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Lucky Im Inlove With My bestfriend

Simula palang Bata ako, Isang Lalake na yung Iniibig ko,
yung lalakeng nandyan Para sakin,
yung lalakeng tinutulungan ako sa Lahat ng problemang Dumadating sa buhay ko
lalakeng simula bata pa lang ako kasama ko na, Kalaro ko na!
pero hindi ko minsan naiisip na mamahalin ko sya ng lubusan
at Masasaktan nya ko,
iniwan nya ko sa ere,
akala nyo ba madaling mainlove sa bestfriend?
Mali kayo
Kung pwede lang
Gawin ko lahat para manatili sya sa tabi ko
Pero wala e :((

habang tinatahak ko ang daan ng Pag Momove~on di ko alam
na may makikilala kong lalake na ituturing kong Kaibigan
na mag paparamdam saking kung paano ang tunay na pagmamahal
sabi nya
Ako ang bestfriend nya.
pero para sakin ang bestfriend ko
ay yung taong mahal ko
na iniwan ako
at sumama sa iba :(

Prologue:
Yen's POV
"Ano kaya anak nila tito Nate ano? Gusto ko Girl" Naglalaro kami ni Paolo ng wii ng napag usapan namin yun
"gusto ko Boy! para masaya"
tas sinimangutan ko sya
"tas pag Boy, di mo na ko Bati"
"syempre bati bestfriend Tayo diba? "

Nasa may Tree house kami ni Paolo nun, pinagawa yun ni Daddy para samin kumpleto dun yung mga laruan na
gusto namin
tulad ng Wii at ng play station 3
lagi nga kaming nag lalaro ng tekken e! paano kasi yun yung gusto nya e
pero okay lang gusto ko na din naman e
narinig namin Dumating na yung Kotse nila Mommy
at bumaba na kami sa tree house
"Yen, Halika aalis tayo," sabi sakin ni Mommy
"sige mommy, Sama natin si Paolo?" nakangiti kong tanong kay Mommy,
ewan ko pero ayokong Nahihiwalay ako kay Paolo
"Baby talagang isasama natin si Paolo" sabi ni daddy sakin
-Nakarating na kami sa Airport
"wow Yen tignan mo ang daming Airplanes no?"
"oo nga Paolo, masarap bang sumakay dyan? di ba nakakatakot?" tanong ko sa kanya

"hindi, masarap kaya! tsaka wag kang matakot, pag sumakay ka dyan, Kasama mo ko :)'
hindi ko alam pero parang ang saya ng Pakiramdam ko
"Paolo, Kailangan mo ng Mab babye kay Yen. uuwi na tayo, inaantay na tayo ni Daddy"
narinig kong sabi ni tita Mitchie kay Paolo
"Paolo, san ka pupunta? di mo Ko isasama?" sabi ko sa kanya
Binuhat nako ng Daddy ko
"Mommy? hindi ba natin isasama si Yen?" sabi ni Paolo kay Tita
"Yen, Paolo, im sorry pero hindi e, pero babalik naman si Paolo e"
tas tinignan ko sya pero naiiyak nako
"Promise Yen Babalik ako"
hindi ko na sya nakita dahil nahilam na ang mga mata ko sa Luha iyak ako ng iyak
ang alam ko lang gusto kong sumama kila Paolo pero hindi pwde

Chapter 1:
Yen's POV
"ano nakabusangot ka na naman dyan?" Tanong sakin ni Joseph
"ee kasi nakita kita" sabi ko sa kanya
pero ang nakakainis kasi talaga dun e nakita ko na naman kasi syang kasama si Denise
yung babae na Ang tagal nya ng nililigawan,
Naiinis ako bakit kasi hindi na lang ako
mahal ko naman sya e? Simula pagkabata namin :(
sya lang napapagsabihan ko ng problema

sya lang yung lagi kong kasama
Dahil busy lagi si Mommy at Daddy
sya na yung tinuring konge Best friend
Simula nung iniwan ako ni Paolo, ang sabi nya babalik sya
pero hindi nya ginawa :(
si Joseph sya, sya yung lalaking laging andyan para sakin
Bestfriend ko na Lihim kong minamahal
"Sabihin mo, Ang gwapo ko lang" sabi nya sakin
oo ang gwapo nya kaya nga ako baliw na baliw sa kanya e
parehas kami ng Course na Kinukuha na
Culinary Arts
kaso ang Hirap nyang mahalin
bat ba kasi hindi pwedeng maging kami? ee magkasama naman kami since bata kami,
di ba kami pwedeng matulad kila Tita Micha at Tito Nate? kay Tita Allysa at Tito King? kay Tita Kim at Tito Kevin?
bakit hindi? bakit hindi pwede? :(
"tse! gwapo your Face mukha kang Pagong"
"SIguro, siguro nag seselos ka lang kay Denise ano?"
hindi na ko nakapag salita
Minsan nakakainis mainlove sa kanya dahil Kilalang kilala nya ko alam na alam nya pag may tinatago ako e
nahahalata nga nya na inlove ako sa lalake na ayokong sabihin sa kanya kung sino
paano ko sasabihin kong sya
"HEP! HEP! tama na yan! mamaya magkapikunan na naman kayo!" saway samin ni Reanne
Sya ang babae kong Best friend

"thank you" senyas ko sa kanya
"nako Yen, baka awayin mo si Denise pag naging kami ha? mag paligaw ka na kasi dyan sa lalake na gusto
mo, sa nakikita ko naman mukhang mahal mo sya"
sinamaan ko lang sya ng tingin
paano ko mag papaligaw sa kanya kung may iba syang gusto?
NAkakainis
"utot mo! pauso ka talaga" sabi ko sa kanya
tas may nag text sa kanya, binasa nya
"oh paano ba yan? i kita mahahatid ha? babye, babye din Reanne Magingat kayo ha?"
tas umalis na sya
"Kay Denise lang naman yun pupunta e, Tignan mo Lagi naman silang Magkasama, di kaya yun nag sasawa
sa mga itsura nila?"
"wag ka nga Yen, syempre mahal ni Joseph yun e! talagang di mag sasawa yun" sabi pa ni Reanne
bakit hindi ako pwede mahalin ni Joseph?
mahal na mahal ko naman sya e :(((

Chapter 2

Yen's POV
nasa Park kami ni Joseph, May sasabihin daw kasi sya sakin e.
Psh! ano naman kaya yun? ang daming arte sa Buhay
nagulat ako ng bigla syang Lumuhod sa may tapat ko
"Will you be my girlfriend?"

yung mundo ko parang biglang Nabuhay, Mahal nya din Pala ko, Ang saya ko Hindi ako to inaasahan
Hindi ko inaasahan na Lihim din pala nya kong Minamahal

"J-joseph?" nabubulol kong sabi sa Kanya Grabe lang kasi e haha. k ang saya ko
ngumiti sya, at tumabi na sakin
"Effective ba? Yan kasi balak kong Isurprise kay Denise mamaya"
alam nyo yung Para kong pinag bagsakan ng langit at Lupa
Bakit?
Bakit ako umasa?
Bakit kailangan nya kong pag Practice^an para sa pag propose nya dun sa Babae na yun
Ano tingin nya sakin manika?
Nasasaktan din ako
Akala ko parehas kami ng Nararamdaman
akala ko pwede
akala ko matututloy na yung pinapangarap ko e
pero Mali asa pa ako
tinignan ko sya at nag Ok sign lang ako
"Thank you!!! :)) sana maging okay lahat mahal na mahal ko kasi talaga si Denise e, Wag ka mag alala pag
ako sinagot nya Ililibre ko kayo ni Reanne ng DQ alam mo naman ikaw yung Lucky Charm ko :)) " nakangiti
pa nyang sabi
kanyang kanya na yung DQ nya, ayoko nung
Gusto ko yung Puso nya,
mas gusto ko yun

Si Denise yung Masscom student na nililigawan nya
" Joseph bat ba kasi tumitingin ka pa sa Malayo? ee andito lang naman ako para sayo"
Mga salita yan na gusto kong isigaw sa kanya pero hindi Pwede kasi once na ginawa ko yung pagkakaibigan namin
yung masisira
"Sige, sabi mo yan ha? Dq ko ha?" sabi ko sa kanya
Ang hirap mag kunwari na hindi mo mahal yung isang tao
Yung feeling na kapag kaharap mo sya gusto mo syang yakapin pero hindi pwede
tumango lang sya "tara hatid na kita?" sabi nya sakin
"Kila Reanne mo na lang ako hatid" sabi ko sa kanya
kailangan ko kasing iiyak yung nararamdaman ko Kay Reanne
kasi pag hindi baka sumabog na yung Puso ko sa bigat ng nararamdaman ko
"sigeeeeeeeeeee."
---"So ano? di ka titigil kakaiyak dyan? mukha ka kayang Tanga." Nasa Bahay kasi ako ni Reanne
"akala ko kasi ayun na e! akala ko Mahal nya na ko! LEche pinagpraktisan lang pala ko! Lucky Charm daw
ako! sabihin mo nga Reanne Mukha ba kong Buddha? Mukha ba kong Buddha?" sabi ko kay Reanne na may
Luha pa yung mga pisngi ko
Naiinis kasi ako e
'"Slight" sabi pa nya sakin! gusto ko syang Sampalin! napaka bwisit taga sira ng Moment si Ate e!
"Wala ka talagang kwenta" sabi ko pa sa kanya
naiinis kasi ko! hahahah!
"Ee ano gusto mong gawpin ko? Hiyang Hiya na nga ako sayo e! inubos mo na yung isang Box ng Tissue
namin, yung totoo? ano? may balon ba dyan sa Mata mo? Mag asawa nga naghihiwalay, Mag syota pa kaya!
tsaka di ka naman sigurado na Sinagot ni Denise si Joseph e"

sabi nya sakin! tas nag vibrate yung cellphone ko
|bespren! kami na!!!!!! yehey!! YUNG DQ BUKAS NA HA? oo kailangan caps lock! baka kasi sabihin mo kinalimutan
ko e|

"hayan!!!

ayan

Reanne!

siguradong

sigurado

nako!

SILA

NA!!!

uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! sabi ko kay Reanne. Oa na kung Oa ayoko naaaa"
"ay ate? ano ka kinakatay na baka? Tinawagan ko na si Athan sabi ko sunduin ka, para makapag pahinga
kana, 9 p,m. na oh! mamaya hinahanap ka na naman ni Tita tas ako na naman ang idadahilan mo" sabi nya
sakin
si Athan yung Kapatid ko! kapatid kong Baliw
tas pag nakita nya kong Umiiyak aasarin na naman ako dun!
"sige na! alis na ko!"
"bye bye friend! ingat! kaya mo yan aja! at aayusin ko pa tong mga ginamit mo iww" at umupo na sya sa kama
nya
umalis nako para umuwi pag tingin ko sa Phone ko ang daming tawag sakin ni Daddy Lagot na naman ako nito!
lagi na nga akong Pinapagalitan, si Athan na naman magaling
-"Ateeee Leggo uwi na tayo! handa mo na tengga natin ha? lagot ka kay mommy!" sigaw ng kapatid nyang
Bwisit
Grrrrr kahit kelan talaga bwisit na yun!
di naman kami laging nag aaway e! may times naman na Close kami, Lalo na pag nag babake kami ng Cake
yun ang Bonding namin magkakapatid
Pagkain!! buti nga di ako nanaba eee :)))

Chapter 3:

-Yen's POV
"Anak bat ba ngayon ka lang dumating? kanina pa andito si Tito Barry mo, at Susukatan kana nya may mga
dala din syang Magaganda na samples ng Gown, May Theme ka na ba na gusto?"
sabi kagad sa akin ng Mommy ko pag pasok ko, oo nga pala nakalimutan kong sabihin sa inyo na mag 18th Birthday
nako
"ee Kasi mommy nag drama pa sya hahaha" sabi ng kapatid kong epal
oo! ang epal talaga ni Athan! parang di ko kapatid e tsss
"ang epal mo! mukha kang tanga" sabi ko sa kanya badtrip na nga kasi ako e, dinagdagan pa
"Kids wag nga kayong mag away! Athan Pumasok kana sa kwarto mo! inaasar mo pa Ate mo e, kaya di maka
pag beauty rest e! " sabi ni Tito Barry kay Athan
BHELAT sabi ko sa kanya tas umakyat na sya sa kwarto nya hahaha
habang sinusukatan ako ni tito/tita ewan ko kung ano bang tama! hahaha
may sinabi na naman si Mommy na Kinakainis ko
"Princess, Wag ka ng Kumuha ng escort ha? may napili na kami ng Daddy mo!"
waaah? ee paano si Joseph sya gusto ko! sya din Gusto kong escort! si Reanne nga kota e! kasi si Joseph yung
escort nya
"ee Mommy, si Joseph po gusto kong escort, isa pa komportable na ko sa kanya, syempre Bestfriend ko yun
e! sanay na ko din, ee pag bago pa! tss"
naiinis ako, sino na naman tong plinaplano nila? If i know si Athan lang yun
totoo bang gusto nilang sirain yung Debut ko? nakakainis! :((

--Inabot ko na kay Reanne at Joseph yung invitation ko!
"talo ba good friday sa mukha mo ha" sabi ni Reanne sakin

"ee kasi naman! gusto ni Mommy at Daddy si Athan yung escort ko! mag aaway lang kami dun e" sabi ko sa
kanila, naiinis pa din talaga ko
" sino ba gusto mo?" tanong ni Joseph sakin habang binubuklat nya yung Invitation
"ikaw!" sabi ko sa kanya
"ako?" ayyye tanga mo talaga Yen!
"oo ikaw gusto ko maging escort para komportable na ko! :)))"
"hoop! kunwari pa siya" -joseph
"utot mo! pauso ka! binabadtrip mo na naman ako e!"

inaasar na naman ako e! baka naman kasi e! dun na nga lang sya kay Denise e!
Naiinis talaga ko!
>.<
"hayaan mo di na lang kami aalis sa Tabi mo sa debut mo! kami na lang sasama sayo mag libot sa mga bisita
mo! im sure aalis naman si Athan sa tabi mo at mang bibingwit na naman ng dilag yun" sabi pa ni Joseph
"promise?"
"Promise"

-Maaga kong Umuwi at wala akong magawa napag pasyahan kong lumabas sa para makapag pahangin ilang araw
na lang debut ko na
inakyat ko yung Tree House namin ni Paolo
nakakainis lang na di sya bumalik
buti pa si tito Nate bumalik kahit walong taon na yung Nakakalipas basta para sa babaeng Mahal nya
sanay na din naman ako ng wala sya.
Galit kasi ako sa kanya

nangako kasi sya e! nangako sya!
ang unfair! bata pa lang sya di na sya tumutupad sa pangako nya
tsaka ang isa ko pang pinoproblema ay si Joseph
bakit kailangan na may iba syang Gusto?
Gawin ko kaya yung ginawa ni Tita Allyson
haha jowk lang! edi pinatay ako ng Nanay ko! :)))
or si Tita Micha ang papatay sakin? ahahaha :)))
NAkita ko yung Picture namin ni Paolo.
binaba ko yung Frame,
Wala na sya sa buhay ko :(
buti sana kung nag paramdam sya kahit konti e,
pero Wala :(

Chapter 4:

Paolo's POV
Nakasakay na ko ng Eroplano pauwi ng Pilipinas, Sila Tito Nate ang Susundo sakin, Ang alam ko kasama si
Gabyriella e, Or Gaby for short, Mga 6 Years lang yung tanda ko sa kanya
Sya yung panganay na anak ni Tito Nate, Huli ko syang Nakita e nung Umuwi sila Canada
Madalamg kasi kaming Umuwi sa Pinas kaya sila yung dumadalaw samin dun
tas naalala ko si Yen, kamusta na kaya sya? naging mahigpit kasi si Daddy sakin e,
Puro Business yung Pinapaayos nya sakin
Engineering Student nga pala ko, alam kong hindi halata! haha puro ko kalokohan ee,

Magkapatid si Tito Nate at si Daddy pero napaka layo nila sa isa't isa e
si Daddy kasi Seryoso at Puro Business ang iniisip, si Tito Nate naman, Palabiro at di nga ata sanay magseryoso?
haha simula bata kasi ako hindi ko pa sya nakikitang nagagalit e
laging nagbibiro pero yung daddy ko, never, isa pa si Tito Nate laging may time kila Gaby,
si Daddy naman? laging gabi umuuwi laging overtime sa opisina
nung medyo bata pa ako Hinahanap ko pa sya pag gabi na wala pa sya pero habang lumilipas yung panahon
nasanay na din ata ako :))
hindi ko naramadaman na nasa pilipinas nako, sa lalim ng iniisip ko
ang daldal ko kasi e! hahah :))

----Nasa kotse na kami papunta sa Bahay nila tito, Medyo nakakapanibago Sa pinas e
pero namiss ko! mas masaya ko dito kesa sa Canada, na lagi na lang akong pinapagalitan
lahat naman ginagawa ko, Lahat ng best ko binibigay ko, pero kulang pa ata lahat yun para kay Daddy ee,
"Tito Kamusta na po kayo dito?"
"okay naman kami dito, Gustong gusto ka na ngang Makita ng mga tita Allysa mo e! paano kasi 5 years old
ka palng nung umuwi ka dito" nakangiting sabi ni Tito sakin
"Alam mo naman si Daddy, masyadong mahigpit, pati pag uwi sa Pinas ayaw akong payagan!"
"Pagbigyan mo na Daddy mo" nakangiting sabi ni Tito nate sakin, ee ano bang magagawa ko?
kahit naman anong gawin nun sakin tatay ko yun e, tsaka di ako pinalaki ni Mommy ng marunong magtanim ng Galit
sa Dibdib ko
Masyado kong Masiyahin kaya at Madaling magpatawad :P
Ilang Oras lang Nakarating na kami sa Yakimix
Dun ko nakilala yung anak nila Tita Allysa na si toffer, kasing edad nya si Gaby at sa nakikita ko parang best friend
sila

Nialalapit siguro ni Tita Micha at ni Tita Allysa sa isa't isa yung Dalawa Dahil mag best friend sila kaya gusto nilang
maging mag Best friend din yung mga anak nila :)))
biglang pumasok sa isip ko si Yen, Kasalanan ko din naman na di ako nagparamdam sa kanya e
and one more thing, hindi ko masisis yung Daddy ko kung bakit masyado syang protective sa akin
nag ka lukemia kasi ako nung Bata ako, kaya di ako nakakauwi ng Pinas
natatakot kasi sila baka sa pwedeng Mangyari sa akin

Acute lymphoblastic leukemia ang naging sakit ko, Lukemia na kadalasan ay sa mga bata tumatama
Buti na lang nakuha sa chemotherapy yung sakit ko
-Kinabukasan Pumunta kami Kila Yen pero wala sya
Sinukatan din ako ni Tito Barry para sa Suit ko.
Dahil ako daw ang gagawin nilang escort ni Yen,
Si Yen? nakakalungkot lang kasi hanggang nung umuwi ako ay hindi pa kami nag kikita :(
nung pumunta kami sa kanila wala sya nasa school daw sabi nila Tita
ayoko na din syang antayin para surprise pero gustong gusto ko na talaga syang makita at makasama :(
Namimimiss ko din naman yung Best friend ko e :)
lumabas ako sandal Para magpahangin, Naguusap pa kasi sila Tita Caithlyn, Tito Barry at Tita Kim para sa mga
gagawin sa Debut ni Kim,
Hindi ko inaasahan yung Nakita ko, Andoon pa pala yung Tree house namin nung bata kami
Akala ko wala na ;)
Hindi naman pala pinagiba
buti pa yung tree house, nandun para masaksihan yung magaganda at mga nakakalungkot na pangyayari sa buhay
ni Yen

samantalang ako, wala, nasa malayong Lugar, Kung di lang siguro ko nagkasakit, May pag asa pa siguro na umuwi
ako lagi ng Pinas at magkita kami,
Umakyat ako dun sa Tree House, nakita kong andun pa yung mga drawing namin!
pero parang napabayaan na yung Loob, puro agiw kasi tsaka di na nawawalis
tas may nakita kong frame na nakataob
nung tinignan ko Picture namin ni Yen nung kasal ni Tito King at Tita Allysa,
bat kaya to nakataob? inangat ko ulit,
pero parang may kumurot sa puso ko nung naisip ko, baka si yen yung nagtaob, baka galit sya sakin
kasi hindi ko tinupad yung pangako ko sa kanya na babalik ako
:(

Chapter 5:
Yen's POV

Pakiplay yung Music ---> para ma feel nyo! hahaha feel na feel ko e :)
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today is my Big Day :) 18th bday ko na, sana maging masaya ko.
13 years, 13 years na kaming di nagkikita ni Paolo, Lagi kong sinasabi na gusto ko na syang mawala sa isip ko,
Magkaibigan lang naman kami pero hindi ko magawang kalimutan sya, Kasi siguro sya yung Una kong kaibigan, Sya
yung una kong napagsabihan ng problema

Nalulungkot kasi ko nung Pinanganak si Athan, paano kasi lahat ng atensyon sa kanya na napunta, pero si Paolo
ang nagsabi sakin na masama yun
Mahal ko si Athan pero naiinis lang ako dati,
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Kailangang magkita muli
♪♫♫♫
Minsan nga pag Nag uusap kami nila Joseph biglang pumapasok sa isip ko si Pao, Kung ano na itsura nya ngayon,
Kung ano na ugali nya, Kung ano mangyayari kung sya yung Minahal ko kesa kay Joseph
Bumangon nako at para magpaayos
Dumating na yung beautician, at Ang ganda ng gown ko :) syempre si Tito Barry ang may Gawa e :)
excited nako :)
Ano kayang mangyayari kung andito si Paolo? Masaya siguro lalo yung bday ko, pero kahit madalas ko syang
naiisip, Nagtatampo pa din ako sa kanya
Hindi nya alam e, Hindi nya alam kung gaano ako nag antay, Kung Gaano ko Pinanghawakan ang salitang "kaya ko
pa" kaya ko pang mag intay sa kanya
kaya ko pang antayin yung pagbabalik nya
pero di ko akalain na dadating at dadating din ang panahon na sasabihin ko ang salitang "ayoko na!" ayoko ng
Magantay sa kanya :(
Pagod nako!
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Biglang Pumasok si Reanne sa Kwarto ko, Nakaayos na din sya, Ilang minuto na lang din kasi Mag start na yung
Party
"kasama ni Joseph si Denise" bulong nya sakin
bakit inivite ko ba sya? enebe masaisira ba ang araw ko ang gabi ko ang party ko, pero hindi ko dapat hayaan
manyari yun e,
"ok lang" sabi ko sa kanya tsaka ngumiti.
kahit masakit, Sige, Babatukan ko na lang si Athan pag umalis sya sa tabi ko mamaya haha :))
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♪♫♫♫
Lumabas na si Reanne sa Kwarto ko, Sinuot ko na yung Gown ko,
Feeling ko Princess akko, Princess kasi tawag ni Mommy at Daddy sakin e, at ngayong debut ko, Pinaramdam nila
sakin na ako nga ang prinsesa ng Buhay nila
nung nakaayos nako, Bumaba na ako ng hagdan, dun nagsimula ang program, sa pagbaba ko sa Hagdan
ang sosyal e no?
Lahat ng tao nakatingin sa akin!
pero may isang Tao akong Nakita na Nag aantay sa akin sa Baba tingin ko sya yung escort ko
akala ko si Athan,
Yung sinasabi ko na ayoko na syang maging parte ng buhay ko dahil nagtatampo ako sa kanya nawala
Gusto kong Tumakbo pababa ng Hagdan para yakapin sya

♪♫♫♫
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nag-aabang

Lalong Lumapd ang amaga ngiti sa labi ko nung Humarap at ngumiti sya sakin
Yung matagal ko ng inaantay, Dumating na
at least Nagmana din pala sya kay tito Nate na sanay tumupad ng Pangako :))
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♪♫♫♫

hindi ko inaasahan! na eto yung Surprise ni Mommy at Daddy sakin,
Ang Tagal ng pag baba ko hagdan no?
haha ee ninamnam ko e!
Ngayong nandito na sya
May masasabihan nako ng problema ulit,
ng problema ko sa pag ibig
ng problema ko kay Joseph
ng makababa nako ng hagdan
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Lumapit kagad sya sakin para kunin ang Kamay ko
naramdaman kong bumulong sya sakin
" i missed you. Yen"
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Pao-Paolo"

♪♫♫♫
Pagdilat
Ikaw
Sa umaga...
♪♫♫♫
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Chapter 6:

♪♫♫♪
When a day is said and done,
In the middle of the night and you're fast asleep, my
love.
Stay awake looking at your beauty,
Telling myself I'm the luckiest man alive.
Cause so many times I was certain you was gonna walk
out of my life (life).
Why you take such a hold of me girl,
When I'm still trying to get my act right.
♪♫♫♪
"i missed you Yen"
bulong ko sa kanya habang naglalakad kami sa papunta ng Stage, ako yung escort nya :)
Sa tingin ko, hindi nya lam dahil mukhang nabigla sya e :)
alam nyo yung feeling na gusto ko sya yakapin
pero pwede din na itakbo ko na lang sya haha :)
itago!
itago habang buhay sa puso ko :P

"pao-paolo?"

parang di pa din sya makapaniwalang Tanong sakin!

nginitian ko lang sya :))
ee kasi wala akong masabi haha
hindi ko alam na lalaki sya ng ganto kaganda,
nagsimula na anf 18th roses

Ako yung pang 18th roses,

pero nung kasayaw nya yung 17th roses, haha pasensya na kasi di ko alam yung pangalan e
nakita kong may ibang kislap sa mga mata nya

yuyng parang may lihim syang pagtingin dun sa lalaki na yun na hindi nya masabi sabi

nung tapos na silang magsayaw lumapit nako sa kanya

at nagsimula na kaming magsayaw

♪♫♫♪
What is the reason, when you really could have any man you want,
I don't see, what I have to offer.
I should've been a [season], guess you could see I had potential.
Do you know you're my Miracle?
♪♫♫♪

nginitian nya ko, ngiti na parang tumunaw ng puso ko, dati nagtataka ko akala ko simpleng pag kamiss lang sa kalaro
yung nararmdaman ko nung bata ako
walang oras na hindi ko sya naiisip
kaya nga nung gumaling ako sa sakit ko
nagpalakas lang ako
at pumunta kagad ng pinas :)
"Bat ang tagal mo? akala ko hindi ka na babalik e' sabi nya sakin
ang saya ko kasi inantay din pala nya ko
" ang mahalaga naman bumalik ako diba? sorry kung natagalan ha? may mga bagay kasi kong inayos e "

ayokong sabihin kay Yen yung sakit ko, Ayoko syang Mag alala, kaya nga kahit sa Facebook hindi ko sya

kinontak
mas okay na yung ako na yung nasasaktan, ako na lang yung naghihirap sa sakit ko
ayoko ng idamay pa ang best friend ko :(

wala akong ibang babaeng tinignan dahil sya lang ang gusto kong Makasama
kaso nahuli na ata ako, Mukhang may iba na syang Mahal

♪♫♫♪
I'm like a statue, stuck staring right at you,
Got me frozen in my tracks.
So amazed how you take me back,
Each and everytime our love collapsed.
Statue, stuck staring right at you,
So when I'm lost for words,
Everytime I disappoint you,
It's just cause I can't believe,
That you're so beautiful. (Stuck like a statue)
Don't wanna lose you, no. (Stuck like a statue)
♪♫♫♪

Natapos na yung Program at kainan, tas may lumapit samin na 2 babae at Yung lalake na kasayaw ni Yen kanina
sa tingin ko Gf nya yung isang babae
"oh? Reanne bat ganyan itsura mo?" tanong nya dun sa isang babae kasi basa yung damit neto
at parang iritadang iritada
"Ee paano kasi, Nabanga sya nung isang lalake tas natapon sa kanya yung wine na iniinom nya"
yung lalakeng kasayaw nya kanina yung sumagot sa tanong nya
"pag nakita ko talaga ulit yung lalake na yun e! ibibigti ko, pasalamat sya Bday mo kaya di ko sya
pinatulan" natatawa na lang si Yen sa kaibigan nya
na nalaman ko ay Reanne pala ang pangalan
inis na inis nga sya! haha
"By the way si Paolo nga pala!, kababata ko!" narinig kong sabi nya
kababata na lang pala tingin nya sakin
akala ko best friend pa din

"Paolo, si Joseph nga pala tsaka si Reanne, mga Best friend ko, tsaka si Denise girlfriend ni Joseph"
tas nakipag kamay sakin si Joseph at nginitian ako nung Denise
kaya naman pala e, nakahanap na sya ng mga bagong best friend, pero ako? sya pa din!
iniwan ko kasi sya e
wala ako sa tabi nya para makinig sa mga problema nya
♪♫♫♪
Ask myself why are you even with me,
After all the shit I put you through,
Why did you make It hard ...?,
It's like you're living and I make you,
But babe your love is so warm It makes my shield melt down (down),
And everytime were both at war,
You make me come around.
What Is the reason, when you really could have any man you want,
I don't see, what I have to offer.
I should've been a [season], guess you could see I had potential.
Do you know you're my Miracle?
♪♫♫♪

"Ikaw pala si Paolo! ee bukang bibig ka ni Yen nung una ko yang nakilala e,"
natawa naman ako dun kay Reanne, nakwento pala ko sa kanya ni yen nakakatuwa naman
"ee bakit ngayon ka lang ulit bumalik?" tanong pa nya
"Nag aral na kasi ako e, tsaka masyadong busy si Mommy at Daddy walang sasama sakin Pauwi kaya di ako
nakakuwi, ngayon na lang ulit"
yun na lang ang dinahilan ko kasi ayoko ngang ipaalam sa kanila na nagkasakit ako nun
"ang mahalaga naman bumalik sya e!" nakangiting sabi ni Yen sa Kanila
Umalis man ako noon Yen,

Yung puso ko naiwan naman sayo!

♪♫♫♪
I'm like a statue, stuck staring right at you,
Got me frozen In my tracks.
So amazed how you take me back,

Each and everytime our love collapsed.
Statue, stuck staring right at you,
So when I'm lost for words,
Everytime I disappoint you,
It's just cause I can't believe,
That you're so beautiful. (Stuck like a statue)
Don't wanna lose you, no. (Stuck like a statue)
And you're so beautiful. (Stuck like a statue)
Don't wanna lose you, never. (Stuck like a statue)
Every single day of my life I thank my lucky stars,
God really had to spend extra time, when he sculptured your heart.
Cause there's no explanation, can't solve the equation.
It's like you love me more than I love myself.
I'm like a statue, stuck staring right at you,
Got me frozen in my tracks.
So amazed how you take me back,
Each and everytime our love collapsed.
Statue, stuck staring right at you,
So when I'm lost for words, (Statue)
Everytime I disappoint you, (Babe you're my Statue)
It's just cause I can't believe,
That you're so beautiful. (Girl you are the reason, )
Stuck like a statue. (The reason for living, )
Don't wanna lose you, no. (The reason for breathing)
Stuck like a statue. (You're so beautiful)
And you're so beautiful. (And I want you to feel It)
Stuck like a statue. (Cause so bad I'm needing)
Don't wanna lose you, no. (You're the reason for breathing)
Stuck like a statue. (You're so beautiful)
When a day Is said and done,
And In the middle of the night you're fast asleep, my love
I'm the luckiest man alive.
♪♫♫♪
nalaman ko din an may Girlfriend na yung Joseph kaya naman pala
parang may lungkot at sakit na tinatago si Yen e
ngayong nagbalik nako

sana matulungan ko sya :)

Sana . . . . . . . . . ..

Chapter 7

Reanne's POV
Nasa may Starbucks ako nag grocery kasi si Mommy, tinatamad akong sumama kaya nag starbucks na lang ako
may free Wifi pa :)))) yeah mahilig ako sa mga Libre e! hahaha :)
sayang naman kasi diba? dat i avail ang mga ganung bagay! :)))
umorder ako ng Coffee Jelly at nag simula na ng pag twetweet haha! ow yeah adik ako sa twitter
teka, teka wait! ang daldal ko e, hindi pa nga pala ko nagpapakilala,
pero siguro naman pinakilala na ko sa inyo ni Yen ano?
we've been together since we were 10 years old
transfer lang kasi ako sa school nila :))

nanahimik akong nag tweet ng biglang may nagtakip sa mata ko!
nemen o! sino naman kaya tong mokong na to?
sa totoo lang 2 na mokong lang naman ang kilala ko sa buhay ko e, Una si Joseph
at pangalawa yung mangogoyo na kapatid ni Yen
paano kasi lagi na lang ako pinagtutulungan nun, di ko nga alam kung paano naging kapatid ni Yen si Athan na yun e
at kung paano ko naging kaibigan si Joseph
naamoy ko yung pabango ni Athan kaya kilala ko na sya yun

"Hoy Athan! mangagagantso ka talaga no? akala mo di ko alam na ikaw yan! alisin mo nga baka pasabugin
kita e!"

sabi ko sa kanya, paano kasi nakakainis e,
nasaan kaya si Yen at ako na naman ang bwinibwisit ng kapatid nya
"hahah! ang harsh mo talaga kahit kelan Reanne" sabi pa ng Loko sakin

baliw talaga to e! siguro nagmana to sa Tita Allyson nya! hahhahaaha :P
" ee kung nagtitino ka kaya? sa buhay mo? o kaya mas maganda na magkulong ka na lang sa kwarto mo ng
wala ka ng napipinsala pang buhay" sabi ko sa kanya
tas umupo sya sa may harap ko
"wag ka nga, Kailangan ng mga babae na makita ang kagwapuhan ko! kawawa nman sila kung di sila
nabibigyan ng pagkakataon na makakita ng isang gwapong nilalang na katulad ko!"

sabi pa nya sakin
ang Hangin no?
kay naman kulang na lang Pagulungin ni Yen Pataaas at Pababa ng Hagdan tong Kapatid nyang to e!
bwisit sa buhay! ng lahat ng nabubuhay sa mundo
tas nagulat ako kasi may lalake na Lumapit sa kanya
"sya nga pala Reanne, si Kuya Avery, pinsan namin ni Ate"
pagpapakilala nya sakin dun sa kasama nya
teka
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
kilala ko to e! pero di ko matandaan e.
.
.
.
.
.
.
.
(TING!)
"Teka? ikaw yung lalaki na nakabunggo sakin kaya natupan ng wine yung Dress ko e!"
tama sya yung lalake na gusto kong katayin nung debut ni Yen pero hindi ko ginawa kasi ayokong masira ang party
ni Yen
kahit na sinira pa nya ang gabi ko nun!

"Im sorry Miss, pero hindi ko naman sinadsaya"

kaya siguro may pagka ewan to, kaugali kasi ni Athan
"sorry? mapapalitan ba ng Sorry mo yung lagkit ng wine sa balat?

tsaka mapapalitan ba ng Sorry mo yung pagkasira ng gabi na yun?"
nakakainis tong lalake na to!
"kung ayaw mo edi wag!"
tas naglakad na sya palayo
namumula nako! pero hindi dahil sa kilig

namumula ko sa inis
kung gaano ka bwisit sa buhay si Athan at Joseph sa buhay ko

x 1,000,000 nun si Avery ba yun?
Avery avery pa! sipain ko sya e
Hindi ko alam kung bakit nag karon ng ganto kabaliw na kamag anak si Yen
nakangiti lang si Athan sakin na parang Nang aasar pa
"Mga antipatikO! magsama kayo"
tas nag walk out nako
hahanapin ko na lang si Mommy
at yung Mokong na Avery na yun
sinira na naman nya araw ko! leche
sisisrain ko din buhay nya!

Chapter 8

Yen's Pov

-isang linggo na ang nakalipas, isang linggo na din simula nung bumalik si Paolo sa buhay ko.
hindi lang ako makapaniwala na mangyayari ulit to sa buhay ko, na makakasama ko ulit sya,
ang sabi nya sa kin walang nagbago, ako pa din daw ang bestfriend nya
pero para sakin, ang daming nagbago, para sakin kababata ko na lang sya, si Joseph na ang bestfriend ko.,
dahil sya, Sya yung nandyan lagi para sakin nung mga panahong Problemado ako :(
yung mga panahon na sarili kong Daddy ay minamaliit ako.
Bakit? dahil wala daw akong hilig sa negosyo, Gusto nya kasing amag Business Management ako :(
ee Pagluluto talaga ang hilig ko.
yung tipong ang saya saya ko lalo na pag may pumupuri dun sa pagkain na niluluto ko!
si Joseph din yung kasama ko sa mga panahon na malungkot at masaya ko :(
si Paolo? syempre mahal ko pa din naman sya bilang kababata ko :)))

nagising ako sa pag daday dream ko ng dumating si Reanne, parang susugod lang sa gyera e! nakasimangot na
naman kasi
"anong problema?" tanong ko sa kanya
kami na lang lagi magkasama :(
kasi naman si Joseph Busy kay Dennise, ganun ba talaga pag may love life? nagbabago? :(
"Bwinisit na naman kasi ko ng magaling mong kapatid, kasama yung impakto mong pinsan" sabi ni Reanne
na nakasimangot pa din sakin
ganun talaga si Athan, walang ibang ginawa sa buhay yun kundi mambwisit

Favourite din sya ni Daddy e :(
ee paano maasahan daw kasi sa negosyo! :((
lagi naman e!!!!

ang hindi ko lang maintindihan kung bakit galit din sya kay Avery, ee sabi nya natapunan daw kasi sya ng WIne nung
debut ko

ee sabi naman ni Avery sakin nag sorry naman daw sa kanya
ayaw naman nyang tanggapin!
tsaka isa pa mabait si Avery, haha may something Fishi talaga dito kay Reanne e, ayaw lang umamin sakin!
nagulat ako nung bigla syang ngumiti
binigyan ko sya ng -bat-ka-tumatawa-look
tas may nginuso sya!
si Paolo
"ayan na yung prince charming mO! sinusundo ka na naman! " nakangiti pa nyang sabi
hindi ko alam kung anong meron sa babaeng to at pinipilit nya ko kay Paolo, ee ilang ulit ko sinabi sa kanya na si
Joseph ang mahal ko, at magkaibigan lang kami ni Paolo
"prince charming ka dyan! tigilan mo nga ako sa ganyan mo Reanne, ilang ulit ko ba sasabihin sayo na
magkaibigan lang kami?"
tumango tango lang sya at pero mukhang ayaw pa din maniwala sakin! :)

hindi pa nakakalapit si Paolo ng nakita ko si Joseph na Palapit din, Mukang Badtrip
nagulat ako ng Lumapit sya sa Harap ko
"Ano bang Problema mo? akala ko ba magkaibigan tayo? alam mo naman na si denise ang buhay ko diba?
pero bakit gusto mong Layuan nya ko? Pinagsabihan mo pa sya ng malandi at wag lalapit skin? kung di mo
kami matanggap? pwes kalimutan na lang natin na magkaibigan tayo!"
sabi nya sakin! nagulat ako, kasi wala naman akong ginawang masama sa kanya, tsaka ano ba yung pinagsasabi
nya?
ee hindi nga kami nag uusap ni Denise nya
*flashback*
nasa canteen kami, at Inaasar na naman ako ni Reanne tungkol sa Pag ibig ko kay Joseph
nakakainis kaya kasi mamaya may makarinig sa kanya
"Hoi Reanne! tumigil ka nga! baka may makarinig sayo?" sabi ko sa kanya, baka kasi mamaya makarating kay
josepg Issue pa
"EE DIBA? MAHAL MO NAMAN TALAGA SI JOSEPH? DATI PA" nanadya pa si gaga at nilakasan pa lalo
gusto kong pasabugin e! nakakainis!
tas nagulat kaming dalawa parehas ng Biglang dumaan si Denisse at nakatingin ng masama samin

*end of flashback*
"Joseph, pero? pero wala akong ginagawang masama sa kanya?" sabi ko kay Joseph umiiyak nako
hindi ko mapigilan e, kasi wala naman talaga kong ginagawang masama, ganun ba yun? pag nag ka gf? mas
papaniwalaan na yun? kesa sa best frien mo na matagal mo ng nakasama? ang sakit lang kasi e
tas nagulat ako nung hinawakan nya yung braso ko, nasasaktan ako
"sa susunod na sampalin mo ulit si Denise, ako mismo makakalaban mo!" sabi pa nya
"pre, ano ba nasasaktan si yen!" sabi ni Paolo at hinawakan yung kamay ni Joseph, dahil nasasaktan na talaga ko
sa ginagawa nya
"wag kang makialam dito dahil wala kang alam!" sabi nya kay Paolo, inalis nya yung pagkakakapit sa Braso ko
at nag walkout! wala nakong ibang nagawa kundi umiyak ng umiyak
nakita kong hinabol ni Reanne si Joseph.

Paolo's POV
Pumunta ko sa School ni Yen para sunduin sya, Sabi kasi ni Tita Caithlyn e,
kaso bago pa man ako makalapit nakita kong umiiyak si Yen at hawak hawak sya ni Joseph sa Braso alam kong
nasasaktan sya
kaya tumakbo kagad ako palapit sa kanya
"pre, ano ba nasasaktan si yen!" sabi ko sa kanya, ang totoo gusto ko na syang suntukin, sino ba sya para saktan
si Yen?
wala syang karpatan!
kaso hindi pwede, dahil baka lalo pang lumala yung gulo
hinawakan ko yung kamay nya para maalis yung pagkakahawak kay Yen, dahil sobrang Galit ni Joseph, nakita kong
namumula na yung Braso ni Yen
"wag kang makialam dito dahil wala kang alam!" sabi nya at nag walkout na

tang*na bakla ata yun e!
tas bigla na lang napaupo na lang ulit si Yen, Huamahagulgol ng Iyak
Niyakap ko kagad sya, Nasasaktan ako pag nakikita ko syang ganto
"Paolo, wala akong ginawa! wala akong ginawa" paulit ulit nyang sinasabi
"Shhh! wala kang ginawa!" sabi ko sa kanya at nagpatuloy lang sya sa pag iyak

umiiyak sya sa braso ko
♪♫♫♪
When the visions around you,
Bring tears to your eyes
And all that surround you,
Are secrets and lies
I'll be your strength,
I'll give you hope,
Keeping your faith when it's gone
The one you should call,
Was standing here all along..
♪♫♫♪
naiinis ako, kasi hindi ko sya mapagtanggol! ang nasa isip ko lang kasi kanina gusto kong icomfort sya, gusto ko
kagad syang yakapin!
pero lahat gagawin ko para sa kanya
wag lang syang masaktan
pinapangako ko sa sarili ko
ako ang magiging dahilan para makalimutan nya si Joseph!
mamahalin ko sya ng Higit pa sa makakaya ko!
♪♫♫♪
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
♪♫♫♪
at pag nangyari yung araw na minahal nya nako,.
wala ng makakapanakit sa kanya!
dahil bubugbugin ko!
naalala ko yung mga panahon na umiiyak din syaa sa Braso ko, dahil lumipad yung lobo nya.
o kaya pinagalitan na naman sya ng Daddy nya
at heto ako ulit ngayon! handang ibigay ang braso ko para may iyakan sya, Ayokong Ayoko na nakikita syang
nasasaktan
♪♫♫♪

I've loved you forever,
In lifetimes before
And I promise you never...
Will you hurt anymore
I give you my word
I give you my heart (give you my heart)
This is a battle we've won
And with this vow,
Forever has now begun...

Just close your eyes (close your eyes)
Each loving day (each loving day)
I know this feeling won't go away (no..)
Till the day my life is through
This I promise you..
This I promise you..
Over and over I fall (over and over I fall)
When I hear you call
Without you in my life baby
I just wouldn't be living at all...
And I will take (I will take you in my arms)
You in my arms
And hold you right where you belong (right where you belong)
Till the day my life is through
This I promise you baby
Just close your eyes
Each loving day (each loving day)
I know this feeling won't go away (no..)
Every word I say is true
This I promise you
Every word I say is true
This I promise you
Ooh, I promise you...
♪♫♫♪

Yen pangako mawawala lahat ng sakit na nararamdaman mo! papalitan natin yan ng pagmamahal at magagandang
alala
na binubuo lang ng
Ikaw at Ako ♥

Chapter 9:

Reanne's POV
nagulat ako ng bigalng sumugod si Joseph at galit na galit kay Yen may sinasabi pa sya na sinampal daw ni Yen si
Denise.

buong araw halos magkasama kammi ni Yen, tsaka isa pa hindi nya kayang gawin yun, kilala ko si Yen, sigurado ko
na hindi nya kayang gawin yun,

humagulgol na si Yen sa iyak, buti na lang andun si Paolo, kaya iniwan ko sya at Hinabol si Joseph

"HOY! Joseph! Lintik! ano bang problema mo? ee ni hindi mo nga pinagsalita si Yen e, sigurado kabang
ginawa nya yun? ee magkasama kami buong araw e! tas bigla kang mang bibintang dyan! BESTFRIEND!
best friend mo pinagbibintangan mo!"

sabi ko sa kanya ee kasi naman e parang tanga lang sya diba? wala namang ginagawa si Yen e, tsaka isa pa Baliw
ata yung Denise na yun e, hindi kaya may diperensya sa pag iisip yun? :(

naiinis kasi ko pag nag aaway sila e

"Wag ka ngang Makialam dito Reanne, walang dahilan si Denise para magsinungaling sakin, malay ko pa
kung Pinagtatakpan mo si Yen! ayan ang Hirap sa inyo e! mag kakaibigan tayo pero pinagtutulungan nyo Gf
ko! Mahal ko yung Tao wag naman kayong ganyan!"

lalo akong nainis sa sinabi nya! Tanga ba sya? baka pati itong lalake na to may sira na din sa pag iisip! Baliw ata!

"Sige Paniwalaan mo gusto mong paniwalaan, 8 years! 8 years tayo magkakasama tas mas papaniwalaan mo
yung taong halos wala pang 1 taon mo na kakilala! ayun nga yung Point ko e! Mga Kaibigan mo kami! pero
pinagbibintangan mo kami sa mga bagay na di namin ginawa! wala kang kwenta!!!"

sabi ko sa kanya, Nag titimpi ako kanina, pero sumabog na din ako! para kasing tanga

nag walk out ako ako! bahala sya sa Buhay nya! pag isipan nya yung mga ginagawa nya! baliw syang bata sya!

ang bilis kong naglalakad ng may naka bangga ako! akala ko nabangga ko sa puno! si Avery pala
yung pinsan ni Yen na nakatapon ng Wine sa Damit ko nung Bday ni Yen

nakakunot lanng yung Noo nya habang tinitignan ako! baliw din isang to e
Lord, Why? Why?
bakit puro na lang di matitinong Tao ang nakapaligid sakin?

"Anong Problema mo?" sabi ko sa kanya! ee kasi naman kung makatitig akala mo papasabugin nya ako e

tas nagulat ako nung hinila nya ko,

" hoy! san ba tayo pupunta? Makahila ka wagas ha?" sabi ko sa kanya

tas huminto kami sa isang Ice cream Stand

"kain tayo ng Ice cream. para naman mawala yang Simangot mo! masarap ice cream dito! treat ko! :) "

sabi nya sakin! tas ang lawak ng Ngiti sa labi nya

parang naninibago lang ako

kasi ang iniisip ko kaugali sya ni Athan

iba pala i Avery! mabait pala sya :)

tas binigyan nya ko ng isang Cup ng Ice cream na Ube Langka yung Flavor

"tikman mo yan! masarap yan! Favourite Flavor ko yan e!" sabi pa nya sakin

tinikman ko naman at nasarapan naman talaga ko

bumili din sya ng para sa kanya at umupo kami sa may bench

"Akala ko bwisit ka din parang si Athan?" sabi ko sa kanya

akala ko kasi talaga isang bwisit din sya sa buhay ko

nginitian lang nya ko

hala baliw sya? hindi nga kaugali ni Athan. kaugali naman ni Yen

BALIW hahaha!

"bakit ngayon lang kita nakita? hindi nga nabanggit sakin ni Yen na Pinsan ka pala nya kanino ka naman
anak?!" tanong ko sa kanya,
haha pasensya naman! ee ang dami kong tanong!

haha hindi ko lang kasi talaga sya kilala e :)

"second cousin ko lang si Yen at Athan! si Allyson ang Mommy ko at si Javier ang Daddy ko, kaya nga Avery
e, sa Uk kasi kami naka base, since Bday ni Yen pinayagan nila kong umuwi at magbakasyon na din :)"

sabi pa nya sakin aaa! ngayon alam ko na kung bakit baliw sya! hahaha :p

"Sorry nga pala kung Panget yung una nating pag kikita ha? Nagmamadali kasi ako kaya natapunan kita ng
Wine. Sorry dun sa nangyari dun sa may starbucks, Naiinis lang ako kasi hindi mo tinaggap yung Sorry ko,
ee Sincere naman ako e :("

sabi pa nya na nag pout pa

ano ba? ngayon ko lang Naarealize, ang gwapo pala nya! ang cute pa nya! ang Hot pa nya! hahahah! lahat na! :)))

tas bigla syang ngumiti

waaah! help me! namamatay nako dito! hahahaha :)))

nung naubos na yung ice cream ko, nag aya na sya na ihahatid nya nako, Pumayag naman ako, kailangan kong
irefresh yung utak ko e

nung time na dapat matutulog na ako. akala ko ma rerefresh utak ko,

kaso hindi pala

wala kasing ibang ginawa si Avery kundi tumakbo sa utak ko :)))

waaaah!

i think im inlove with my best friend's cousin :))))

Chapter 10

Denise POV

Nasa may Canteen ako ng marining kong nag aasaran si Yen at si Reanne

"Di ba? totoo naman? mahal mo si Joseph?" narinig kong sabi ni Reanne kay Yen, naiinis ako

once kasi na sakin yung isang tao, ayoko na may kaagaw ako sa kanya, Naiinis ako -.-

Mahal ko din naman si Joseph, Pero hindi yung mahal na mahal naiinis lang ako kasi ang kulit kulit nya, Si para
tumigil sya, Sinagot ko na lang

madami naman akong manliligaw kaya pwede ko syang Palitan kahit kelan ko gusto.

Member din ako ng Theater Arts sa school namin, kaya magaling akong umarte hahahaha :)))

tsaka isa pa naiinis din ako kay Yen kasi dikit sya ng dikit kay Joseph, yun pala mahal nya to

lumapit ako kay joseph ng Umiiyak. hahah ee diba nga? magaling ako sa mga artehan na ganto :)

tumakbo kagad sya palapit sakin

"Anyare sayo?" sabi nya, bakas na bakas sa Boses nya ang pag alala

"Ee kasi nung nasa Canteen ako, Nilapitan ako ni Yen, sabi nya Layuan daw kita dahil sa kanya ka lang daw,
Mahal na mahal ka daw nya, malandi daw ako. kasi inagaw kita, Joseph, ikaw naman yung lumapit sakin
diba? hindi naman ako! bat ako yung dapat makaranas ng ganto? "

maiyak iyak ko pang sabi sa kanya, tas nakita kong namumula na yung tenga nya sa galit! sorry Yen ha?

ikaw kasi ee, kahit ganto lang si joseph, ayokong may umaagaw sa mga laruan ko :)

"Sigurado ka bang ginawa ni Yen iyan? para kasing imposible parang di naman ganun pag kakilala ko sa
kanya" sabi ni Joseph sakin

"Sige! ako na sinungaling, ako na nga sinampal nya tas ako pa sinungaling! :( ano ba dahilan para mag
sinungaling ako sayo? bat mo pa ko niligawan? bat mo pa sinasabi na mahal mo ko? kung di ka maniniwala
sa kin!" sabi ko naman sa kanya

"Sinampal ka ni Yen?" parang di makapaniwalang tanong nya sakin, haha ee hindi naman kasi totoo e,

tumango lang ako, Tas hinalikan nya ko sa pisngi

"Wait lang baby!" sabi nya sakin! mukhang paniwalang paniwala sya

umalis sya, sa tingin ko pupuntahan nya si Yen :)))

--------

Yen's Pov

Ilang araw na din ganto. hindi ako kinakausap ni Joseph.

ayaw ba talaga nyang Maniwala sakin? wala nmana talaga akong ginagawa e :(((

bat ba ako na lang ang mali lagi sa paningin nya? :( ano bang sinabi ni Denise na yun kay Joseph at galit na galit sya
sakin,

may sinasabi pa si Joseph na sinampal ko daw si Denise ee, hindi naman

Biglang nag Ring yung Phone ko.

napangiti ako nung nakita ko na si Paolo yung tumatawag, Di na sya uamlis sa may Tabi ko simula nung Araw na
nangyari yun,

kung di naman kami mag kasama Tumatawag naman sya, Tulad ngayon, ang aga aga pa, Tumatawag na sya :)))

"hello? Yen?? Tara alis tayo?" bungad nya sakin pag sagot ko ng tawag nya,

ang bait talaga ng kaibigan ko na to,

"san tayo pupunta?" sabi ko sa kanya, gusto ko din naman kasi mag enjoy kahit papano. ee kasi diba? para
makalimutan ko tong mga gumugulo sa isip ko

"basta antayin mo na lang?" sabi nya, mukhang di pa sya sigurado sa mga tinatanong nya sakin!

"leggo! sunduin mo ako dito ha? " saabi ko sa kanya, haha sorry naman na eexcite ako, tsaka minsan lang kami
mag kabonding

"Sige, see you!" sabi nya at binaba na nya yung Phone

excited nako! :))

ngayon lang kasi talaga kami mag kaka bonding simula nung umuwi syaa,

ang laki nga nung gwinapo ni Paolo e, siguro kung di ko minahal si Joseph, sya yung Mamahalin ko :))

napaka sweet nya kasing tao e :)))

ilang oras lang yung lumipas, nandun na sya samin

umalis na akgad kami kasi daw baka gabihin kami! :) 18 na sya kaya pwede na mag drive,

byumahe kami ng mga 4 hours, tas may binabaan kami ng Isang Beach Resort,
nung una hindi ko pa alam na Beach resort yun, kasi nung bumaba kami sa Kotse

puro Puno tas may hagdan pa pabababa na 53 steps ata, tas tsaka andun pa lang yung Beach! :))

"Paolo? ang ganda naman dito e :)" sabi ko sa kanya na yung ngiti ko abot hanggang Batok, Nature Lover kasi
ako e! kaya ang saya saya ko sa nakikita ko :)))

"Kila Mommy to, taga bataan kasi talaga sya, inalagaan daw talaga ni lolo at Lola to, kaya tignan mo yung
mga Puno mukhang matatanda na, hindi kasi talaga nila pinapaputol!" sabi nya sakin ng nakangiti

waaah! ang cute ni Paolo? hahahahaa :)))

Chapter 11:

Paolo's POV

Nag Swimming kami ni Yen, haha Ang saya nga e, na Kwento nya sakin dati

na nakapunta na dito sila Mommy nya nung mga Teenaager sila kasi magkakaibigan nga din sila nila tito Nate e,

nung napagod kami, Nag stay lang kami sa ilalim ng Isang malaking Puno

at nag kwentuhan,

"mahal mo ba talaga si Joseph?" tanong ko sa kanya, kahit masakit, minsan kailangan mong tanggapin, Minsan
kasi ata Masokista din ako e -.-

"Oo mahal ko si Joseph, wala naman kasing dahilan para di ko sya mahalin, Laging syang nandyan para
sakin! :( nakakalungkot lang naa yung mga ganto yung mga nang yari"

sagot nya sakin, Diretsong Diretso yung Tingin nya sa Mga mata ko, Nararamdaman ko din na mahal nya si Joseph,

at nasasaktan ako :(

oo nasasaktan ako -.-

Mahal ko si Yen noon pa man e, Kasalanan ko lang kasi hindi ako nag paramdam sa kanya noon! :(

kung pwede lang humingi ng Time Travel e! gagawin ko, para bumalik sa panahon.
kaso naisip ko Masasaktan at mag alala sya pag nalaman nya na may sakit ako, Ayokong mang yari yun :(

diba nga sabi ko? Ok lang na ako yung Masaktan at Maghirap wag lang sya :(

kaya nga tinago ko sa kanya yung sakit ko e :( pero okay lang ako na yung mababawi :)

"Wag kang mag alala makakalimutan mo din sya!" sabi ko sa kanya, sabay bigay nung Penguin na stuff toy na
nasa likod ko :)))

tas pinindot ko yung Tiyan nung Penguin

♪♫♫♪
Hey,
I
just
met
you,And
this
is
crazy,But
here's
my
number,So
And all the other girls,Try to chase me,But here's my number,So call me, maybe?

call

me,

maybe?

Girl, Before you came into my lifeI missed you so badI missed you so badI missed you so, so bad
Before you came into my lifeI missed you so badAnd you should know thatI missed you so, so bad
♪♫♫♪

Biglang nag play yan mula sa Tiyan nung penguin, Kinanta ko yan para sa kanya,

na sweet^tan at na cucute^an kasi ako dun sa part na before you came into my life i missed you so bad

kinuha nya yung stuff toy tas niyakap kagad nya ko :))

"Wow paolo! ang Cute cute! cute! ni pingu!" sabi nya pinangalanan nya naman kagad :)

"Nyot nyot!" sabi ko naman sa kanya, haha diba yun yung sinasab lagi ni Pingu? haha :))

"haha loko! nyot nyot ka dyan!" sabi nya naman sakin! loko kasi ako! haha pero masaya ko na ngumingiti na sya
:)))

"basta pag may problema ko, o kaya kailangan mo ng kasama :) Just Call me Maybe"

sabi ko sa kanya! haha :)))

napakasayang araw nito sana lagi na lang ganto! :)))

Chapter 12

Reanne's POV

wala akong magawa kung di mag tumblr. Nagulat ako kasi biglang Bumulaga si Yen, sakin

"Legggoooo! Enchanted Kingdom!!!" sabi nya!

hala baliw na talaga best friend ko, nung isang araw lang umiiyak, Ngayon, Siyang siya naman sa Pag punta lang sa
Enchanted :) haha

"bat ganyan ka makatingin? maligo kana bilis!

tas tinulak nya nako papunta ng cr,

ee ano pa bang magagawa ko? tutal wala naman akong magawa kaya sasama nako! :)

sa may Kotse na lang daw ni Paolo nila ko aantayin!

sige OP na naman ako! mag love^ing Love^ing naman sila dun! :((

ang weird ng utak ko! lalo na nung nararamdaman ko, ee kasi Ilang araw ko ng di nakikita si Avery, Namimiss ko na
sya :)

waaah! haha hindi to crush! in love ata talaga ko sa kanya :)))

makitulog kaya ako kila Yen tas pikutin ko? hahah natatawa ko sa mga iniisip ko :)))

nung nakapag tapos nako mag ayos, Bumaba nako ,

nakita ko silang nag aantay sa may Kotse ni Paolo, edi mag isa ko sa back seat?

pag ako na OP, nako! papasabugin ko si Yen

pag bukas ko ng pinto sa may Back Seat

Nahulog yung Puso ko :)

nakasimangot syang nakatingin sa may Labas parang naiinip na, tas nung Nakita nako Ngumiti sya bigla

"Reanne!" sabi nya sakin, tas yung Ngiti nya

OMMAYGOSSSH! Heaven!

Bat ba may nilalang na nabubuhay na kasing gwapo ng isang to?

nakakainis :(

tsaka isa pa napapangitan ako sa pangalan ko

pero bat nung Binangit nya parang ang ganda parang kanta na gusto kong paulit ualitin!

"Reanne Bilasan mo kaya, kanina ka pa namin inaantay e!" sabi pa nya

akala ko naman kung ano! tas ganun ibabanat nya!

ayan kasi assuming ka Reanne! ayan napapla mo!

padabog akong Sumakay sa Kotse. tas binagsak ko din yung pag sasara ng Pinto

"ready na kayo? tara na!" sabi ni Paolo, at nag start na syang mag drive

ako naman tahimik lang Nakakainis kasi si Avery e, :(

nakita kong naka Earphones sya. SO ano? wala talaga syang balak kausapin ako?

parang gusto ko naman maiyak haha syempre Joke lang yun

buti pa si Yen at Paolo, ang sweet! haha

naiingit ako!

paano ba mababaling sakin atensyon nya?

haha mukha nakong baliw, Sige matutulog na lang ako

*after ilang oras*

*blink!*

tas nagulat ako nung ang lapit ng Mukha ni Avery sakin! emeged! napapikit ako bigla!

haha sorry naman! ee kasi naman e bat ba ganto mga nang yayari?

"gigising sana kita kasi andito na tayo! nauna na si Yen at Paolo, ang tagal mo kasi e!" sabi nya sakin

tas lumabas na sya ng Kotse, Lumabas na din ako

"Tara na? " nakangiyti nyang tanong sakin!

tumango na lang ako, tas nagulat ako nung Hinawakan nya ang kamay ko, at sabay kaming naglakad

hindi ako makapag salita!

naguguluhan ako! :( baliw ata sya e

minsan masungit! minsan mabait! :(

Avery's POV

"Teka nga gisingin nyo na yan si Reanne, bat ba kasi natulog pa? sabi ni Yen, ang tagal naman kasi Matulog ni
Reanne

siguro kasi hindi ko sya pinapansin, pero Sorry naman! Umpisa ko pa lang nakita si Reanne, parang nakuha nya na
ata yung atensyon ko

kakaiba kasi sya e! :(

buti na lang kapaingan sya ni Yen :)))

"wag nyo ng gisingin! mauna na lang kayo ni Paolo sa Loob, aantayin ko na magising si Reanne! mukhang
nasa dream land pa sya e! "

nakangiti kong sabi kay Yen para di masyadong halata

tumango lang sila at Umalis na

mamaya ko na lang sila hahanapin

di ko alam pero parang may magnet na humihila sakin! nakita ko yung angelic FAce ni Reanne

parang gusto ko syang halikan

palapit ng palapit yung mukha ko sakanya, nun malapit na,

nagulat ako dahil bigla syang dumilat,

nagulat naman ako! huling huli ako sa akto e :))))

"gigising sana kita kasi andito na tayo! nauna na si Yen at Paolo, ang tagal mo kasi e!" sabi ko sa kanya

haha palusot.com!

haha buti na lang kinagat nya yung palusot ko :)

"Tara na? " tanong ko sa kanya

tas tumango lang sya,

hindi ko na napigilan yung sarili ko kaya hinawakan ko na yung kamay nya para sabay kaming maglakad

yung dahilan kung bakit minsan? Masungit ako kay Reanne? kasi gusto ko talaga syang Layuan,

kasi uuwi din ako ng UK,

ayokong mahirapan sya,

at di ako sigurado sa Long distance Relationship

pero bat ganun? pag malapit sya?

pag andyan sya sa tabi ko?

nawawala yung pakiramdam na gusto kong umiwas

gusto ko lang ubusin yung oras ko sa Pinas na kasama sya! :)))))

Chapter 13

Yen's POV

"PAOLO! space Shuttle tayo!" sabi ko kay Paolo, nasa may Enchanted Kingdom kasi kami :))

wala kasi kong klase ngayon, Nakakatamad sa bahay ee pumunta sya tas napagkaisahan nili ni Avery na pumunta
ng enchanted, Nahila lang ako kaya hinila ko na din si Reanne :))) damay damay lang!

mauuna na kami ni Paolo mag Rides, ee Kasi Naiwan pa si Reanne at Avery, pero pasunod na daw sila

"Tara!" sabi nya sakin!

hala Paolo nag jojoke lang naman ako! nagtatapang tapangan lang naman ako! :)

nung tinignan ko yung mga nakasakay na bumabaliktan na! OMG!

nanlalambot yung Tuhod ko!

madaming beses na kaming beses nakakapunta sa Enchanted, pero di ako sumasakay sa Space Shuttle

kahit anong pilit pa ni Joseph at Reanne sakin takot lang naman kasi ako

malay ko bang totohanin yung Joke ko ni Paolo

eeerrrrrr

-.-

tas eto na! nakasakay na kami! tinignan nya ko

tas ngumiwi lang ako kasi naman kinakabahan talaga ako!

tas hinawakan nya yung kamay ko at Ngumiti

"AJA!" sabi nya sakin :)

napangiti naman ako! ang Cute nya kasi e! :)

"NYOT! NYOT!" sabi ko sa kanya tas nagtawanan na kami!

eto naaaa.

waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

asdfghjkl*!@#$%^&*()
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nung tapos na yung Term namin

bumaba na kami sa space Shuttle tas yung tuhod ko nanginginig

"Yung Kaluluwa ko naiwan sa Space sa Shuttle!" sabi ko kay Paolo! grabe naman kasi e!

walangyang Lalake yun! dun pa sa pinaladulo ako inayang Sumakay, Super nakakalula pala dun!

feeling ko mamatay nako!

kinapa ko yung buong katawan ko! mukhang Buo pa naman ako! kaso yung kaluluwa ko naiiwan

napatalungko ako! kasi hinihingal ako! sa sobrang Kaba ata :)))

"Ako nga naiwan yung Puso ko sayo e!"

o.o

tama ba yung narinig ko? Sinabi ni Paolo yun?

emeged!

"Hoy! andyan lang pala kayo! bat ganyan Itsura mo Yen?" nagiulat na lang ako kasi nasa Harap ko na si Avery
at Reanne

"Sumakay kami sa Space Shuttle e!" sabi ni paolo kay Reanne

reanne -> 0.0

"napasakay mo si Yen sa Space Shuttle?" nagtatakang tanong ni Reanne kay Paolo

tumango lang si Paolo

tas diba nakatalungko nga ako? Nagulat ako nung bigla akong Binatukan ni Reanne muntik nakong Masubsob

buti na lang nahawakan ako ni Paolo

"Sumakay ka ng SPace Shuttle? Unfair ka ha! pag si Paolo kasama mo sumasakay ka! pag kami Hindi!
UNFAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR!"

sabi ni Reanne, tumayo naman ako! lokong babae to e!

"ee kung pasabugin kita dyan? Makabatok ka wagas! naisipan ko lang itry, Ikaw naman kasi e natulog ka!
tsaka hinding hindi nako uulit ulit! nakakamatay!" sabi ko sa kanya

nakakalokang babae na to e!

"Whoops! tama na yan! kain muna tayo :)))))"

sabi ni Avery! kahit kelan mukha talaga syang Pagkain. tas nakita ko parang may kumislap sa Mata ni Reanne

hmmm! lagot kang babae sakin mamaya! :)))

nakaupo na kami sa may food court tas umorder ng pagkain si Avery at Paolo

"Oi girl! anong meron sa inyo ni Paolo? Ikaw ha? akala ko ba si Joseph?" sabi sakin ni Reanne

sa totoo lang pag kasama ko si Paolo, nakakalimutan ko si Joseph, ewan ko ba kung bakit! :(

"ee kayo? ni Avery ano meron sa inyo?" nang iinis kong tanong sa kanya!

akala nya maiinis nya ko! ako pa gogoyoin nya! hahahaha :))

e magkaibigan lang naman talaga kami ni Paolo :)))

"ha?..... ee ano?..... wala naman!....... ee kasi e!......... basta!" nabubulol bulol pang sabi ng gaga

nilapitan ko sya at sinundot sa tagiliran!

"Ayiie! ako pa lolokohin mo!" sabi ko sakanya

ee naman! kabisado ko na liko liko ng bituka nya tas lolokohin pa nya ko! :)))

"Oo na Crush ko ata sya! wag ka nga! lahat ng tao humahanga!" sabi nya sakin!

"ee bat ang defensive mo?" sabi ko pa sa loka

haha napaka defensive kasi ee :))))

tas di na namin natuloy yung pinag kwekwentuhan namin! kasi naman dumating na sila Avery! hahaha :)))

after naming kumain, Nag Cr muna sila

inantay ko nalang sila sa may labas ng C.r ee kasi naman di naman ako naiihi

tas nagulat ako sa nakita ko

nakita ko kasi si Denise na may kaholding hands na ibang lalake!

o.o

sabi na nga ba e! niloloko lang nya si Joseph

tinawagan ko naman si Joseph

sinagot naman nya!

akala ko di nya sasagutin e,

nakatingin pa din ako dun sa Lalake at kay Denise ang sweet sweet nila e

"hello? Joseph! kasama mo ba si Denise?" bungad ko sa kanya nung sinagot nya ytung Phone nya

"hindi bakit? ano bang kailangan mo" sabi nya na sakin na mukhang badtrip talaga

"kasi joseph nakita ko sya! andito ko sa enchanted! may kaholding hands at mukang ang sweet sweet pa!"

sabi ko kay joseph!

gusto ko kasing malaman nya na nagkakamali sya

sa pinili nyang babae para mahalin! :(

"ALAM MO YEN? AKALA KO HINDI TOTOO YUNG SINASABI NI DENISE! PERO TAMA PALA SYA! GUSTO KO
LANG SIRAIN YUNG RELASYON NAMIN! AKALA MO MANINIWALA AKO SAYO? AKALA KOI || KAIBIGAN
KITA! PERO HINDI PALA! SELFISH KA! AYAW MO KONG SUMAYA!"

sabi nya sakin sabay baba ng Phone

nagsimula ng tumulo ang mga luha ko!

ganun ba kasinungaling yung tingin nya sakin? :((

masakit e!

tas nilapitan ko si Denise

"Niloloko mo ba si Joseph?" naguaalat sya nung nakita nya ko!

"ee ano naman sayo kung niloloko mo sya? Akala mo ba maniniwala sya sayo? Sorry ka! pero sakin lang sya
maniniwala" sabi pa nya sakin!

grabe tong babae na to ha!! pasabugin ko to e!

"Denise! lahat tayo may karapatan mag salita! pero wala kang karapatan na manira! wala kang karapatan na
Sirain ang pag kakaibigan namin ni Joseph!" sabi ko sa kanya

inis na inis na ko!

ang kapal mukha nya

"Sorry! PEro! nasira ko na friendship nyo! gusto ko lang sabihin sayo na walang nang aagaw sa mga laruan
ko"b

tas umalis na sya

:(

ang kapal ng Mukha nya! :(

Laruan? yung taong mahal ko? ginawa nyang basura

samantalang pinapangarap ko yun!

tang*na sakit!

huuuuuuuuuuuuuuuuuuuu! :(

Chapter 15

Yen's POV

oras, araw at buwan ang Lumipas pero tuloy pa din ang panloloko ni Denise kay Joseph!

ni hindi na nga ako pinapansin ng best friend ko e :(

wala na nga syang tiwala sakin! sinira ng lahat ni Denise yun :(

nung una medyo nasasaktan pa ako sa mga pang yayari! :(

pero buti na lang andyan si Paolo!

ang alam ko sa sarili ko na sa Process pa ako ng pag momove on dahil sobra kong nasaktan sa nangyari samin ni
Joseph!

pero bat ganun? pag kasama ko si Paolo may kakaiba

bumibilis yung Tibok ko kapag nakikita ko sya :(

hindi naman nang yayari sakin yun dati e!

sa tingin ko! Mahal ko na nga ata si Paolo

hindi ako sigurado, pero parang ganun yung nararamdaman ko e!

pero pinipigilan ko yung sarili ko! kasi alam ko naman na mag kaibigan lang kami!

kahit puro banat yung mga pinagsasabi nya? minsan nga gusto ko ng maniwala e! kaso minsan ang hirap maging
Assuming!

mahirap na atang masaktan ulit.

aantayin ko na lang! dadarating naman kami ulit siguro dun! :)))

pero mahal ko na ata talaga sya!

haha kulit ko! hindi ako lalakero! haha para kasing naramdaman ko na si Joseph hindi ko lang kayang bawala sya!
dahil kaibigan ko sya!

ayun lang! :(

sa tingin ko si Paolo talaga ang tinitibok ng Puso ko, kasi kahit umalis sya! nung bumalik sya ee may space pa din
sya sa puso ko!

Paolo's POV

♪♫♫♪
Langit
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aking
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♪♫♫♪

Nasa Clinic ako ni Lolo Manuel, Sya yung Byanan ni Tito Nate.

andito ako para sa monthly Check up ko!

kasama ko si Gaby at si Tito Nate, nung bata ako papa ang tawag ko sa kanya e, ngayon Tito na! nag seselos kasi si
Gaby! daddy lang daw nya yun! ee bata naman kaya pinagbigyan ko na :)))

nakaupo ako sa may Harap ng Table ni Lolo Manuel ng Dumating sya at parang nalulungkot

"Paolo? iniinom mo ba yung Meintenance mo na gamot?" nagtanong sya sakin!

par naman kasi wala akong nararamdaman! tsaka iniinom ko naman yung mga gamot ko

tumango lang ako sa kanya

♪♫♫♪
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♪♫♫♪

"sa Tingin ko Paolo kailangan mong Umuwi ng Canada"

sabi pa nya sakin! para namang kinabahan ako! teka ano bang nangyayari? sabi sakin nung Doctor ko sa Canada
magaling na ako ha?

anong nangyayari?

kinakabahan ako! kasi sa totoo lang, Ngayon sana ko magtatapat kay Yen! nakahanda na nga yung Surprise ko sa
kanya

tatanungin ko pa naman sana sya kung pwede ko na syang maging Gf

kasi sa tingin ko nakalimutan nya na si Joseph! ilang buwan din naman kasi yung Lumipas simula nung mga nangyari
yun

sa tingin ko, Sakin na nabaling yung pagtingin nya

♪♫♫♪
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♪♫♫♪

"Paolo! Nalulungkot ako! pero kung dati Stage two! ngayon bumalik na sya as stage 3! may mga
pagkakataon talaga na bumabalik yung sakit minsan nga yung iba 3 beses na bumabalik yung sakit nila!
pero Paolo wag kang mawalan ng pagasa, Magaling ang medisina sa Canada, Sigurado kong Magagamot ka
nila im sorry Paolo pero mukhang bumalik yung Lukemia mo"

mahina! pero parang nuclear Bomb bakit? bakit ako? bakit kung kelan masaya ako?

kaya pala nung mga nakaraang araw nag chills na naman ako at feeling ko na naman may sakit ako :(

tumango na lang ako

nakita ko yung Lungkot sa mata ni Tito Nate, at nagsimula ng Umiyak ulit si GAby

nilapitan ko kagad sya! kailangan kong maging malakas e! kung ipapakita ko kasi sa kanila! kakaawan nila ko

"Gaby Dont worry, Kuya Paolo will be ok!" sabi ko sa kanya na nakangiti! :)

"promise mo? magpapagaling ka ha? promise mo babalik ka!" ganyan maka react si Gaby

kasi alam nya kung paano ko nag dusa sa sakit ko! ilang beses din nya kong nakita na nag chemotherapy

yung halos isuka ko na yung Buong bituka ko! sa hirap ng pagsusuka tuwing matatapos ang isang session ng Chemo

"i promise" tsaka ko sya niyakap! baby sister ko si Gaby! kaya ayoko syang nasasaktan

"Tito Nate, Paki Book na po ako ng Ticket pabalik ng Canada mamayang gabi! and please po? wag nyo pong
sasabihin kay Yen yung mga nangyayari sakin!"

ayokong malaman ni Yen, ayoko syang masaktan! ayoko syang magdusa! ako na lang! ako na lang! wag lang sya

niyakap lang nya ko at tumango!

♪♫♫♪
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♪♫♫♪

Hindi ako nawawalan ng Pag asa na Gagaling ako! at maitutuloy ko yung panliligaw sa kanya

sandali
ang
ibigin

tinig
ka

hindi din ako Duwag! ginagawa ko to para iiwas sya sa mga sakit na pwede kong idulot sa kanya :((

balang araw balang araw!! mag kakasama din kami! at wala ng makakapigil sa pagmamahal ko sa kanya.

"yen! patawarin mo ko sa gagawin ko! alam kong balang araw maiintindihan mo din kung bat ako mawawala bigla!
magpapagaling lang ako! pero pangako bablik ako sayo"

Chapter 16

Paolo"s POV

nasa Airport nako! at inaantay na lang mag boarding,
bago ko tuluyan umalis tinawagan ko muna si Yen
alas 2 na din ng madaling araw kaya hindi na sumasagot yun!
Balang araw babalik ako! babalik ako!

gagaling ako! :)))

Yen's POV

Ang ganda ganda ng Gising ko ngayong Umaga, ee kasi naman nasa panaginip ko si Paolo :)

nakita ko na may Missed Call sya. ano kayang naisipan nito? Alas dos ng madaling araw tumatawag? lakas topak
lang?

tinawagan ko sya para tanungin kung bakit sya tumawag kagabi, ang kaso nakapatay na yung Phone nya e :((

ano kayang problema nung nilalang na yun?

anyway mamaya ko na lang itatanong magkikita naman kami mamaya e! :))

nangingiti ako sa naiisip ko! haha mukha akong tanga :p

"Ate?" Nasa may Tapat na ng pinto ko si Athan

tumango lang ako, tas pumasok na sya sa kwarto ko! haha sabi ko nga sa inyo! maganda gising ko ngayon e!

"Kaninang Umaga yung flight ni Paolo, pabalik ng Canada, Biglaan lang daw pinauwi na kasi sya ni tito Paul"
tas lumabas na din si Athan sa Kwarto ko

yung ganda ng Mood ko kanina parang nawala.

Umalis sya ng di nag papaalam?

tas ano? di na naman sya babalik?

bat ngayon pa? bat kung kelan mahal ko na sya?

kung aalis lang din naman sya! sana hindi na lang sya bumalik!

ang hirap e! ang sakit! :(

tsss!

nakipagkita na lang ako kay Reanne sa Mcdo!

naiinis ako e!

tas pagpasok ko sa Mcdo,,,,

tsss!

di ko alam kung nang iinis lang ang tadhana

ee kasi eto kaya yung kanta :(

♪♫♫♪
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♪♫♫♪

oh diba? napakaganda ng kanta!

kundi ba naman nanadya! :((

waaaah! naiiyak nako! nakita ko si Reanne na nakaupo dun sa may gilid

kaya pinuntahan ko na sya! mukhang malalim yung iniisip nya siguro si Avery!

"Bat ganyan Mukha mo?" sabi nya sakin

"Ano maganda?" :))) haha minsan talaga nagkukunwari akong masaya!

pero deep inside masakit na! ang sakit sakit na! :(

lamang

man

sanay

nakakamiss

lamang
sa

nalaman
mawawala,
naisip
idahan-dahan.
biglaan,

waaaah! kill me now! haha

"Gaga! anyare nga?" sabi nya sakin!

ee naman kasi makakapaglihim ba ko sa kanya! edi sasabihin ko na lang!

"Umalis na si Paolo! ayun ni hindi man lang nag paalam! " :(

tas napahawak sya sa bibig nyang nakanganga!

hindi sya makapaniwala? Lalo na ako!

sabi nga ni Reanne mukha daw talaga kami Couple pero hindi naman namin sinasabi sa isa't isa na mahal namin
yung isa't isa :(((

pero baka nga ako lang yung nagmamahal! tss! kaya ako nagmamahal e!

assuming ko din kasi e :((

Chapter 17:

Reanne's POV

3 buwan na ang nakakalipas simula nung umalis si Avery!

ang set up namin? wala ganun pa din! puro skype lang ang mga nangyayari!

minsan nakakalungkot pero thankful na din ako dahil papano may skype at nagkikita pa rin kami kahit magkalayo
kami!

nga pala sa Roadtown virgin island sa Uk naka base yung family nila avery

ang hirap lang kasi 12 hrs yung agwat namin sa isa't isa :(

kaya di maiwasan na yung isa samin ay napupuyat!

tulad ngayon! 8 ng gabi dito., 8 naman ng umagaa dun kakagising lang ni Avery! pero maayos na syang tignan

nakaligo at nakakain na din sya

kakauwi ko lang din dahil kasama ko si Yen kanina

nag dradrama sa biglang pag alis ni Paolo.

alam kong nahihirapan sya! gusto kong sabihin sa kanya yung dahilan kung bakit umalis si Paolo

kaso ayokong sirain yung Pangako ko kay Paolo! tumawag sya sakin bago sya umalis siguro 2 ng madaling araw yun

gising pa ako nun! dahil nag skype pa kami ni Avery nun

kwinento ko din kay Avery yung mga Pangyayri!

nag promise din sya na hindi sasabihin kay Yen

pero deep inside naiisip ko at pinagdadasal ko na gagaling si Paolo

he's a sweet guy! alam nyo nakaplano na nga lahat e! nakaset up na nga kung paano sya magtatapat kay Yen

kaso may masama ngang nangyari!

malay mo sila naman talaga ang para sa isa't isa! kaya kahit anong mangyari sila pa din sa huli

"may ginawa akong kanta para sayo"

sabi sakin ni Avery! hawak nya na yung Gitara nya!

"Sige nga parinig!" sabi ko sa kanya! ang sweet lang kasi e! naisipan pa nya kong gawan ng kanta

waaah! haha namumula ko sa kilig!

haha baliw baliw lang peg! di pa nga nagsisimula e :P

(Magkabilang Mundo by: Jireh Lim)
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Naiiyak ako sa kantang Ginawa ni Avery! oo sya mismo yung gumawa nyan.

kung malapit lang sya! siguro nga mahahaliakn ko na sya

"nagustahan mo ba?" sabi pa nya na ang lapad ng ngiti sa mga Labi!

tumango lang ako! Speechless e!

"Dont worry Babe! balang araw makakapiling din kita!"

--Yen's POV

may tumatawag sakin na Unregistered Number Sinagot ko naman! baka kasi si Paolo

"Hello?" pero wala naman nagsasalita sa kabilang linya

"HEllo?" sabi ko ulit baka kasi hindi lang ako narinig

tas parang may humikbi dun sa kabilang linya

waah? Di kaya minumulto ako?

"Hello? sino to? may problema ba?" hello hello?" sabi ko pero wala pa din sumasagot

tapos pinatay nya na yung tawag,

nung tinawagan ko naman naka off na yung Phone.,

sino naman kaya yun? :(

haiiist -.-

buhay ko! minsan masaya! misan malungkot :(

si Paolo? di pa din tumatawag! tss! ano pa ba ineexpect ko? ilang taon nya ngang nagawa na wag magparamdam!

ngayon pa kaya! :(

lungkotttttnesss! :(

tas pagbukas ko ng Facebook ko may nag add sakin na Pablo Mechado yung Name!

ang weird! di ko sya kilala pero madami kaming mutual friends

kaya inaacept ko na lang!

natatwa din ako sa Profile Picture nya kasi si Harry Styles ♥ :)

gwapo! haha :)

tas nung tinignan ko yung mga wallpost nya

"I love you!"

"sayo lang puso ko!"

"balang araw maiintindihan mo! para sayo lahat to!"

yun yung mga Post nya! at nakita ko nilike pa ni Reanne! lantod talaga nun!

kaya chinat ko sya sa FB

ako: HOoy Reanne! sino si Pablo Mechado? haha ang weird
Reanne: ewan ko! haha inadd lang din ako e!
ako: ewan mo e palike like ka pa ng status nya!

Reanne: ee bat ba? bawal ba mag like ng Status! para kasing ang sweet :) lahat ginagawa nya para sa Taong
mahal nya!

ako: sabagay! swerte nung Girl :)
Reanne: Swerte talaga!

tas nag out nako kasi may gagawin pa kong Assgnment!

Pablo Mechado? ang weird talaga! pero tama si Reanne! ang sweet nyang Nilalang! swerte lang nung babaeng
mahal nya!

kelan ko kaya mahahnap yung Ganung lalaki sa buhay ko? Kelan kaya? asan na kaya sya?

"NYOT NYOT!"

napalingon ako sa sarili ko! para kasing narinig ko si Paolo na nagsalita at niloloko na naman ako!

tas nakita ko na nadaganan ko lang si Pingu! after nya kasi Magrecord ng Kanta dun nag record din kami

"Nyot! nyot!"

Chapter 18:

Joseph's POV

ilang buwan na kaming di nagkakausap ni Yen, nakakamiss! yung kadaldalan nya! kahit inuubos nun pera ko
kakapalibre,

nakakamiss din pala! tsaka isa pa si Reanne! di nya na din kasi ako kinausap after nung nangyari e :(

kami ni Denise? 4 months na kami! 4 months na away at bati :(

nahihirapan ako kasi wala akong bestfriend!

na pwede kong pagsabihan ng lahat ng sakit ng nararamdaman ko! :(

alam ko naman na kasalanan ko kung bakit kami nag away ni Yen! naiinis din ako kasi di ko man lang sya pinag
explain

pag nakikita ko sya! pinipigilan ko yung sarili ko na lapitan sya! :(

kahit gustong gusto ko!

papunta nako ng parking lot ng may makita kong dalawang tao na nag hahalikan

parang pamilyar yung Babae sakin!

hindi ko na sana papansinin!

ang Kaso nung pag lingon ko ulit, nakita kong si Denise yung may kahalikan na iba,.

nilapitan ko kagad sya at sinuntok yung lalake! :(

sinuntok din nya ko! hindi ko ininda yung sakit nya!

napaupo ako pero bumangon ako ulit para suntukin sya! ang kaso pinigilan ako ni Denise

"Joseph? ano ba tama na!!!!" sabi nya sakin! bat ako? ako pa pipigilan nya? ee ako naman ang nasa tama!

"Denise bat mo to ginagawa?" sabi ko sa kanya! pinipigilan kong tumulo yung luha ko!

para naman kasing kawawang kawawa yung labas ko pag nangyari yun! :(

nakakainis e! :(

"Hindi ba obvious? Ayoko na sayo! laruan lang kita!" sabi nya sakin!

parang tinarakan ng madaming kutsilyo yung puso ko sa sakit! :(

"totoo ba yung mga sinasabi ni Yen?" sabi ko sa kanya

hindi akomakapaniwala sa ginawa ko! sinira ko yung pagkakaibigan namin!

ng dahil lang sa isang walang kwentang abbae!

"Oo pero mukhang nabubulagan ka sa pagmamahal mo sakin! kaya pati sya nagawa mong awayin!" sabi pa
nya!
alam nyo bang ang sakit sakit?

sobrang sakit! :(

"Tara na Babe! iwan na natin yan!" narinig kong sabi nung lalake na kasama nya!

sumakay na sila sa sasakyan at iniwan ako!

--

para namang nakisabay yung langit sa pag pipighati ng puso ko!

naglalakad ako! habang umuulan!

kasabay ng ulan ay ang pagbasak ng mga luha ko! :(

naiinis ako! naiinis ako sa sarili kO! :( kung bat ko kailangan magmahal? bat di lang kasi si Yen? sya hindi nya ko
sinaktan!

lahat ginagawa nya para mapasaya nya kO! :(

kahit kelan hindi nya ko iniwan e! :(

tas nagulat ako ng may humintong sasakyan sa Harap ko!

at biglang lumabas si Yen dun sa sasakyan!

nilapitan nya ko!

"Joseph anong nangyari sayo?" sabi nya sakin! nabasa na din sya sa ulan!

"Sorry Yen! dat naniwala ako sayo! im so sorry!" sabi ko sa kanya!

tas niyakap nya kO! napahagulgol ako lalo sa iyak!

hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala sya!

"Ok lang yan! lahat tayo dumadaan sa pagsubok! Pinapatawad na kita" sabi nya sakin ng nakangitI!

napakaswerte ko kasi nag ka best friend ako na katulad nya!

sya lang naman ang di swerte sakin! dahil wala akong kwenta!

pinunasan nya yung luha ko! at ngumiti sakin!

dun ko na realize kung sino yung dapat na babae na mahalin kO! :(

----------------------------------------------------------------------------------------

Pablo Mechado: Im so happy! narinig ko kasi yung boses nya! nakakamiss din pala! nag karoon tuloy ako ng
inspirasyon!

na magpalakas at magpagaling! sana lang alam nya! mahal na mahal kitang babae ka ♥

(wallpost ni Pablo Mechado)

Chapter 19:

*2 years Later*

Yen's POV

Ngayon nga pala yung opening ng Restaurant ko! Filipino style sya! tas parang bahay sa taas ng puno ang peg! kasi
malamig ang hangin!

ang pangalan nung Restaurant ko ay Tree House! regalo sakin ni Daddy to dahil Grumaduate nako :))

oh diba? haba ng Hair ko! :))) at eto pa!

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
alam nyo ba?
.
.
.
.
.
.
.
.
MAY BOYFRIEND NA KO!!! :))))))))))))))))))))))))))))))

ano akala nyo sakin?

simula nung nakita ko syang Umiiyak sa may daan! mas lalo kaming naging Close :)

niligawan nya ko ilang buwan after nun! at nung after nyang manligaw! ee kasi nakikita ko naman kasi seryoso talaga
sya e :))

kaya sinagot ko na! pero Deep inside! may hinahanap pa din yung puso ko :(

pero sya nga hindi ako hinahanap e! kaya ok na to! masaya na naman ako sa buhay ko e! :))

nung after ibless nung pari yung buong Restaurant! nag kainan na kami!

haha syempre di naman kami mag papahuli dyan ni Reanne! alam nyo na dyan kami magaling! :)))

akmang isusubo na ni Reanne nung Tempura! haha nagugutom na daw kasi sya ng may marinig syang isang
pamilyar na boses!

ginawa talaga namin to para isurpresa sya!

nanlaki yung mata nya sa sobrang Gulat! hinahanap kung sino yung kumakanta! at mukhang gusto nya ng yakapin!
at halikan ng halikan!

haha oo! halikan ng halikan talaga :P

♪♫♫♪
It took one lookAnd forever laid out in front of meOne smile and I diedOnly to be revived by you
There i wasThought i had everything figured outGoes to show just how much i know'bout the way life plays out...
Chorus:I take one step awaybut i find myself coming back to youMy one and only, one and only you...ooh...
Now i knowThat i know not a thing at allExcept the fact that i am yoursAnd that you are mine
OohThey
told
me
that
this
wouldn't
be
easyAnd
noI'm
not
one
to
complain...
I take one step awaythen i find myself coming back to youMy one and only, one and only you
I take one step awaybut i find myself coming back to youMy one and only, one and only you…
♪♫♫♪

ayan yung kinanta nung Boses! na halos nag paiyak naman kay Reanne

nagkatinginan na lang kami ni Joseph! masaya kaming parehas para kay Reanne e! :)))

tas bigalng nasa likod nya na si Avery! haha tangek kasi ni Reanne sa harap hinahanap si Avery kung di ba naman
baliw baliw si loka!

tinakpan nito yung mata nya!

ang alam ko kasi dun nila nung nakilala talaga yung isa't isa!!

tumayo na sya at niyakap si Avery!

oh diba? sabi sa inyo!? super yakap ang gagawin ni ate! hahaha :)

tas biglang lumuhon si avery sa harap nya

"will you be my Girlfriend?"

super tango naman si GAGA! haha mahal nya kasi talaga si avery!

nakatagal nga sa ng sa net lang sila nag uusap e! pero pinayagan na si Avery ni Tita na dito na mag aral dahil tapos
an din naman sya sa pag aaral!

tas niyakap nya si Reanne! ang sweet!

napatingin na lang ako kay Joseph! at niyakap din nya ko!

-----

Paolo's POV

sakay na ako ng eroplano pabalik ng Pilipinas! nung pagdating ko kasi sa Canada! mabilis din nag develop ang sakit
ko! kaya nag stage 4 na!
ginawa na ni Mommy at Daddy ang lahat! pero mukhang wala na talagang paraan!

namayat din ako at namutla! pero gwapo pa din! :)

tinaningan na din ng mga Doctor yung Buhay ko! pinipilit pa ako ni Mommy at Daddy na magpagamot!

pero ayoko na!

gusto ko na lang enjoyin yung buhay ko!

ayoko ng umasa kahit alam kong wala na naman akong mapapala!

kaya umuwi na lang ako! gusto kong makita sya! kahit alam kong may iba na sya!

gusto ko lang makasama sya! sa mga susunod na araw ng buhay ko!

at kung galit man sya sakin? Ok lang! basta wag lang syang masasaktan! basta alam kong masaya sya! kung sino
man yung nag aalaga sa kanya ngayon!

baka hindi dito! pero sa kabilang buhay! baka may pag asa kami :(

Chapter 20:

Paolo's POV

Pag uwing uwi ko sa pilipinas, sa bahay kagad nila Tita Caithlyn ako tumuloy dahil dun ako pinapunta nila Tito Nate,
pinasundo lang ako sa driver,

pag pasok na pag pasok ko pa lang sa pinto isang pamilyar na boses na yung narinig ko!

"Kuya Paolo!" patakbong lapit ni Gaby sakin sabay yakap!

niyakap ko din sya! namiss ko sya! dalagang dalaga na ang Pinsan ko!

"Kamusta?" sabi ko sa kanya!

hindi alam ni Gaby na may taning na ako! alam ko naman kasi kung gaano nya ko kamahal! sakin nya sinasabi lahat
ng Problema nya!

"okay naman! tara sa loob?" sabi nya at inakay nako papasok ng Sala

pag pasok na pag pasok ko, isa isa akong sinalubong ng mga Tito at Tita ko! mga kaibigan sila ni Mommy at Daddy!

at niyakap ako! niyakap ko din sila! namiss ko din naman kasi silang lahat!

kundi lang siguro bumalik yung sakit ko! edi sana mas masaya

para kasing tinutusok yung puso ko e! pag tinitignan ko sila sa mga mata nila nakikita ko na naawa sila sakin!

minsan gusto ko na din maawa sa sarili ko! kaso anong magagawa ko? imbis na maging malungkot, kailangan kong
lumaban! kailangan kong ipakita na malakas ako!

kahit na minsan sa gabi! iniiyak ko yung sakit ko! at nag mamaka awang pagalingin ni Lord! pero wala e!

kahit anong gawin ko! wala ng pag asa :((

"Anong ginagawa mo dito?" napatingin ako sa pinang galingan ng boses

paano ko naman makakalimutan ng boses na yun?

ee boses yun ng taong pinaka mamahal ko!

"Yen? sabi ko sa kanya! nilapitan ko kagad sya

nakangiti ako! pero walang ngiti sa mga labi nya! :(

"aalis ka ng walang paalam? tas babalik ka ng ganoong kadali? akala mo ba pag balik mo ganun padin?
hindi mali ka Paolo! nag babago ang lahat!"

sabi nya sakin! parang dinurog yung puso ko!

umuwi na din kasi ako para sabihin kay Yen yung totoo! gusto ko na din na malaman nya!

at least kung mawawala man ako! alam nya!

hindi na sya masyadong masasaktan!

ang kaso sanay na ata syang wala ako!

nag walkout sya at umakayat sa kwarto nya!

nilapitan naman kaagd ako ni Tita Caithlyn

"Maiintindihan nya din Paolo! magpahinga ka muna! uwi muna kayo nila Tita Micha mo" sabi sakin ni Tita
Caithlyn

dahil noon pa man kasi alam nya kung gaano ko kamahal yung anak nya! gusto nya nga na sabihin noon pa man kay
Yen yung sakit ko

pero ayoko! :(

ayoko syang mahirapan e!

:(

Chapter 21:
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nagulat ako nung pag dating ko sa bahay nakita ko kagad si Paolo

pero yung puso kong nasaktan nya dati! parang biglang tumalbog! rinig na rinig ko yung kabog ng dibdib ko!

"Yen?" nakita ko syang palapit sakin! y

yung puso ko sinasabing iwelcome ko sya! yakapin!

pero sabi ng isip ko hindi!

iniwan nya ko ulit e! lagi naman sya ganyan e! aalis sya ng walang paalam! tas babalik sya ng akala nya walang
nagbabago!

na kung paano sya umalis ganun pa din pag dating nya :((

"AALIS KA NG WALANG PAALAM? TAS BABALIK KA NG GANOONG KADALI? AKALA MO PAG BALIK MO
GANUN PA DIN HINDI! MALI KA PAOLO! NAGBABAGO ANG LAHAT!"

tas tumakbo nako paakyat ng kwarto ko!

ilang buwan ang ginugol ko! para lang buuin ulit yung puso ko na dinurog nya! tapos ngayon babalik na naman sya!

bat ganun? kung kelan okay na yung lahat! alam ko naman na basta pag aaralan ko mamahalin ko din si Joseph!

pero mukhang malabong mangyari yun hanggat nandito si Paolo!

dapat umalis nalang sya ulit!

at wag ng magpakita sakin! tutal dun naman sya magaling e!

pag dating ko sa kwarto ko binagsak ko ang sarili ko sa kama!

napaaisip na naman ako! ano kaya mangyayari kung di sya umalis?

tsss!

pero baka naman assuming lang ako? baka wala naman pala talaga syang pag tingin sakiN!

baka nagkamali lang ako! :(

kasi kung mahal nya din ako mag papaalam sya diba?

pero hindi naman!

nagulat ako nung magring na naman ang cellphone ko!

unregistered number na naman!

simula last year laging may tumatawag sakin!

na hindi ko naman kilala dahil hindi naman sya nagsasalita!

sinasagot ko pa din naman! bakit? wala na cucurious lang ako kung sino ba sya!

at kung ano yung kailangan nya!

pero ngayon hindi ko sinagot! wala ako sa mood e!

grrr! buhay! ang tadhana nga naman! :(

nasa malalim akong pag iisip nung biglang pumasok si Athan sa kwarto ko

sinimangutan ko lang sya! "Anong kailangan mo?"

sabi ko sa kanya! minsan kasi may pag ka siraulo din tong kapatid kong to!

"bat hindi mo man lang winelcome si Paolo? hindi mo na nga winelcome! inaway mo pa!"

tas umupo sya sa may sofa sa kwarto ko

"sino bang kapatid mo? at bakit sya ang kinakampihan mo? Athan! alam mo kung gaano ko nahirapan nung
umalis si Paolo! tas ngayong okay nako? ano sisirain nya na naman?"

sabi ko kay Athan! nung hindi kasi nag paalam si Paolo

akala ko kokontakin man lang nya ko!

pero hindi nya ginawa e! :(

dun nagsimula na na depressed talaga ko! hanggang sa ligawan ako ni Joseph!

sabihin nyo ng masama ako! pero sinagot ko si Joseph! para kalimutan si Paolo!

tsaka halata naman kay Joseph na sincere sya e! tsaka isa pa umaasa ko noon na babalik yung dati kong
nararamdaman kay Joseph!

"syempre Ikaw! pero Ate wala ka bang balak na tanungin muna si Paolo kung ano yung mga nangyari noon?
kung bat sya umalis? wala naman akong nakikitang masama kung mag uusap kayo uli!"

"wala na kaming dapat pag usapan"

yun ang diretsa kong sagot kay Athan!

tama sya! wala namang masama! pero natatakot ako! na baka bumalik lahat ng pagtingin ko kay Paolo!

ayokong saktan si Joseph!

"ikaw! bahala ka! pero mas maganda siguro kung kakausapin mo si Paolo! ng malinawan ka!"

ngumiti lang sya at iniwan na ko sa kwarto ko

bakit kung mag salita si Athan akala mo may alam sya?

tsss!

pero ayoko pa din kausapin si Paolo :(

nagonline na lang ako sa cellphone ko!

ang bumungad kagad sakin ay isang status na nakakahabag ng puso!

ang swerte talaga netong babae na mahal ni Pable Mechado!

pero bakit parang wala na silang pag asa?

Pablo Mechado: hindi naman sa selfish ako! pero ginawa ko to para huwag kang masaktan! ayoko din na mag alala
ka pag nalaman mo ang mga totoong nangyayari! gusto ko na din sanang sabihin sayo! pero ayaw mo kong
pabigyan! pero hindi ako nawawalan ng pag asa! balang araw maiintindihan mo din ako! mahal na mahal kita!

hanggang ngayon hindi ko pa rin nakilala si Pablo Mechado! pero lagi kong nakikita yung mga wallpost nya!

naawa ako sa kanya! sana pagbigyan sya nung babaeng mahal nya!! nararamdaman ko kasi na busilak ang puso
nya! na walang ibang laman yun kundi yung pagmamahal nya dun sa babae na tinutukoy nya!

ipagdadasal ko na lang ang kaligayan nya!

:))))

Chapter 22:
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nag aayos ako ng mga gamit sa Restaurant ko! tumutulong din naman kasi ako sa kanila e!

mabait akong amo no!

tas nagulat ako nung biglang may yumakap sa likod ko!

at humalik sa likod ko! pag lingon ko! nakita ko si Joseph!

"Bumalik daw si Paolo? ok ka lang ba? alam kong nasaktan ka nung hindi man lang nag paalam sayo yung
kababata mo na yun"

sabi nya sakin! alam nya naman kasi na nagmukmok nga ako nung umalis si Paolo! pero hindi ko sinabi ko sa kanya

na may nararamdaman ako para kay Paolo!

naalala ko napansin kong ang putla ni Paolo at parang namayat din sya! nakabonnet din sya kahapon!

"okay ka lang ba?" sabi ulit sakin ni Joseph!

tumango lang ako!

"good" sabi nya sabi sakin ng nakangiti!

ngumiti na lang din ako sa kanya!

pero deep inside nahihirapan ako sa pagbabalik ni Paolo! baka kasi mamaya mahalin ko ulit sya :(

"Yen! baka pwede tayong mag usap?"

narinig kong sabi ni Paolo! dumating pala sya! ayaw talaga nyang tumigil!

sabi ko naman kasi sa kanya na ayoko na syang makausap pa! :(

tinignan lang ako ni Joseph tas umiling ako

"sorry Paolo! pero ayaw kang makausap ng girlfriend ko"

sabi sa kanya ni Joseph!

"Yen! kahit 15 mins lang! maawa ka naman! kailangan lang kitang makausap!"

"Pre ano ba? ayaw ka nga nyang makausap bat ba ang kulit mo?" sabi ulit ni Joseph sa kanya

"sige na Yen! sandaling sandali lang!" ayaw tumigil ni Paolo!

tas nilapitan na sya ni Joseph! susuntukin na sana sya ni Joseph

"Ano ba? wag mo syang suntukin! tas ikaw paolO! umalis kana! wag ka ng mag paramdam! hindi na kita
kailangan! bat ba bumalik ka pa? diba sa pang iiwan ka lang naman magaling? ni hindi ka nga nag
paramdam e!"

"pero yen may dahilan ako"

sabi nya sakin!

"bakit hindi mo sakin sinabi yang dahilan mo nung umalis ka? bat nagyon pa? hindi ko na kailangan yang
paliwanag mO! umalis kana! at wag ka ng mag papakita pa skin!"

parang
nagtubig yung mata nya

parang gusto nya ng umiyak! pero hindi ko pinansin yun!

baka namamalik mata lang ako!

tas tumalikod na sya at umalis

Paolo's POV

"Ano ba? wag mo syang suntukin! tas ikaw paolO! umalis kana! wag ka ng mag paramdam! hindi na kita
kailangan! bat ba bumalik ka pa? diba sa pang iiwan ka lang naman magaling? ni hindi ka nga nag
paramdam e!"

susuntukin na sana ko ni Joseph! dahil kinukulit ko si Yen!

masakit man pero sila na pala :(

alam ko naman na wala nakong dadatnan dito e! gusto ko lang naman makasama si Yen! kahit bilang kaibigan lang!

gusto ko lang pag pinikit ko yung mata ko habang buhay yung mukha nya yung huli kong makikita

"pero yen may dahilan ako"

handa nakong sabihin sa kanya! na may sakit ako! pero ayaw nya talaga kong pakingan

! alam kong kasalanan ko anman e!
pero sadyang nahihirapan akong makita syang ganyan!

"bakit hindi mo sakin sinabi yang dahilan mo nung umalis ka? bat nagyon pa? hindi ko na kailangan yang
paliwanag mO! umalis kana! at wag ka ng mag papakita pa skin!"

nung sibnabi ni Yen sakin yan parang nadurog yung puso ko!

yun pala yung gusto nya e! yung hindi nako bumalik!

tama naman kasi sya e! sa pang iiwan lang ako magaling

yung luha ko pinipigilan ko ng tumulo!

tinitigan ko lang sya! kung ayaw nya nakong makita! gagawin ko yun! kaya isa isa ko ng kinabisado

ang mga

feature ng mukha nya!

para hindi ko makalimutan ! para maala ko pa din! sa mga huling sandali ng buhay kO!
at iniwan ko na sya! kasama yung boyfriend nya!

tumango na lang ako!

sana maging masaya sya! wag syang mag aalala! tutuparin ko yung hiling nya na wag nakong mag pakita sa
kanya!

Wag kang mag alala Paolo! malapit na din naman e!! mawawala din lahat ng sakit! kapag natulog ka!

matatapos na din yan!

mapapasaya mo din si Yen!

kasi hindi ka na nya makikita! kasi mawawala ka na sa buhay nya! ayun naman yung gusto nya e! sasaya din sya!

at kung masaya sya! masaya din ako!

dumiretso ako sa bahay ni Avery

may sarili na din syang condo! umaasenso e!

pag dating ko dun nakita kong nandun din sila ni Reanne! at Athan!

ang swerte ni Reanne mahal na mahal sya ni Avery!

at mahal din naman nya si Avery

kung hindi ako nag kasakit! siguro ganto din kami ni Yen

"Paolo anong nangyari?" tanong ni Athan sakin

nga pala lahat kami alam yung sakit kO! si Yen lang di nakakaalam! dahil ayokong ipasabi sa kanila

gusto ko sakin mismo mang galing! pero wag na! tutal ayaw nya na naman malaman e!

umiling lang ako!

parang nahihilo na din aksi ako kaya di nako nag salita

naramdaman ko na may mainit na likido na dumaloy sa may ilong ko!

sanay na din naman ako e!

lagi din akong nag kakapasa!

namumutla din ako! at ang payat ko na lagi!

umikot na yung paningin ko!

"Tumawag ka ng ambulance! tawagan nyo din sila tito Nate!"

narinig kong sigaw ni Reanne

uuwi din ngayon ang Mommy at Daddy ko!

nararmdaman ko kasi na malapit nako e!

wag ka mag alala yen!

hindi mo nako makikita!

hanggang sa dumilim na ng tuluyan yung paningin ko!

Chapter 23:
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inaayos ko yung inventory ng restaurant! umuwi na din si Joseph! may kailangan pa kasi syang tapusin na trabaho e

nagulat ako nung biglang dumating si athan!

hindi naman kasi pumunta tong lintik na to sa restaurant ko! nilalait nya kasi

di daw masarap mga recipe ko! sarap pasabugin!

"anong kailangan mo? bat ka napadpad dito?"

sabi ko sakanya!

"bakit ba napakahirap para sayo na kausapin si paolo?" nagulat ako nung yun ang binungad nya sakin!
so ano? pag aawayan naman namin to?

"pumunta kaba dito athan para sabihin na naman na kausapin ko si Paolo? tama na athan! pwede ba?"

"kailangan mong kausapin si Paolo! tsaka isa pa! ayokong nag papangap kang masaya ka kay joseph! na
kahit yang puso mo! si Paolo naman ang sinisigaw!"

sabi pa nya sakin! gusto ko syang sampalin!

pero pinigilan ko yung sarili ko!

"Athan umalis kana pwede ba? ayoko ng makipag away pa sayo" sabi ko na lang sa kanya

pero hindi sya natinag sa kinatatayuan nya!

"bakit ang tigas tigas ng puso mo? para kay paolo? bakit di mo man lang sya pag bigyan! ee paa naman sayo
yung ginawa nya"

hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi ni Athan!

nahihirapan na din ako!

"sabihin mo nga sakin Athan? may alam ka ba? na hindi ko alam?"

kasi naman kung makapag salita si Atjhan akala mo ako pa yung may kasalanan!

tsss!

"alam mo hindi dapat sakin mangyari to! pero para kausapin mo na sya sige! sasabihin ko na sayo"

sabi ni Athan

nag aantay na lang ako sa sasabihin nya

ayoko na syang kontrahin pa

"Mahal ka ni Paolo! meron syang Acute lymphoblastic leukemia kaya nung mga bata kayo hindi na sya
nakabalik!

ayaw na syang pabyahehin nila tita mitchie at tito Paul! dahil nag aalala sila sa kalagayan ni paolo!
gumaling sya! kaya nag palakas kagad sya! dahil gusto kagad nyang makita ka! dahil miss na miss kana nya!
hindi sya nag paparamdam sayo! dahil ayaw nyang mag alala ka! ayaw nyang pati ikaw mag alala! dahil ayaw
nyang nahihirapan ka!"

"ok lang sa kanya! na sya na lang yung mag suffer! wag ka lang! nung naramdaman mong mahal mo na si
Paolo! matagal ka na nyang mahal nun! magtatapat na sana sya sayo! kaso ilang gabi din parang nilalagnat
sya at nag chichills na naman sya!"

"kaya sinuggest ni tito Nate na mag patingin sya kay Lolo Manuel! at nalaman nga nila na bumalik yung sakit
ni Paolo! nag disisyon na kagad si Paolo na bumalik ng Canada para mag pagamot! para mapahaba ulit yung
buhay nya! tumawag daw sya sayo pero hindi mo sinagot bago kasi sya umalis gusto nyang marinig yung
boses mo! para mag kalakas sya!"

"hindi na nya sinabi sayo! dahil ayaw nyang mag alala ka pa! ayaw nyang masaktan ka din! dahil alam nya na
mahal mo na din sya! kaya mas okay na sa kanya na maniwala ka na iniwan ka na lang nya! pag dating nya
sa canada nag pagamot sya pero mas lalo namang lumalala! nung nag stage 4 na yung sakit nya! napag
desisyonan nya na ayaw nya ng mag pagamot! ayaw nya ng ubusin yun mga natitira nyang oras! umuwi
kagad sya dito para makasama ka! kahit bilang kaibigan lang! alam nya na kasi na kayo na ni joseph!"

"at least alam nya si Joseph maalalagaan ka habang buhay! kasi sya! aalis na sya e! malapit na daw syang
mamaalam! kaya kahit nahihirapan sya sa sakit nya pinipilit nya yung katawan nya para makita at makausap
ka! kahit na sobrang nahihirapan na sya sa sakit nya! Yen ikaw pa din yung iniisip nya!! pero anong ginawa
mo? hindi mo man lang sya pinagbigyan! sinabihan mo pa sya na wag na lang magpakita sayo! may taning
na si Paolo, kung gusto mo syang mapasaya kausapin mo sya! yung lang kasi mag papasaya sa kanya bago
pa sya umalis! bago sya mamhinga!

nanlabo na yung mga mata kOo! yung puso ko parang dinurog! all this time may sakit pala sya pero hindi ko
napansin!

kaya pala namayat at namutla sya! may lukemia pala sya

ni hindi ko man lang nalaman!

may taning na yung buhay nya!
pero pinahihirapan ko pa din sya

ang sama sama ko!

tuloy tuloy yung pag tulo ng luha sa mga mata ko

"Asan sya" tanong ko kay Athan! kailangan kong makausap si Paolo!

kailangan nyang malaman na mahal na mahal ko sya! :(

"nasa ospital sya nila Lolo Manuel! nag collapsed kasi sya ulit kanina! at dumugo yung ilong! nandito na din
sa pinas ang Mommy at Daddy nya! dahil sabi ni paolo nararamdaman nya na hindi na din sya mag tatagal!"

"athan! please! dalhin mo ko sa kanya! Please!:(" umiiyak ko pa din na sabi kay Athan!

"dadalhin kita sa kanya"

Chapter 24:
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nasa kotse kami ni Athan nung nag ring yung cellphone ko!

si Joseph! sinagor ko naman!

"Yen? alam mo? gusto kitang maging masay! ayokong nagpapangap ka na masaya pero hindi naman! alam
ko naman e! kay Paolo ka sasaya! mahal kita Yen! pero kailangan ko din hanapin yung taong mamahalin ako
katulad nung pagmamahal ko sa kanila!

"Joseph! ano ba yang pinagsasabi mo?" sa totoo lang makikipag break na din ako kay Joseph

pero naunahan nya ko! at kung ano yung sinabi nya! yun din yung sinabi ni Athan sakin kanina

"Bye Yen! mag iingat ka!"

tas binabaan nya nako ng Phone!

wow ala Taylor swift at Joe Jonas lang?

siguro si God na din ang may gusto nitO! para di nako mahirapan!

adumating na kami si Hospital! tumakbo kagad ako papunta ng room 205 nandun daw kasi si Paolo sabi ni Athan
sakin!

"Yen!" tawag sakin ni Athan!

lumingon naman ako sa kanya! kahit nagmamadali nako!

"Hindi ka iniwan ni Paolo! sya si Pablo Mechado! at sya din yung laging tumatawag sayo! sayo lang daw kasi
sya kumukuha ng lakas e!"

nakangiting sabi sakin ni Athan sakin!

si Pablo Mechado? yung Babaeng minamahal nya na swerte na sinasabi ko!

ako pala yun!

mahal na mahal pala talaga ko ni Paolo

napaiyak akong muli nung sinabi ni Athan sakin yun!

bumukas na yung Elevator at nakarating din ako sa room 205

nadatnan ko dun sila Mommy, Daddy! ang Moomy at Daddy ni Paolo! mga Tito at Tita namin! si Gaby na iyak ng iyak
si Reanne at Avery din!

ibig sabihin alam nilang lahat? pero nilihim nilang lahat sakin?

bat ganun ang selfish selfish nila

pag lapit ko sa kanila nginitian nila ko!

"bat po kayo ganyan? bat hindi nyo po sinabi sakin? bat kung kelan mawawala na po sya? tsaka nyo po
sinabi sa kin! napaka selfish nyo pong lahat! mahal ko naman po si Paolo! sana po sinabi nya para sabay
naming hinarap to!"

humahagulgol ko ng sabi sa kanila pero si Tita Mitchie ang sumagot sakin!

niyakap din ako ng Mommy ko

"Yen! mahal na mahal ka ng anak ko! ayaw nynag masaktan at mahirapan ka! ayaw nyang ipasabi samin"

yun ang sinabi nya

pero ang sakit pa din! sana sinabi pa din nila

:(

"gusto ko pong makita si paolo"

tumango lang sila at pinapasok nako sa loob!

(pakiplay yung video sa gilid ->)
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nilapitan ko sya!

"Paolo! bat ganyan ang unfair mo? alam mo bang mahal na mahal kita"

parang nagulat pa sya nung nakita nya ko!

"Paolo lumaban ka please"

sabi ko sa kanya! nag simula na namang tumulo ang mga luha ko!

"Paolo hindi ko kayang mabuhay ng wala ka! ikaw ang best friend ko! ikaw ang buhay kO! sorry sa mga
nasabi ko! paolo please"

♪♫♫♪
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♪♫♫♪

"nararamdaman ko na malapit nakong kunin! pero ang bait ni Lord! kasi kahit kukunin nya ko! pinag
binagyan nya ko na makita ka ulit!'

lalong parang piniga yung puso ko nung nakita kong nag aantay na lang si Paolo sa oras nya

"Please Paolo! paano nako kung wala ka? Paolo please! wag mo kong iiwan! Paolo! hindi ko kaya!"

nagaralgal na yung boses ko! humahagulgol na din ako!

"Yen alam mo kahit umallis ako! hindi kita iniwan! lagi akong tumatawag para marinig kahit sandali lang
yung boses mo! alam kong lagi mo din nababasa yung mga gusto kong iparating sayo! dahil lagi mong nililie
yung status ni Pablo mechado"

sabi nyang nakangiti!

ang swerte swerte ko! kasi mahal na mahal ako ni Paolo! pero ang malas malas ko kasi di man lang ako binigyan ng
pag kakataon na makapiling sya ng matagal!
pero sa maikling panahon na nagkasama kami!

pinasaya nya ko! at mahal na mahal ko sya

♪♫♫♪
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I won't go another day without you (without you)
♪♫♫♪
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hinawakan nya yung kamay ko!
"Yen! mahal na mahal kita!

sabi nya na may ngiti sa mga labi nya!

"wag kang aalis sa tabi ko ha?" sabi nya sakin

ngumiti lang ako at tumanngo kahit na may tumutulo pa din na luha sa mga pisngi ko!
"Mahal na mahal kita Paolo!"

♪♫♫♪
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And baby you can be my love
♪♫♫♪

hinawakan lang nya yung kamay ko! umupo ako sa tabi nya! parang ayoko ng bitawan yung kamay nya!
ayoko syang mawala sa buhay ko! dahil si paolo ang buhay ko! kung wala sya! parang wala na din akong buhay!
♪♫♫♪
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♪♫♫♪

ang tagal ng oras namin ni Paolo na ganun! nakaupo lang ako sa gilid ng kama nya at hawak nya yung kamay ko!

nakita ko yung mga kasama namin mga natutulog na din sa upuan!

nakapikit na din si Paolo! tingin ko nakatulog na sya!

masaya ko kasi humihinga pa sya at alam kong maraming araw pa kaming mag kakasama! di ako papayag! ayoko
syang mawala sakin!

nakaiglip ako habang pinag mamasdan ang gwapo nyang mukha

mga alas 5 ng madaling araw ng maalimpungatan ako

hindi na nakahawak si Paolo sa kamay ko tinignan ko sya parang di na sya humihinga

nakatulog lang ako sandali e! bantay nya pa si Athan kanina kanina lang! tas biglang lumabas si Athan nag CR pala
sya

"Paolo! Paolo" tawag ko sa pangalan nya! pero hindi nya ko naririnig!

naalimpungatan na din sila, sila Tita Mitchie bumuli lang sandali ng gamot ni Paolo sa baba

"Paolo!" tas nagsimul na naman tumulo luha kO!

"PAOLO! WAG MO KONG IWAN"

tas dumating na si Tita Mitchie

dumating din ang mga Doctor!

"time of Death" 5;05"

narinig kong sabi nung Doctor, Lumapit na din si Tito paul at Tita Mitchie sa katawan ni PaolO!

ayokong sabihin na bangkay! hindi! buhay pa sya!
si Gaby iyak din ng iyak!

alam kong malapit sya kay Paolo!

napaupo na lang ako!

nilapitan kagad ako ni Athan!

"Paolo!"

"bakit? sandaling oras na lang naman yung hinihingi ko e"

gusto ko pa syang makasama ng matagal

"Si Paolo talaga! ayaw nya talaga tayong nasasaktan! tinakasan nya tayo o! kung kelan bumili lang ako
sandali para sa gamot nya, tas naka iglip lang sandali yung iba, at si Athan ay nag Cr lang"

"tsaka sya umalis! tsaka nya tayo iniwan"

sabi ni Tita Mitchie na umiiyak pa din! yakap yakap sya ni Tito Paul

nilapitan ko yung katawan nya!

"Paolo! mahal na mahal kita!"

♪♫♫♪
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And I wont go another day without you (without you)
♪♫♫♪

"Paolo! gumising kana"! nilapitan ko sya at niyugyog ang katawan nya!

hindi ko na napigilan ang sarili ko

yumakap nako sa kanya at humagulgol na ng iyak!

"PAOLO! gumising kana! mag papakasal pa tayo! diba? mag kakaanak pa tayo! magsasama pa tayo habang
buhay!"

"paolo naman e!: niyayakap nako ni Athan!

yung tuhod ko nanlalambot na!

hanngang sa mawalan nako ng malay kakaiyak

Epilogue:

Yen's POV

nagising ako ng may Luha pa din ang aking mga mata

nagulat ako nung nakita ko si Paolo sa gilid ng kama ko!

"Umiiyak ka habang sinasabi panagalan ko!" sabi nya sakin!

nilapitan ko sya at hinawakan ang pisngi nya

"Yen ano bang nangyayari sayo?"

sabi nya sakin!

nanaginip ba ko? talaga bang andito si Paolo?

o panaginip ko lang na nawala sya sa buhay ko

"Yen? napagod kaba? at wala ka na naman sa sarili mo?" nakangiti nyang tanong

napagod? bat san ba kami galing?

"gusto mo bang bumalik tayo sa enchanted? may sasabihin din kasi ako sayo e"

naalala ko na! galing nga pala kami sa enchanted kahapon! grabe yung panaginip ko makatotohanan kasi

" bat kaba umiiyak"

"nanaginip kasi ko na nawala ka daw sa buhay ko! Paolo? may sakit kaba?"

parang natigilan sya

"oo kaya hindi ako nakauwi noon! pero magaling nako! nag pa check up nga ako kay lolo Manuel bago ko
pumunta dito! pero okay naman daw ako"

sabi nya na nakangiti pa sakin!

ibig sabihin? panaginip lang lahat?

"may papakita ko sayo Yen!"

tas binuksan nya yung bintana sa kwarto ko

nandoon si Athan! Avery at reanne

may dala dala silang tig iisang mga plakard

"WILL YOU BE MY GIRLFRIEND? Ü"

tas tinignan ko si Paolo

"Yes!"

tas sinuot nya yung singsing sa kamay ko at niyakap ako

♪♫♫♪
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And I wont go another day without you..
♪♫♫♪
sabay na kanta! at halik sa noo ko!

buti na lang! panaginip ang lahat! dahil hindi ko kakayanin kung nawala talaga si Paolo sa buhay ko!

The best feeling in the world is waking up from a terrible dream and realizing that it didn't actually happen.

*after 5 years*

"Wow ate Yen! ang gwapo at ang ganda ng Anak nyo ni Kuya Paolo"

sabi sakin ni CAmilla Blaire! "Camm" Camm for short

Girlfriend ni athan!

nung naka graduate na kami!

nagpakasal na kami! haha oo excited kami e!

ngayon nasa ospital ako! iniintay kong dalhin dito yung mga babies namin

"anong pangalan ulit nila?" sabi pa ulit ni Camm

kakagaling lang kasi nila sa Nursery para tignan yung kambal ko

"Kyleen Dex at Kylex Dei" si Paolo ang sumagot sa kanila

maya maya lang dumating na din yung mga nurse dala yung Kambal

nilapitan kagad sila ni Camm

"ayan! dapat CAmmeron at Cinnamon na lang name nila! kamukha ko naman sila e! ahihihhi!"

sabi pa ni Camm

"hayaan mo gagawa tayo" sabi naman ni Athan!

haha kawawa naman magiging anak nila!

parehas silang sira ulo e! :P

"tas biglang bumukas ang pinto

si Avery at Reanne kasama si Trick! yung anak nila na two years old!

ang cute talaga nung batang yun!

nag kwentuhan kami sa kwarto!

si Athan at Camm hawak yung kambal ko habang kausap si Paolo

nakikipag kulitan din sa kanila si Trick at Avery!

masaya ko!

dahil Happy ending kami ng bestfriend ko!

tas yung babae kong bestfriend! masaya din sa piling ng pinsan ko!

si Joseph ba? nasa barko sya ngayon! engaged na din ata! ninong din sya ni Trick! gagawin ko din syang ninong
nung kambal!

inaasahan ko! na hindi lang dito! kundi magiging masaya kami habang buhay!

tinignan ko si Paolo

handang handa talaga syang maging Daddy na!

3 na kaming aalagaan nya e! :)))

Im lucky! im inlove with my Bestfriend! ♥

(a/n; Kaya puro Athan at Camm sa kanila kasi tungkol yung susunod ko na Story yung Bad Girls Do fall
Inlove,

Maraming salamat sa mga nagbasa at nag comment! dahil kahit di ako sikat pinagtu unan pansin nyo pa din
ito at nagka time kayo para basahin
salamat)

The END

