wag mong sabihing ....." - Camille

Ay salamat! Nagets din!

"OO siya yun!!!!!" - Ako

"OH NO!!!! Si ya yung Mumu .. ibig sabihin ... WAAHHH!!!! Kailan pa siya namatay??!!!"

Ayyy..

***PAAAAAAKKK!!!

Nasapok ko tuloy adik kasi. Ipagpilitan ba? =_=
Waaahhh!!!! Bakit ba kasi ngayon ko lang tinanggap na mahal ko na yung baliw na yun!!

Hayyssss..

"Puteekk!!! hindi ko pa nasasabi sa kanyang mahal ko na siya patay na agad!!!" - Ako
"HUWAAATTT?!!!!!!!!"

Expected. Magugulat talaga siya..

"Ayyyssshh !! Hindi pa siya patay! at hindi siya MU MU! Ayyssshh!!! Saka ko na lang sasabihin sayo"

Tapos kiniss ko na siya at tumakbo..

Takbo takbo ..

Papuntang bahay nila =_=

Aiissshh! Malakas na loob ko ngayon na magtapat sa kanya..
Dahil Sigurado na ako, ayoko na magdeny.

Alam kong ikaw yun Lhanz..
Nung niyakap mo palang ako kilala ko na ikaw yun..
Boses mo pa kaya??

Pero sino yung babaeng hinatak mo.. :((
Pero wala na muna akong paki dun. Ang mahalaga masabi ko sayo ang nararamdaman ko..

Takbo takbo..

Lesheee.. mukhang gumana pa ata yung sakit ko ngayon ahh.
Sumisikip nanaman dibdib ko.

Aiisshh, pero dahil din siguro sa tumatakbo ako ngayon kaya hinihingal na ako.

Paglipas ng mga ilang minuto, sa wakas nasa tapat na ako ng bahay nila.

Wala dapat masayang na oras...

"LHANZ !!!! LUMABAS KA DIYAN!!!! KUNDI PAPASABUGIN KO BAH AY NIYO!!!!" - sigaw ko

naiiyak na ako..

ayan na nga umiyak na ako..

"LHANZ!!!! *sob* MAY SASABIHIN LANG AKO!! HINDI KO AL AM KUNG GALIT KA!! *sob* BASTA ANO!!!!!! GUSTO
KO LANG *sob* NA MALAMAN MO N A!!!!"

Hingang malalim..

"MAH AL KITA!!!! LH ANZ!!!!!!!!! MAH AL KITAAAA!!!!"

tapos umiyak na ako ng todo. Napaupo na ako..

Ang tanga ko kasi ehh .. bakit ko pa pinatagal ang pagdedeny .. edi sana nakasama ko siya nung pasko at bagong
taon ..

ang daming regrets :''((

Yumuko lang ako sa tuhod ko habang umiiyak.

Biglang may bumukas sa gate nila..

Siya na siguro yun.

"Kung hindi mo narinig uulitin ko.. mahal kita.."

mga ilang seconds ang lumipas .. wala pading reply.

Tinaas ko ang ulo ko para tignan kung anong reaksyon niya.

O________O

"Sure ka???" sabi nung matandang lalaki.

Nagtayuan ang balahibo ko!
WAAAAAAHHH!!!!

Pinunasan ko yung mga luha ko.

"Manong! Hindi noh! Asan po si Lhanz?! Siya po yung sasabihan ko!!! Hindi po ikaw!!!"
"HAH AHAH A! Joke lang iha. Narinig ko kaya yung confession mo, sayang wala yung anak ko."

AN AK?!

Ibig sabihin?!!

"Okay lang yun Darling! Navideohan ko naman eh! HAHAHA! Ang cute niya noh? Tapos papasabugin niya ang
bahay natin! AMAZING!!!!" sabat nung asawa niya ata.

WAAAHHH!!! MGA MAGULANG NI LHANZ!!!! >_______<

"Naku po! Pasensya na po talaga. Sorry po! Sorry po!" sabi ko habang yumuyuko yuko.

Nakakahiya =_=

"Halah ate!!!! Dalian mo!!! Kakaalis lang po ni Kuya Lhanz!! Dali baka abutan mo pa siya dun sa bus station ng village
natin, baka matagalan po kasi ang pagbalik niya eh! Dalian mo na po!!!!" - Si Reen yun.

Nakakahiya talaga..
Buong pamilya niya narinig pero siya hindi =_=

Pagkasabi ni Reen nun.. kumaripas na ako ng takbo.

Wala na ako dapat sayangin na oras..

Saan naman siya pupunta?!
Ano bang nangyari?!
Tsaka na nga ang madaming tanong..

Kailangan kong masabi sa kanya ngayon din ang dapat niyang malaman ...

BADTRIP N AMAN!!

TAKBUH AN NAN AMAN ITO!!!

Lhanz.... wait for me please...

Nung nakalabas na ako sa village..

Nakita ko na siya...

Tumakbo agad ako ...

*BOOGGSSSHH

Antanga nung bato!!!

HUMAR ANG!!!!

NADAPA TULOY AKO >_________<

huhuhuhu.

Umandar na yung bus.

Leshee naman!!!

>_____<

Pero imbis na tumunganga ako!!

TUMAYO AKO AT TU MAKBO!!!

HINABOL KO YUNG BUS!!
Parang sa movie lang ito ah?!!

"LHANZ!!! HOYYY!!!!!!!!" sabay pukpok dun sa bus habang tumatakbo.

Sakit ng binti ko uwaaaaa~

"MANONG DRIVERR!!!!!! *hingal* SAGLIT LANG!!!!!!!!!"

Narinig ba ako?!!!
Leshee mukhang hindi!
De aircon kasi yung bus na sinakyan niya eh =_=

Takbo..

Takbo..

ASHJKKL!!!!!

suko na ako sa kakatakbo :'((

pero..

TUMIGIL YUNG BUS!!!!!!!!!!!!!!!!

YESSSS!!!!!!!!

Tumakbo nanaman ako at sa wakas nakapasok din sa loob.

"Iha, wag mo na uulitin yun mamaya madisgrasya ka pa." sabi nung driver
"Salamat *hingal* po talaga Manong! Salamat!!! *hingal*"

Tapos hinanap ko na si Lhanz...
Medyo hinihingal pa din ako pero hindi na masyado...

Umandar na yung bus .. buti na lang nakahawak agad ako sa bakal kundi plakda xD

Asan na ba yung mokong na yun..

Ayun!!!
Nakaheadset, habang nakatingin sa cp niya =_=

Bakit ang gwapo niya ngayon?
Leshee! Makikipagdate ba ito?! >______<

Lumapit ako sa kanya at tinanggal yung headset niya.

Nanlaki yung mga mata niya nung makita ako..

"HOY!!! *hingal* SIRAULO NA MAY MALAKING TOYO SA UTAK!!!" sigaw ko..

huminga ako ng malalim at pumikit....

"MAH AL KI-----"

*Bloooogggg

CSS#12 Cheesy XD

Lhanz's POV

Thanks author, pinag POV mo din ako =_=

Hayyyyssss...
I'm so frustrated sa pangyayaring iyon.
Umuwi akong luhaan at duguan.
De joke, duguan lang ang kamay.

Pagkatapos din ng insidenteng iyon...
Hindi na ako pumasok..
Wala akong gana... ayoko muna siyang makita..
Pinagbawalan ko din si Reen na kausapin si Ruby Ann.
Hayyysss....

Papunta nga pala ako ngayon sa debut ng kaibigan kong babae.
Kaya heto ako ngayon, gwapo xD

Hahaha!

Ayan na dumating na yung bus..
Sumakay na agad ako..

Kinuha ko yung headset ko at nagsimulang magsoundtrip.
Mamaya maya lang huminto yung bus..
Ma y sumakay malamang =_=

eto ako .. busy sa paglalaro ng Temple Run xD

Ma ya maya lang may biglang tumanggal ng headset ko.

O________O

Is this for real??!
Baka naghahalucinate nanaman ako =_=
pero teka nga? bakit pala ganito yung itsura nito? Mukhang gusgusin??

"HOY!!! *hingal* SIRAULO NA MAY MALAKING TOYO SA UTAK!!!" - Ruby Ann

LUBDUB!
LUBDUB!
LUBDUB!
Yung puso ko nanaman >_____<

pumikit siya at nagsalita.

"Mahal Ki----"

Bigla siyang natumba O_____________O

"RUBY!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Ruby Ann!! Hoy hoy!!" sabi ko habang inaalog siya.

PUTEEEEEEKK!!!!

"Dalin mo na siya sa ospital" sabi nung babae

Binuhat ko na agad siya at bumaba ng bus.

Buti na lang at may huminto agad na taxi.

"Manong sa pinakamalapit po na ospital" sabi ko

buti na lang pinaharurot ni manong..

"Ruby...." tapos niyakap ko siya.

Ano bang nangyari??
Puteeek namaaaaaann talagaaaaa >________<

Pagkarating na pagkarating namin sa ospital..
Agad namang may tumulong sa akin at dinala si Ruby Ann para matignan ng doktor.

"Doc! Doc!! Ayos lang naman po siya diba?!!!" bakit naiiyak ako T_T

"Ano bang nangyari??" tanong sa akin.
"Bigla na lang po siyang nahimatay kanina."
"Oh I see.. sige ako na muna ang bahala dito" tapos may humila na lang sa aking mga nurse para palabasi n ako sa
kwarto.

Ruby Ann...
Sino may gawa niyan sayo?
Yung JULY ba na iyon?!
LAGOT SA AKIN YUN!!!!!!!! GGRRRRR!!

Pero teka nga wait..
Ma y sinabi siya kanina eh..

"Mahal Ki----"

Mahal ki ??
kita??

Ako?!

TAL AGA?!

Teka ngaaaa! Bakit ang saya ko!!!! XD
pero hindi pa dapat muna ..
sana magising na siya ..
sana talaga.. Lord help po..

Lumabas ng room si Doc.

"Okay naman siya sobrang stress at pagod lang.. tapos may nakita din akong sugat sa mga tuhod niya... pero hindi
naman masyadong malala.. saka mayroon pa akong problemang titignan. See you later" - Doc
"Salamat po!!"

agad naman akong pumasok sa loob ng kwarto.

Nakita ko siyang natutulog..

Ang ganda niya talaga.
Kaso ang gusgusin niya. Ano kaya ang nangyari dito? May kabaliwan nanaman siguro siyang ginawa =_=

Tinignan ko yung sinabi ni Doc sa tuhod niya... buti na lang nagamot na din...
Humingi ako sa nurse ng face towel at isang maliit na planggana na may laman na tubig.

"Sir, kaano ano niyo po ba yung pasyente??" tanong nung Nurse..

????

"Boyfriend niya po ako."

HAHAH AH AHA XD

"Sabi na nga ba eh. Bagay po kayo, sige sir!" tapos umalis na yung Nurse.

Nilubog ko yung facetowel sa tubig tapos pinigaan ko..
Sinimulan kong punasan yung mukha niya.

"Ruby... Narinig mo yun? Bagay daw tayo!"
"Hmmmmmmmm"
waaaaahhh! Magkakamalay na ba siya??

"Ruby?? Gising ka na ba???"

"Tange ka ba?? hhhmmm...... nakakainis ka... " sinasabi niya habang nakapikit padin ang mga mata niya ...

Halahh . baka nagsasalita lang siya habang natutulog .. ang cute XD

Lumapit ako sa right side niya para makita kong mabuti yung mukha niya.
Ang cute cute :3

"Bakit ako nakakainis?" tanong ko ulit. hihi XD
"kase mahal na kita..... Lhanz........... mahal kita........."

LUBDUB!
LUBDUB!

Di nga??
KYAAAAAAAAH XD

ay ang bakla XD

WAAAAAHHH!! MAH AL AKO NI RUBY!!!!!!!! IS THIS FOR REAL???!!!!!!!!!!!

"di nga? isa pa nga." - ako
"nakakainis ka na ah.... " bigla siyang ngumuso XD

"Mahal kita..." - Ruby

anong ginawa niya??

"Hoy!! Anong ginawa mo?!"
"Andami namang tanong!!!!!! Malam ------" bigla siyang dumilat.

At umupo.

"Kanina pa ako nagsasalita??" - Ruby
"Oo." - Ako
"Waaaaaahhh! Buti na lang.... waaaahhh!!! nababaliw na ako! waaahhh!!"

???

"Anong nangyari??" - Ruby
"Bigla ka nalang nahimatay kanina sa bus.."

"Ikaw kasi! Nakakainis ka!!" - Ruby

Biglang pumasok si Doc..

"Oh? gising ka na pala.. dapat hindi ka masyadong nagpapagod alam mo naman siguro na --"
"OPO DOC! SORRY PO DOC!! OKAY NA PO AKO DOC!!!" sigaw ni Ruby Ann.

Problema nito?

"Tara na Lhanz!! Kahit hindi pa tayo masyadong ayos, Gutom na talga ako eh.. alis na tayo.. "

Baliwag talaga =_=

"Doc pwede na po ba siyang umalis??" pagtatanong ko.
"Hah?? Ahhmm Oo naman, pero iha alam mo naman na---"
"OPO OPO!!!!!! AL AM KO PO!! SORRY PO!!! Tara na Lhanzzz!!!!" sabay hatak sa akin.

"Yung swero mo ohh!" sabi ko
"Ayyy !! (tapos tinanggal niya) tara naaaaa!!!" sabay hila sa akin.

**
"1,000 pesos po lahat sir."
"WAA-- WAN TAWSAN???!!!!" - Ruby

Binigay ko na agad sa babae yung bayad.
"Okay thankss.." tapos nagsimula na ako maglakad.

"HOY LHANZ!! bakit ang mahal naman nun!!!"
"kanina ka pa kaya natutulog dun.. alam mo naman na kada oras ang binabayaran sa ospital diba?? hayysss...akala
ko nga hindi ka na magigising ehh." naglalakad padin ako hindi ko siya tinitignan..

Hindi ako makapaniwalang ganito ulit kaming dalawa.
Akala ko hindi ko na siya ulit makakasama .. ang engot ko lang pala talaga nung pinagtaguan ko pa siya.

"Teka nga! Anlaki ng pera mo ah! Nangutang ka pa ba? Wahhh!! Lhannzz!! Sorry talaagaaa!!" - Ruby

Hinarap ko siya.

Ruby Ann's POV

Bigla niya akong hinarap.

Nakulitan siguro sa akin.
Eh ang mahal naman talaga nung binayaran niya ehhh =_=

Lumapit siya sa akin..

LUBDUB!
LUBDUB!

"Kahit gaano pa kamahal yung babayaran ko, okay lang kasi Mahal kita"

>///////<

Hinampas ko siya sa braso.
Teka nga? Kinikilig na ko hah.

"BALIW KA!" tapos nauna na akong maglakad palabas ng hospital.

Medyo paika ika padin ang paglalakad ko, sakit talga ng mga tuhod ko. T_T

Nasabi ko na bang mahal ko siya??

Humarap ulit ako sa kanya.

"Teka wait.. narinig mo ba yung sinabi ko kanina sa bus?" - ako
"Ang alin??" - Lhanz
"Weeeeeehh? Hindi mo talaga narinig??"
"Ang ano nga?!"
"Na...."

Lubdub!
Lubdub!

"Waalaaaaaa. Nevermind!!!" tapos nagsimula na akong maglakad, ang hirap naman sabihin!!! >_<

Nakakainis talaga! Ayun na yun eh! Dapat narinig niya!! Kaso hindi!!! nahimatay daw ako eh..
Tapos yung mga nangyari...Panaginip ko lang pala yun...
Pero okay nadin yun kiniss ko kasi siya ihhh. hihhii XD

Bigla niya akong hinawakan sa kamay.

"Kain tayo, akala ko ba gutom ka na?" - Lhanz.
"Oo nga... hindi na kaya ako makakain ng mabuti dahil sayo!!" - Ako

Medyo nagulat siya sa sinabi ko.

Pinitik ako sa Noo.

"Mag uusap tayo ng masinsinan mamaya."

Gulp.

Bigla niya akong binuhat..

"Oy o y! Mabigat ako ibaba mo na ako, kaya ko naman ehh!!!" -Ako
"Ikaw? mabigat? san banda?? saka Ayokong nahihirapan ka."

>//////<

tapos sinakay niya na ako sa taxi tapos bumaba kami sa pinakamalapit na Restaurant.

**

Walang umiimik..
parehas lang kaming nakain..

"Lhanz.... saan ka nga pala----"
"Sabi ko mamaya na tayo mag uusap. Kumain ka na diyan."

>_____< Katakot.

**

Pagkatapos naming kumain..
Sumakay na kami pauwi...

Bumaba na kami sa jeep.

Bigla siyang umupo..

"Sakay" - Lhanz

?
"Sakay???" tanong ko.

"Pssshhh. Hindi ka pa ba nag pipiggy back riding??"

? Ano yun??

"Hah? Ano yun? HAH AHAH A! Baboy ka? HAH AH A!"

Tumayo siya at hinawakan yung dalawang braso ko ..
parang pinayakap niya sa akin yung likod niya.

"Hoy hoy!!!" - Ako
"Pssshh. Pasan? Alam mo??"
"AAAAAHHH!! Pasan!!"
"Pssshhh.."

tapos binuhat niya na ako..

LUBDUB!
LUBDUB!

Lakas ng tibok ng puso ko >_______<

"Game na..."
"Maglalaro tayo??" - Ako
"Napakapilosopo mo talaga" - Lhanz

Binatukan ko nga.

"Aissshh. Namiss talga kita..." - Lhanz.
"Ikaw lang?? Ako din kaya namiss kita.."

Walang umimik..

"Lhanz"
"Ruby"

sabay pa kami =_=

"Ikaw na mauna" - Ako
"Kamusta kayo ng boyfriend mo?" - Lhanz

"PFFFFTT! H AHAH AH A!!! Kailan pa ako nagkaboyfriend??"
"Pssshhh.. magsabi ka ng totoo...." seryoso niyang pagkakasabi.
"Hindi ko siya boyfriend.."
"Eh bakit mo siya kiniss??"

O____O

"Hoy! Edi ikaw nga yung yumakap sa akin dun sa McDo!!!"

Lhanz's POV

=_=

"Ano... Oo naman .. ako nga yun .." medyo nahihiya kong sinabi..

Bigla niya akong niyakap ng sobrang higpit.

"Lhanz.... Mahal din kita..."

Napangiti nanaman ako ng sobra.
>___< pero bakit niya kiniss si July.

"Eh bakit mo nga kiniss yun!!!"
"Ahh yun ba? last na ata kasi naming pagkikita yun eh. Uuwi na siya sa probinsya nila... friendly date lang ang
nangyari. And that Kiss is not that Special...."

napangiti nanaman ako.

"Ikaw ahh.. stalker ka na pala. HAHAHH A!" dugtong niya.
"Nakakabaliw ka kasi."

bigla niya akong binatukan.

"I love you Lhanz."
tapos niyakap niya ako ulit..

Lubdub lubdub

Malapit na kami sa playground .. nakakangalay din pala itong ipasan xD
Pero parang nawala bigla .. niyakap niya ako waaaaaah XD

"Bakit hindi ka na pumapasok hah?" tanong niya.
"Broken ako eh" mahina kong sinabi. sa wakas nakatungtong din sa Playground XD

"HAH AHA! Kung ano ano kasi iniisip mo!! Teka nga!! Sino yung babaeng hinatak mo hah?! Two timer ka ah!!!" tapos
sinabunutan ako ..

(Play the Video at the Right side) [A/N: I-PLAY NIYO!!!!!!!!!! >______<]

hahaha. selos xD
pero ang sakit ng sabunot niya ah!!

"AR AY! ARAY!! Si Reen yun!! Wag kang malikot mahuhulog ka niyan ehh!!"

pero nahulog na nga talaga siya .. hindi lang siya .. pati ako sinama niya =_=

Buti na lang mejo madamo dito .. hindi masyadong masakit yung pagkakabagsak namin.

"HAH AHAH A!" - tawa ni Ruby habang nakatingin sa langit.

Ako din tuloy napatingin .. Ang ganda!!
Ang daming stars :D

"Bakit ka nakatawa diyan?" - Ako
"Parehas lang pala tayo nagselos nung araw na iyon. Ang kulet lang" - Ruby

Tapos ngumiti nanaman siya.
Naiinlove nanaman ako..

Tumingin siya sa akin..
Anlapit lang pala ng pagitan ng mukha namin sa isa't isa.

Ruby Ann's POV

Nagkatitigan nanaman kaming dalawa..
Gwapo talaga ng lalaking to.
Naka formal kasi siya. Basta! Gwapo talaga >_<

"Bakit pala ang gwapo mo ngayon?" - Ako
"Lagi naman kaya akong gwapo."

"Pssshhh.." - Ako
"Hahaha! Dapat kase aattend ako ng debut ngayon .. kaso yung isa diyan ... pinigilan ako..."
"So, sinisisi mo pa ako??" sarcastic kong pagkakasabi.
"Hindi naman, natuwa nga ako eh." - Lhanz
"Weeeeeehhh." ako
"Oo nga! Kasama ko yung mahal ko dito sa Favorite Place ko... tapos magkaholding hands kami (tapos bigla niyang
hinawakan kamay ko) habang nakatingin sa mga stars" - Lhanz

Baliw XD

"Ang ganda ng stars noh?" sabi ko habang nakatingin sa langit.

"Parang ikaw ..( napatingin tuloy ako sa kanya ) Alam mo bang dati hanggang tingin lang ako sayo?? Pero ngayon.
Hawak hawak na kita"

>////<

"Cheesy mo ah! hahaha" - Ako
"Ikaw kaya nagturo sa akin maging chessy"
"Wuuuhh!! At bakit sa McDo mo pa naisipan magConfess Torpe boy??"
pang aasar ko.
Torpe naman talaga yan eh! Halata naman.. Kay bhessy wala man lang moves na ginawa XD

"Ma y nabasa kasi ako sa McDo... "
"Ano naman yun??" - Ako

(tinignan niya ako ng seryoso)

"Love ko to..." - Lhanz

Bigla nag automatic nanaman yung ngiti ko.

"Kanina ka pa ah!" tingin ulit sa langit.
"Kinikilig ka naman!" sabi niya...babatukan ko sana siya pero hawak niya nga pala yung kamay ko..

gagamitin ko sana yung isa kong kamay pero nahawakan niya ito ..
at bigla niya na lang akong hinatak papalapit lalo sa kanya ..

Leshee tong lalaki na ito!
Papatayin ako sa kilig eh!

Konting maling galaw ko lang mananakaw niya First kiss ko takte!!

"Ano yung ginawa mo sa panaginip mo??" - Lhanz

Ramdam ko yung hininga niya... waaahhhhh..

LUBDUB
LUBDUB

taee ... waaaahhh .. naalala ko nanaman yung panaginip na yun. Masyado lang akong desperada nun ehh
>________<

"A-ano.. walaaa akong ginawa..."
"Alam ko meron....."

*SMACK*

"Diba ganun yun??" - Lhanz

>///////<

Bigla ko siyang tinulak..

"BAKIT MO GINAWA YON!!!!?" umupo ako bigla.

Umupo din siya.

"HAH AHAH A! Ako nga kinissan mo sa panaginip mo eh. Bumabawi lang ako!" Lhanz
"Dapat sa panaginip mo na lang din ginawa yun!!"

Argggghhh..

>/////<

Kunware ayaw XD

"Wuuuuuhh!! Tara nga dito.." hinawakan niya yung wrists ko at hinatak ulit..

Niyakap niya ako.

It was a gentle hug.
I hug him back..

"Lhanz, I lo ve you." - Ako
"I love you more." - Lhanz

>///<

Bigla na lang siyang kumanta..

"No

one

else

comes

close

to

you...

No one makes me feel the way you do..."

"You’re

so

special

girl,

to

me.... (>/////<

Lalong

humigpit

yung

yakap

niya

sa

akin..)

And you’ll always b e, ETERNALLY.."

Sige na! Ipagdiinan mo pa ang ETERNALLY! H AH AHA XD
Kileg so much >____<

"Everytime

I

You always say the words I love to hear"

hold

you

near....

"Girl with just a touch, you can do so much... No one else come close.."

"Alam mo ba kung bakit ito kanta ko sayo??" - Lhanz
"Hmm. Bakit?"
"Wala kasing makalapit sayo, sadista ka. HAHAH A!!"

tinulak ko nga bigla.

"Ouch! Tignan mo yan!!" - Lhanz
"Baliw ka eh!" - Ako
"Baliw sayo..."

>/////<
tapos lumapit nanaman sya sa akin at tinignan ng sobrang seryoso...

"Ruby Ann..... alam ng lahat na torpe ako.. pero dahil sayo nagbago ako..
dahil siguro sa kabaliwan mo at pagiging sadista mo kaya siguro natauhan ako."

napapangiti ako waaaaaahh xD

"Baliw ka talaga..." - Ako

"Hahahaha. Kaw kasi eh... Pero gusto kong sabihin sayo ng buong puso... walang halong biro at katorpehan..

Mahal kita.."

tapos niyakap niya nanaman ako.. i hugged him back also.

he whisper to my ears..

"I love you girl in every way...........Let's b e together like this..."

CSS#13 First Monthsary >//<

Ruby Ann's POV

Muwahahaha! Awuuuuuuuhh.
Kami na ni Lhanz... isecelebrate namin ang aming First Anniversary ngayon..
Echosera.. hahahaha!!
First Monthsary palang naman ^______^

Nag aayos palang naman ako ngayon..
Actually nasa C.R ako ngayon .. tumatae ..
De joke .. Naliligo ako wahahaha ..
Date date din mamaya yahooooo!! XD

Hmmm...
Pano naging kami??

Ganito.....Nung gabing yon.... hindi ko pa siya sinagot...
Ayyy hindi ko siya nasagot... kase may umepal xD

=Flashback=

"I love you girl in every way...........Let's b e together like this..."

Kinikilig na talaga ako XD
Wala lang umimik nun .. magkayakap lang kami.
Oo na ba ang isasagot ko?
Sige na nga.

"O---"

"PRRRRRRRTTTTTTTTTTTT"

Bigla ko tuloy natulak si Lhanz sa sobrang gulat.

"HOY!! KAYONG D AL AWA N ANAMAN!!! N AKOOOO!!! KAYONG MGA BATA TAL AGA! Uwi na uwi!! " tapos
binubugaw pa kami ..

"Pssshhh. Panira ng moment. Tsk" - Lhanz

Natatawa ako na ewan, hahaha! basta yung mukha ni Lhanz?? para siyang nalugi.
HAHAH AH A! XD

"Uwi na po kami! sorry po ulet!" mejo inis niyang pagkakasabi.

Pinipigilan ko lang tumawa .. hahahaha

Hinawakan niya lang ako sa kamay tapos hinila na ako paalis ng playground.

"Panira talaga yun kahit kailan" - Lhanz
"Kalma lang po... oyaaaaa.... nasarapan ka na sa paghawak ng kamay ko ahh.. " - Ako
"Bakit?? Tayo na diba??"

>:)) wahaha may naisip ako XD

"Hindi pa kaya!" sabay alis ko ng kamay sa kanya.

Tinigniyan niya ako ng masama.. tapos nagpout.

"HAH AHHA! Ang cute mo Lhanz! Isa pa nga!" - Ako
"Psshhh. Tayo na eh! Ang daya naman oh!!!" tapos nagpapapadyak siya na parang bata. Parang timang ang puteek
XD

"Hoy! Hindi bagay sayo noh! Antanda mo na nagpapabata epek ka pa!" - Ako
"Kasi naman ehhhh!! TAYO N A EH!! TAYO N A!!"
"Wala pa akong SINASABI!! Wag kang ASSU MIN G!!" - Ako
"Pssssshhh.... Eh........ eh kailan tayo magiging tayo?!" - Lhanz XD
"Liligawan mo pa akong ng isang BUWAN!"
"I-isang BUWAN!!! Bakit ang tagal naman!!!" - Lhanz
"Wala ka ng magagawa. Kung Ayaw mo!! EDI WAG MO!!!! Buti pa si July..." tapos nag wa lk out na ako.

Nakakailang lakad na ako .. abay hindi pa din ako sinusundan. Bahala nga siya diyan!
Kahit na may nararamdaman na kami para sa isa't isa, hindi naman dahilan yun para maging kami. Siyempre noh?!
Kailangan mapatunayan niya muna! Ayokong m aloko. Hmp! >_<

Mamaya maya may naramdaman akong kamay sa wrist ko at bigla na lang akong hinatak..

niyakap niya ako waaaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!

"Kahit isang taon pa yan... hindi ko uurungan yan.. mahal kita eh"

=EndofFlashback=

Yieeeeeeeeeee!!! Kilig kilig hahahahaha!!
At ayun nga!!
Niligawan niya ako ng isang buwan!! HAHAH AHAH!!
De joke .. dahil sa ginawa niyang yun .. 3 weeks lang tuloy .. napa -OO ako! ANG D AYA!! BASTA!!! ANG D AYA NIYA!
XD

Ganito kasi yun ... kailangan masabi kong "Tayo na" para maconfirmed na kami na talaga.
Kaya hangga't maaari... sa weeks na lumipas hindi ko masabi sa kanya yung word na yun xD

Pero .. biruin nyo....
Lagi niya akong hatid sundo ..
Lagi niya din akong nililibre ..
tapos ..
Siya nagloload sa akin! HAAHH A!

Grabe noh ? Tumatanggi na nga ako eh .. kaso ayaw niya .. mamimiss niya daw ako XD awuuuuh!
Tapos kapag magkasama kaming dalawa .. HAHAHAH A! Ang daming umeepal .. ewan ko basta ang DAMING EPAL
kapag magmomoment kaming dalawa HAHAHAH A! Kaya medyo nahirapan siya sa panliligaw niya sa akin XD

Teka...
Ano nga ba ang ginawa niya at napa-OO agad ako??? XD

Ayoko na magkwento naiinis padin ako kasi ang daya niya. H AHAHH A!

Lhanz's POV

Yun oh?!
First Monthsary namin ngayon ni Ruby Ann.
Excited na ako! WETEWEET !!

Author: Lhanzzzz! Ikaw na nga magkwento kung pano mo napasagot si Ruby Ann!!! Andaya nun eh! Hindi sinabi!!

Ganun? Loka talaga yun!
HAHAH A!!
Sige na nga ..
Ako na magkukwento..

=Flashb ack=

Isang malalim at malamig na gabi...

Kumatok ako sa gate nila..

Kinabahan na agad ako nun...
First time kong gagawin ito.

hindi ko maimagine na ang torpeng gaya ko gagawin to =_=

Sinama ko pa si Reen. HAHAH A!
Magaling kasi yang mag gitara eh XD

Ako ?? WAH AHAH! Kunwari nag gigitara ako .. pero si Reen talaga yung tutugtog..
Nakatago lang siya wahahaha XD

Ma y dala din akong gitara. Props xD

Nagsimula na siya magstrum .. edi umacting na ako na naggigitara ..

"Uso pa b a ang harana? ..

Marahil ikaw ay nagtataka .....

Sino b a 'tong mukhang g*go?
Nagkandarapa sa pagkanta ...

At nasisintunado sa kaba....."

"KUYAA!!! TAPOS N A PO ANG CHRISTMAS!!!! BELATED MERRY CHRISTMAS NA LANG PO!!!"

Si Ruby Ann yun =_=

Pinagpatuloy ko padin yung pagkanta ko kahit argghh .. ang baliw talaga nun!

"Meron pang dalang mga rosas suot nama'y ...
Maong na kupas ... "

Tumingin ako kay Reen, nagpipigil ng tawa. Arrgghh .. pero pinagpatuloy ko padin ..

"At nariyan pa ang b arkada ....
Nakaporma naka b arong sa awiting daig pa minus one at sing along"

"KUYAAAAAAAAAA N AMAN EHHH!!!" sigaw niya sa loob .. bigla niyang binuksan yung pintuan nila..

"SABI K----" napatigil siya ng makita niya ako.. sakto..

"Puno ang langit ng b ituin.......

At kay lamig pa ng hangin.......

Sa'yong tingin akoy nab abaliw giliw......." ( napangiti siya .. ka ya napangiti din ako )

"At sa awitin kong ito ...........

Sana'y maibigan mo....

Ib ubuhos ko ang buong puso ko.......

Sa isang munting harana............ para sayo..... "

SUCCESS!!

Lumabas siya ng gate.

"Wuuhh. Sabi na nga ba eh! Hindi ikaw yung nag gigitara.." sabi ni Ruby Ann nakita niya kasi si Reen na nakatago
ayytss -.-

(_ _")

"He-he. Hi Ate Ruby! Si-ge... u-wi na po ako......" sabi ni Reen sabay takbo pauwi =_=

"Ruby Ann....." - Ako
"Ano?" - Ruby

LUBDUB..
LUBDUB...

"Pwede na ba kitang maging girlfriend?"
"WAHAH AH A!!! ASA KA NOH!! Di purket nangaroling ka lang sa akin sasagutin na kita. Uwi ka na nga, gabi na
oh...."

=_=

"Hindi PANGANGAROLING YUN! H ARAN A PO YUN!!!" argghhh. san bang planeta to galing .. pasalamat siya love
ko siya =_=

"Ahhh... ganun pala yun! HAH A!" - Ruby

TING!!!!!! Biglang may lumiwanag sa utak ko. XD

"Usap muna tayo saglit.." tapos hinila ko siya papasok ng bahay nila.
"Trespassing ka ah..." - Ruby
"Magiging asawa mo naman ako eh" - Ako
"PPsshhh.. siguradong sigurado ah!" - Ruby
"Oo naman."

"Meow"
"Ang cute talaga ng pusa mo." - Ako
"Mana sa akin eh..." - Ruby
"Edi pusa ka pala?"
"Oo tapos ikaw ASO hindi tayo bagay.."

=_= inisnob ko nga bigla.

Tumayo na ako tapos nag akmang paalis na ng bahay niya.

"OY! JOKE L ANG LHANZ!!!!" tapos hinawakan ako sa braso. WAH AHH A XD

"Diba hindi naman tayo bagay??" palungkot epek ko.
"Ewan ko! Waaaaaahh!! Joke lang yun ehh!!!" - Ruby
"Ayoko na. Away mo ako! Uuwi na ako.. bye" tapos lumabas na ako sa pintuan.

"OY LHANZ!!! JOKE NGA LANG YUN EH!!! SORRY N A!!!"
"Libre mo muna ako." - Ako

hihihi xD

"Ehh... anong ililibre ko??" - Ruby
"Cornetto disk ... tapos kakantahin natin yung City on the Tree HAH AHAH AH A" - Ako
"Weww... a yoko na nga! bahala ka diyan inasar mo ko!" - Ruby
"Ikaw pa yung nagtampo ah!! Ikaw na nga yung hinarana ko! Tapos inasar mong Nangaroling lang ako! BELATED
MERRY CHRISTMAS!! PSHHH!!!! AYOKO N A! Kung hindi mo ako ililibre! BAHAL A KA! Uuwi na ako!" tapos lumabas
na ako ng gate..

"OY LHANZ!!!!!!!" tapos tumakbo siya sa akin hinawakan ako sa wrist ko.
"Ano? Lilibre mo na ako??" - Ako

"Oo na! Psshh. Para kang bata eh!"
"Ikaw kaya yun..." tapos umupo muna ako sa bench sa tapat ng bahay nila.

"Oh?! Anong ginagawa mo diyan?! Kala ko ba lilibre kita??"
"Bakit may dala ka na ba diyang pera??" - Ako
"Oo! Ta yo na.... gabi na oh..." tapos hinatak niya ako napatayo ako..

HAHAH AH A Gumana xD

Pero nakatayo padin ako. HIndi ako umalis..

"Ano bang problema mo? Gusto mo kaladkarin pa kita? TAYO NA SABI EH!"sabay hatak sa akin .. pero hindi padin
ako nagpahatak.

"Talaga?? Tayo na??" - ako

"AYY ENGOT! Ulit ulit!!! TAYO N A NGA EH!!!"

"Isa pa nga..."

"TAYO N A--------"sabi niya tapos bigla siyang NAMULA.

Sa wakas nagets din XD

"HAH AHAH AH AHAH A!!!" - Ako
"WALANJO KA!!! ARRGGHHH!!" tapos pinagpapalo palo ako.
"Wala ng bawian yan ah!!!"
"ANG DAYA MO ANG DAYA MO!!!"
"HAH AHA!!! I lo ve You Ruby Ann..."

=EndofFlashback=

Wahahaha!! Kala niya ah xD
Eto na ayos na ako!

Sugurin na natin si Ruby XD

Sumakay na ako sa motor ko at pumunta sa bahay nila.

At sa inaasahan..
Bukas ang gate pati ang pinto =_=

Agad akong pumasok at sinara. Nakuuu ! Baliw talaga yung babae na yun.

pumasok ako sa loob ng bahay niya.

"Ruby???"
"Meowwww" si spongebob.

"Si Ruby Ann?"
"Meow"

(A/N: Tama yan Lhanz! Sa pusa ka magtanong! AYOS YAN!! AH AH AHA)

Adik na author ... hayyysss .. Nahahawa na ata ako kay Ruby Ann =_=

"AAAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!!!!" rinig kong sigaw sa C.R

"RUBY ANN?!!!!" pumunta agad ako banta sa C.R

"WWAAAAAHHHH!!!! WAHHHHHH!!!!!!!!"

"RUBY!!!! ANO BANG N ANGYAYARI?!!! HOY!!!!" - Ako
"WAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!"

Poteeeeeekk!!

Sinipa ko yung pintuan.

*BLOOGG

O________O

"WWWWWAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!"

Isang tabo ang nakikita kong lumipad papunta sa akin..

*Boooooogsshh

Ruby Ann's POV

(Play the Video at the Right Side) [ I-play niyo x D]

*BOOOOGGSSSHH

Plakda !!!!

SAPUL! BULLS EYE! H AHAH AH AH A GALING KO TALAGA XD

agad kong hinatak yung towel tapos pinulupot ko sa katawan ko...

Kala niya hah!
Grabe .. nakakatakot talaga >______<

Kakatapos ko lang magbanlaw ng biglang may ipis na lumipad lipad.
WAAAHHH >_______<

Hayyss..
matignan nga kung sino yung bastos na lalaki na yun... kanina pa yun tawag ng tawag... eh hindi ko naman malaman
kung sino kasi nga nasa C.R ako saka yung ipis .. waaaah >____<

Pagkalabas ko..

Te-teka...

si Lhanz.. yun ahh!!!

"Uwaaaaaaaaaaa!!" - Ako

Agad ko siyang pinuntahan.

"Oy Lhanz!! Lhanz!!!!" tapos inalog alog ko.

Grabeeehh ... sapul siya sa noo =_=

"Halahh .. Lhanzzzz Sorry talaga... hoy ho y!!!"

Waaaaaahhh :'(

"POTEK KA LHANZ!! WAG MO KONG TAKUTIN NG GANYAN! HINDI NA MAGAND A YAN!!"

Wala padin.. huhuhu..

"Oyyy-------" bigla na lang ako nakaramdam na may yumakap sa bewang ko. Napaub ob tuloy ako sa kanya.

"HOY!!! LOKO KA AH!!!!" tapos pinagpapalo ko siya.
"HAH AHA! Tae ang sakit talaga.." - Lhanz..
Tapos tumingin ako sa kanya..

"Hala hala sorry talaga!! kaw kasi ehh .."

"Kiss mo na lang noo ko para gumaling na"

pssshh..

*kiss

"Ayan na. Gagaling na yan..." - Ako

"A-aw ... pati ata yung labi ko natamaan.. ang sakit din eh.." - Lhanz

Binatukan ko nga..

"Barbero ka!"

"Dali na! KISSS!!!!!!!!" sabay turo sa labi niya.

Lechugas na lalaki yan!
Nag iinit mukha ko eh >____<

"Tumigil ka diyan ha! Magbibihis na ako.." tapos tumayo na ako ..

Bigla niya nanaman akong hinatak..

poteeeekkk muntikan na ako mahubaran >______<

"You look so hot, pati ako naghahot na." - Lhanz

"LECHE KA LHANZ! LUMABAS KA NGA! BERVERT! BER VERT!!" sabay palo ko sa kanya.

"PFFTTT! HAH AH AHAH AH A !! ANONG BER VERT!!!"

Hindi ba yun bervert? AMP!

"BASTA YUNG BASTOS!!"
"AH AH AHA BAKA PER VERT?! AH AHAH AH AHA"

"WATEVER!! LABAS!!!"

Lhanz's POV

"WATEVER!! LABAS!!!" sabi niya .. pero siya naman yung umalis hahaha.

Pumunta siya ng kwarto niya at sinara.

HAHAH A! BERVERT XD

"Oy! Magbihis ka ng maganda ah. Antayin kita.. Bervert! H AH AHAH AH AHA"

Hindi ako makamove on! HAH AHAH A!
Kaya lalo ko tong minamahal eh. Lagi akong pinapasaya :D

"Ewan ko sayo! Nawawalan na ako ng gana magcelebrate. Kainis ka!" sigaw niya..

Luuhhh.. LQ nanaman? XD Lumapit ako sa pinto ng kwarto niya.

"Sorry na Ruby..."
"Haha. Joke lang.. sige na antayin mo ko wait lang .. Gamutin mo yang noo mo!"

Adek talaga. Kala ko galit eh XD
Humanap ako ng salamin.
Waaaaahh.
Grabeehh .. napuruhan ata =_=

Ma y malaking pasa >_< tapos medyo nagbubukol na siya. Edi habang nagbibihis siya... ginagamot ko na lang yung
kawawa kong noo =_=

Pagkatapos ng 15 mins. lumabas din siya sa kwarto..

O______O

Ang ga---

"OH ANO!? NGANGA KA NOH! H AHAH AH A! Ngayon lang ako nag-ayos pasalamat ka! Mahal kita" - Ruby

>///<

"Ang ganda ng girlfriend ko. Ang swerte ko talaga" - Ako
"Buti alam mo! Tara na!"

sabay kapit sa braso ko.
Para tuloy ako nakaramdam ng kuryente sa buong katawan.

Shocks .. ganda niya talaga

(See picture at the Right Side)

**

Sa Star City namin napag usapan na magdate.

"WAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" sigawan naming lahat .. nakasakay kami ngayon ni RUBY
ANN sa Star Flyer

GRABEEEEE !! MAMATAY N A ATA AKO XD

"RUBY ANNN!!!!!!!!!!"
"ANOOOOO?!!!!!!" - Ruby
"KAHIT MAMATAY AKOOO NGAYONNNNNN!!!!!!! OKAY LAAAAANNNNG!!!!!!!!!!!"
"ANO?!!!!!"
"KAHIT MAMATAY AKOOOOO!!!! ATLIS NAKASAMA KITA ULIT DITOOOOOOO!!!!!!!"
"HINDI KO MARINIIIIIIG! AAAAAAAHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!"

**

Nagpunta kami sa Bumper Cars.

"AH AH AHAH A" tawa ko.

Nabunggo kasi siya.

"Arrghhh.." tapos sinimulan niya naman akong bungguin.

Tapos nagbungguan na lang kami. HAHA mga buang XD
Pagkatapos namin don. Sinakyan pa namin yung mga rides na hindi namin nasakyan nung first time na pumunta
kami dito.
TAKE NOTE: Sweet kami wahahaha XD
Pagkatapos nun..

"Uy, mag gagabi na." - Ruby
"Oo nga ehh.." - Ako

Ruby Ann's POV

Grabeeeeehh ! Saya much! Ibang iba ang saya ngayon! hahaha!
Kami na laging magkaholding hands.
Wuuuuhh .. subuan pa ng ice cream kanina. Hihihi :))
Tapos ang dami na naming pictures. Yeyyy :">

"Uy mag gagabi na ah?" sabi ko.
"Oo nga ehh..." - siya
"San na tayo ngayon??" - Ako
"Uwi na tayo." =_=
Sa totoo lang .. hindi niya pa ako binabati ng Happy Mot.Mot =_=
sa text lang kaninang umaga..
Hayyyss .. ayoko nga na ako unang babati. Bahala siya =_=
Edi sinunod ko na lang yung gusto niya.
Umuwi na nga kami ..
Ilang oras din yung byahe kaya nakatulog ako sa kanya buti na lang hindi ako nahulog xD

**

"Rub y........"
"Hmmm...." antok pa ko =_=
"Andito na tayo." - Lhanz
Umayos na ako ng upo.. nakayakap lng kasi ako sa kanya XD
Pagkatingin ko sa kanan ko..

O________O

"Whoaaaaaaa!!! "

Yung playground .. ANG GANDA!!!!!
Ma y mga christmas lights kasi..
Basta ang ganda talaga ..
Para siyang naging isang Romantic Place .. >///<

"Tara..." hawak niya sa kamay ko at pumasok sa play ground..
Pinaupo niya ako sa swing ..

"Wait lang.." Tapos may kinuha siya dun sa sulok .. ewan ko kung anong meron dun ..
Ma y dala siyang Cake.. Uwaaaaa~

Lumapit siya sa akin at medyo nagbend habang hawak niya yung cake na may kandila na number 29 ♥

"Happy Monthsary Mahal ko"
>///< Speechless ako eh..
kaya nikiss ko siya sa cheeks.
Namula naman agad siya.

"Hipan na natin!" - Ako

"Wait lang kanta tayo..." - Lhanz
"Ng ano??" - Ako
"City on the tree. H AH AHA" - Lhanz
"Pssshhh... hindi padin tapos yang issue na yan??!" - Ako

"Joke lang mahal ko eh.."
ano ba naman yan .. mahal ko talaga tawagan namin?? XD
"Mahal ko??" - Ako
"Bakit mahal ko?" >////<
"Happy Monthsary din!" - Ako

Agad naman siyang ngumiti ng malapad na malapad XD

"Psshh. Tama na! Kinikilig na ako! Hipan na natin yung kandila. " - Lhanz
"HAH AHA! Ge!"

tapos hinipan na namin..
Ma y kinuha siya sa bulsa niya ..
Pumunta siya sa likod ko..

"Anong gagawin mo??" - Ako
"Basta.. stay put ka lang diyan"
Tapos galing sa likod .. pinakita niya sa akin..
Isa siyang necklace .. ang kyuttt..
basta mayroong gold ring sa necklace tapos may "Love" na nakaukit.

tapos sinuot niya ito sa akin..

Hinawakan ko yung ring na yun.. ang cute talaga.

"Meron din ako niyan...." sabi niya sabay pinakita niya yung sa kanya. Iba nga lang kulay pero pareh as ng design.

Whoaaaaa :) so cute talaga!!!

"Lhanz Th---"

Hindi ko na natuloy yung sasabihin ko kasi bigla niya na lang ako niyakap mula sa likod.
Tapos nakapatong yung ulo niya sa shoulders ko.

Kinikilig na ko leshee >///<

"For the most special girl in my Life .. (ramdam ko yung hininga niya sa tenga ko waaaah XD)

The one that I love the most... and

My only one Crazy Sweet Saddist..........

......Happy First Monthsary..."

CSS#14 A Promise

Sa lahat ng nagbabasa.
Vote and Comment :*
HAHAH! Unli eh nuh ? XD
Thank You Sayo! dahil hanggang dito binasa mo pa din. hihi :3
================================================

Eto pala yung Couple Necklace nung dalawa xD

(See Pictures at the Right Side)

Lhanz's POV

So many bad things happen........
Pero sa lahat ng iyon .. Nagtulungan kaming dalawa. :))

Una nung niloko daw ni Miko si Camille.

Sayang ...wala ako nung oras na iyon. Baka hindi lang sapak ni Ruby Ann ang tumama s a kanya, kundi pati ang
kamao ko.
Pero wala na akong gusto kay Camille ok??, pero kahit papano diba? Naging Friends kami.

Pagkatapos nung LOKO thingy na iyon, nag iba ng ugali si Camille.
Masyado siyang harsh magsalita. Minsan nga medyo nag away pa kami eh, basta kasi ... kawawa si Ruby Ann sa
kanya. Pinagsasabihan lang naman siya. Hmp >__<

Tapos dumating din yung time na muntikan na kami magbreak ni Ruby Ann.
OO! H AH A! Dahil lang kay Spongebob xD

Wag niyo na alamin. That is past xD

Ano na ngayon??

March 27, 2001
Malapit na kami Grumaduate!
Yahoooo!!!!!

BTW our Official Date na naging kami is ... January 29,2000 xD

Eh yung year na 2000 . Ma y February 29 diba? HAHAHA! Ka ya nga nakapagcelebrate kami ng First Mot.Mot eh xD
Tapos ngayong year wala =_=

Eh dahil hindi daw madaya si Ruby Ann, sundin daw namin ang dapat.
Kaya tuwing February... kapag walang 29 .. walang celebration ng Mot.Mot
HAHA!

Kaya bali .. ngayon ..
Imbis na 1 year and 1 month na kami Last Month.
Sa March 29 pa tuloy. Tsk. Di bale, 2 days to go.
Graduation din pala namin yun! Haha.

(A/N: Kaya kung pipili kayo ng Mot.Mot wag 29! HAHAHA! o kaya 30 and 31 mahirap sa calendar eh. May nag
momot.mot kaya ng ganun? tingin niyo? di ko din alam eh! HAHA)

Nga pala.. Kilala ko na din yung Mama ni Ruby Ann. Hihi :))
Medyo close na kami! WAHAH AH!!
Kapag kasi magVi-videochat sila ni Ruby Ann, lagi akong epal. Ansaya! Legal na legal kami ^_^v
Sana nga magkita na kami nun sa personal eh. Basta ang bait sobra :))

Back to Reality.
Andito nga pala ako sa school ngayon.

Practice ng graduation =_=

"Hoy Lhanz! Tahimik mo nanaman" - Ruby
"Alam mo namang tahimik lang talaga ako pag sa school eh" - Ako
"Wuuhh. Oo na po! Ge punta na ako sa upuan ko."

Tapos hayyysss.
Kabagot talaga!
Paulit ulit yung kanta.
Paulit ulit kakabisaduhin yung ewan! aytsss

Pagkatapos ng ilang oras.
Yahoooo! Uwian na din!

Agad kong pinuntahan si Ruby Ann na kasulukuyan ngayon na nakikipag usap sa bestfriend niya.

"Ru----"

"Bhessy, gagraduate na tayo oh. Balik ka na sa dati." - Ruby
"Mauna na akong umuwi. Bye" cold na pagkakasabi ni Camille then umalis na siya.

"huk huk huhuhu" - Ruby
agad akong lumapit sa kanya at niyakap siya.

"Tahan na. Andito na ako oh.... Babalik din sa dati si Camille.... Marerealize din niya yun."
tapos hinaplos haplos ko yung buhok niya habang umiiyak siya.

Ruby Ann's POV

Mabilis ang araw na lumipas.
Heto na ang pinaka inaabangan ng lahat.
Ang aming graduation..

"Congratulations! Batch 2001!!"

Nagpalakpakan naman ang lahat.

Ngayon ay nagyayakapan na ang mga kabatchmates ko.
Halos lahat ay umiiyak..
Ganon din ako.

Sino nga ba ang makakalimot sa High School Life?
Para sa akin ito ang pinakadabest na stage ng pag aaral.

"Mahal, Congrats!" sabay yakap sa akin ni Lhanz. Niyakap ko din siya.
"Congrats din" - Ako

Gusto ko sana na unang yayakapin ko ang bestfriend ko.
Kaso asan siya? Andun. Kasama ang Mama niya.. Wala siyang kaemo emosyon.
Kung pwede lang huntingin ko na ngayon yung Miko na yun. Ginawa ko na!

Gigilitan ko talaga ng leeg yun >_____<

"Okay ka lang? puntahan mo na si Camille" - Lhanz
"Sige."

Tapos pumunta ako banda sa kanila.

"Ui Ruby! Congrats" bati sa akin ni Tita Amy
"Thank you po Tita." - Ako

"Bhessy... Congrats" then I hug her.
"Thank You."-Camille

Habang yakap yakap ko siya..
Hindi ko talaga mapigilan ang umiyak ng sobra.

Asan na ang bestfriend ko?
Yung laging makulit.
Yung laging nakangiti.
Yung laging nang aasar sa akin :'(
Yung laging kasama ko sa lahat ng kalokohan.
Yung nagpapalakas ng loob sa akin sa tuwing feeling ko susuko na ako..

"Okay ka lang ba Ruby?" - Tita Amy
"*sob* Opo." sabay punas ko sa mga luha ko. Tapos umalis na ako sa pagkakayakap kay Camille.

Wala padin talaga siyang emosyon.
Nakatingin lang siya sa mga nangyayari.

:'(

"Gusto mo sumama sa celebration namin sa bahay?" - Tita Amy
"Wag na po. Inimbitahan po kasi ako ng mga magulang ni Lhanz na magcelebrate at mag -overnight po sa kanila eh"
- Ako
"Ah sige. Una na kami" - Tita Amy
"Sige po. Bye Bhessy!" sabi ko tapos ngumiti ako ng sobrang lapad.

"Bye" tapos umalis na sila.

Hindi ko nanaman mapigilang umiyak :'(((
Si Bhessy lang talaga ang close ko mula nung First Year ....
Pero nitong Fourth Year mas naging close ko na si Lhanz.. kasi hindi mo talaga makakausap si Camille ng matino.

Haysss..

Ma y bigla na lang yumakap sa akin mula sa likod.

"Tara na.. inaantay na tayo nila Mommy"

Si Lhanz..

"Sige" sabi ko.. kinuha niya naman yung kamay ko at pumunta sa mga magulang niya. Andun din pala si Reen.

"Ate! Ang ganda mo po talaga!" - Reen
"Ikaw din. Salamat!" - Ako
"Oh siya! Tara na! Gora na to!" mommy ni Lhanz. Hyper nga eh. Nakakatuwa xD
"Mom! Umayon ka nga po sa Edad niyo." iritang pagkakasabi ni Lhanz

inapakan ko nga yung paa niya.
"Ouch!" - Lhanz
"Masaya nga yung ganun eh!" - Ako
"Tama ka diyan! Buti pa si Ruby Ann! Kampi sa akin! Tara nga dito Ruby! Hayaan mo yang anak ko! Lagi yang kontra
sa akin" sabi ng Mommy niya sabay kapit sa braso ko.

"Hehe. Tita salamat po" - Ako
"For what?"
"Sa pagtanggap po sa akin sa pamilya niyo"
"Sus, yun lang eh! Hahaha! Kasalan na to!" - Tita Laisa

BTW..
Mommy ni Lhanz si Tita Laisa
Daddy ni Lhanz si Tito Royce

LR haha :)

"Haha, ang kulet niyo po talaga tita" - Ako
"Wuuuh. Ikakasal din kayo, nakooo wag kang makikipagbreak sa anak ko ah! Baka magsuicide yun!"
"Hahah. Hindi naman po.."

:'((

"Darling! Lumagpas na kayo! Andito kaya yung sasakyan!" sigaw ni Tito Royce
"AY! I'm sorry Darling my Babes! Here we go!!" tapos bigla na lang akong hinatak ni Tita tapos tumakbo papunta sa
kanila.

**
@ Lhanz's Residence

"Hmmm! Charaaap!!" - Reen
"Sarap po tita! The best!" - Ako

Sarap nung spaghetti *U*

"Hahaha! Geh kain lang kayo. Specialty ko yan eh!" - Tita Laisa
"Yan gusto ko sa asawa ko eh! Galing magluto *clap* *clap*" - Tito Royce

Tinignan ko si Lhanz
Wala lang. Kain lang ng kain =_=

"Hey Baby Lhanz! Anong masasabi mo sa luto ko? Ikaw lang yung hindi umimik diyan!" - Tita Laisa
"Don't Call me Baby Mom." sabay subo ulit ng spaghetti

"Psshhh. Ano nga?" - Tita Laisa
"Delicious." - Lhanz

"Yieeeeeeeeeee!"- Tita Laisa

"HAH AHAH A" nagtawanan kami nila Reen at Tito Royce.

Ang kulet talaga ni Tita.
Hayyysss... :'(

Pagkatapos naming kumain...
Dinala ako ni Lhanz sa kwarto niya.

Dinala niya ako sa higaan...

"Ma y papanuod ako sayo."

Pinatay niya yung ilaw tapos pagbalik niya sa kama. Dala niya yung Laptop niya.

Tapos dumapa kaming dalawa sa kama.

Clinick niya yung video. Tapos umakbay sa akin.

Ang pambungad ng video..

"HAPPY 13th MONTHSAR Y MAH AL KO!!!!!!"

napangiti agad ako nun.
Oo nga pala..
Mot.Mot namin ngayon..

"Happy 13th Monthsary din, Mahal ko.." sabi ko sabay kiss ko sa cheeks niya.

Napangiti nanaman siya ng sobraaaaaang lapad. HAHA xD

Tapos sunod yung mga picture namin..

Naiiyak ako poteeeekkk.

Lhanz's POV

Argh! Nang-aakit nanaman itong mahal ko eh.
Kinissan ako sa cheeks . hihi!
Tuwa naman ako XD

Habang pinapanuod niya yung movie na ginawa ko.

Bigla na lang siyang umiyak.

"Uy... wag mo na nga panuorin iiyak ka lang pala eh." - Ako
"Hindi *sob* natutuwa lang kasi talaga ako. " sabay punas ng luha niya tapos ngumiti.

Niyakap ko siya.

"Mahal ko, wag mo ako iiwan hah?" - Ako

Bigla siyang humagulgol.

"Hala? Okay ka lang ba talaga?" - Ako

"Ano. *huk* naalala ko lang si Bhessyy *huk*"

pinause ko muna yung video.

"Tara nga dito"

Hiniga ko sya, at humiga lang ako.

Tinakpan niya yung mukha niya ng mga kamay niya habang patuloy padin sa pag -iyak.

"Mahal, andito naman ako diba?? Babalik din si Camille, bigyan mo pa siya ng konting panahon"
"*huk* Si-sige *huk*"

tapos kinuha ko yung mga kamay niya sa mga mukha niya.

"Tignan mo ko" - Ako
tumingin naman siya sa akin.

"Mahal kita..." tapos parang lalo siyang naiyak.

"huhuhuhuhu" -Ruby

lumapit ako sa kanya at niyakap ko siya.

"Ano bang problema?" - Ako

umiling iling lang siya

"Sure ka ba?" - Ako
Nagnod lang siya.

Hayyss. Sana bumalik na si Camille sa dati...

"*sob* Lha-Lhanz..." -Ruby
"hmmmm.." - Ako

"Kantahan mo ako..."
"Anong kanta??" Ako
"Yung makakatulog ako..."
"Hmm? wait" sabi ko sabay tumayo sa kama. Para kasing may naririnig ako sa labas ng kwarto.

Lumapit ako sa pinto.

"Mommy, b aka makulong po si Kuya Lhanz... pigilan po natin sila..."
"Ano ka ba! Maganda nga yun eh! Gusto ko na magkaapo! YAY!!!"
"Pssshh. Mommy b akit ang tahimik??"
"Baka in silence mode pa sila .. mamaya pa yung ---- "

Ruby Ann's POV

Nung tumayo si Lhanz papunta sa pinto..
Inayos ko na lang muna yung laptop. Nilagay ko muna sa table na malapit sa kama ni Lhanz.
Tapos umupo ako.

Nakatayo lang siya dun? Anong meron?

Nung bigla niyang binuksan yung pinto ay biglang tumumba sila Tita Laisa at Reen.

"MOM!!!!!!!!???????" sigaw ni Lhanz na parang iritang irita.
"Wait!!!" sabi ni Tita sabay ta yo. Tinulungan niya din si Reen na tumayo

"Mali ka ng inaakala mo! hahaha" - Tita
"Oo nga kuya! Napadaan lang po kami dito. He-he"

"Stop Lying Reen!"
"Oo nga Reen! Hindi tayo napadaan dito... diba naglalaro tayo??" - Tita Laisa
"Ahh---ehhhh -- opo mommy!!" - Reen

tapos bigla silang naglaro..

"Nanay.. Tata y... Gusto ko tinapay ... " Tita Laisa & Reen
"Lhanz and Ruby gusto ko APO!" - Tita Laisa

Napangiti na lang ako sa dinugtong ni Tita, haha xD

Nasapo na lang ni Lhanz yung ulo niya sabay biglang sinarado ng malakas yung pinto.

"Kalma lang oy!" - Ako

Lumapit siya at umupo din sa kama.

"Hayyyss. Sorry talaga Ruby... Nakakahiya talaga sila. Arggh!!" sabay hawak niya sa ulo niya.

Lumapit ako ng konti tapos niyakap ko siya.

"Kalma na kasi..." - Ako
"Wag ka ngang ganyan! Nakuu baka magawa ko yung gusto ni Mommy eh"

?

"Ano yun?" - Ako

Yung apo kaya??

>///<

"Hahaha! Wala!"
"psshhh. Baliw..." - Ako

"Sayo....." - Lhanz

tapos bigla niyang hinawakan yung mukha ko.
At unti unting nilapit papunta sa mukha niya..

WAAAAHH!!

Napapikit na lang ako bigla.

Ang bilis ng tibok ng puso ko! AMP >______<

At

(Enkkkkk bukas ng pinto)

"LHAAAA------------" - Tita Laisa

Napatingin naman kami bigla ni Lhanz sa pumasok bigla.

"MOM?!!!!!!!!" - Lhanz
"Ahh- Ehh- HAH AH AHA! SOREEEEEEHH!! magbibigay sana ako ng proteksiyon eh"
"MOOOOOOOOM????????????!!!!!!!!!!!"

WAAAAAHHH!! Galit na si Lhanz >__________<

"Sabi ko nga. Ge! Enjoy!" sabi ni Tita Laisa sabay sarado ulit ng pinto.

Nakayuko lang si Lhanz habang hawak ulo niya.

Bigla na lang siyang humiga sa kama.

"Ui Lhanz.. okay ka lang?" - Ako
Nagnod lang siya.

Lumapit ako sa kanya tapos hinug ko siya.

"Wag na magalit. Tara ako na lang kakanta" - Ako

Sabay humarap siya sa akin..

*Smack

>///////<

"Baliw ka!" - Ako
"Hehe. Si Mommy kasi eh! Epal!" - Lhanz
"Psshhh. Tara tulog na tayo" - Ako
"Tulog na agad? *pout*"

"HAH AHA! Ang cute mo talaga kapag nag pout" - Ako
"Pssshhh! Wala na tayong gagawin??" - Lhanz
"Anong gagawin?"
"Walaaaaa." - Lhanz

"Ano nga?!" - Ako
"Wala nga."
"Edi okay sige. Good Nayt!!" sabi ko sabay pumikit na ako.

*Smack

>////<

"Nakakailan ka na ah." - Ako
"Ngayon lang eh." - Lhanz

>////<

Tapos hinila niya ako...
at hinug.

"Ako na lang kakanta..." - Lhanz
"Good" - Ako

Habang yakap yakap niya ako..

Nagsimula na siyang kumanta..

(Play the Video at the Right Side)

"When the visions around you,
Bring tears to your eyes......"

Nagsimula nanamang magsilabasan ang mga luha sa aking mga mata.
Lhanz..... :'((
May sakit ako sa puso....

"And all that surround you.....
Are secrets and lies...."

Napatigil siya nung medyo sinisinok sinok na ako.

"Umiiyak ka ba??" - Lhanz
"*huk* hayaan mo lang *huk* ako umiyak.. *sob* please..." - Ako

Hindi na ako makahinga :'((

"Sige.. hanggang sa makatulog ka. Iloveyou mahal ko." sabay kiss niya sa noo ko..

Lalo nanamang nagsilabasan ang mga luha ko.

"tutuloy ko na hah...." - Lhanz

hawak hawak ko na yung bibig ko habang umiiyak :'(((

"I'll b e your strength...
I'll give you hope....
Keeping your faith when it's gone.."

:'((
Lhanz..... sorryyy hindi ko sinabi...

"The one you should call,
Was standing here all along.."

"And I will take
You in my arms
And hold you right where you belong
Till the day my life is through
This I promise you
This I promise you..."

Ito na siguro ang pinakamahirap kong gagawin..

"I've loved you forever,
In lifetimes b efore......"

Wag mo naman akong pahirapan hah?. :'''((

"And I promise you never...
Will you hurt anymore"

"I give you my word
I give you my heart ....
This is a battle we've won
And with this vow,
Forever has now b egun..."
"Just close your eyes
Each loving day
I know this feeling won't go away
Till the day my life is through
This I promise you..
This I promise you.."

ilang seconds na ang lumipas.... hindi ko na siya narinig pang kumanta...
Mukhang tulog na ata siya.

Ako na lang magtutuloy ng kanta.

"*sob* Over and over I fall.... "

"When I hear you call....

Without you in my life b aby... huhuhuhu..

*sob * I just wouldn't b e living at all... *huk*

"And I will *huk* take....
You in my arms *sob*
And hold you right *sob * where you belong..
Till the day my life is through *sob*
This I promise you....."

Umupo ako.
Pinunasan ko ang mga luha ko..

Todo pigil na talaga ako sa pag-iyak.
Masama kasi sa akin yun..

"Lhanz *sob* may sakit ako sa puso.....Sorry *huk* sorry talaga...."

:'((

"Pero wag mong kakalimutan... na mahal na mahal na mahal kita... hah???"

:'((

"Every word I say is true.....
This I promise you.....
Ooh, I promise you..."

Lumapit ako sa kanya at hinalikan siya sa kanyang mga labi...

"I will love you forever...."

This I promise you.........

CSS#15 Everything Changes

Lhanz's POV

Months past by....
Walang balita..
Walang kahit ano....

"Kuya....... Tama na yan........" - Reen
"Ano na?! May balita ka na ba sa kanya?" - Ako
"Kuya naman ehhh!! Baka may pinuntahan lang yun si Ate!"

:'(

"Antagal naman Reennnnnn...." naiyak na talaga ako..

"Kuya naman ehhhh *sob*" tapos niyakap niya ako..

"Hintayin mo lang si Ate.... *sob* mahal ka nun *sob*"

"Ehh bakit ganito??! Nang-iwan na lang siya Bigla! Wala man lang siya sinabi?!! Ano ako? Manghuhula??"
"Kuya tama na pleaseeee" tapos kinuha niya yung beer na iniinom ko.

Actually....
Sembreak na ngayon...

Mag-Nonovember na..
Antagal tagal na niyang nawawala..

Nung pinuntahan ko si Camille nung mga bandang July...
Hindi niya daw alam...
Baka daw lumipat na daw ng bahay ...
Tapos umiiyak si Camille nun .. sayang hindi nakita ni Ruby na kahit papano nagkaroon na ng emosyon ang kanyang
bestfriend.

Ako eto ngayon??
Nangungulila ng sobra sa kanya.

Asan na yung Mahal ko :'((
Bukas mot.mot na namin ..

Hayyss....
Nagcecelebrate nga ako kahit wala siya eh.
Ansaya diba? :'((

********

Loreen's POV

"Oy Loreen.... Tulala ka diyan?"

Hayyss =_=
Yung makulet kong bestfriend yown! si Charlene. xD

"HOY!!" tapos inalog ako.

"Wag ka magulo Charlene! may iniisip ako" - Ako
"Ano nanaman yan? Lalaki yan noh!"
"OO!"
"Yieeeeeeeeeeeeeeee. New Crush???" - Charlene

=_=

"SI KU YA!" - Ako

"Uyyy... yung gwapo mong kuya!!! Kamusta na yun??" - Charlene
"Ayun. Nababaliw na ata."
"Halah bakit???"
"Bigla na lang kasi nawala yung girlfriend niya eh"
"OH NO?! Kinidnap??"
"Tange hindi. Basta.. umalis na lang ng hindi nagpapaalam..."

"Hmmmm" sabay hawak niya sa baba niya.
"Hindi kaya---"
"Ano??" - Ako
"Ma yroong sakit yung girl tapos waaahh! hindi niya sinabi kasi ayaw niyang masaktan yung lalaki.."

???

"Hindi niya ba inisip na mas nahihirapan ang lalaki kapag iniwan niya ng CLUELESS??"
"Oo nga nuh?! Eh yun kasi yung kadalasang napapanuod ko eh. Tapos sa huli .. mamatay yung babae tapos pag
nalaman nung lalaki hindi kakayanin magpapakamatay na din! Uwaaaaa~! Naalala ko yung sa She's Dating the
Gangster! Kaiyak yun teh! Basahin mo!"

=_=
"Hayyyss. Ano ba yan Charlene! yung matinong sagot naman oh? mamaya talaga magsuicide na yung kuya ko
nako"
"Hmmm. Hindi ko din alam ehh .. hayyyss sakit nga sa ulo yan"

***

Lhanz's POV

2 years passed.
Madaming nagbago sa akin.
Tinagurian nga akong Cassanova dito sa school eh.

"Hi Lhanz..." si Luisa yun, Ysa for short.

Ahmmm...
Crush ko yun! >____<

"Hi Ysa!" - Ako

"Tara sabay na tayo maglunch" sabi niya.
"Sige"

Tapos yun pumunta na kami sa Canteen at bumili.

Humanap kami ng place ng pagkakainan.

"Uy! Nakagawa ka na ba ng mga plates???"

"Hindi pa nga eh. Hirap takte! Sakit sa ulo" - Ako
"Oo nga eh. Badtrip nuh? Haha! Ikain na lang natin."

"Hmmm. Lhanz... nagkagf ka na?"
bigla akong nabilaukan.
"Oo naman noh! Ano bang tanong yan?! Hello??! Cassanova? Walang Gf? HAHAH A!!" - Ako
"Hmmm. I mean... yung seneryoso mo!"
"Oo naman"i said in a cold voice

"Nagbreak kayo?" - Ysa
"Hindi. Bigla na lang kasi siyang nawala eh."
"Bakit? Anong nangyari??"
"Hindi ko din alam. Hayyysss.... miss ko na nga eh"

"Yieeeeee. Swerte naman nun" - Ysa
"Ha? ako nga swerte dun eh."
"Bakit? Ma yaman? Maganda?"
"Hindi siya mayaman .. pero maganda siya buong pagkatao niya ... "

"Nayss.. yan ang boyfriend!" sabay palo sa balikat ko.

Naalala ko kaagad si Ruby >_____<

"Wag mo nga ulitin yung pagpalo. Naalala ko siya. Namiss ko tuloy sobra"
"HAH AHA! Oo na po! Sorry po!!!" - Ysa
"Hmmm.... paano kung makita mo na lang siya na may kasamang ibang lalaki??" tanong niya ulet
"Depende. Eh pano kung kuya niya pala yon o kaya kaibigan niya??" - Ako
"Hindi. Yung sweeet talga."

?
Makakapatay ako >_____<

"Lagot sa akin yung lalaki."
"HAH AHA! Nakakatuwa ka naman"
"Bakit?"
"Basta." - Ysa
"Eh ikaw? nagkaboyfriend ka na?"
"Oo naman!"
"Kayo pa?"
"Hindi na."

"Pwedeng mag-apply?"

Nagulat siya.

"Nako....isama mo pa ako sa mga koleksyon mo.." - Ysa
"Eh pano kung seryosohin kita??"

Nabigla siya ulit.

"Wag mo ako itulad sa ibang babae. iba ako.. tandaan mo yan.." sabi niya sabay walk out.

*******

Loreen's POV

JUSMEEEHH!! Palala ng palala si Kuya!!!
Alam niyo ba kung ano na lang ang good sa kanya??
Lagi niyang pinupuntahan ang bahay ni Ate Ruby Ann at inaalagaan si Spongebob.
Yep! Sa tingin ko, yun na lang ang good side niya...

Hayyysss...
Nung 2nd year College pa siya ok pa naman siya ehh .. kahit medyo cassanova na siya nun..
Ngayong mag tatapos na siya ng 3rd Year College!! Ibang iba na talaga!! >________<
Nasan na yung Kuya Lhanz ko?!
T_____T

Gabi-gabi na lang may kasamang babae!
PDA PA! Hindi na nahiya sa akin.

Sarap bugbugin ni Kuya!!

>______<

Sila Mommy and Daddy naman! Kainis!
Minsanan na lang umuwi!

Hindi ko naman masabi sa kanila yung nangyayari kay Ku ya.. kasi lagot ako kay Kuya.

Hayysss..

Pero alam niyo?
Gabi gabi ako nag aantay na mag on yung CP ni Ate Ruby Ann.
Kahit Tatlong Taon na ang lumipas .. walang araw na hindi ko sinusubaybayan yun.

Siyempre noh!
Boto ako sa loveteam nila!

Hayyysss..

"Reen! Kuha mo ako ng beer!"

Yan si kuya..
pagkatapos sa mga babae niya!

Maglalasing. O diba?
Ang saya niya!

Sarap ihambalos sa pader!

"Kumuha ka diyan mag-isa mo! Susumbong na talaga kita kila Mommy!!"
"Subukan mo. Lagot ka sakin"

WAAAAAHHH :O

Psshhh..
Makagawa na nga lang ng assignment..

Mamaya maya lang..

Te-teka ..
Hindi ba ako naghahalucinate??

"KU-KUYAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Narinig ko ang mga yabag ng mga paa niya papunta sa kwarto ko.

"ANONG NANGYARI?!!!"

Yieeeeeeeee. Mahal padin pala ako ni Kuya Lhanz. Hihi.

"Ano-- Alam ko na kung nasan si Ate Ruby!!!" sabi ko

biglang nawala ang emosyon sa mukha niya.

"Sinusubaybayan mo pa pala yan?"
"Kuya naman! Siyempre noh?"
"Bakit? Para saan pa?"

"Kuya.... suko ka na ba??"
"Hindi ko alam."
"Ayaw mo na ba sa kanya??"
"Hindi ko alam."
"Bakit masaya ka na ba sa mga babae mo? sa alak mo?? Yan na ba talaga ang magpapasaya sayo? "

bigla siyang hindi nakaimik.

Lhanz's POV

"Bakit masaya ka na ba sa mga babae mo? sa alak mo?? Yan na ba talaga ang magpapasaya sayo? "

tanong sa akin ni Reen.
Ano ba talaga Lhanz??

"Siguro??"

"Kuya! Namimiss ko na yung si totoo kong Kuya! *sob*"
"Reen, hindi mo ko maiintindihan.."

hindi mo alam kung gaano kasakit yun..
kung paanong iwan ka na lang basta ..
:'(

"KAHIT N A!!! huhu!!"

"Reen... walang bagay sa mundo ang hindi nagbabago.. Everything Changes..."

"Bakit Kuya..... wala ka na bang paki kay Ate Ruby Ann??"

....................

"Hindi ko alam..."

"Mahal mo pa ba siya???"

Mahal??

Bakit parang tumigil ang mundo ko ng mga oras na iyon.

Paano nga b a ulit magmahal?? :'(

CSS#16 I won't give up

Laisa's POV [ Mother of Lhanz ]

Hayyss!
Kawawa naman ang anak ko.
Bakit ngayon ko lang nalaman...
Akala ko naman busy lang talaga si Ruby Ann, yun pala hindi na nagpakita ulit mula nung graduation.
Tsk. tsk!

Huntingin ko kaya? Wahaha.
Boto lang talaga ako sa loveteam nila.
Basta, kasi pag sila ang magkasama. Iba ang chemistry eh! Parang kami ng asawa ko.
Uyyy, kilig ako. HAH AHAH!

Andito nga pala kami ni Reen sa kwarto ko, nagbubulungan. HAHAH A!

"Mommy... wag po kayo maingay hah? Please! Lagot ako kay Kuya" - Reen

"Bakit ngayon mo lang kasi sinabi??" - Ako
"Kasi ngayon lang po ako nakahanap ng Perfect time"
"Hayyss! Grab e! Tatlong taon na ah?"
"Ikaw nga diyan mami hindi nakakahalata eh! Biruin mo?! Tatlong taon hindi mo alam nangyayari dito. Hmp"
"Sorry na Bab y Reen, busy talaga kami ni Daddy sa Business natin eh"
"Hayyyss, yan nanaman na Business na yan!"
"Sama na lang kayo sa akin ni Lhanz. May Business Trip kami sa Surigao, maganda doon anak.. Nakakarelax..."

Bigla na lang parang lumiwanang ang mga mata ng Anak ko!
Sabay ngiti ng sobrang Lapad!

"Bakit? Excited Mats??" - Ako
"Hindi Mommy, alam ko po kasi kung nasan si Ate Rub y eh..."
"OHH!!! Bakit ngayon mo lang sinabi!!!"
"Eh kasi ngayon ko lang po ulit naalala. Nung March pa po yun eh! Medyo nagalit nga ako kay Kuya nun eh.. kasi
basta!"
"Ayy ganun? Ib ig sab ihin nasa Surigao ngayon si Rub y Ann??" pagtatanong ko.
"TUMPAK NA TU MPAK Mommy!!!"
"Sinab i mo ba kay Lhanz??"
"Hindi po eh."

"Nyay! Tangengot mo lang ah."
"Eh kasi po mukhang ayaw niya naman pong malaman."
"Hayysss .. Grab e ... mukhang pagtatagpuin sila ulit ng Destiny.."

Nakakainggit naman xD

"Oo nga po eh! Yay! Sana magki---"

(biglang bumukas yung pinto)

"Mom! Alis lang po ako." - Lhanz
"AY DESTIN Y!!!" - Ako

Lechugas yan!
Biglang kumalabog ang puso ko sa sobrang gulat.

"Oh? Anong destiny?? at bakit parang nakakita kayo ng multo??" - Lhanz

Tinapik ko nga sa balikat si Reen, nashock din siguro.

"Hah? eh? hindi ka kasi kumakatok kuya eh! Nakakagulat!"
"Anong pinag-uusapan niyo hah??" sabi ni Lhanz sabay evil look sa kapatid niya.

"Kung saan tayo magbabakasyon. Bakit? Hindi ka sasama?" - Ako
"Bakasyon bakasyon, maiiwan na lang ako dito sa bahay."
"Hindi pwede! Family Bonding yun! Bahala ka! Grounded ka dito sa bahay hanggang sa matapos Summer Vacation.
Ano? Deal?"

Wahaha. Galing ko talaga. Perfect :D

"Pssshh. Oo na! Ilang days naman tayo dun?" - Lhanz
"Hmmmm. 2 weeks lang.. ano? Angal ka pa?"
"Sige. Saan ba??"
"Sa Surigao."

Parang bigla siyang nagulat nung banggitin ko ang Surigao.

"Saang Surigao??"

Ayy n yemaas. Oo nga pala.. dalawa yun! Del Norte at Del Sur.

Tumingin ako kay Reen, mukhang hindi siya makapagsalita.

Pero saan ba yung business ko?
Yun na lang. Bahala na..

"Surigao Del Sur, may magaganap kasing business meeting doon."

Hayyss. Hindi ko naisip tanungin kay Reen. Amp lang! Bahala na, atlis nagsasabi ako ng toto o.

Speechless pa din siya.

"Okay, watever" sabi niya,sabay sarado ng pinto.

"YAY MOMMY!!!!!!!" sabay yakap sa akin.
"Bakit? Anong problema?"
"Ang galing galing mo po talaga manghula! Yes! yes!"
"Bakit? Tama ba??"
"Hah?! Tumpak na tumpak! Perfect!"
"Hahaha. Ibig sabihin kahit pala hindi tayo gumawa ng move eh, talagang nakatadhana siguro na magkita talaga
sila."

Right?

Hayyss. Sana magkita sila ng Anak ko. Sana talaga!

"Yiee. Soulmate sila" - Reen
"Haha! Siguro"

Lhanz's POV

So kailangan talaga doon pa?
Psshh.

Ma y Date nga pala ako ngayon, with Ysa.
Yep, hindi kayo nagkakamali ng basa. Naging kami :)

Cecelebrate namin ang First Monthsary namin.
And sabihin na natin siya na ang pinakamatagal kong naging girlfriend.

By the way.. naging bestfriend ko nga pala siya.. Ka ya alam niya ang lahat tungkol sa akin.
And... siya lang din yung babaeng binigyan ko ng respeto sa lahat ng mga babae ko.. maliban pa kay--- yon.. saka
bestfriend ko siya kaya siguro ganun.

Iba nga si Ysa kumpara sa ibang babae, tama nga yung sinabi niya sa akin noon.
Hindi siya flirt, saka mabait siya. Med yo sadista ng konti, pero hindi siya baliw katulad ni --

Amp.
Namiss ko bigla >_<

Nahirapan nga ako na ligawan to ehh .. pero pinagbigyan din ako, tutal bestfriend niya naman daw ako.

Pero tandaan niyo na iba padin yung effort ko kay--- hayyyss (_ _ ")

Andito nga pala kami sa isang restaurant. Naglalunch.

"Bebs, may problem?" - Ysa
"Hah? Ano magbabakasyon pala kami nila Mommy"
"Ahh.. hindi mo pa ako pinapakilala sa mga parents mo..."
"Sorry Ysa, wala pa akong lakas ng loob na magpakilala ulit ng babae eh"
"Okay lang. Alam ko naman eh. Ilang weeks kayo dun?"

"Ano. Hmm.... 2 weeks din."
"Anlaaaaaa! Wag mo ko kalimutan itext ah! Mamimiss kita"
"Opo."

tapos kumain na lang muna ako.
hayyyss...

"By the way, saan kayo magbabakasyon??"
"Sa.... Surigao Del Sur"
medyo nabilaukan siya.

"Di-diba? Dun nakatira yung Mama ni Ruby Ann??" tanong niya. Ang galing, naalala niya pa yun?
"Natandaan mo pa?"
"Oo naman noh."
"Hayyysss.." nagbuntong hininga na lang ako.

"Lhanz... alam ko naman eh.." seryoso niyang pagkakasabi.

Napatingin naman ako sa kanya bigla.

"Wag mong lokohin ang sarili mo Lhanz... pero tandaan mo kung naloloko mo sarili mo... ako hindi m o ako maloloko."
- Ysa

"Hah? Anong problema?"

Medyo paiyak siya ng konti.

"Lhanz, I know you still love her." bigla na lang may tumulong luha sa mga mata niya.

Parang biglang sumikip yung dibdib ko.

Ysa's POV

"I love you Bebs." sabi ni Lhanz.

:'(

"No Lhanz, you love me as bestfriend. I know that Lhanz.. pero okay lang.." sabay punas ko sa mga luha ko.

"Bebs.." - Lhanz
"Lhanz, let's end this." sabi ko.

"Is that want you want?"
"Yes. Napag isipan ko na to kagabi, alam ko naman talaga na mahal mo ako dahil bestfriend mo ako eh." seryoso
kong pagkakasabi.
"Sorry Luisa.." - Lhanz
"Lhanz.. (hinawakan ko siya sa mga kamay niya) Paano kung doon pala pumunta si Ruby??" pagtatanong ko.

Ma yroong possibility diba?

"Hindi ko alam." sabi niya.
Hayyss (_ _ ")

"Ayan ka nanaman eh, laging hindi mo alam."
"Hindi ko alam kung anong gagawin ko Ysa, paano kung may iba na siya? Baka mabaliw ako. Baka hindi ko
kayanin..."

</3 Awts.
Sabi na nga ba... masasaktan lang ako sa pagpayag na maging bf ko si ya.
Alam kong hindi niya ako mahal as Gf, pero kasi minahal ko itong si Lhanz more than bestfriend.
Pero nakatatatak sa isip ko na kahit kailan, hanggang bestfriend lang ang maituturing niya sa akin.

"Lhanz, base sa mga sinabi mo ngayon lang... ibig sabihin talaga... mahal na mahal mo talaga siya? Right?" seryoso
kong pagtatanong.

Napatigil siya.

"Yes, I think you're right.. I do love her and I just realize right now.. even if many years past b y my love for her is
still the same.."

</3
That words broke my heart. Pero napangiti ako dun... atlis sa tinagal ng panahon narealize niya din.
As bestfriend niya... at dahil mahal ko din siya. Gusto kong maging masaya siya. Sana magkita sila doon..

Kung hindi man? Destiny na siguro talaga ang may gusto nun.

"Thanks bebs... no Bhest na lang pala .. Salamat sa pagpaparealize sa akin." - Lhanz

Namiss ko yun ah? Bhest :))

"Salamat naman bhest at natauhan ka na! Hahaha" sabi ko. pero fake laugh siyempre..

Pero kahit naman gustuhin ko na maging kami pa din... hindi pa din pupwede.
Kasi kahit kailan, imposible talagang mapalitan ko sa puso niya si Ruby Ann.

"Lhanz, If you Love her....you should find her and fight for her.." seryoso kong pagkakasabi ulit.

"Thank you bhest, salamat talaga" sabay yakap niya sa akin.

Pagkatapos nun, umalis siya ng may kakaibang ngiti.
Ngayon ko lang siyang nakitang ngumiti ng ganoon.
:))

If you Love him....you should fight for him.
Naisip ko din yan kagabi... pero sana ganyan na lang ang quotes para sa aki n..
Pero naRealize ko..hindi talaga eh.
Hindi maaari... kasi alam kong hanggang Friend Zone lang ako ..

I love you Lhanz..

and the b est way to prove that I really love you..

is to Set You Free...

Lhanz's POV

Umuwi ako ng sobrang saya.

"Kuya? Anong nangyari?" - Reen
"Reen. Kailan tayo aalis??"
"Bukas na..."

"Talaga?" tapos ngumiti ako ng sobra.

"Kuya... namiss ko yang ngiti mo na yan"
"Haha! Ako din. Sige, pahinga na muna ako."
"Sige... magimpake ka na ah" - Reen
"Ge"

Humiga na lang muna ako sa kama ko.

Makapagsoundtrip nga.

Pagkabukas ko ng radyo..

(Play the Video at the Right Side)

=========================
When I look into your eyes
It's like watching the night sky
Or a b eautiful sunrise
There's so much they hold
====================

Ganda nung kanta ah? Kinuha ko yung cellphone ko. :))
Tinignan ko ang mga picture naming dalawa.

=====================
And just like them old stars
I see that you've come so far
To b e right where you are
How old is your soul?
===================

Bigla na lang may mga tumulong luha sa mga mata ko.
Miss na talaga kita Rub y...

====================
I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up
======================

Minsan talaga ang galing noh?
Yung kanta sa radyo minsan patamang patama sayo.
Ito na siguro ang isa sa mga sign.

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

And when you're needing your space
To do some navigating
I'll b e here patiently waiting
To see what you find
====================

I will patiently waiting till i found you.

===================
'Cause even the stars they burn
Some even fall to the earth
We've got a lot to learn
God knows we're worth it
No: I won't give up
===================

Kinuha ko yung camera ko.
Pinanuod ko yung First time naming mag E.K.

"I don't wanna b e someone who walks away so easily
I'm here to stay and make the difference that I can make
Our differences they do a lot to teach us how to use
The tools and gifts we got, yeah, we got a lot at stake
And in the end, you're still my friend at least we did intend
For us to work we didn't b reak, we didn't b urn
We had to learn how to b end without the world caving in
I had to learn what I've got, and what I'm not, and who I am "

"HAH AHAH A!" tawa ko. Kulet nya talaga. Nakakamiss ..

"I won't give up on us
Even if the skies get rough

I'm giving you all my love
I'm still looking up, still looking up."

Tama. Hindi dapat ako sumuko..

"I won't give up on us (no I'm not giving up)
God knows I'm tough enough (I am tough, I am loved)
We've got a lot to learn (we're alive, we are loved)
God knows we're worth it (and we're worth it) "

"I won't give up on us
Even if the skies get rough
I'm giving you all my love
I'm still looking up"

God knows we're worth it.

Rub y Ann...... Magkikita din tayo... at makakasama din kita.

I won't give up :))))

CSS#17 Heart Transplant

Ruby Ann's POV

Namiss kong magkwento ah :)) hihi.

"Nak, san ka punta?"

Si Mama yun :))

"Ma! Pasyal lang ako saglit."
"O sige, basta bumalik ka dito bago maglunch. Hah??"

Today is the day...
Our Monthsary? HAH A!

Yeah. 29 kaya ngayon!
Lagi naman akong nagcecelebrate eh! Kahit wala siya.
4 years and 4 months na kami. Yeeyy :">

:'((
Kunwari masaya.. pero hindi naman talaga.

Miss na miss ko na si Mahal ko :'(

By the way ... ne xt week magpapaHeart Transplant na ako. Yey!
For 3 years ... nakaipon din kami ni Mama.

Umuwi ako dito pagkatapos naming mag-away ni Bhessy. Nag iba talaga siya...
Hayyss .. pero pinapatawad ko na siya .. namimiss ko na talaga yun sobra.

Nung andun pa ako sa Manila...
Ang hirap pagtaguan ni Lhanz.

Kung saan saan nga ako napapadpad eh para hindi niya lang ako makita. tsk.

Hmm. Wag kayo mag-alala..
Kahit medyo delikado na magpapalit ng puso.. kailangan ko padin subukan.
I should take the risk kaysa naman sa magsisi ako diba?

Hmmm.. anong nangyari sa akin for 3 years?
I'm just happy being with my Mother ( yown? Umi-english na ako! HAHA!)

Nakapagcollege naman ako eh .. Hanggang 2nd year nga lang kasi di kaya ng budget..
Tapos nung tumigil ako, tumulong na din ako kay Mama na mag-ipon.

And Success...
Nakaipon nga kami for my Heart Transplant.

Mahinang mahina na ang puso ko ngayon, siguro dahil nung mga nakaraang taon.
Wala kasing araw na hindi ako umiiyak ..
I missed him so much.

Pero narealize ko na wag umiyak. Makakasama sa akin at baka mawala ako ng maaga xD
Kailangan ko ng patience ..
Magbabalik din ako sa kanya pagkatapos ng Heart Transplant ko.

Makikita ko din siya..
Ma yayakap ko din siya .. at makakasama.

Full of hope ako ngayong araw.
AJA!

At gaya ng sinabi ko kanina...
Papasyal muna ako.

Iba talaga ang simoy ng hangin kapag probinsya noh? :)))

Pumunta muna ako sa bayan..
Gusto kong bumili ng prutas ng may makain sa ospital xD

Habang naglalakad ako........

O__________O

Is.... is that Lhanz?????

Wake up Ruby! Bakit naman pupunta dito yan???

Pero----

Hindi ako pwedeng magkamali.
Nag-iba man ang itsura niya ...

Pagdating sa mukha hindi ehh ...

Medyo malayo siya sa akin..

Tsk.. daming tao =_=

Lakad lakad papunta sa kanya...

Ayan! Malapit na ako!

Tawagin ko na lang kaya?

Tama! Bakit ngayon ko lang naisip.

Wahhh!!!!! Gusto ko siyang yakapin agad.

Mot.Mot pa naman namin ngayon...

Napatingin siya sa akin!!!!!!!!! >//////<

"Lha---"

.
.

</3

Ma y babaeng lumapit sa kanya kaya nabaling ang tingin niya doon sa babaeng iyon.

Biglang itong lumapit sa braso niya.

Napatigil ako..

at mamaya maya lang
Kiniss din siya sa cheeks..

Awwww.

Sumisikip dibdib ko..
:'(((

Ang ganda nung babae.
Parang nakita ko na yun? Ayy ewan!
Pero wala talaga akong panama...

Mukhang mayaman.. mestisa eh..
Basta! In short...She's gorgeous..

Eh ako?
Crazy Sweet Saddist?

Waleyy~

Tumalikod agad ako..

"HAH AHA!" mapait kong tawa habang umiiyak. Nagsimula na ako umalis sa lugar na iyon.

Kinalimutan niya na pala ako?
Nagsimulang dumaloy ang mga luha sa aking mga mata.

Nagbublurred na ang paningin ko dahil sa mga luha..

Bakit ang sakit?!

Kung

hahanapin

niya

ako

at

Sana hindi na lang siya pumunta dito.

ANG SAKIT!!!
Yung puso ko..

Argghh..
Bawal nga pala ako umiyak..

Pero hindi ko mapigilan eh..

para

may

ipakilala

siyang

bagong

babae

na

minahal

niya..

Patuloy lang ako sa paglalakad..

Unti unti na akong nanghihina..

Biglang dumilim..

*BLAAAGGG

Lhanz's POV

1 week na kami dito sa Surigao Del Sur.
Hayyysss .. wala padin, hindi pa din namin nakikita si Ruby Ann.

Sabagay.. sa lawak nitong Surigao Del Sur..
Imposible pa din na magkita kami.

Andito nga pala kami ngayon ni Reen sa Bayan..
Inutusan kasi kami ni Mommy na mamalengke .. =_=

Napatingin ako sa babaeng nakatayo doon..
Parang si Ruby Ann..

Siya ba yu---

"Kuya!!!" sabay kapit sa braso ko.
"Bili mo ko nun.. sige na..." sabay kiss sa cheeks ko.

Psshh. Tumingin ako ulit sa dereksyon na iyon.. pero wala na yung babaeng iyon..
Baka nagimagine lang ako.

"Sus, pakiss kiss ka pa. Ibibili naman kita niyan eh"

"Ye y! I lo ve you Kuya. Namiss talaga kita."

Nagbalik na nga talaga ako sa dati.
Puno ako ngayon ng pag-asa na maghanap si Ruby Ann.
Miss ko na siya. Sobra..

"Kuyaa.... tignan natin! May nagkakagulo doon ohh..." turo niya sa mga nagkumpulang tao.

"TRICYCLE!!! TRIC YCLE!!!!" sigaw nang isang lalaki.

Bigla na lang ako hinatak ni Reen papunta doon.

Hayyss .. napakausisera talaga nitong si Reen.

Tapos para siyang Reyna ng daan kung magpaalis ng mga tao.
Sabagay... Walang makatanggi eh ..
Ang ganda niya sobra ..

Hayyss ano bang meron??

"Ku-Kuyaaaaa!!!!!!!" sabi niya sabay may tinuro..

"Oh? Bakit?! " -Ako

Tinignan ko yung tinuro ni Reen.

Si..

"RUBY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" sigaw ko.. nakita ko siyang sinakay sa isang Tricycle.

"Wait po!!!!!!" tumigil naman agad yung tricycle.

"Bakit? Kilala mo ba ito??" tanong nung lalaki.

"OPO!!! Girlfriend ko po siya... sasama po ako"

Pumasok kagad ako sa tricycle at ako na ang umalalay kay Ruby.

"Kuya! Sunod na lang ako!" - Reen
"Sige!"

Pinaharurot na ni manong yung tricycle.

"Manong pakibilisan po"
"Oo, pasensya na.... mahirap kasi daanan eh"
"Salamat po."

Ano bang nangyari?
Badtrip naman oh!
Parang nung dati!!

Tinignan ko lang siya..
Gawd. Namiss ko siya..

Niyakap ko siya...

Naiiyak ako..

Thank You Lord pinagtagpo mo padin kami.

Habang yakap ko siya..
Bakit parang wala akong maramdamang tibok ng puso niya??

"MANONG!! PAKIBILISAN PA PO!!!!!"

Lesheee .
Hinawakan ko yung pulso niya..

"Lord help po..."

Mamaya maya lang..
Naramdaman ko din
:'((

Thank God..

Pagkadating namin sa ospital..
Agad agad siyang sinugod sa ICU.

Kinakabahan ako... pero bakit doon agad siya dinala?

"She's Ruby Ann right?" sabi nung isang Doctor.
"Opo, bakit sa ICU po agad siya dinala?"

Ang bilis ng tibok ng puso ko. Naiiyak na ako.

"Bakit hindi mo alam? Kilala siya ng mga tao dito.Napakabait niyang bata na yan.. sa totoo lang bawal siyang
mahimatay makakasama sa kanya.. ka ya ngayon . delikado ang stage niya anytime pwede na siyang bawian ng
buhay.."

Naiyak na ako.

"Bakit po ganun?"
"Wala ka bang balita? Isa siya dito sa mga pasyente na malala na ang kala gayan.. Magpapaheart transplant siya
dapat ngayon .. ano ba ang nangyari?"

Heart Transplant??

"Nakita na lang po namin siya *sob* na nahimatay eh" - Ako
"Delikado. Sige magkita na lang tayo mamaya, tutulong ako sa operation"
"Salamat po Doc."

Kaya pala...

=Flashb ack=

"Oh? gising ka na pala.. dapat hindi ka masyadong nagpapagod alam mo naman siguro na --"
"OPO DOC! SORRY PO DOC!! OKAY NA PO AKO DOC!!!" sigaw ni Rub y Ann.
.

"Tara na Lhanz!! Kahit hindi pa tayo masyadong ayos, Gutom na talga ako eh.. alis na tayo.. "

"Doc pwede na po ba siyang umalis??" pagtatanong ko.
"Hah?? Ahhmm Oo naman, pero iha alam mo naman na---"
"OPO OPO!!!!!! ALAM KO PO!! SORRY PO!!! Tara na Lhanzzz!!!!" sab ay hatak sa akin.

=EndofFlashback=

Ang sama ko.
Nagawa kong magbago ng hindi ko inalam kung ano ba talagang dahilan niya...

Lhanz.... wala kang kwenta..

"Ang anak ko?! Asan na *sob* ang anak ko!!!!"sabi nung babae ..

si ..

Tita Lorna yun ah?

"Tita Lorna..."

"Si-sino ka??" - Tita Lorna

"Si Lhanz po ito..."
"Ikaw si Lhanz?" bigla niya akong niyakap.
"Salamat at andito ka... matagal ka na niyang gustong makita *sob*" tapos humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin.

"Asan ang anak ko?" tanong nya.
"Andun po siya sa ICU"

"Ba-bakit?? huhuhu. Anong nangyari??"
"Hindi ko po alam..... eh *sob* nakita na lang po namin siya na nahimatay"
"Tsk. Nagkausap ba kayo??"
"Hindi po.. "

?

Nagkita kami..

Hindi kaya...
Siya yung babaeng iyon..

PUTRAGIS!
Kiniss pa naman ako ni Reen nung time na yun!
Baka nakita niya iyon..

AMP!!!
Hindi niya mamumukhaan si Reen, ang laki na kasi ng pinagbago nun.

Napaupo na lang ako habang umiiyak.

Ang palpak mo Lhanz.... T_T

Reen's POV

Nakita ko si kuya na nakaupo lang sa sahig habang inaalalayan siya nung medyo may katandaang babae.

"Kuyaaa...."
"Pakialalayan mo muna ang Kuya mo iha. Pupuntahan ko lang ang anak ko." sabi nung babae, mama ata ni Ate
Ruby.

Ako na ang umalalay kay Ku ya.

"Ayaw muna kitang makita Reen." cold na pagkakasabi sa akin ni Kuya.

Naiyak na ako...

"Ano bang *huk* nagawa ko???"
"Madami."
"Kuyaaaa *sob* wala naman eh! Wag mo naman ako sisihin!"

tapos umiyak na ako. Ano bang nagawa ko??

"ANONG HINDI?! SAN A KUNG TINIGIL MO MUNA ANG PAGIGING SWEET MO NUNG TIME N A YUN! EDI SANA
HINDI NIYA MAMIMISINTERPRET N A MAY BABAE AKO!!! REEN! MAY SAKIT SIYA SA PUSO!!!!!!! MASAMA SA
KAN YANG U MIYAK!"

Umiyak na ako.
Ako pala may kasalanan.
:'((

Napaupo na lang din ako sa sahig.

"Kuyaa... *sob* sorry........"
"ARRGHHHH!!!!!" sabay suntok niya sa pader.

"Kuya *sob* SORRY!!!!"

:'(((

"Okay na. Hindi mo kasalanan yun. Sorry din.. nadala lang talaga ako..." tapos tinulungan niya akong tumayo.

Umupo na lang muna kami sa upuan don.

Medyo kumalma na si Kuya.

Lumabas na yung doctor sa loob.

"Misis, lumalaban po ang anak nyo.. delikado ang stage niya kaya mukhang mapapaaaga po ang Heart Transplant
niya. Mukhang kailangan po naming simulan ngayon ang operasyon."

"Pero po... next week pa po ang sched. nung magdodonate"
"Pero po delikado po talaga eh. Mayroon pa po kayong 3 hours para makahanap po ng donor."
"Doc, paano po kung wala?"
"I'm sorry. Hindi po namin alam."

Biglang tumayo si Kuya.

"Saglit po..." sabi ni Kuya Lhanz..

"I'm willing to donate my heart."

CSS#18 A Vow

Lhanz's POV

After 1 hour daw magsisimula na ang operasyon.
Si Reen? Umalis hindi ko alam kung saan pumunta.
Pinagbawalan ko siya na sabihin ito kila mommy and daddy.
Nagnod lang siya habang umiiyak.

"Sigurado ka na ba?" - Tita Lorna
"Sigurado po ako. Pakibigay po ito kay Rub y Ann. Pakisabi po na mahal na mahal ko po siya."

Lalong umiyak si Tita Lorna at kinuha ang letter na ginawa ko para kay Ruby Ann.

"Salamat Lhanz... salamat" sabi niya habang yakap niya ako.

"Let's start" - Doc

"Opo."

"Lhanz... salamat sa pagligtas sa anak ko.. pupunta lang ako sa simbahan. Ipagpepray ko ang na sana maging
succesful ang operation."
"Tama po yun tita."
Niyakap niya ako.
"Salamat Lhanz"

(Play the Video at the Right Side)
[Keep Holding On] ♥♫

Pumasok na kami sa loob ng kwarto.

Hindi ko mapigilang umiyak ngayong nakahiga na ako.
Nasa tabi ko ngayon si Ruby Ann.

Alam kong masasaktan si Ruby Ann kapag nalaman niya na ako ang donor ng heart niya..
Pero kasi hindi ko kakayanin na tignan na lang siyang nahihirapan hanggang siya bawian siya ng buhay...

Ayoko namang mabuhay kung wala na ang taong nagbigay ng kahulugan sa buhay ko.

Saka tama lang sa akin ito, para sa mga ginawa kong mali.
Napakawala kong kwentang tao.

Para sa pinakamamahal kong kapatid..... mag-iingat ka ... wag kang magpapaloko ah... mahal ka ni kuya..

Mommy Laisa.... kahit may pag ka-isip bata ka .. Mom .. ilove you .. ikaw po ang nagpapasaya sa pamilya namin.

Dad .. mahal din po kita..

Ysa..... mag-iingat ka. Mahal kita Bhest..

Hinawakan ko ang kamay ni Ruby Ann..

Bigla na lang may mga memories na pumasok sa utak ko..

“Oh you could just pretend….”

“You and Me …. City on the Tree….. “
“PFFT! BWAHAHAHAHAHAHA!!”

"Ui, nakakahiya libre m o na ata lahat.." - Rub y
"HAHA! Nahiya ka pa niyan ah? Nakarating ka na dito lahat lahat at naubos mo na yung pagkain mo, sasab ihin mo
nahihiya ka pa. Hahaha."
*pektus*
"Nang-aasar ka?? b uti nga sinabi ko pang nahihiya ako eh!"
"Aray ko naman! Joke lang e, hahaha. San na tayo sunod??" tanong ko.
"Teka nga! WAIT! Ano b ang meron b akit mo ako nililib re? Di kayaaaa..........."
"Birthday mo????????" - Rub y

"HAHAHAHA! Flowers papsi!Lots and lots of flowers! HAHAHAHA!"

“HHAHAHAHA! Para kang bakla alam mo yun?!” sabi niya
“Eh nakakagulat kasi sila masyado.”
“Wahahaha! Yung mga picture mo oh?? AHAHAHAHAHAHAHAHA”
“HOY HOY! DELETE MO YAN!!! “

"Rub y?? Gising ka na ba???"
"Tange ka b a?? hhhmmm...... nakakainis ka... "
"Bakit ako nakakainis?" tanong ko ulit. hihi XD
"kase mahal na kita..... Lhanz........... mahal kita........."

"Sakay???"
"Pssshhh. Hindi ka pa b a nag pipiggy b ack riding??"
"Hah? Ano yun? HAHAHAHA! Bab oy ka? HAHAHA!"

"WAHAHAHA!!! ASA KA NOH!! Di purket nangaroling ka lang sa akin sasagutin na kita. Uwi ka na nga, gab i na
oh...."
"Hindi PANGANGAROLING YUN! HARANA PO YUN!!!"

"AYY ENGOT! Ulit ulit!!! TAYO NA NGA EH!!!"
"Isa pa nga..."
"TAYO NA--------"sab i niya tapos b igla siyang NAMULA.
"HAHAHAHAHAHAHA!!!"

"Barbero ka!"
"Dali na! KISSS!!!!!!!!"
"Tumigil ka diyan ha! Magb ibihis na ako.."
"You look so hot, pati ako naghahot na." - Lhanz
"LECHE KA LHANZ! LUMABAS KA NGA! BERVERT! BERVERT!!" sab ay palo sa akin.
"PFFTTT! HAHAHAHAHAHA !! ANONG BERVERT!!!"
"BASTA YUNG BASTOS!!"
"AHAHAHA BAKA PERVERT?! AHAHAHAHAHA"
"WATEVER!! LABAS!!!"

Bigla niya akong b inatukan.
"I love you Lhanz"
tapos niyakap niya ako ulit.

"Ruby Ann.... mag-iingat ka... mahal na mahal kita........"

at naramdaman kong unti-unti ng tinutusok sa akin ang injection na pampawala ng malay...

Ruby Ann's POV

Arghhh.. parang ang sakit ng katawan ko amp >_<

"Ruby? Anak???"

"Hmmm..." pagdilat ko nakita ko si Mama.
"Ruby.... salamat sa Diyos!" sabay yakap niya sa akin.
"Ano pong nangyari??"

Bigla na lang umiyak si Mama.

"Nak *sob* successful ang operation mo."

Bigla akong napangiti ng sobra..
Kaso bigla akong may naalala ..
Si Lhanz.... kaso may mahal na ata siya eh.

"Talaga po? Kanina pa po ba ako nandito?"
"Isang araw ka ng natutulog. Pero salamat sa Panginoon nagkamalay ka din"

Thank God.
Pero may pag-asa pa kaya ako kay Lhanz..
Hindi ko din naman sya masisisi ehh..
Iniwan ko na lang siya ng basta basta.

"Lhanz....." nasambit ko na lang bigla.
"Sorry nak... huhuhu sorry... patawarin mo ako.." sabi ni mama habang umiiyak ng sobra.

"Ma? Bakit po????"
Pinunasan niya ang mga luha niya.

Ma y binigay siya sa aking letter.

"Anak, mahal kita. Wag ka sanang magalit sa akin... mahal talga kita eh... patawarin mo ako."
? Bakit? :'(
Naiyak na lang ako sa di malaman laman na dahilan.

Umalis si mama sa Kwarto.
Binuksan ko yung Papel.

April 29,2012

Hi Mahal ko!
Happy 52th Monthsary!!!!
Namiss kita sob ra!!

Nagsimulang tumulo ang mga luha ko.

Sorry ang kapal ng mukha ko para bumati pa sayo... madami akong kasalanan ...
Naging Playboy ako... madami akong pinaiyak na b abae.
Sorry Mahal... ang Bad ko...

Pero dumating yung point na narealize ko ang mga pagkakamali kong iyon.
Kaya masaya akong pumunta dito sa Surigao Del Sur..
Last week ka pa namin hinahanap, pero salamat sa Lord dahil pinagtagpo niya padin tayo.. pero sa hindi maganda
nga lang na pangyayari. Pero, I Thank GOD pa din.

Yung nakita mong b abae na kumiss sa akin... si Reen yun..
Sorry hindi kita namukhaan agad nun.. umepal kasi si Reen eh! hahaha. edi sana pinuntahan kita..

Lalo akong napaiyak..
Kaya pala pamilyar yung mukha nung babae...
huhuhu... Sorry Lhanz...

Rub y Ann... I love you...
Kahit sob rang tagal na nating hindi nagkikita at nagkakasama.. mahal na mahal pa din kita.
Minahal kita kasi ikaw si Rub y Ann. Ang Crazy Sweet Saddist ng buhay ko...
Ang nagbigay kulay at nagbigay saya ... salamat mahal ko..

Naiiyak na ako ng sobra.
Bakit ba siya nagsulat ng letter?
Hindi kaya..
:'((

Tinupi ko muna yung letter.
Umiyak ako lalo...

Lhanz ... wag mong sabihin...

Binuksan ko ulit yung letter..

This song is For You...
Sayang hindi ko siya makakanta sayo...
Alam kong alam mo itong kanta na ito..

You're not alone. Together we stand, I'll be by your side, you know I'll take your hand
Keep holding on
'Cause you know we'll make it through, we'll make it through
Just stay strong
'Cause you know I'm here for you, I'm here for you
There's nothing you could say, nothing you could do

There's no other way when it comes to the truth
So keep holding on'
Cause you know we'll make it through, we'll make it through

Rub y Ann... Be strong. Alam kong kakayanin mo..
Dahil na sayo ang puso ko.
Patawarin mo ako, pero ayokong mawala ka sa akin.
Wag kang malungkot okay?
Marry A man who will love you unconditionally.
Wag kang mag-alala.. kasama mo ang puso ko sa paghahanap ng taong iyon. Pangako yan!
Rub y Ann... Mahal kita.... Mahal na mahal.

I give you my word, I GIVE YOU MY HEART
This is a BATTLE we've won.
And WITH THIS VOW
Forever has now begun.....

- Lhanz

CSS#19 Siya na ba?

Ruby Ann's POV

2 years passed.
Hindi ko alam kung saan nilibing si Lhanz.
Wala akong macontact sa pamilya niya.
Sigurado, galit sila sa akin... :'((

Pero kahit na ganun... naging matatag ako.
After a year pagkatapos ng operation ko.. nawala na din si Mama.
Hirap na hirap talaga ako nun. Ang tanging karamay ko lamang noon ay ang mga kamag anak ko doon. At siyempre
.. ang puso ni Lhanz..

Ngayon, magbabalik na ako sa Manila.
For 2 years, nagtrabaho talaga ako para makabalik ng Manila.. at eto na ako ngayon.
Makikita ko na din si Bhessy After 5 Years.
Wala siyang alam, ayoko naman ding ipaalam sa kanya.

Birthday niya ngayon. Sakto.. gusto ko siyang sopresahin.

Kumatok ako sa gate.

"Sino yan??!!!" boses ng lalaki. Si Kuya Randy ata.

Pagkabukas niya ng gate..

"Ui Ruby! Kamusta na!" sabay apir
Namiss ko din si Kuya :)
"Ganda mo ah?!"

"Hahaha! Kuya talaga. Si Camille po andiyan?"

"Wala eh. Ma y Photoshoot. Pasok ka."

Pagkapasok ko ng bahay..
Nakita ko si Tita Amy.

"Oh Ruby!!!!!!!" sabay yakap sa akin.
"Asan ka ba hah? Tagal ka naming hinahanap ni Camille eh. Kamusta ka na?"
"Eto po! YAKULT! H AHA!"
"Yakult?"

"Okay na okay po!" - Ako
"Ahh. Na yss.. San ka ba nagpuntang bata ka?"
"Umuwi lang po ako sa amin. Kailangan po eh"
"Ahh ganun ba? Kamusta Mama mo??"

pinigilan kong umiyak.

"Hehe. Wala na po eh"
"HAH?!!! Bakit hindi mo sinabi?!!!"
"Hindi na po kailangan yun. Hehe, tama na po.. nangyari na po yun eh. Gusto ko pong sorpresahin si Bhessy.
Birthday niya po diba?"
"Yep! Tamang tama"

Pumunta muna ako sa kwarto ni Camille.
Ang ayos ah? Himala.

Miss ko na talaga siya.
Medyo umiyak nanaman ako nung makita ko ang mga pictures naming dalawa ni Bhessy.

Ilang oras ang lumipas.. still waiting for her.

"Nako Ruby! Diyan ka lang ah! Parating na siya."

tapos pinatay na nila Tita yung mga ilaw.

Narinig kong bumukas yung pinto...

at nagpasabog na si Kuya Randy ng parang bombang may Confetti.

"HAPPY BIRTHDAY C AMILLE!!!!!!!!" sigaw nila Tita Amy at Ku ya Randy

"MAMA!!!!"
"Andaya mo Mama! akala ko kinalimutan mo na ko..." - Camille

Shocks. Namiss ko boses ng bhessy ko.

"Sorry...."
"Mama naman ehhhh. Kala mo dyan!!"
"Haha. Parang bata padin ang anak ko.."
"Hehe.. Salamat po Mama sa handa!!!"

"Ayy nako .. hindi ako nakita ng isa diyan .. " sabi ni Kuya Randy..
"Ashuuu ~ Thanks Kuya Randy!!!"

"Ayy nga pala... may bisita ka.." sabi ni Tita.

"Sino???" tanong ko.

Lumabas ako ng kwarto.

Halatang nagulat siya.

"CAMILLE!!!!!!!!!!!!!" sigaw ko sa kanya at sabay yakap na din.
"WAAAAAHHH!!" sigaw niya habang nagtatatalon kami na magkayakap.

At yun ... ang dami daming tanong .. pero siyempre hindi ko sinagot.

(A/N: For more information.. Basahin niyo ang Chapter 16 ng Magazine :D)

Pumunta kami sa kwarto niya.

"huy.. curious talaga ako teh.. kayo pa ba ni Lhanz??" tanong niya.
"Haha! Hindi na eh, hindi ko alam. Wala kaming formal break up. HAHA!" tapos naiyak ako ng konti.

HAHAH A!
Kami pa ba? Ata?? Hindi namin kami nagbreak diba? Saka na saakin ang puso niya :))

"E bakit hindi mo puntahan ngayon?" tanong nya..

Hayyss .. kung pwede lang sabihing wala na siya :'((

"Wahaha. Di na! Naniniwala ako sa Destiny." tapos tumawa nalang ako ulit habang umiiyak.

Alam ko sa tamang panahon... makikilala ko din ang sinasabi ni Lhanz.. tutulungan ako ng puso niya :)

"Luka luka! Mahal mo padin yun noh?" - Camille
"Malamang sa malamang, first love ko yun. and FIRST LOVE NEVER DIES.."

Yeep.. I promise that I will love him forever. Right? :)

Pagkatapos ng mahaba haba naming kwentuhan.
Nagkaroon kami ng Pinky Promise ni Bhessy....

After that. Umuwi muna ako sa bahay namin...

Pagkabukas ko ng pinto...

Nakita ko si Spongebob.

"WAAAAAAHH!!!SPONGEBOB!!! BUHAY KA PA!!!!!!!" s igaw ko sabay yakap sa kanya.
"Meow"
"Parang tumaba ka ah?? Sinong nag aalaga sayo????"
"Meow"

Hmm? Sino naman kaya ang nag-alaga dito?? =_=

"Hmmm. siguro nagnanakaw ka na ng pagkain noh? Nakuuu"
"Meow"
"Okay lang yan. Andito na ulit ako, hindi kita iiwan"

**
Lumipas ang mga ilang araw na nakakaloka ..
HAHAH A! Kasi hindi pala niloko ni Miko si Camille .. okay ??
Basta! Basahin niyo na lang yung Magazine .. grabeehh .. Pahiya ako ah XD

Ano ngayon?
Andito kami sa Interview ng aking pinakamamahal na Bhessy..
Actually set up to.. para makapanligaw itong si Miko.

"Haha! Look..." sabi ni Miko ..
at ayan na ang sign para itaas na namin ang mga plackards namin.

"I love you Mimi" ang mabubuo niyan.

At ayun nga ... whooooo!!

"WOOOOOOOHHHHHH!!!!!! KISS!!!!!!!!" sabi ng mga tao..
"KYAAAAAAHHH!!! BOTO N A AKO SA LOVETEAM NIYO!!" sigaw pa ng iba.

Papatalo ba ako??
Sumigaw din ako noh!

""CAMIKOOOOOOO!!!!!!!!!!" napatingin naman agad sa akin si Bhessy..

Kitang kita ko ang bakas ng kasiyahan sa kanyang mga mata.
I'm so happy for her...

Pagkatingin niya sa akin nagpeace sign ako.
Hehe.

**

1 year passed.
Nga pala, may lalaking text ng text sa akin. Hmp!
Kaso ayaw niyang magpakilala =_=

Pero waaahh .. naiinlove na ata ako sa kanya xD

"Lhanz.... siya na ba ang nahanap mo para sa akin??" bulong ko.

Magkakaroon ako ng Interview ngayon. Yieeeeee :D

Actually, sa company nila Lhanz ako nagapply...
Si Reen nga yung nakausap ko eh.
Sabi niya buti daw naisipan ko daw na sa kanila mag-apply.

Nabanggit ko nga si Lhanz eh.. tinanong ko kung saan siya nakalibing pero hindi siya umimik.
Kaya iniba ko na lang ulit ang usapan nun.

Hayyysss ... Eto ako ngayon .. nag-aayos ..
Mukhang malelate na ata ako ah? 8pm kasi yung interview.. 7:30 pm na..

Medyo maikli yung suot ko. Hayyss, bahala na.

"Maganda na ba ako spongebob?"
'Meow"
"Yieeeeee. yan gusto ko sayo eh"

Phew~
Aja!

Lumabas na ako ng bahay.

Tumunog yung cp ko.

1 text Message Received.

Text nung lalaking yun >_<

| Magkita tayo. Now na. Saglit lang naman eh. Please? Ibahin mo nga pala yung suot mo! Hindi tayo pupunta sa bar.
|

Halaaaaaaaaahh!!!
Napaka wrong timing naman nung lalaking yun!!
Interview ko pa naman. Pssshh =_=

Pero gusto ko na talaga siyang makita >__________<

Pero teka? pano niya nalaman na maikli suot ko?

Tumingin ako
sa kanan..
sa kaliwa...
sa harap ko..

sa halamanan namin ..

1 text message Received
| Para kang baliw diyan, ano bang hinahanap mo? Magpalit ka sabi ng suot eh! |

Whoaaaaaaaaaaa!!

Pumasok ako sa bahay.

Naghanap ako ng damit ulit ..
Pssshh.. Asan naman kaya yun? Ano siya? SPY? >_<

Kumuha na lang ako ng Simple T-shirt at Jeans.
Bahala siya! Arte niya!

Pagkalabas ko ng bahay.

Ma y nagtext ulit.

| Hindi tayo pupunta ng Palengke. Mag-ayos ka. |

Argggghhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pumunta nanaman ako sa loob ng bahay.
Hmp!! Badtrip yun ah!
Pag nakita ko yun. Bubugbugin ko yun!

Naghanap na ulit ako ng damit.

At ..... Waaaaaaahh!! Eto na lang..
Isa siyang dress na 1 inch above the knee lang naman.
Kulay Orange.

"Ang ganda spongebob diba?"
"Meow"

Sinuot ko na yun.
Pumunta ako sa salamin.. nag make up ng konti.
Nag-ipit ako para naman walang sagabal na buhok sa akin m amaya kung sakaling mabugbog ko yung Lalaki na yun!
HAHAH A!

AND TAD AN! GAND A KO!!!

(See Pictures at the Right Side)

Joke lang. Pero hmp! Arte niya ah?!

Ma y nagtext ulit

| Antagal mo namang lumabas. |

>_______<

At edi yun nga. Lumabas na ako..

| Fantastic~ Wag mong kalimutan i-lock ang gate at pinto niyo, okay?|

Bakit ba ang daming alam nun?!
Loko yun ah!

Edi yun na nga.
Nilock ko na.. >_____<

Nagsimula na akong maglakad..

Ma y nagtext nanaman.

| Kita tayo sa playground. I'll wait for you. |

Pssshh..
Kailangan sa playground pa ah?

Hmmm..

Lhanz... siya na ba talaga??

Ang lalaking napili mo para sa akin? :)

CSS#20 Perfect Two ♥

Oh yessssssss! Last chapter na po ito tapos Epilogue na.
Salamat talaga sa lahat ng nagbasa ng kwentong ito.
Sorry kung medyo waleey hahahaha. :D

Basta. Sa lahat ng nagbasa. Nagcomment. Nagvote!
I love you all. Thank You :))
==============================================

Ruby Ann's POV

Pagkadating na pagkadating ko ng Playground...

Whoaa :))))

Ang ganda! Parang yung set up dati nung first monthsary namin ni Lhanz...

Hayysss.....

Tumingin ako sa paligid ..
Peroo waaahhhh T___T

Wala namang tao.
Mukhang niloloko lang ako nung nagtext na yun eh!

Hmp.

Naupo na lang muna ako sa swing.

Hayyss .. mukang pinaglololoko lang ako nun.

Lhanz .. ano ba talaga? kala ko ba lalaking magmamahal sa akin ng unconditionally? =_=

"Buseet ka! Sarap mong gilitan! Chop chopin! Ihagis sa kumukulong tubig!
Argghh! In short! Sarap mong ULAMIN!!!!!!!"

Tapos minurder ko na lang yung mga damu dun.
badtrip!

Sa di malaman laman na dahilan ...
Naiyak na lang ako..
Ang lakas ko nga naman talagang mag-assumed.

:'((

"HAH AHA! Ano pa bang aasahan ko? Eh si Lhanz lang yung lalaking magmamahal sa akin ng ganun? diba?
HAHAH A!"

Nababaliw na ko.

Napayuko na lang ako....

Mamaya maya lang..

Nakarinig ako ng putukan..

Mga Fireworks...

"Whoaaaa............." nasabi ko kasi AMAZING!

Ang ganda :)))

(Play the Video at the Right Side) [I-PLAY NIYO!!! XD]
[Perfect Two♥]

Sunod sunod lang ang mga paputok na iyon....

Pero kasabay ng ingay na yun ..
Pati ang puso ko ang ingay din sa loob..

Ma y narinig na lang akong tumugtog ng gitara at kumanta..
==================================
You can b e the peanut b utter to my jelly
You can b e the butterflies I feel in my belly
You can b e the captain
And I can be your first mate
You can b e the chills that I feel on our first date
=========================================

Hindi padin ako makapagsalita.
Hindi ako makapaniwala..
Ang boses na iyon..
Lalo akong naiiyak.

=======================================
You can b e the hero
And I can be your sidekick
You can b e the tear that I cry if we ever split
You can b e the rain from the cloud when it's stormin'
Or you can be the sun when it shines in the mornin'
========================================
Patuloy ako sa pagtingin sa paligid ..
Hindi ko padin makita kung nasaan nanggagaling yun.
Malakas kasi .. parang nanggagaling sa isang Speaker..

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

Don't know if I could ever be
Without you 'cause GIRL YOU COMPLETE ME
And in time I know that we'll b oth see
That we're all we need
===================================

=================================
'Cause you're the apple to my pie
You're the straw to my b erry
You're the smoke to my high
And you're the one I wanna marry

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

Patuloy lang sa pag agos ang mga luha ko..

=============================
'Cause you're the one for me, for me
And I'm the one for you, for you
You take the b oth of us, of us
And we're the perfect two
We're the perfect two
We're the perfect two
Baby me and you
We're the perfect two

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

"SINO KA BA TAL AGA??!"

tapos bigla na lang may mga pumasok na mga tao..
alam niyo kung ano yun?? xD

(See Pictures At the Right Side)

Ang cute diba?

"Sino po ba ang pulut dulo nito ng mapatay ko na???" seryoso kong pagkakasabi.

Mamaya maya lang .. may biglang may tumakip ng mga mata ko.
Anlakas ng tibok ng puso ko...

"Hindi ka padin nagbago... napakasadista mo pa din"

Ang mga boses na iyon..
Lalo akong napaiyak ...
Hindi ako makapaniwala..
Nananaginip ba ako?

Hindi niya padin inaalis ang mga kamay niya sa mga mata ko.

"Lha-Lhanz...???"

:'((

Bigla niya akong hinarap sa kanya..
parang nagslow motion ang lahat ..

Hinawakan niya ako sa balikat at tinignan ng nakakatunaw.
Nakakaloko din ang mga ngiti nito.

"Kamusta ang Crazy Sweet Saddist ng buhay ko??"

Hindi ako makapaniwala. Whoaaaaaaa !

"LHAAAAAAANZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" sigaw ko sabay yakap sa kanya.

Lhanz's POV

"WAAAAAHHH!!! I HATE YOU! I HATE YOU!!!" sabay palo sa akin.

"Aww. Awww! Kalma lang... ganyan mo ba ako kamiss??"

"Walaaa! I hate you!!!!!!"

Tinignan ko yung mga kasamahan ko sa trabaho ng Alis -na-kayo-Look
Yepp .. katulong ko sila dito..
HAHAH A! Hindi naman sila makatanggi kasi
Ako na ang Manager ng Company namin eh :))))
At yun nga.. Umalis na sila.. Ayoko ng epal xD

"I H ATE YOU!" sabay sabunot sa akin.
"A-ara yy!!!"
"Papatayin na talaga kita ngayon! Tama! Diba patay ka na?! Dapat patayin na kita!!" sabi niya.
tapos sinakal niya naman ako.

Nung sinakal niya ako ..
Nilapit ko yung mukha ko sa kanya..

*Smack

Namula siya bigla.

"WAAAAAAHHH!!!" tapos napahawak siya sa ulo niya.

Pinagsasampal niya yung sarili niya..

"Hindi hindi .. patay na si Lhanz .. baka kambal nya iyon .. wahhhh!!"
Baliw talaga.
Hinawakan ko sya sa braso niya at niyakap.

"Happy 6th Anniversary Mahal ko."

*huk* *huk* Nagsimula nanaman siyang umiyak.

"Ikaw ba talaga yan Lhanz?"
"Ayy hindi .. hindi .. si Reen to! Si Reen!"
"Baliw ka!" - Ruby

binatukan ako.

"Nahawa lang kaya ako sayo" - Ako
"Hindi ba talaga ako nananaginip?" - Ruby
"Ay? Paulit ulit? HAHAH A!"

XD

"Baliw ka talaga!"
"Sayo..." sabay yakap ko sa kanya.

Thank God ... for 3 years na pag aantay.. sa WAKAS .. nakasama ko siya ulit.

"Lhanz..."
"Hmmm?" - Ako
"Ano bang nangyari????"

Umupo ako sa swing ..
tapos hinatak ko siya.

"Dalawa naman yung swing bakit kailangan nakakandong pa ako sayo?" - Ruby

"Wag na magreklamo, namiss kita eh." sabi ko sabay yakap ko sa kanya..
"Oo na! Dali, magpaliwanag ka!" - Ruby
"Ganito kasi yun..."

=FlashBack=

Naramdaman ko na ang pagturok sa akin ng injection na magpapawalang malay sa akin nang...

"KUYAAAAAAAA!!!!!!!!!!!" napatigil agad ang doctor.
"Reen?!!!!"
"Kuyaaaa! Tayo ka na diyan *hingal* may donor na akong nahanap!!"
Ngumiti ako ng sobra nun.
"Talaga??!"
Pagkalabas ko nakita ko kaagad si Mommy.
"I'm so disappointed Lhanz."
Ugh >____<
"Mom. I'm sorry."
"Sorry is not enough, let's go."
"Mom! How about her?"
"Nakahanap na kami ng Donor kaya wag mo na siyang problemahin. You must accept your punishment."

Nakakatakot si Mommy! >____<
Minsan lang yan magseryoso .. kaya Pag seryoso yan dapat seryoso ka talaga.

Gulp.

"What's my punishment Mom?"
"Mag-aral ka ng mabuti. Sayo ko ipapaubaya ang kompanya natin."
"MOM?!"
"That's your punishment. 3 years grounded ka. Bawal makipagkita sa kanya. Tandaan mo yan Lhanz.."

>_____<

"Yes Mom."

pagkatapos nun .. agad agad na kaming umalis .

Ginamit pa namin yung private hollicopter para makaalis agad sa lugar na iyon at umuwi ng Manila.

=ENDofFlashback=

"Yun na yun."

Bigla siyang humarap sa akin at niyakap ako.

"Lhanz... wag mo na uulitin yun..." - Ruby

"Hinding hindi ko na uulitin yun .. at hinding hindi na kita iiwan." sabi ko at niyakap ko din siya.

Ruby Ann's POV

Ang saya ko! Sobraaaaa ^____^

Tumayo ako at nagpameywang.

"Sinong naggitara kanina? Ang galing eh!" sabi ko.

"HAH AHA! Ako!" - Lhanz

"Weeehhhh..."

"OO nga! Pakitaan pa kita eh!" tapos pumunta siya sa isang sulok ..

dun pala siya nagtago =_=
Kinuha niya yung gitara.. at kumanta ulit ..

"Don't know if I could ever b e .......

Without you 'cause GIRL YOU COMPLETE ME........
And in time I know that we'll b oth see .......
That we're all we need... "

Ang galing niya ng maggitara.
AMAZING :)
Kakakilig!

"Cause you're the apple to my pie ........
You're the straw to my b erry...
You're the smoke to my high .......
And you're the one I wanna marry ........."

Tumayo siya bigla.. at lumuhod sa harapan ko.
Hindi ko mapigilang umiyak..

Nagsimula nanaman ang putukan...
Nagkaroon ulit ng Firework Display :))))

*PWWWIIIIIINGGGG* *Booooggsshh*

(A/N: Tunong po yun ng Fireworks. HAHA! Sorry hindi ako magaling sa mga sound effect xD)

"Mahal ko... alam ko madami na tayong napagdaanan ... And gaya ng sulat ko sayo .. mukhang nagkatotoo, ang
galing ng puso na yun ah? dinala ka sa right man. HAHAHA" - Lhanz

"HAH AHA! Yabang mo! pero.. You're Right!" sabi ko habang umiiyak padin.

"And right now na nagkasama na tayo ulit.. Ayoko ng mawalay pa sa piling mo ..."

"Mahal.... I give you my word, I GIVE YOU MY HEART.....
This is a BATTLE we've won.......
And WITH THIS VOW........
Forever has now b egun......."

Lalo tuloy akong umiyak :'((

"Ruby Ann......

Will you marry me???"

"*sob* Tinatanong pa ba yan Lhaanz?!"

Tumayo siya at niyakap ako.

"Is that a yes??" - Lhanz

"Ay hinde!! NO! NO!!" pabiro ko.

"HAH AHA!!" - Lhanz
"*sob* HAHAHA!" - Ako

Niyakap niya lang ako habang nagsusway kami :))

Humiwalay siya sa pagkakayakap sa akin.

Kinuha niya ang kaliwang kamay ko at sinuot niya sa akin ang Ring :))

*PWWWIIIIIINGGGG* *Booooggsshh*

"We're the Perfect Two. Happy 6th Anniversary Mahal ko." - Lhanz
"Happy 6th Anniversary din"

"Akin ka na ah!" - Lhanz
"HAH A! Yup!" - Ako

*PWWWIIIIIINGGGG* *Booooggsshh*

Hinawakan niya ako sa mukha..

"Sana wala ng epal ngayon" - Lhanz
"HAH A! Adek!!!!" - Ako

*PWWWIIIIIINGGGG* *Booooggsshh*

And then he pulled me closer to him ..

and KISSED me .... ♥
Epilogue

Tunog ng kampana ng simbahan
*insert here*

"Mahaal!!! huhu! I love you!!!!" - Ruby
"Anak ng... Dahan dahan lang sa paglalakad ah!" - Lhanz

Nagtawanan ang mga tao...
Nasa pinto palang kasi si Ruby Ann.
Umiiyak na ito.. at yun! Sinigaw niya yun.

Alam naman natin na wala na siyang mga magulang .. kaya naman siya na lang mag -isa ang maglalakad.

"Anta yin mo ko diyan!" - Ruby

Agad itong tumakbo...

*Bloooggg

Nadapa ito.

Tumingala siya at pinagtitignan ang mga tao ....

naisip niya..

"nanakahiya >___<"

Lumapit sa kanya si Lhanz.
Nag alay ito ng kamay.

Hinawakan niya ito.. at tumayo..

"Pssshh. Ako na lang ang maghahatid sa iyo sa altar." - Lhanz
"Yieeeeeeee" - Ruby

At nagsimula silang maglakad.

Forevermore by Side A
*insert here*

Halos lahat ng tao ay nakangiti sa kanila habang naglalakad.

Hindi maubos ang luha na dumadaloy sa mga mata ni Ruby Ann.

Naisip niya..

"Sana andito si Bhessy..."

Namatay na kasi ang Bestfriend niya bago ito ikasal.

Kaya ang tanging karamay at kas ama niya na lang sa buhay ay walang iba kundi ang Pamilya ni Lhanz at pamilya ng
kanyang Bestfriend.

Hanggang sa makarating na sila sa Altar.

"Lhanz Roby... tinatanggap mo ba si Ruby Ann bilang iyong asawa. Sa hirap at sa ginhawa. Sa Kalungkutan at sa
Kasiyahan."
"Opo." - Lhanz

Lumapit ang Ring Bearer..
Si Miko..

Kinuha ni Lhanz ang isang singsing at sinuot kay Ruby Ann.

"Ikaw Ruby Ann. Tinata---"
"I DO! I DO!!!"

Nagtawanan ulit ang mga tao sa ginawa niya.

Kinuha niya ang isang singsing at sinuot ito kay Lhanz.

Hindi pa sinasabi ang "You may now Kiss the Bride"
ay kinissan na ni Ruby Ann si Lhanz.

"Mahal! I lo ve you!!!!!!" - Ruby

"HAH AHAH AH A!!!! Baliw talaga ako." - Ruby
"Pssshh. Pang ilang beses mo na ba yan pinapanuod yang kasal natin"- Lhanz
"Hmmm? 29 times! HAHAH A!" - Ruby

Lhanz's POV

Hayssss..
Ang adek talaga nitong Asawa ko =_=

"Lhanz! Ligo tayo! Sabay!" - Ruby

>____<

"Baliw ka talaga! Maligo ka na kung maliligo ka!"sabi ko.

"Wuuuuhh!! Gusto din! HAHAH A! Geh ligo na muna ako" pinatay niya yung laptop at lumapit sa akin.

*Smack*

"Haylabyuuuuu!!!!!!!" sabay yakap sa akin.

Ganyan kasweet yan. Hayaan mo na! Asawa ko naman eh hahaha :))

Ako na muna naglaptop.

"Mahaaaal!!! Yung panty ko!!!! Naiwan ko pala diyan!!" sigaw niya mula sa C.R
"San???"

"Andiyan!!!!!"
"Wala naman eehh!!"
"Ikuha mo na lang ako sa drawer" - Ruby
"Wait"

=_=
Hayyss. Para akong alila niyan dito sa bahay.

Lumapit ako sa C.R

"Oh eto na"

medyo bumukas ang pinto ng konti.

"NYEH! AYAW KO NIYAN!"- Ruby

"Nya y?! Nag inarte pa?"
"Diba Sunday ngayon? dapat yung panty ko na may Sunday na nakalagay yung kinuha mo! Marami naman yun eh!"

=_=
Oo nga pala. Ma y Schedule ang panty nito xD

Bumalik ako sa drawer at kinuha yung sinasabi niya.
Bumalik ulit ako.

"Oh" - Ako
"Good!"

bumalik na ako sa laptop.
15 minutes passed.

Bigla akong may na-open na video.

“Lhanz! Picturan mo kami ni Manong!!!” - Rub y

“Tapos na??” - Rub y
“Hindi pa!” - Ako

“Antagal naman!!!! “
“Dali na, nagkamali eh!” - Lhanz
“Oo na!” tapos nag peace sign ito pati din si Manong Sorb etes

“Wacky namaan!! “

"HAH AHAH AH A!!!!" - tawa ko.

“Antagal naman ah!! Yung nguso ko hahaba na!”
“HAHAHA! Ginusto mo yan!”
“Pssshh. Tara na nga!!!”

"Oy o y! Anong pinapanuod mo diyan??" - sabi ni Ruby Ann sabay lapit sa akin.

“Lhanz!!! Ang saya siguro dun!!” sab ay turo niya sa isang Rides…

“Tara! Sakay tayo dun! Wag mo na uulitin yung ginawa mo kanina ah!! Yung holding hands saka yung yakap.. b aka
kiligin na talaga ako…”

(PLAY THE VIDEO AT THE RIGHT SIDE)

"HAAHHAH AH A!!!" tawa ko ulit.
"AYY LOKO KA! Navideohan mo yon?!!" - Ruby
"Hindi hindi" - Ako
"WAAAAAHHH!!! Delete mo yan!!"
"Ayoko nga!! Memories natin yan noh! Biruin mo nga naman magkakagusto ako sa baliw na kagaya mo. hahahaha!"
sabi ko.

Tinignan niya ako ng masama.

"Sorry na mahal..." sabi ko.

Hindi siya nagsalita .. lumabas lang siya ng kwarto.

LQ??

Pinatay ko yung laptop at lumabas na din ng kwarto.

"Mahal! Sorry na oh!" sabi ko habang hinahanap siya.

Saan naman kaya pumunta yun?

Pumunta ako ng terrace..

Ayun!
Sabi na nga ba .. andun siya sa playground namin eh :))
Yeaahh. Ma y playground ang bahay namin. hahaha :D

Kinakausap niya yung alaga naming pusa.
Namatay na nga pala si Spongebob.
Pero itong bagong pusa. Spongebob padin pinangalan niya.

Hinihimas himas niya ang ulo nito.

"Spongebob.. loko talaga yung asawa ko. Ma y saltik yun"
"Meow"
"Ano? Maghiganti tayo dali!"
"Meow"

Maghiganti??

Bigla siyang nawala.

San pupunta yun.

Bumaba na ako ..

Pagkabukas na pagkabukas ko ng pinto ..
Ma y itlog na sumapul sa mukha ko.

"HAH AHAH A! Spongebob oh? AHAH AH A!!" - Ruby

Argghhh

"Lagot ka sa akin!!!"

Tapos hinabol ko siya..

"WAAAAAAHHH!!!!!!"

takbo pa din sya ng takbo ..

Kinuha niya yung hos ng tubig ..

tapos ARRGHH!!

Binabasa niya ko =_=

"HOY HOY!!!" sigaw ko.

"WAHAH AH A! Hindi ka pa naliligo! KADIRI KA!!"

"Loko ka talaga ah.."

Binitawan niya yung hos ng tubig sabay tumakbo.

Ako naman yung kumuha at binasa siya.

"WAHAH A!"

"WAAAHHH!! LOKO KAAAAA!!!!"

Tapos pinagpapalo ako ..

"HAH AHAH A!!!" tawa ko.
"HAH AHAA!!" tawa niya..

Araw araw kaming ganito :))

Lumapit siya sa akin..
Parehas na kaming basa..

"Lhanz..." sabay yakap sa akin.

Kahit na magasawa na kami.. hindi ko padin mapigilang kiligin.

Niyakap ko din siya.

Bigla niyang hinawakan ang ulo ko..

Pumikit ako..

"AWWWWWWW!!!!!!!"

Sinabunutan ako >_____<

"HAH AHAH A! Akala mo hah!! Bleeeeehh!!!" sabay tumakbo nanaman siya.

"Loko ka talaga" - Ako
"WAHAH AH A! MAH AL KO! ILOVEYOU!!!" - Ruby

"Mahuli lang talga kita."

"BE BE BE BLEEHH!"

>_____<

Tumakbo ako ng mabilis ..

"WAHAH AH A! Huli ka!"
nahawakan ko siya sa braso nya.

"WAAAAAHHH!!!"

Hinuli ko yung dalawang kamay niya.. nasa likod niya ako..

Niyakap ko na lang siya..

"Mahal..."
"Hmm??" - Ruby

"Mahal kita."
"Mas mahal kita." - Ruby

Humarap siya sa akin at niyakap ako.

Niyakap ko din siya..

Tinignan niya ako..

*Smack*

"HAYL ABYU!!!!!!!!!!" sabi niya.

Napangiti nanaman ako ng sobra ^_____^
Tapos niyakap niya ulit ako. Niyakap ko din siya.

"Hahaha! Labyumor" - Ako
"Yieeeeeeeeeeeee." - Ruby

Nagpasway sway lang kami habang magkayakap..

Hayyss :))
You know what?

To b e inlove with someone is very special...
To b e with your Love One is like a Dream come true ..

But to MARRY a Crazy Sweet Saddist ....

..............is the best thing I've ever do :)))))))

=======================================
Yeeeyy!! Tapos na :)))
Magcomment naman kayo bago tumuloy sa Special Chapter! HAHAHA!
OO! Ma y Special Chapter po ang Story na ito. Pakihanap na lang po si Simsimi29 sa wattpad.
Nasa Crazy Sweet Saddist po yung chapter nay un. =))

Salamat sa lahat ng nagbasa!
Yahooo *U*
Sensya sa huling quotes ..
Gawa gawa ko lang yan .. wahahha ewan ko kung tama yung grammar XD
Basta naintindihan niyo naman eh! HAHAHA :D

Wag kalimutan mag comment at mag VOTE!
HAHAHA! Echos.

Salamat talaga..
Love you all :)))

1 Corinthians 13:4-8

4 Love is patient, love is kind. It does not envy, it does not b oast, it is not proud. 5 It does not dishonor others, it is not
self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. 6 Love does not delight in evil b ut rejoices with the
truth. 7 It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
8 Love never fails. But where there are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will b e stilled;
where there is knowledge, it will pass away.

