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PROLOGUE 

Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Itim na jacket, puting pangloob. Tipong complete bodyguard look. Pano ba ako 

napasok sa problemang to? Haaay. Parang kanina lang na ako'y isang karaniwang babae lamang na nag-aaral para sa 

kanyang exam tapos eto na ako ngayon, bodyguard ng Casanova ng school namin. 

Pakiramdam ko na parang kahapon lang na tulog pa ako sa malambot kong kama... 

FLASHBACK 

*RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGGGG!* 

Ay kalabaw! Napatayo ako sa kama ko 

(,-.-)                          [Alarm] 

(,-.-)              [Alarm] 

(,-.-)/[Alarm] 

Istorbo ka sa tulog ko ah! Eto sayooo! Kame Name Waveeee! PAK! Lumipad yung Alarm Clock ko sa kabilang dulo ng 

kwarto. Yan ang napapala ng mga nang-iistorbo sa tulog ng tao! 

Hinila ko ang dalawa kong paa papunta sa banyo. Nakakatamad namang pumasok, huhuhuu. As usual, ginawa ko ang 

aking daily routine. Naligo ako at nagbihis sa aking school uniform. Kahit college na ako, may school uniform parin ako. 

Tuwing Friday lang kami pwedeng mag-civilian kasi Laundry day namin. 

Tahimik akong bumaba ng hagdan, ayoko kasing sumasabay kay ate sa pagkain ko. Puro dakdak nalang naririnig ko sa 

kanya. Kung di yun ang sitwasyon, puro lalaki naman ang kinekwenton iya. Di naman ako interesado sa mga yun eh. 

Kadiri kaya taste niya pero infairness, pang-model ang beauty niya. Magkasundo kaming dalawa... pag tapos na ang 

breakfast ^_^ Mas madaldal kasi sa umaga si Ate. Wirdo yang babaeng yan eh. 

                                                     Baba 

                                                                     Baba 

                                                                                    Baba 

Sabay takbo palabas ng bahay. Lumabas ako ng gate ng mabilisan, para hindi na makita ^_^ Malapit lang yung McDo 

samin kaya kumain muna ako ng breakfast. 24/7 naman kasi siya eh. 

"Hello, Welcome to Mcdonalds! May I take your order ma'am?" sabi nung babaeng mukhang chaka sa likod ng counter. 

Oo maganda siya pero talbog parin siya sa beauty ko noh. Tsaka ang daming pimples. 

"Umm, Pancakes at Hot Choco" sabi ko sa kanya. 

"Yun lang po ma'am?" nag nod ako. "That would be ***.**" Censored yun price. 

Inabot ko sa kanya yung bayad ko sa kanya tapos inabot niya sakin yung change ko at resibo. Umupo ako sa table na 

malapit sa window at kinain yung pancakes. Nilabas ko yung ipad ko at nag-connect sa wifi. Mahilig akong magbasa ng 

news articles eh, pagpasensyahan niyo na. Nagmamature na ang lola niyo -__-" 
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6:30am na kaya inubos ko na yung food ko at umalis. Dala-dala ko parin yung hot-choco ko kasi di ko naubos. Habang 

naglalakad ako papunta sa campus, napansin ko yung malaking crowd ng mga girls na nakapalibot sa isang limo. As usual, 

yan lang naman ang nag-iisang lalake na saksakan ng kayabangan. Si Dominic Xavier. Di ko alam kung ano ang nakikita ng 

mga babae sa lalaking yun eh. Di naman siya kagwapuhan? Di naman siya mabait? Ewan! Basta, hindi ko siya TYPE. 

Inignore ko nalang yung crowd at dumeretcho sa locker ko. Pagkabukas ko, biglang may nag pop-out na hologram. 

"Agent D, pumunta ka daw sa office ni Boss mamaya after ng klase mo." sabay nawala. Mga tao talaga oh, ine-expose 

ang identity ko. 

Anyways, ako si Denise Valderama. 17 years old ako, 2nd year college. And yes, isa akong secret agent. Merong secret 

organization ang school na ito na nagp-provide ng safety para sa mga students at nasali ako dun. Actually hindi naman 

talaga ako dapat kasali kaso namali yung nasulat nilang pangalan. Tanga eh. 

Kinuha ko yung books ko at dumeretcho sa classroom ko. Lagi namang ganito. Sana may exciting na mangyari sa buhay 

ko. Pumasok na sa classroom ang members ng Elite. Ano ang Elite? Isa itong grupo ng pinaka-makakapangyarihan sa 

school na ito. Merong tatlong myembro ang grupong ito. 

First. Si Dominic Xavier aka High King, ang kanilang leader. Anak siya ng may-ari ng isang malaking oil company. 

Masyadong confidential kung sasabihin ko sa inyo kung anung company. Isa siyang casanova na kinababaliwan ng mga 

babae, maliban sakin. 

Second. Si Ryu Yamamura aka High Prince, ang second leader ng grupo. Anak siya ng may-ari ng malaking company sa 

Japan. Pinadala siya sa Pilipinas ng tatay niya para makapag-aral ng maayos. Siya ay mabait, tahimik, matalino, athletic. 

Crush ko siya, I swear :"> He's so Gwapo noh! 

And Lastly. Si James Juntilla aka Knight, ang strongest member ng grupong ito. Siya ang leader ng isang mafia. Napaka-

bait nito, wag niyo nga lang gagalitin kung ayaw niyong maibitin ng patiwarik. Gwapo rin naman kaso di ko Type. Lagi 

pating may moodswings. Si Kym McAdams ang kanyang Fiance. Matagal-tagal na rin silang engaged pero tinatapos muna 

nila ang studies nila bago magpakasal. 

Sa Lahat ng Elite, ang nakausap ko palang ay si Ryu. Seatmate ko kasi siya tapos ang kulit kulit niyang katabi, kaya nga 

ako nainlove sa kanya eh. Umupo na siya sa tabi ko. "Seatmate!" bati niya sakin. 

"Hi Seatmate" sabi ko. "Ginawa mo na yung homework mo sa math?" Kokopya kasi ako, ba't ba? Pag ba Secret Agent 

ka ibig sabihin responsible ka? Hahaha! 

"Oo naman! Ako pa" sabi niya. Proud na Proud ang loko. XD 

"Yehey! Pakopya ako dali" sabi ko. 

(,^.^) <---- Ako | Siya ----> (o.o,) 

"Pweeaasseee?" alam niyo yung tinatawag ng pinoy na beautiful eyes? HAHAHA :)) Yun yung ginawa ko eh. Bumigay na 

rin siya at binigay sakin yung homework niya. Binilisan ko pagkopya kasi 3 minutes nalang at papasok na ang demonyo 

naming professor. "TAPOS!" napasigaw tuloy ako. Kasi naman ee. 

"Ms. Valderama, is there something you would like to share with us?" Ay Pak, andyan na pala yung bruha naming 

professor. 
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"N-None Ma'am" sabi ko. Syempre pa-humble muna ako noh. Wag lang niyang papainitin ang ulo ko kung ayaw niyang 

masigawan ko siya. 

"Keep your mouth shut, okay?" ang kapal talaga ng bruha nitong mokong na to. Sarap sabunutan eh. 

"Kdot" sabi ko ng pabulong pero narinig ni Ryu kaya binatukan niya ako. "Arayyy, masakit yun ah" sabi ko sa kanya. 

"Ikaw talaga, ang sama mo kay ma'am" sabi niya. 

"Ganun talaga" sabi ko sabay smile. 

"Ryu lika dito" napalingon ako at nakita ko si Dominic. Panira talaga sa moment! 

"Sige Seatmate, wait lang muna ha!" sabi niya sakin tapos pumunta siya kila Dominic. Ang haba naman ng name nun, 

Dom na nga lang para di nakakapagod i-type. Ajujuju ^.^ 

FAST FORWARD 

Uwian na, YAY! Dali-dali akong pumunta sa likod ng school. Sinigurado ko munang walang sumusunod sakin. Di kasi 

pwedeng malaman ng mga estudyante na may organization na ganito ang school. Inenter ko yung password at pumasok. 

Pagpasok sa loob, meron pang mga scanner. Dinikit ko yung mata ko tapos scinan tapos yung thumb ko nilagay ko dun 

sa parang pad thingy tapos sinwipe ko yung ID card ko. Pumasok na ako sa loob. 

Nag turn left ako tapos right tapos left tapos Bam! Nasa office na ako ni Boss. Pumasok ako. 

"Boss, pinapatawag niyo daw po ako?" sabi ko tapos umupo ako sa sofa sa harap ng table niya. Gusto niyong malaman 

kung sino boss ko? Secret eh, di pwedeng sabihin kahit kanino. Kahit nga ako hindi ko alam kung sino siya! 

"Narinig mo naman ang latest issue tungkol kay Dominic Xavier diba?" 

"Ay sir, hindi pa po eh" sabi ko sabay kamot sa ulo. 

Nag sigh siya. May nag-appear na dalawang picture ng babae sa screen. "Ito si Choi Hyun Kyo at ito naman si Jackie 

Reyes" Ah oo, kilala ko tong dalawang to pero anung meron sa kanila. "Sila ang napagtripan ni Dominic Xavier ngayon 

linggo" 

"Eh ano naman po meron dun sir?" Meaning ng Pag-tripan ay naging GF sila for a day tapos binreak yung heart nila. 

Parang ganun. Basta sinaktan ni Dom ang puso nitong dalawang to. 

"Si Ms. Choi at Ms. Reyes ay anak ng isa sa pinaka-makapangyarihan na mafia sa BUONG MUNDO" talaga 

inexaggerate yung BUONG MUNDO? "At nagp-plot sila ng revenge para kay Mr.Xavier" sabi niya. 

"So nasa panganib ang buhay ni Xavier?" tanong ko. 

"Exactly." 

"So ano po ang role ko dito sa mission na to? Bombahin ang mga bruha? i-expel?" 

"Ikaw ang magiging personal bodyguard ni Dominic Xavier" 
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Nakakainis! Sa Dinami-rami ng tao sa organization namin, ako pa ang pinili? Di naman ako pwedeng magback out. "Baby 

you light up my world like nobody else!" Nagring cellphone ko. Tiningnan ko yung caller ID, number lang siya. Who You? 

Sinagot ko, "Hello? Sino to?" 

"Hey Denise or should I say, my bodyguard" Yang boses na yan. Kilala ko na yan. 

Nag-sigh nalang ako. "What do you want Dom? At Pano mo nakuha number ko?" 

"Binigay sakin ng Boss mo. Pumunta ka dito sa bahay ko" 

"At Ano ka? Sineswerte? Bakit naman ako pupunta sa bahay mo?" 

"Bodyguard kita diba? Dapat lang naman na nandito ka para protektahan ako" Ako ba talaga inaasar nitong lalaking to? 

Grrrr. 

"Mayaman ka naman ah? Wala ka bang security diyan?" 

"Meron" 

"Meron naman pala eh! Sa School nalang kita hihintayin" 

"Tsss, Arte naman nito. Sige na nga" 

"Aba--" 

Toot Toot Toot! Babaan ba naman ako?! Grrr, kung di ko lang talaga assignment to baka napatay ko na siya. Ano ba 

pwedeng cause of death para sa kanya? Naibitin ng Patiwarik? Nilunod sa Pasig River? Pinakain sa mga pating sa 

Bermuda Triangle? Pinakagat sa mga Antik? Parang lahat naman maganda. 

I hate it when I have to be nice to someone I really want to throw a brick at. Kailangan ko maging sweet at caring 

towards Dominic Xavier? YUCK. Parang di kakayanin ng bladder ko. Erase nga! 

Pfft. Naligo at Nagbihis ako tapos kinurl ko hair ko. Trip ko lang. Wala namang masama kung papasok ako na curled ang 

hair ko diba? Kinuha ko yung bag ko na nagco-contain ng aking Susi sa bahay, iPhone, iPad, Face Powder, Pabango at 

Emergency Sanitary Pad in case na magkaroon ako. 

Dahan Dahan ulit akong bumaba ng stairs kaso natapakan ko yung Squeeky spot. "Denise! Kain tayo breakfast dali." 

Hinila ako ni ate papunta sa hapag kainan. Diyos ko po, iligtas niyo po ako sa madaldal na bibig ng aking pinakamamahal 

na ate. 

Bigyan ko kayo ng info tungkol sa ate ko. Full name niya ay Amber Jackson Valderama at 20 years old na siya ngayon. 

Ang course na kinuha niya ay Medicine. Gusto daw niya kasing tumulong sa may sakit. Nung una hindi nga ako 

naniniwala na yun ang gusto niyang course kasi hello? Si Ate yan. Ang aking selfish at maarte na ate pero pinatunayan 

niya sakin na totoo ang sinasabi niya nang kunin niya yung course. 

Hindi ko pala namention sa inyo pero ang course ko ay Accounting. Balak ko kasi mag law eh ayoko naman kunin ang 

Political Science para sa aking Pre-law kaya ito nalang ang kinuha ko. Ie-explain ko sa inyo kung bakit Accounting at Law 

ang gusto kong course. 
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Si Mommy ay may dalawang brothers na nagmamay-ari ng malaking company. Si Uncle Danny ay may-ari ng isang Law 

Firm at si Uncle Fred naman may ari ng company na may something with Accountants. Wala silang kids eh trip kong 

yumaman. Malay mo sakin ipamana yung company. Hahaha! 

Umupo ako sa silya at hinawakan yung kutsara at tinidor tapos kumain na ako. Si ate nagsimula ng dumakdak. "Alam mo 

ba ang saya saya ng araw ko kahapon kasi may isang lalaking sumurpresa sakin pagpasok ko ng school" Ay jeje, ayan 

nanaman siya sa mga boys niya. 

"BLAHBLAHBLAHBLAH" Yan ang naiintindihan ko. "BLAHBLAHBLAHKamiNaNiDom BLAHBLAHBLAH" 

Puro nonsense. TEKA ANO?! *PFFFFT* Nadura ko yung iniinom kong milk. "Kayo na ni Dom?!" 

Napatigil siya sa kakasalita at napangiti. "Oo, hehehe" 

Tumayo ako sa upuan ko at hinawakan siya ng mahigpit sa shoulders. "Ate! Pagt-tripan ka lang ni Dom! Ano ka ba 

naman?! Ang dami-daming tao sa mundo, Bakit siya pa?!" 

Tinanggal niya yung kamay ko sa shoulders niya tapos tiningnan ako mabuti. "D, kasalanan ko bang siya ang sinisigaw 

ng puso ko? Look, I'm sorry kung inagaw ko sayo ang crush mo pero tulad ng sabi mo, madaming lalaki sa mundo at 

mahahanap mo rin ang nararapat sayo" 

Ano daw? Paki ulit? CRUSH? "Hindi ko crush si Do--" 

"Wag mo na i-deny. Huling huli ka na. O gora na, mala-late ka sa school" tinulak-tulak ako ni Ate palabas ng bahay. 

Patawarin sana ako ng panginoon. 

Naglakad na ako papunta ng school. Ate, kapag pinaiyak ka ni Dom pangako ko sayo na gagawin kong impyerno ang 

buhay niya dito sa planetang ito. Pumikit ako saglit at pagmulat ko... 

-.- 

o.- 

-.o 

O.O Asan ako?! Pag tingin ko sa kaliwa ko, nakita kong tumatawa si Dominic. Problema nitong lalaking to? Kidnapper ata 

to eh! Bigla-Bigla nalang naghihila ng babae. "Hoy ikaw, ba't ka natawa diyan ha?" binatukan ko siya. "At pwede ba 

Wag mo kong kidnappin?" 

"Ang panget mo kasi" Alam ko namang panget ako, kelangan pa ba niyang ipaalala sakin? "Ba't ang tagal mong 

dumating? Di tuloy ako makababa ng sasakyan" 

"At bakit? Kailangan pa ba kitang alalayan sa pagbaba mo sa kotse mo?" 

Nilagay niya yung kamay niya sa likod ng ulo ko. Anong binabalak nito ha?! "Wag kang lalapit, sisigaw ako ng rape!" 

banta ko sa kanya. 

"Tangeks," sabay hinila niya yung ulo ko papalapit dun sa salamin nung door na malapit sa kanya. Ang daming babae na 

nakapaligid. "Yan, Yan ang dahilan kung bakit di ako makalabas ng walang escort" 

"Ano ba kasi nakikita ng mga yan sayo..." bulong ko sa sarili ko. 



Page 8 of 112 
 
"Ano yun?" 

"Wala, sabi ko wait lang. Ie-escort na po kita" sabi ko tapos lalabas na dapat ako sa upuan ko pero hinawakan niya ako 

sa braso. 

"I have a better plan" nag-grin siya. "Dito ka lang" tapos lumabas siya sa pintuan niya. Rinig na Rinig yung mga tili ng 

mga babae nung lumabas siya. Tapos biglang bumukas yung pintuan na malapit sakin. Binuksan ni Dom yung pinto tapos 

yung kamay niya naka-extend. 

"Lika na babe, mala-late na tayo" 

DAFAQ BRO? Di ko dapat kukunin pero binigyan niya ako ng masamang tingin na sinisigaw ay 'Maki-ride ka kung ayaw 

mong mawalanan ng membership sa organization niyo'. Nag sigh ako at hinawakan yung kamay niya. Natahimik yung 

mga babae nung nakita nila akong lumabas at ka-holding hands ang kanilang pinagpapantasyahan na si Dominic Xavier. 

Tengene, nandidiri ako sa sarili ko pero NGA NGA kayo. Mainggit kayo dali! Hahaha. =)) 

Inakbayan ako ni Dom papasok ng campus. Halos lahat nung mga babae ay nakatingin sakin ng masama. Baka ako ang 

mapatay ng mga anak ng mafia leaders nito eh. Nadaanan namin ang napakagagarang kotse ng aking mga schoolmate. 

Merong Audi A9, Porsche Carrera GT, Mercedes Benz Biome 4 at iba pang kotse. Pang Mayaman kasi tong school namin 

eh. Kotse nga ni Dom ay Mercedes Benz Mclaren eh. Afford ko naman yang mga kotseng yan kaso mas gusto kong mag-

ipon para sa bahay ko in the future. Aanhin mo ang kotse kung wala ka namang bahay diba? Talino ko talaga. Teka si Ate 

ba yun? Di naman siguro. Ba't naman siya pupunta sa building namin diba? 

Pagkarating namin sa Canteen, agad kong tinanggal yung akbay sakin ni Dom. "Excuse me ho, bodyguard lang ako hindi 

fake girlfriend" sabi ko sa kanya habang inaayos yung nagusot kong uniform. 

"Kasama sa obligation mo na protektahan ako sa kahit anumang pwedeng maka-harm sakin. At yung mga babaeng 

yun, kulang nalang hubaran nila ako eh" Ang yabang talaga nitong lalaking to. "Tara Babe, pasok na tayo sa klase" Nag 

wink siya. 

"Babe mo yang mukha mo. At oo nga pala, bakit mo dinate ang ate ko?!" 

"Si Amber ba babe? Bakit Babe, selos ka noh?" nag-smirk siya. "Kahit na ilang babae pa ang idate ko, walang papalit 

sayo babe" 

"Ang kapal talaga ng mukha mo. Wag na wag mong paiiyakin ate ko kung ayaw mong maging impyerno ang buhay 

mo!" Inirapan ko siya sabay walk out papuntang classroom. 

"Bwiset sa buhay, sana mamatay na yung mokong na yun" Paulit-ulit ko yang sinasabi sa sarili ko, malay mo 

magkatotoo pero ako naman ang malalagot nun. Kasi naman kailangan pa ba niya maging Casanova? Pwede namang 

stick-to-one. Kinasusuklaman ko ang mga lalaking napaka-playboy at di marunong magseryoso. Naalala ko tuloy yung 

contract na pinapirmahan sakin ni boss. 

FLASHBACK 

"Kelangan ba talagang pumirma ng kontrata?" Kasi naman! Bakit ako pa? Pwede namang si Gela, Pwede namang si KC! 

Oh kaya i-hire nalang nila si James Bond para masaya! 

"Pirma na!" sabi ni Boss na halatang iritado na sa kaka-complain ko. 
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Binasa ko yung contract na nasa harapan ko. 

 

I, Denise Valderama, swear to protect Dominic Xavier from harm. I will not let anyone lay a finger on him 

nor touch a single strand of his hair until the end of the School Year. 

But there is one rule I must abide, 

Do not Fall for him. 

If you break this rule, the operation is considered failed and you will face a severe punishment. 

Signed by: 

Denise Valderama 

(Credits kay Ms. Alyloony sa contract =] Nawalan kasi ako ng idea eh) 

END OF FLASHBACK 

Talagang di ako mai-inlove sa kanya! Over my Dead Sexy Body. "Seatmate, kanina ka pa tahimik diyan ah" sabi ni Ryu. 

"May problema ka?" 

Oo, yung kaibigan mong panget. "Ah eh, Wala naman. Nag-iisip lang ako" sabi ko. 

"Wag ka masyadong mag-isip, mas-stress ka niyan. Sayang ganda mo" 

Awieee! Maganda daw ako sabi ng aking one and only crush? Kyaaaaa~ Kilig naman ako! Kaso ganyan naman lagi yan, 

mahilig mangbola. "Ang adik mo talaga Ryu, makinig ka na nga lang kay ma'am" sabi ko bago ako tumingin ulit sa 

bintana. 

Recess na namin kaya bumaba na ako sa canteen. Siguro napag-isip isip niyo kung may kaibigan ako noh? Meron akong 

mga kaibigan pero di ko sila masyadong nakakasabay kasi busy ako masyado. Bumili ako ng pagkain ko at umupo dun sa 

lamesa na walang nakaupo. Di naman ako nalulungkot na wala akong kasabay, sa totoo nga lang masaya pa ako eh. Na-

trauma kay Ate? =)) 

"Bodyguard, sabay ka samin" tumingin ako sa harap ko. Shet ka naman Dom, pati ba naman recess ko guguluhin mo?! 

"Lika dito" dinala niya yung tray na pinaglalagyan ng food ko papunta sa lamesa nila. Di man lang ako pina-react. 

Sumunod nalang ako sa kanya tapos pinaupo niya ako sa tabi niya. Kasabay niya ang mga Elites plus si Kym. "Guys, Si 

Denise nga pala body--- este girlfriend ko" 

Binatukan ko siya. "Arayyy! Ano ba naman yan babe, masakit" 

"Hoy ikaw, di kita boyfriend noh dahil kahit kailan hinding hindi kita magugustuhan. Kuha mo?" sinigawan ko siya. 

"Denise, Pasensya ka na sa kaibigan namin ha. Sadyang malakas ang tama ng pagiging Casanova sa kanya" sabi ni Kym 

saken. "I'm Kym by the way" 
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Kilala na po kita. "Nice to meet you" sabi ko with a smile. 

"Hellooooo babbyyyyy!" Ay Butiki! Loka talaga tong ate ko. Teka, anong ginagawa niya sa building namin? Ay oo nga 

pala, boyfriend niya si Dom. Umupo siya sa pagitan namin. "Hello My beautiful sister" sabi niya sakin. 

"Hello rin sayo my daldalita sister" Ni-roll ko nalang yung eyes ko sa kanya. Bwiset kasi eh. Tinuloy ko nalang yung 

pagkain ko pero rinig na rinig ko yung pinag-uusapan nila. 

"Baby, punta ako sa condo mo mamaya" Ajujuju?! Ate? Malandi ka na rin? 

"Di pwede eh, di ako nagdadala ng girls dun" sabi ni Dom. 

"Dali na, para ako yung unang babae na makakapasok sa loob ng condo mo tapos pwede rin tayong maglaro ng games 

sa kama mo...." 

"Guys, clinic muna ako ha. Feeling ko masusuka ako" sabi ko habang tumatakbo palayo. Di ko makayanan yung narinig 

ko eh. Di ako nagseselos, NANDIDIRI AKO! Ate ko yun noh tapos... Blegh. Siguro galit sakin yun nung nakita niyang 

nakaakbay sakin si Dom. Kasi yung lalaking yun eh, ang lakas ng tama sa ulo. 

Nag-stay lang ako sa clinic. Sabi ko sa nurse masakit ulo ko. After ng Klase, lumabas na ako ng clinic at naglakad papunta 

ng classroom kasi kukunin ko bag ko. Pag pasok ko nakita ko si Dom na nakikipaghalikan sa loob ng classroom, although 

wala ng teacher. Pakshet talaga tong lalaking to! Lumapit ako sa kanila tapos hinila ko si Dom. "Excuse me? Who do you 

think you are?" Englishera si Ate! 

"Babe, sabi ko naman sayo ayaw ko ng kahating mukhang palaka diba? Tara na sa condo mo, diba sabi mo dadalhin 

mo ko dun ngayong uwian?" sabi ko kay Dom. 

"What?! Siya dadalhin mo sa condo mo pero ako hindi?" sabi nung babae na OA maka-react. 

"Malamang, bawal kaya ang mukhang palaka dun." Nag walk out yung babae sa sinabi ko. Nung naramdaman kong 

wala na siya tiningnan ko ng masama si Dom. "Hoy ikaw! Nasa isang relasyon ka kasama ang kapatid ko at anong 

ginagawa mo ha?!" sigaw ko. 

Tumawa siya. "Ang sabi mo, wag ko siyang paiiyakin. Di ko naman siya pinaiyak ah. As long as walang magsusumbong 

edi wala tayong problema" 

"Magsusumbong ako" sabi ko at nung lalabas na ako pinigilan niya ako at tinulak hanggang sa mapasandal ako sa pader. 

"Oh ano? Sasaktan mo ko? Bakla ka naman pala eh!" Honestly nanginginig ako. 

"Ang ganda ng mata mo" titig na titig siya sa mga mata ko. Waaaa! Diyos ko po, ilayo niyo ang temptation sa lalaking to. 

Maawa kayo sakin. 

"Di mo ko makukuha sa pagf-flirt mong yan." sabi ko sa kanya. 

Ningitian lang niya ako. "Bakit ka nanginginig?" 

"Tantanan mo nga ako!" tinry kong umalis sa hawak niya pero ang weak ko. Shet na buhay na to. 

"Pano kung halikan kita ngayon Denise?" Sabi niya in a seductive tone. 
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"Subukan mo lang..." binantaan ko siya pero mali ata sinabi ko eh kasi mas lalo niyang nilapit sakin mukha niya. Pumikit 

nalang ako. 

"Hmmm... pero wala namang excitement kung gagawin ko na. Bibitinin nalang muna kita" sabi niya bago siya 

tumalikod. 

Nag-sigh ako. Hay salamat lord! Pero nagulat ako kasi humarap siya bigla sakin at hinalikan ako. 

F-F-First K-Kiss ko yun! 

"Nag-enjoy ka noh?" 

Sinampal ko ng malakas sa mukha "PERV!" sabay umalis ako. Nakakatawang isipin na kung sino pa yung nagp-protekta, 

siya pa yung mananampal. Pero DUDE, HINALIKAN NIYA AKO! 

Nakakadiri. Nakakasuka. Paglabas ko, isang sampal ang sumalubong sakin. Karma naman, masakit. 

"How dare you!" Tumingin ako... si Ate. "Sabe na nga ba eh, gagawin mo talaga ang lahat para agawin sakin si Dominic. 

Denise naman? Nauna ako sa kanya. Pwede bang humanap ka nalang ng iba?" 

Sinampal ko rin siya. "Wag na wag mo kong sasampalin lalo na kung hindi mo alam ang tunay na nangyari. Kapatid 

kita, bakit kita aagawan? Di ako kasing desperada mo" 

Umuwi ako sa bahay at nagkulong sa kwarto. Tinakluban ko nalang mukha ko ng unan at umiyak. Ngayon lang kasi ako 

nasampal ni ate at ngayon ko lang siya sinampal. Dominic, magbabayad ka sa pagsira mo sa relasyon namin ng kapatid 

ko. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. 
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"Denise Kuha mo ko ng tubig" 

"Denise Kuha mo ko ng Papel" 

"Denise Bili mo ko ng Pagkain" 

"Denise Hiramin mo naman sa library tong libro" 

"Denise asan na yung tubig?" 

"DENISE NAKIKINIG KA BA?!" 

Huhuhuu. Akala ko ba buhay niya yung gagawin kong impyerno? Bakit ako yung nagdudusa? BAKET LORD? BAKET? 

Ipinaparating mo ba sakin na magiging muchacha ako paglaki ko? Wag naman po. 

"Deniseeeeeeee, yung tubig ko asan naaaa?" 

"Pwede ba Dom?! Kung kailangan mo ng tubig, AYAN YUNG DISPENSER SA HARAP MO OH!" Tinuro ko yung 

nakatungangang water dispenser na halos limang steps lang ang agwat sa kinauupuan namin. Tumahimik siya, hay 

salamat. 

Isang linggo na ang lumilipas ng magsimula ako dito sa pagiging bodyguard ni Dom pero parang Isang dekada na eh! 

Araw araw ba naman akong gawing personal maid. Sa pagkakaalam ko kasi bodyguard ang inassign sakin hindi Maid. 

Apat na araw na kaming di nagpapansinan ni Ate. Break na sila ni Dom eh. Nakakatawang isipin kasi si Dom ang nakipag-

break imbis na si Ate. Lagi siyang nasa bar at madaling araw na laging umuuwi. Oo nag-aalala si mommy. Madalas niya 

akong sinusubukang kausapin tungkol sa kanya pero lagi akong umiiwas. Ayoko ng magdagdag ng problema at baka 

mapatay ni daddy si Dom. Edi fail ang mission ko. 

"Baby you light up my world like nobody else!" Jeje talaga tong cellphone ko. 

Tiningnan ko yung caller ID at napangiti ako. "KENZY!" sigaw ko sa cellphone. Si Kenzy ay naging classmate ko nung 

Grade School ako hanggang 1st Year tapos lumipat siya. Bestfriend na Bestfriend ko yan. "Miss na Miss na Miss na Miss 

na kita! Ang tagal mong di nagpaparamdam" 

"Hello din sayo Denise" sabi niya na may kasamang malungkot na tawa. 

"Kenzy, hanggang ngayon... Si Via parin ba?" Hanggang ngayon hindi parin siya nakakamove on kay Via. Halos apat na 

taon na ang lumilipas nang kunin siya ng diyos. Naaawa ako kay Kenzy. Nung namatay si Via, hindi siya kumakain sa 

tamang oras, lagi nalang tahimik at tuwing gabi... umiiyak. 

"Always" Harry Potter line lang eh. Pero ramdam ko naman yung lungkot na nararamdaman niya ngayon. "Denise, 

Magkita naman tayo mamaya para naman maka-catch up ako sayo." 

"Sige ba, sa Usual place natin?" Merong kaming secret place sa likod ng isang Church. Dun kami unang nagkakilala. Dun 

din nagsimula ang aming friendship. 

"Sige, Same time?" 
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"Naaalala mo pa pala yung time" sabi ko kasama ng mahinang tawa. "Sige, Same time. See you" tapos inend ko na 

yung call. Via, alam kong naririnig mo ako sana ipaubaya mo muna sakin si Kenzy. Pasasayahin ko lang siya kahit saglit 

lang. Gagamutin ko lang yung nagdurugong puso niya. 

Wag mo kong mumultuhin ha. 

"Dom, di kita masasamahan mamayang dismissal. Makikipagkita ako sa kaibigan ko" sabi ko kay super Major yabang 

na bossing ko. 

"Weeh? Makikipag date ka lang eh" 

"Selos ka naman?" sabi ko. 

"Ms. Valderama, hindi po ako napatol sa mga panget" 

"Ba't mo pinatulan sarili mo? Pupuri-Puriin mo pa sarili mo. Panget panget mo naman" 

"Excuse me pero mas mahal pa sa lahat ng pag-aari mo itong mukha kong ito" 

"So mga 300,000 lang yang mukha mo? Kasi ang pag-aari ko lang naman ay ang aking ipad, Bags, clothes, shoes at 

laptop. Kung ie-estimate natin, 300k lang ang face mo. Kayang Kaya kong bilhin" 

"Wow, pano mo mabibili ang face ko eh 300k lang naman pala ang afford mo?" 

"Kahit na 300k lang ang mga pag-aari ko, meron pa akong matatanggap na mga pamana at yung savings ko. Kayang 

kaya kong bilhin, hindi lang ang mukha mo, pati na rin ang buong pagkatao mo" Wow, ang taray ng line ko! Pang-

oscars! 

"Baka ikaw pa ang bilhin ko diyan eh" 

"Kung ikaw, may presyo na nakatatak sa mukha mo pwes sa akin wala. Dahil walang sinoman ang makaka-afford 

sakin. Not Bill Gates and especially, Not you" Umalis na ako sa tabi niya. Ang chaka naman kasi nitong lalaking to. 

Pagdaan ko sa hallway, nakita kong nag-uusap si Jackie at Hyun Kyo. Nilapitan ko sila. "Excuse me" tumingin sila sakin. 

"Yes?" sabay nilang sagot. 

"Umm pwede po bang maitanong kung bakit kayo nagp-plot ng revenge kay Dom?" Inosente kunwari. 

"Dear, napaka-late mo naman sa news. Yang Dominic Xavier na yan ang sumira sa relasyon naming dalawa ni Jake. 

Tinuri ko pa naman siyang kaibigan" sabi ni Hyun Kyo. 

So hindi pala naging sila ni Dom... Sinira lang ni Dom ang relasyon nila. 

"Same reason. Sinira niya ang relasyon namin ng fiance ko este... exfiance" sabi ni Jackie. 

"Ano ba ang ginawa niya para sirain ang relasyon ninyo?" tiningnan nila ako ng Ano-bang-pake-mo look. "I might be 

able to help" 

"I was on a date with Jake last, last week. Sa Bar ko siya inaya nun eh sa di inaasahang pagkakataon, nandun rin si 

Dom. Iniwan ata nung kasama niyang babae kaya uminit ang ulo. Nag-CR lang si Jake tapos bigla akong nilapitan ni 
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Dom at biglang hinalikan. Nakita ni Jake at ayun, sira ang relasyon namin. Eto ako ngayon, sinusubukang ayusin ang 

gulong ginawa niyang gag*ng yan" sabi ni Hyun Kyo. "Teka, bakit ka ba interesado?" 

"Dahil tulad mo Hyun Kyo---" 

"Steph, call me Steph" singit niya. 

"Dahil tulad mo Steph, gusto ko ring makaganti sa kanya dahil sinira niya ang relasyon namin ng kapatid ko. Siya ang 

nagsimula ng alitan sa aming dalawa." sabi ko. "Ikaw Jackie, anung ginawa sayo ni Dom?" 

"Dinate niya lang naman ang nag-iisang kapatid ni Mark at sinaktan. Dahil dun, nagsuicide si Rina at si Mark 

nakipaghiwalay muna sakin. Ang saya noh? Matapos ko siyang matutunang mahalin iiwan niya lang pala ako?" sabi ni 

Jackie na halos maiyak siya. 

Honestly, gusto ko lang namang malaman ang dahilan nila kung bakit sila galit kay Dom. Although may part sakin na 

gusto talagang gumanti sa panget na yun kaso tatapusin ko muna tong mission bago ako magplano ng kung anu man. 

"Ah ganun ba. Sige guys, una na ako sa klase ko. Wag kayong mag-alala. We'll have our revenge kay Dom... someday" 

nag wave ako sa kanila at dumeretcho na sa classroom. Naunahan ako ng mga Elites. Bwishet lang eh. Magtatago pa 

naman ako. 

Nilapitan ko si Dom at *PAK* sinuntok ko sa mukha. Tumingin lang siya sakin. "Problema mo ha?" 

"Ikaw, Ikaw ang problema ko! Bakit ba kasi napaka-Casanova mo?! Kung di ka lang sana patanga-tanga minsan edi 

sana hindi ako yung nagdudusa dito" sabi ko sa kanya. "Bakit ba kasi napaka-gwapo mo at kinababaliwan ka ng mga 

babae? Ha? BWISET!" 

Nag smile naman siya. "So inaamin mo na gwapo ako?" 

"Gwapo ka nga, ugali mo naman pang tsonggo!" sigaw ko sa kanya tapos lumabas ako ng classroom. Wala akong balak 

pumasok kaya nagmukmok ako sa Clinic. Sabi ko nasusuka ako. Hinintay ko lang na magend yung buong araw tapos 

umalis na rin ako. Nakita ko si Dom sa dulo ng hallway kaya tumalikod ako. 

"At san ka pupunta ha?" Pak naman oh. Kailangan ba talagang makita niya ako? 

"Makikipagdate" sabi ko. Eh ba't ba? Siya lang ba ang pwedeng makipag-date dito? 

"K." sabi niya tapos umalis na siya. Problema nung lalaking yun? Tsch, bahala siya. 

Pumunta na ako sa secret place namin ni Kenzy. Na-late pa nga ako ng konti eh, na-traffic kasi ako sa EDSA. -_-" 

Nakita ko siyang nakaupo dun sa bench. "Kenzy!" sigaw ko habang nahingal. Tumingin siya sakin at napangiti. Umupo 

ako sa tabi niya. "Hay grabe... nakakapagod. Kamusta ka na?" tapos hinug ko siya. "Miss na miss na talaga kita" 

"Eto... ganun pa rin. Na-miss rin kita noh" sabi niya habang ginugulo hair ko. "Balita ko may boyfriend ka na, Dom daw 

ang pangalan? Nagdadalaga ka na ah" 

Teka paki-ulit nga? BOYFRIEND? DOM? "ANO?! Si Dom? Boyfriend ko? EW! Wag ka nga magjoke na ganyan. Saan ka ba 

nakakakuha ng info na yan ha?" sabi ko habang nandidiri sa pangalan na yun. 

"Sa School website niyo, nakapost picture niyo na naka-akbay siya sayo" 
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O.O 

Nilabas ko iPad ko at tiningnan yung website ng school namin at totoo nga, andito picture namin! 

WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Patayin niyo na po ako 

parang awa niyo na! >.< 

"Bwiset! Bwiset! Bwiset!" sigaw ko sa ipad ko. Para namang sasagot yan Denise. 

"Hahaha, oh wag mo na ideny. Kayo na?" 

"Hindi ngaaaaa. Yang lalaking yan" tinuro ko si Dom. "Yan ang pinakanakakabwiset na lalaki sa balat ng lupa." 

"Sus, asar na asar ka naman sa kanya. Mamaya ma-develop ka sa kanya" 

"NEVER!" sabi ko. "Teka, ba't napunta sakin yung usapan ha? Ikaw dapat ang nagk-kwento diyan eh. Halos apat na 

taon akong walang balita sayo" 

"Hmmm... Wala namang makwento eh. Pare-pareho lang ang nangyayari araw araw. Simula ng nawala si Via wala sa 

mga araw ko ang sumaya" 

Nag-sigh ako. "Ano ba naman yang nangyari sayo Kenzy. Kung pwede nga lang ako nalang yung madusa para sayo eh" 

Di ako tumingin sa kanya. 

"Wag mong sabihin yan... masakit ang nararamdaman ko at baka di mo kayanin" sabi ni Kenzy. 

"Kenzy, sabi ko naman sayo dati diba? Lahat kakayanin ko para sayo. Bestfriend kita at kahit ipatong nila sa balikat ko 

ang Great wall of China, kakayanin ko." sinandal ko ulo ko sa balikat niya. Sana ako nalang ang nawala sa mundo at 

hindi si Via. Handa akong makipag-palit ng pwesto sa kanya kung yun ang ikasasaya ni Kenzy. Oo, tama ang iniisip niyo. 

May gusto ako kay Kenzy. 

Sana bumalik nalang ang mga araw na nakikita kong nakangiti si Kenzy. Nakakamiss ang mga panahon. Pero anong 

magagawa ko? Wala naman kasi akong Time turner katulad nung kay Hermione sa Harry Potter. "Miss ko na yung 

dating ikaw... Miss ko na yung bestfriend ko na palangiti at walang iniintindi kung hindi pagtripan ako... Kenzy, 

bumalik ka na please?" bulong ko sa sarili ko at may tumulong luha mula sa mata ko. 

Tahimik lang si Kenzy. "Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko... Masyadong masakit ang pangyayari" 

"Kalimutan mo muna ang lahat at i-enjoy mo ang araw na to kasama ako" tumayo ako. "I-enjoy mo muna ang taya-

tayaan na to kasi... taya ka!" sabi ko tapos tumakbo ako. Narinig kong tumawa si Kenzy at sumunod sakin. Yun kasi yun 

eh. Naghabulan lang kami buong araw. Via patawarin mo ako pero aagawin ko muna si Kenzy muna sayo. 

Gumising ako ng 11am kasi Sabado naman ngayon. Salamat at hindi ko makikita si Dom. Bumaba na ako para kumain. 

Nakita ko si ate na nakaupo sa sala. Nagkatinginan kami pero umiwas rin. Di parin kami okay eh. Ayaw naman niya kasing 

mag-sorry, ano ba hinihintay niya? Na ako pa ang mauna? Ang kapal nalang ng mukha niya nun. Kahit ate ko siya, 

hinding hindi ako magpapaapi noh. 

Naglakad ako papunta ng dining room, nakita kong andun si mommy kaya ngumiti ako. "Good Morning mommy" sabi 

ko sa kanya. 
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Tumingin siya sakin tapos ngumiti rin. "Good morning rin baby," Yuck Baby. "Mamayang 2 aalis tayo ha. Nag-invite ang 

tita Mariz mo ng lunch sa bahay nila" 

"Kailangan ko bang sumama?" 

"Anak naman, hanggang ngayon ba mag-iiwasan parin kayo ni Ella? Tatlong taon na ang lumilipas ah" 

"Kasalanan ko bang mang-aagaw siya?" Wala naman siyang ibang ginawa kung di kunin ang lahat ng pagmamahal ng 

lolo at lola ko. Nakakainis! At napaka-plastik pa. She likes to play dumb rin. 

"Tama na yan. Kumain ka na at maligo" Order in the court lang eh. Nakakainis. 

I rolled my eyes at her tapos umupo na ako at kumain. Naligo at nagbihis na rin ako pagkatapos. Sinuot ko nalang yung 

simpleng white dress tapos belt then sandals. Tinatamad akong pumorma ngayon eh. 

Pagkadating namin sa bahay nila tita Mariz di ako umiimik. "Oh Denise! Ang laki-laki mo na. Haha, dalagang dalaga" 

niyakap ako ni tita pero di ako kumibo. 

"Thank you" yun lang sinabi ko. Di ko gusto ang family nila tita Mariz. Masama na kung masama, at least honest ako. 

"Oh halika na, kain na tayo" Lumakad na kami papunta sa kainan. Tinignan ko yung mga ulam. Crab, Shrimp at Squid. 

Padabog kong binaba yung kutsara ko sa lamesa. 

"Oh bakit Denise? Di mo ba gusto ang ulam?" tanong sakin ni tita. 

"Allergic ako diyan." tumayo ako pero napatigil. 

"Alam mo, buti nga pinapakain ka pa namin sa pamamahay na ito eh. Kung tutuusin, pwede ka naming bigyang ng 

buto buto. Kung maka-dabog ka diyan parang sinadya namin na magluto ng crab ah. Kung kinakausap mo kaya kami 

ng matino at ikwento samin yang tungkol sa mga pesteng allergy mo, edi sana alam namin?" sabat ni Ella. 

"Ano bang pakelam mo kung magdabog ako ha? Hindi mo kontrolado ang buhay ko. Kung ayaw ko kayong kausapin, 

may magagawa ka ba? Wag kang umasta na parang ang inosente mo" 

Biglang may na-receive akong text galing kay Dom. 

"Bodyguard, tulong... may mga assassins" 

Natauhan ako bigla. "Aalis na PO ako" inirapan ko sila at lumakad na ako sa kotse ko. Diyos ko po Dom! Baka naman 

pagdating ko diyan patay ka na. Waaaa! Di pwedeeee, matatanggal ako sa grupo! 

Binilisan ko yung takbo ng kotse at nakarating na ako sa bahay ni Dom. Infairness ang laki niya ha, parang castle pero 

wala akong time para titigan yan kaya dere-deretcho ako sa loob. Binuksan ko nalang yung pinto, di na ako kumatok. 

"Dom!" sigaw ko. Hinanap ko siya kung saan saan at alam mo ba kung saan ko siya nakita? Sa Game room. -.- 

"Asan yung mga assassins?!" siga ko sa kanya. 

"Ang tagal mo eh, napatay tuloy yung character ko" 

Napakamot ako ng ulo. 

Loading.... Loading.... DAFAK!? 



Page 17 of 112 
 
"So pinapunta mo ko dito para tulungan ka sa larong yan?!" 

Halatang natakot siya sa akin nung sumigaw ako. "S-Sorry" 

Pero niyakap ko siya. "Salamat at niligtas mo ko sa pesteng family reunion na yun" sabi ko sa kanya. Hay buti nalang 

nag text siya kung hindi nandun parin ako sa pamamahay ng Ella na yun. Humiwalay ako sa yakap at mukhang gulat na 

gulat si Dom. "Kinilig ka naman... Umamin ka na kasi, crush mo ko" tumawa ako. 

"Baka nga ikaw diyan eh---- ARAY!" binatukan ko. "Baka maunahan mo pa akong mapatay kaysa sa mga mafia na yun 

eh" 

"Ikaw kasi, patanga-tanga ka. Kung di mo sana hinalikan si Steph at dinate si Rina edi sana walang nagtatangka sa 

buhay mo" sabi ko sa kanya. Natahimik siya bigla. Oops, wrong move D. "Oh dali na, amina yang isang controller. Laro 

tayo" Hinagis niya sakin yung isang controller at naglaro nalang kami ng Assassin's Creed. 

After 2 hours. "Pano ba yan, talo kita. Amina ang 5k" Nagpustahan kasi kami. Trip ko lang. 

"Pffft. To na oh" inabot niya sakin yung bayad. Ha! Weak pala to eh. "Anung gusto mong gawin bodyguard?" 

Nag isip ako kung saan magandang pumunta. Since nakabihis naman ako ng ganito... "Sa mall nalang tayo. Nood tayo 

cine, ang boring rin kasi eh. Libre kita" nag smile ako. Bakit ang bait ko sa kanya?! BAKIT DENISE?! BAKEEET! 

"Game ako diyan!" 

FAST FORWARD 

"HARRY POTTER!" 

"THE DEVIL INSIDE!" 

"HARRY POTTER!" 

"THE DEVIL INSIDE!" 

"Panget yun! HARRY POTTER" 

"Napanood ko na Harry Potter, THE DEVIL INSIDE!" 

"Alam niyo miss, magbato-bato pik nalang kayo ng boyfriend mo kaysa naman nagsisigawan kayo sa isa't isa dito sa 

cinehan" sabi nung babae sa likod ng counter. Pfft, Boyfriend my pwet. 

"Bato Bato Pik!" 

"OH HA! Talo ka!" sabi sakin ni Dom. 

"Pssh. Sige na nga. The Devil inside nalang..." inabot ko na yung bayad dun sa babae tapos inabot niya sakin yung ticket 

namin. Ibang klaseng cinehan tong nandito. Yung mga seats nila ay malalambot na parang sofa. Ang kinaiinisan ko lang 

ay magkatabi kami ni Dom sa isang sofa. 

Nagstart yung movie... 

(^.^) <---- Dom | Ako ----> (o.o) 
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Sa 1/4 ng movie... 

(^.^)                      (o.o) 

Sa 2/4 ng movie... 

(^.^)    (o.o) 

Sa 3/4 ng movie... 

(o.o)<(O.O<) 

Niyakap ko siya kasi naman eh! Biglang may nagpop na mumu. Nag end yung movie, nakakapit parin ako sa braso ni 

Dom. Hindi ako makabitaw. Shet na trauma ata ako. Kasi bakit yan pang movie na yan?! Grrrrrrrrrrrrrrrrr. 

"Nawawalan na ng dugo yung braso ko sa sobrang higpit ng hawak mo. Chansing ka rin eh" sabi ni Dom. Natauhan ako 

kaya bumitaw ako sa hawak ko. 

"Kapal ng mukha mo. Di nga ako natakot eh" HAHAHA =)) Palusot ko eh. 

"Talaga lang ha... nood ulit tayo. Libre ko naman" 

"AYAAAAAAAAW!" napasigaw ako. Nagtinginan samin mga tao. Tinakluban ni Dom bibig ko. 

"Wag ka nga maingay, sabihin pa nilang nangra-rape ako ng panget eh----- ARAY!" kinagat ko siya. 

"Hoy ang kapal ng mukha mo ah, di ako panget noh. Kung may panget dito, ikaw lang yun" sabi ko sa kanya. 

"Anung gusto mong bilhin? Kahit ano. Libre ko" sabi niya. 

"Talaga? Kahit ano?" may evil smile na nag-appear sa face ko. 

Hehehe... pwede na akong gumanti. Dali-dali ko siyang hinila sa department store at baka magbago pa ang isip niya. 

"Dom, pili ka nga. Itong Blue or Red" sabi ko sa kanya habang hawak yung dalawang pair ng bra at panty. 

"H-H-Ha? B-bahala ka" halatang namumula eh. 

"Pssh, galing naman" namili nalang ako. Yung purple nalang ang kinuha ko tapos hinagis ko sa kanya. 

Reaction niya ---------> (O_O) 

"Bayaran mo na" 

"HAAA? Ikaw na. Eto pera oh!" inabot niya sakin wallet niya pero di ko tinanggap. 

"Ikaw na" sabi ko. 

Ayun binayaran niya yung binili ko. Nakakatawa kasi pati yung paper bag nila may naka drawing na bra at panty kaya 

alam na alam mo kung anung binili. "Oh" inabot niya sakin yung bag. 

"Anong ako? Ikaw magdala niyan" 

"HA? Ayoko nga!" 



Page 19 of 112 
 
"Ano nalang sasabihin sayo ng mga babae? Pano sila matu-turn on sayo kung yung babae ang pinagdadala mo?" 

"Ugh" Wala naman talaga siyang magagawa eh. HAHAHA! 

Pero ang bilis talaga ng karma. 

"WAAAAAAAA AYOKO NA!" Nakapikit ako. Pano ba naman kasi dinala ako ni Dom dito sa brief and boxers section. Ang 

lalaki pa nung mga posters! WAAAAAAAAAAAAAAA! "I hate you Dominic Xavier!" sigaw ko sa kanya. Sumandal nalang 

ako sa may wall pero rinig na rinig kong natatawa si Dom. 

Pag mulat ko, KYAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Nakasandal ako sa poster. Naiiyak ako. Ayoko dito... :(( 

Umupo nalang ako sa sahig tapos tinakluban mata ko. Lumalabas mga luha ko, ang drama ko rin paminsan-minsan eh. 

Naramdaman ko namang tinayo ako ni Dom tapos niyakap ako. "Sorry na, tara na. Treat kita ng Ice cream" 

Pakyou. Pero dahil Ice cream naman, tara na. Sumunod nalang ako sa kanya tapos binilhan niya ako ng ice cream. 

Tahimik lang akong kumakain. Nakikita ko yung mga babae na ang sama ng tingin sakin. Tangena, wag niyo namang 

isipin na mag on kami. 

"Excuse me, pwedeng magpa-picture" sabi nung babae kay Dom. 

ABA! Gawin ba naman akong photographer? Pak na Pak ah. Pero hayaan na. Pagkatapos ng sampung madonna na 

magpapicture, sinimangutan ko si Dom. "Dapat binabayaran ako eh. Pwede na akong professional photographer" 

"Awww, selos ang baby ko" 

"Baby mo yang mukha mo. Ka---" 

"Baby You light up my world like nobody else!" Ano nanaman gusto niyo? Tinignan ko cellphone ko pero di akin yung 

nagring. Kay Dom. 

"Ay sorry hehe" 

Gay much? 

"Hello? Oh Insan! Nasa mall. Yung malapit sa bahay. Classmate ko. Babae siya, ano naman? Hahaha may time rin yun 

noh. Sige Sige kita nalang tayo" sabay binaba niya yung phone. 

"Pinsan?" 

"Oo, si Kym" 

"Kym as in Kym McAdams?" 

"Hinde noh, Kym Xavier." 

"Ah ganun ba. So dadating naman siya diba? Pwede na ba ako umalis?" 

"Hindi noh, pakikilala muna kita." 

After ilang minuto, may babaeng naglakad patungo samin tapos may kasamang guy. Uy Gwapo si Kuya! Ang hot ng 

itsura. Yummy! <33 Kaso taken na. Tsk Tsk. Pero di pa naman kasal kaya pwede pang agawin. 
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(Via:  Baliw! Sasabihin mo sakin na ipaubaya sayo si Kenzy tapos tatargetin mo yung lalaking may girlfriend na? Naka-

drugs ka ba teh?) 

Hihihii, joke lang po yung Via. =)) Syempre priority kong pasayahin si Kenzy. 

"INSAN!" sigaw nung babae tapos niyakap si Dom. Ahh eto pala si Kym. Ang ganda naman niya. Inggit ako sa beauty nito 

teh. "You are?" tanong niya sakin. 

"Denise Valderama, classmate ni Dom" nag wave nalang ako. 

"Ahh, I'm Kym Xavier nga pala. Eto naman si Alexander Falcon but you can call him Lex" 

"Falcon?" 

"Yep" sabi ni Kym. 

"Do you happen to know Olivia Falcon?" 

Nawala yung ngiti sa mukha ni Lex. "Kapatid ko" 

"Oh, I'm so sorry. I-I didn't mean to bring it up" 

"De okay lang yun" nag smile si Lex. 

"Eh ikaw nga pala Denise, may kilala ka bang Ella?" 

-___-" 

"Ah si Ella, yung pinsan kong pipichugin." sabi ko. 

"Ahehehe, pinsan mo pala siya. Nakakatuwa naman. What a small world noh?" sabi ni Kym. 

"Tapos na ba kayo magpakilala sa isa't isa at pwede na ba tayong gumala?" sabay singit ng isang naiinis na Dom. Lakas 

talaga ng moodswings nitong lalaking to. 

"Taralets!" 

Nasa Department store ulit kami pero sa mga damit naman. "Bagay ba sayo yan" sabi sakin ni Dom nung kinuha ko yung 

dress na yellow. 

"Di kaya" sabi ko. 

"Pssh pero alam mo kung ano talaga ang bagay?" 

"Ano?" tanong ko. 

"Tayo" sagot niya. 

"Corny mo dre" sabi ko sa kanya. Sabay kinurot ko yung cheeks niya. 

"Denise?" Lumingon ako dun sa lalaking nakatayo sa likod ni Dom. 

Kenzy... 
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Nakatitig ako habang nagtatawanan si Kenzy at Dom. Paano nangyari na nagkasundo tong dalawang to eh magkaibang 

magkaiba ang ugali nila? "Alam mo pre, ang swerte mo sa bodyguard mo. Ang bait kaya niyan" sabi ni Kenzy. Aww, 

flattered naman ako. 

"Nako pre, malas ko nga eh. Amazona yang babaeng yan kung makabatok ------ OW OW OW!" PIningot ko sa tenga. 

"Oo na! Ayaw ko na!" Binitawan ko na tenga niya. 

"Ayaw mo ng batok ko edi pingot nalang" Nagseselos naman ako kasi ang close nila pero okay na rin, at least nakikita 

kong ngumingiti si Kenzy. Kita mo Via? Galing ko eh. 

"Amazona..." bulong ni Dom. 

"Ano yon?" 

"Sabi ko ang gwapo ko" 

"Oo gwapo ka... Kapag tulog ka tapos may nakataklob na unan sa mukha mo" Yabang kasi eh. 

"Tss, bahala ka nga diyan." Tumalikod siya sakin at humarap ulit kay Kenzy. Bromance na ata to eh. Yuck kadiri! 

Nakakasukang isipin shet. 

Lumingon ako sa kaliwa ko kasi feeling ko may nakatingin samin eh. Pero nung tumingin naman ako, wala naman. Ang 

tanging nandoon lamang ay halaman. Tss, lumang style ng mga spy na to. Tumayo ako at nagpasimpleng lakad paikot 

papunta dun sa may halaman. Tumayo ako sa likod nung spy at hinawakan siya sa kwelyo ng damit niya. "Sino ka at 

bakit mo kami sinusundan!?" 

Narinig nila Kenzy yung sigaw ko kaya pumunta rin sila sa kinaroroonan ko. "Sino yan D?" tanong sakin ni Kenzy at Dom. 

"Kung alam ko edi sana hindi na ako nagtatanong diba?" sabi ko sa kanila tapos binalik ko yugn tingin ko dun sa spy. 

"Magsalita ka kung ayaw mong makulong" banta ko sa kanya pero hindi talaga to magsasalita. Hay nako naman. 

Kinaladkad ko siya papunta sa Organization namin para ipa-imbestigahan. Iniwan ko muna sila Dom at Kenzy sa mall. 

Lumabas ang report matapos ang ilang minuto. 

"John Carter is an international spy who works for the Choi family." 

Yang sentence lang na yan ang kailangan ko. Kailangan ko na kumilos bago pa nila ako maunahan... 

Nagkulong ako sa kwarto ko at tumitig lang sa kisame. "Pano ko maayos to?" bulong ko sa sarili ko. Inabot ko yung 

yellow paper na nasa tabi ng kama ko at nagsulat ng pwedeng gawing plano. 

Bombahin ang hideout ng dalawang Mafia. NO. 

Kaladkarin si Dom na mag-apologize para sa kanyang katangahan. NO. 

Bugbugin si Dom para kila Steph at Jackie. NO. 

Ano ba yan! 

*Ding* Alam ko na! 

Ayusin ang nawasak na relasyon nila Steph at Jackie. 
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May plano na rin ako sa wakas. Sisimulan ko nalang yan sa Monday. Inaantok na kasi ako eh. G'nyt na muna... 

zZzzzZZzzzzzzZZzzZzz 

MONDAY 

Eto nanaman ang isang araw na puro kaguluhan. Di na ako nagbreakfast ngayon, tinatamad ako. Naglakad na ako 

papuntang school. As always ayan na ang crowd ni Dom na nakapalibot sa kanyang limo. Lumabas si Dom ng limo niya 

nung nakita niya ako tapos tumakbo sa tabi ko. "Seryoso ka ba? Gagawin mo nanaman to? Baka sabihin nila na 

naiinlove ka na sakin" Joke lang yun ha. 

"Ako? Maiinlove? Never noh. Ang mga babae, di dapat yan minamahal dahil manloloko sila" 

"Ah ganon? Bahala ka nga diyan" lumayo ako ng konti sa kanya "Girls sa inyo na yan oh" Nag tilian yung mga babae 

tapos pinagkaguluhan si Dom. HAHAHA! 

"HUUY DENISE! HELP!" sigaw ni Dom. 

"Bahala ka diyan" pumasok na ako sa klase ko. "RYUUUUUUUUU!" sigaw ko sabay yakap sa kanya. Tengene Denise, ano 

nanamang pumasok sa utak mo. 

Halatang nag-blush si Ryu sa ginawa ko. "A-Ah H-Hi d-di-in sayo" nanginig tuloy. Pak na Pak ka kasi Denise. Humiwalay 

ako sa yakap tapos umupo sa silya ko. Namumula tenga ni Ryu. 

"Oy, namumula ka diyan?" 

"Nagulat kasi ako sayo" sabay kamot sa ulo. HAHAHA. 

"Sorry hahah pero ang cute mo mag-blush" 

"Ano bang pinakain sayo ngayon at ang kulet mo?" 

"Di pa nga ako kumakain eh" hinawakan ko yung tiyan ko na nagw-wrestling. 

"Nge, ba't naman? Masamang mag-diet" 

"Hala! Di ako nagd-diet noh. Wala lang talaga ako sa mood" 

Bigla naman akong binigyan ni Ryu ng Mamon. "Oh Kainin mo" sabi niya. 

"WAAAAAAAAAAA! MAMON! TENKYUUUU!" Favorite ko kasi ang mamon. ANG SARAP KAYA pero wag mo it-try at 

baka ubusin mo lahat ng stocks. 

"Favorite mo yan diba?" 

"Yep, pano mo alam?" 

Binuksan niyan yung bag ko at kinuha yung math notebook ko tapos finlip sa last page. I LOVE MAMON! 

"Ay.. HAHAHA" Nakita niya siguro nung humiram siya ng notes. "Thank you ha" inubos ko na yung mamon. Ang charap 

charap charap talaga ng mamon. 
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Pumasok na yung teacher namin sa English. "Okay class today we will have a mini play" sabi ni ma'am samin. "I need 

two students, a boy and a girl" 

"Ma'am si Denise nalang po at si Ryu. Kita niyo oh ang sweet" 

Napatigil ako sa pagkurot sa cheeks ni Ryu. EH?! 

O____O" <------- Reaction naming dalawa. 

"Ms. Valderama and Mr. Yamamura please come up here in front" sabi ni ma'am samin. 

Tumayo kami at pumunta kay ma'am. Inabot niya samin yung script. Ay ang jeje naman ng script na to. Tapos tagalog 

siya hindi english. Pero hayaan na. 

"Dapat with feelings ha. Kasama to sa project niyo" sabi ni ma'am. Kailangan kong pagbutihan. "Okay, Curtain" 

"Away nalang tayo ng a---" 

"SORRY PO LATE AKO MA'AM!" napatingin kaming lahat sa pinto. Si Dom na mukhang ewan na yung uniform. Kawawa 

naman hahaha. 

"Hay nako Mr. Xavier. Sige na pasok na" sabi ni ma'am sa kanya. Umupo si Dom sa upuan niya at tiningnan ako ng 

masama. Bumelat nalang ako tapos balik ang tingin kay Ryu. 

"Away nalang tayo ng away" sabi ko. 

"Oo nga..." 

"Hindi ka ba nagsasawa?" 

"Nagsasawa" 

Naglabas ako ng konting luha para naman may effect. "Wala na yatang punto ito..." 

Tahimik lang si Ryu. Yun nakalagay sa script eh. 

"Tigilan na kaya natin to?" sabi ko tapos tumulo na yung fake kong luha. 

"Suko ka na?" 

"Hindi... Ayoko lang na mahirapan ka pa" sabi ko. 

"Siguro nga, nahihirapan ako. Siguro nga, nagsasawa ako sa mga away. Siguro nga, pagod na ako. Lagi na lang ganito." 

sabi ni Ryu. Talagang may tears rin sa mata niya ha! Kaloka. 

"Kaya nga iwan mo na ako. Bakit nga ba hindi mo pa ako iniwan nung una pa lang eh napagod ka na pala?" 

"Simple lang. Kasi mahal kita. Handa akong ipaglaban kung anong meron tayo wag ka lang mawala sakin. Ano naman 

kung may away tayo eh wala naman yun kumpara sa mga masasayang araw na meron tayo" sabi ni Ryu. 

"And Cut!" sabi ni ma'am. "Great job you two. Para talaga kayong lovers" Sana nga ma'am eh. 

Niyakap ko si Ryu. "Galing mag-acting ha. May future ka dre" sabay hiwalay sa hug. 
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"Ikaw nga diyan eh, may paiyak-iyak ka pang nalalaman" tapos umupo na kami sa chairs namin. 

"Bodyguard, dito ka sa tabi ko umupo" tumingin ako sa taas. Ano nanaman gusto nitong lalaking to? Binuhat niya gamit 

ko at nilipat dun sa bakanteng upuan sa tabi niya. "Lika na" 

"Ayoko nga" bumelat ako. 

"Dito ka nga sabi eh" 

"Ayoko nga sabi eh!" sigaw ko sa kanya. 

"Wag mong intaying buhatin kita" 

Bumelat nalang ako tapos nung nakita kong palapit siya, tumakbo ako palabas ng room. Ang kulet namin kahit may 

teacher noh? Di ko nga alam kung bakit okay lang kila ma'am kahit di kami nakikinig eh. Wirdo Wirdo lang. 

Sa Canteen ang deretcho ko. Gutom ako eh. Bumili ako ng isang pack ng flattops dahil for sure, mauubusan ako nito sa 

sobrang takaw ng mga kaklase ko. Pagbalik ko wala na si ma'am at yung chair ko nalipat na ni Dom sa tabi niya pero asa 

naman siya na dun ako uupo! 

Umupo ako dun sa dating kinalalagyan ng chair ko, belat nalang kay Dom. Kahit nasa sahig ako, okay lang sakin basta 

katabi ko crush ko. HAHAHA! "Ba't diyan ka nakaupo?" tanong sakin ni Ryu. 

"Ayokong katabi yung mokong na yun. Baka reypin pa ako nun eh" Joke. 

Tumayo siya sa upuan niya tapos tumabi sakin. "Para di ka OP" 

Awww, ang sweet talaga ng crush ko. Kaya ako mas lalong naiinlove eh. "Hehehe, ang adik mo talaga" 

Nag smile nalang siya. "Samahan mo ko sa mall mamaya" 

"Sige ba" 

FAST FORWARD: UWIAN 

Yieeehieee, uwian na. Ibig sabihin magma-mall na kami ng aking crush! Waaaa! ^_^ 

Patalon-talon akong pumunta sa baba at hinintay si Ryu. "Lika na" hinila ako ni Dom pero bumitay ako. 

"Ano ba? May lakad ako noh" 

"Bodyguard kita diba?" nakakatakot yung tingin niya sakin. 

"Eh ano naman? Dom may sariling buhay rin ako okay? Chupie" sabay tinulak ko siya papalayo. Alam ko namang 

magagalit to eh pero ba't ba?! Di niya pwedeng sirain ang kaisa-isang date ko kasama si Ryu. 

Nakita ko si Ryu nakasandal sa may gate. "Ryu, game" sabi ko. Nag smile siya nung nakita niya ako tapos naglakad kami 

papunta sa kotse niya... este motor niya. Hoho, ang hot naman ng motor nitong lalaking to, mana sa owner. 

"Oh helmet" sinuot ko yung helmet na inabot niya sakin. Umangkas na siya tapos ako rin umangkas. Weee, hawak 

hawak lang sa abs. Chansing ako ngayon. "Hawak mabuti" 
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Kyaaaa, feel na feel ko abs niya. Yummy! 

Ayaw ko na bumitaw. Sana malayo pa yung mall na napili ni Ryu na puntahan. Maawa kayo T^T 

Pagdating namin sa mall, deretcho kami sa tokyo tokyo. Peyborit ko kasi eh. ^_^" 

"Beef Misono tsaka Maki!" sabi ko dun sa babae sa likod ng counter. Halatang excited akong kumain hahaha. "Ikaw 

Ryu?" 

"Yun na lang din" 

Nag smile ako tapos humarap ulit kay ate. "Dalawang order po nun" tapos blahblahblah. Inabot ko bayad tapos umupo 

na kami sa table. "Pagkatapos nating kumain, saan tayo?" tanong ko sa kanya habang inaayos yung chopsticks ko. 

"Hmm.... saan mo ba gusto?" 

Saan ko nga ba gusto? "Umm... punta nalang tayo sa amusement park. Yung bagong gawa na malapit dito" 

"Sige" 

Gustong Gusto kong pumunta dito sa amusement park na to kasi may cable car. I LOVE CABLE CARS! Hinila ko si Ryu 

papasok ng cable car. Solo lang namin yung isa. Akala ko masaya... yun pala hinde... 

"Shet" sabi ko. 

"Oh bakit?" 

"Nakalimutan kong may phobia ako sa heights" napahawak ako dun sa parang pole sa gitna. Waaaa! Ayoko na po! 

Naramdaman kong niyakap ako ni Ryu. Kyaaaa! "Wag kang matakot, andito lang naman ako eh" 

KWAAAAAAAAAAAA! Ako na kinikilig. Langya ka Ryu, nilalayo mo ko kay Kenzy eeh. 

Nung binuksan na nung staff yung pinto, dali-dali akong lumabas at muntik ko ng mahalikan yung floor. "Easy ka lang" 

natawa si Ryu. 

Lahat nasakyan na namin maliban sa carousel at roller coaster. "Ano uunahin natin?" tanong sakin ni Ryu. 

"Carousel nalang muna" Biglang naglabas ng camera si Ryu. "Ngayon mo pa nilabas kung kailan matatapos na tayo" 

"Gusto kasi kitang picturan sa carousel. Remembrance" 

"Tsss, sige na nga" pagpasok namin sa carousel. Tinuro ni Ryu yung malaking horse. "Oh ano meron?" 

"Diyan ka umupo" 

"Hala? Ano ko bata? Yoko nga." 

"Pweaaaseee?" Nag puppy face siya. WAAA! Bakit ang cute mooo?! 

"Gaah? Sige na nga. Kainis ka eh" Tinulungan niya akong umupo sa horse tapos nung nagsimula na yung paikot-ikot na 

motion, nag simula rin siyang magpicture. 
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"Yan nalang ipadevelop mo! Panget yung isa eh" sabi ko kay Ryu. Loko to eh, gusto pa ipa-develop. 

"Mas cute kaya to" tinuro ni Ryu yung naka dila ako. 

"Ang panget kaya! Ito nalang" tinuro ko yung naka peace sign ako. 

"Eeeeh, mas cute to" 

"Miss ipadevelop niyo nalang kaya pareho" halatang asar na yung babae sa amin eh. Hahaha, sorry naman po. Kasi tong 

lalaking to eh. 

"Sige na nga, miss develop niyo tong tatlo" 

"Tatlo?" 

"Dalawang picture mo tapos isang picture ko" 

Ah oo, yung picture ko sa kanya. Hihihii. Wafuu siya dun eh. Pagkatapos i-develop nung mga photos. 

"Oh" Inabot niya sakin yung picture niya. 

"Anung gagawin ko diyan?" 

"Ilagay mo sa wallet mo. Para safe ka lagi" ^_^ 

EEEEHH? Bakit ba ang sweet mo sakin Ryu? Ayhetchu. 

"Ano nga pala favorite color mo?" tanong sakin ni Ryu. 

"Ummm... Red at Black. Bakit?" 

"Wala lang" ^_^ Ngiti nalang tayo kuya? "Hatid na kita sa bahay niyo" 

"Okie Doks" 

Pagdating sa bahay, Ang ganda ng sumalubong sakin. Ang bongga kong Tatay. Shet naman oh! Ngayon pa umuwi? Patay 

ako neto. 

"At sino yang lalaking yan?" tanong sakin ni Daddy. 

"Kaklase ko po dad" 

"Bakit siya ang naghatid sayo? At bakit siya ang kasama mo hanggang ganitong oras ha?" 

"Daddy naman... Kasalanan ko bang trip namin pumunta sa amusement park?" 

"Batang to, nagdadalaga na. O'sya. Pasok na sa bahay at ikaw" sabay turo kay Ryu. "Uwi na" 

"Bye Ryu, salamat sa time mo" tapos tumakbo na ako paakyat. 

HIHIHI! Tweet mode muna! 

@Djustiine: I love this day <3 Thank you @RyuBetch sa time! =)) 
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Tapos TULOG TULOG RIN :)) Next time na yang kay Dom na yan. 

DOM'S POV 

Hello sa inyo! First time kong magkaroon ng POV kasi madamot si Madam Author, gusto kay Denise lagi ang spotlight 

kaya tinakas ko tong chapter na ito para magkaroon rin ako ng sarili kong POV. Hihihii. Sh*t ang gay ng tawang yun. -

___-" 

"Dom Dom Dom!" Ayan nanaman yang makulit na babaeng yan. Ano nga ba ulit pangalan nito? Mikee? Shawie? Mikay? 

Ewan ko. Wala naman akong panahon para tandaan ang mga pangalan nila eh. "Babe naman eh, kiss naman diyan" 

"I think you should go" sabi ko sa kanya. Wala ako sa mood ngayon, di ko alam kung bakit. 

Biglang umibabaw sakin yung babae. "Babe naman oh, kakasimula palang natin eh" tapos hinalikan niya ako sa lips. 

Tinitigan ko siya ng masama. 

"Diba sabi ko, umalis ka na? Hindi ka ba talaga nakakaintindi ha?" Natauhan siya at umalis na. Gusto talaga magagalit 

muna ako noh? 

Nandito ako sa bar ngayon. Trip ko maglasing eh, may magagawa ba kayo? Nakakainis naman kasi si Denise. Mas pinili 

pa niya si Ryu kesa sakin, sh*t lang eh. At para sa inyong mga readers, HINDI AKO SELOS. Gusto ko lang na may 

bodyguard ako para safe ako. 

(A/N: Weh Dom? Hindi nga?) 

Ayan nanaman yang singit na author na yan. Masyadong nakekealam sa buhay? Tss. 

"Boss isa pang beer" sabi ko dun sa bartender. Nakaka-anim na bote palang naman ako. Hehe. Pagkatapos ko dun sa 

beer na hiningi ko, humingi ulit ako. Trip ko eh, aangal ka? 

DENISE’S POV 

Nagising ako ng 2am tapos hindi na ulit ako makatulog. Ewan ko ba, parang ang sama ng kutob ko. Kinuha ko cellphone 

ko at dinial ang number ni Dom. Tatlong beses ko inulit-ulit kasi ayaw niyang sumagot. Hala! Ano kaya nangyari dun?! 

Baka mamaya na-murder na pala siya o baka pina-gang rape. WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! 

Nagbihis ako ng simple lang. Shorts at T-shirt. Nag-iwan ako ng sticky note. 

 

Mommy at Daddy, Di po ako makatulog :(( Maglalakad-lakad lang po ako sa 

labas para magpahangin. Wag po kayo mag-alala, may pepper spray akong 

dala. Pag di po ako bumalik ng umaga, ibig-sabihin po na natulog ako kila 

Kenzy. Love you **-Denise 
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Lumabas ako ng bahay at nagdrive papunta sa bahay nila Dom. Buti nalang pumunta na ako dito kung di naligaw-ligaw 

ako eh. Pinark ko yung kotse ko sa harap ng bahay nila. Namamangha parin ako sa laki nito eh. Ni-ring ko yung doorbell 

nila. Sorry nalang sa mga tulog na. Binuksan ng isang matandang babae yung pinto at mukhang di siya masaya nung 

makita niya ako. 

"Umm, Magandang Madaling araw po. Hehe, ah nandito po ba si Dom? Nag-aalala po kasi ako dahil hindi pa niya 

sinasagot tawag ko eh" Nakakatakot talaga siya. Sana naman hindi to mangkukulam. 

Nagulat ako kasi bigla siyang ngumiti. Pak? "Hay nako iha, hindi pa umuuwi si Dom dito simula kanina." 

Huh? Eh 3am na ah! "Po!? Alam niyo po ba kung saan siya pwedeng magpunta?!" Nako po! Mawawalan na ako ng 

membership nito eh. Ba't ba kasi hindi to umuwi agad? 

"Subukan mo dun sa Angel's Bar. Dun siya madalas napunta eh" sabi nung babae. 

"Sige po, salamat po... um..." 

"Myrna" 

"Salamat po ate Myrna. Una na po ako" nagmadali akong tumakbo sa kotse ko. Baka mamaya nabugbog na yung lokong 

yun eh! 

60kph na ang takbo ko. Nagmamadali kasi pero ayaw ko namang magka-ticket kaya dahan dahan lang. Hahaha =)) Nung 

malapit na ako sa Bar, nakita ko ang mga tao nagmamadaling lumabas. Waaa! Anong meron?! Pinark ko yung kotse ko 

sa tabi at dali-daling lumabas. 

"Excuse me" sabi ko sabay tulak sa mga nakahara sa dinadaanan ko. Pagpasok ko sa loob ng bar nakita ko ang isang 

malaking lalaki na nakahawak sa kwelyo ng isang lalaki. "BITAWAN MO SIYA!" sigaw ko. Loko ka talaga Dom, ang laki 

naman ng kaaway mo. "Kung gusto mo ng away, wag mong patulan yung lasing. Chansing ka sa kanya kuya ah" 

"At sino ka ba ha? Sino ang papatulan ko? IKAW? HAHAHA" Tumawa siya. 

"Ay hinde hinde, yung pader. Di naman nalalasing yung pader diba? Sige patulan mo. Tanga malamang ako!" Pipikunin 

ko lang. "Wala na sayo kung sino ako, bakit liligawan mo ko? Sorry kuya, di ako interesado" 

"Aba G*g* ka ah" binitawan niya si Dom at sinuntok ako pero syempre nakaiwas ako. Nag-training kaya ako noh. Di ako 

basta-bastang nagpapatalo. 

"Oh ano? Wala ka pala eh" Come at me brotha. 

Sumuntok ulit siya pero nakaiwas ulit ako. 

"Talo ka pala eh" inasar ko ulit siya. Gulat ko nalang kasi naglabas ng kutsilyo tapos naka-ready na siyang saksakin ako 

kaya pumikit nalang ako at hinintay yung masakit na tusok ng kutsilyo pero bakit wala? Ay baka nasa heaven na ako. 

Binuksan ko yung mata ko. 

Wala pala ako sa heaven, nasa hell pala. "SH*T!" napasigaw ako at tumakbo ako sa tabi ni Dom. Nasaksak siya nung 

lalaki. "Engot ka! Bakit mo sinalo yung saksak. Tengene naman oh" sabi ko. Nawala na yung sumaksak kay Dom. Patay 
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yun sakin kapag nahanap-hanap ko yun. May tumawag siguro ng ambulansya kasi may dumating eh. Nilagay nila si Dom 

sa isang stretcher. Sumama ako sa loob at nahilo ako sa ride na yun ha. -__-" Ang bilis magpatakbo, nakakahilo. 

Pagbaba namin sa ospital, dali-daling dinala si Dom sa emergency room. "Ma'am hanggang dito nalang po kayo" sabi 

nung babae. Umupo ako dun sa waiting area. Di ako mapakali. Waaaa! Tawagan ko nalang nga si Ryu para naman hindi 

ako mukhang tanga dito. 

"Uh, hello?" bati sakin ng bagong gising na Ryu. "Denise 4am palang ah... anung meron?" 

"Ryuuuuuuuuuuuuuuuu! Si Dom nasaksak!" sabi ko sa kanya. 

"HA?! Asan kayo ngayon? Pupunta ako diyan" 

"Nasa St.Luke's Hospital. Halika naaa." tapos binaba ko na. 

20 minutes later, dumating si Ryu kasama si James. Halatang nagmadali tong mga to eh, Si Ryu magkaiba yung suot na 

tsinelas. Si James naman naka-Sando at Pajama lang. 

"Kamusta na siya?" tanong sakin ni Ryu. 

"Di ko pa alam eh, hindi pa lumalabas yung Doctor" sabi ko. 

"Ano nanaman kaya ang pumasok sa utak niyang lalaking yan? Trip niya atang magpakamatay eh" sabi ni James. "Buti 

nalang nandun ka... teka, pano mo nga pala nalaman na nandun siya?" 

Isip ng palusot! Di naman nila pwedeng malaman na nagising ako ng madaling araw tapos nag-aalala diba? Ano ko in 

love? Yuck. "Ah eh... Magb-bar sana ako kaso pagdating ko dun nagkakagulo ang mga tao eh nagkataong nandun rin si 

Dom tapos nakikipagbugbugan" Pwede na akong magka-award. 

"At bakit ka naman pupunta sa bar ng ganitong oras?" tanong sakin ni Ryu. 

"Manlalalaki *PAK* Aray ko po huhuhuu" Binatukan ako ni Ryu. 

"Ikaw ang bata bata mo pa naghahanap ka na ng magiging dahilan sa pagkakasala eh" sabi ni Ryu. 

"Hala joke lang naman. Iinom lang naman ako eh *PAK* Ano baaa? Nakakadalawa ka na ah" 

"Iinom ka ng walang kasama? Anong gusto mo mangyari? Magahasa?" 

(T_T) "Oo na ako na yung mali *PAK* waaaaa!" 

"Buti alam mo" 

Tengene, tatlong batok? Masakit huh. 

"Excuse me, kayo ba ang mga kaibigan ng pasyente?" Singit ni doc sa moment namin. 

"Ah opo" sabi ko sa kanya. "Doc kamusta na po siya?" 

"Ah, ikaw siguro ang girlfriend niya. Ayos lang naman siya, although malalim ang sugat niya pero stable naman ang 

kalagayan niya. He's awake now, you can go and see him" Langya ka doc. Di ko yan boyfriend pero dahil eto ang 

sitwasyon, pagbibigyan muna kita. 
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"Sige po doc" Pumasok kami sa loob ng private room ni Dominic at nanonood siya ng basketball. 

*PAK* 

"Aray koooo" sabi ni Dom habang hinihimas yung ulo niya. "May saksak na nga ako tapos babatukan mo pa? Masakit 

ah" 

"BAKIT KA BA KASI NASA BAR NG GANITONG ORAS HA? TAPOS MAGLALASING KA PA? ANO BA TALAGA ANG PLANO 

MO SA BUHAY MO HA DOMINIC? MAMATAY NG MAAGA? AKO NALANG ANG GAGAWA KUNG YUN ANG GUSTO MO 

EH. BWISET KA, TAPOS SINALO MO PA YUNG KUTSILYO? DAPAT HINAYAAN MO NALANG NA AKO YUNG MASAKSAK 

EH. TENGENE MO!" Naiyak-iyak ako sa mga pinagsasasabi ko. 

"Sorry naman, ikaw na nga tong niligtas ko eh. Ba't ka pa ba kasi sumunod?" 

"EH PANO KUNG DI AKO PUMUNTA DUN HA? EDI SANA PATAY KA NA NGAYON?! MAG-ISIP ISIP KA NAMAN DOMINIC. 

PWEDE NAMAN KASING UMUWI AGAD PAGKATAPOS NG KLASE DIBA? MAY PA-BAR BAR KA PANG NALALAMAN 

DIYAN EH. ANO BANG GAGAWIN MO DUN? MANGBABABAE? DIYAN. DIYAN NAGSIMULA ANG BWISET NA 

PROBLEMANG TO. SA MGA BABAE MO. KAYA PWEDE BA TUMINO KA NA SIMULA NGAYON?" Nawalan ako ng hininga 

dun ah. Ang haba ng speech ko eh. 

"Alam mo, ang problema kasi sayo hindi ka marunong mag-appreciate sa ginawa ng tao para sayo. Puro ka nalang 

dakdak at sigaw. Kung hindi ko sinalo yung saksak sino magdadala sayo sa ospital eh lasing ako? Baliw ka rin noh? 

Ikaw na nga tong niligtas ikaw pa may ganang sumigaw diyan." For the first time, sinagot ako ni Dom. 

Nag-sigh ako tapos umupo sa tabi niya. "Sorry... nag-alala lang talaga ako." 

(T3T) Kasi naman eh. Nakakainis siya. "Okay lang, sorry rin sa ginawa ko. Nagselos lang naman ako sa inyo ni Ryu eh" 

(O.O) <---- Reaction ni Dom sa sinabi niya. 

(*^ -^*) <---- Reaction ko. 

"Uuuy, nagselos siya. Mahal mo na ko noh?" Syempre joke lang yung tanong ko. 

"Hindi ah" 

"Sus deny deny ka pa diyan. Bahala ka nga aalis na ako. Papahatid na ako kay Ryu" 

"Ay joke lang. Wag mo naman akong iwanan oh" Nag pout siya. 

"So inaamin mo ng selos ka?" 

"Oo na inaamin ko na" 

"At mahal mo na ako?" 

"Nagseselos ako pero di kita mahal. Yun lang yun" 

"Ngeee? Pano kaya yun? Nagseselos ka ng walang dahilan? Baliw ka rin naman noh?" 

"Basta. Tulog ka na nga lang. Masakit ulo ko" Tapos tumalikod siya at natulog. 
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"Baliw ka ba? May pasok mamaya. Anong gusto mo mag-absent ako? Edi nagtaka nanay ko kung saan ako nagpunta" 

"So iiwan mo ko? Ganon?" humarap ulit siya sakin tapos tinignan ako ng masama. 

"Eeeeh, anong gusto mong gawin ko? Hindi ka naman pwedeng pumasok." 

"Wag ka na kasi pumasok tsaka 6am na oh. Wala ka pang tulog." turo niya dun sa orasan na nakasabit sa wall. Grrr. 

"Ewan ko ba sayo. Wait nga lang muna, papapasukin ko muna mga kaibigan mo. Kanina ka pa gustong makita 

pinauna lang ako." lumabas ako ng room niya tapos hinanap sila Ryu. "Oy, Ryu at James. Pasok na kayo, gising na si 

Dom" 

Tumakbo sila papasok ng kwarto. 

"Brad gago ka talaga. Ano nanamang ka-engotan pumasok sa utak mo?" tanong ni Ryu. 

"Kung magpapakamatay ka na rin, hayaan mo na sila Steph at Jackie ang pumatay sayo para namang gumaan ang 

loob nila at baka kami pa ang patayin" sabi ni James. Eto ba talaga kaibigan niya? Napaka-comforting naman nitong 

mga to. 

"Mga pakshet talaga kayo. Di ako nags-suicide noh. Ganito naman ako dati pa diba? Mahilig uminom at gumimik." 

sabi ni Dom 

(e.e) Ako na OP. 

"Ewan ko ba sayo brad. Kitamo, pati kami mapapa-absent dahil sayo eh" sabi ni James. 

"Edi sulitin na natin. Mag-absent na tayo hanggang sa Linggo. Punta tayo dun sa resort namin sa Hawaii" sabi ni Dom. 

Ang kapal talaga nito! Nakakainis. "At kasama ka" 

"ANONG AKO? MUKHA MO HA. Kung ikaw walang pakealam sa pag-aaral mo pwes ako meron. Tsaka anong sasabihin 

ng magulang ko?" 

"Opo, hanggang linggo po. Talaga po? Sige Salamat po. Kami na bahala bumili ng bagong damit para sa kanya. Hahaha 

opo opo aalagaan po namin siya" Napatingin ako kay James na may kausap sa telepono tapos binaba niya. "Sabi ng 

magulang mo okay lang daw" 

"Haaaaaaaaaaaa? Napapayag mo yung mga yun eh samantalang ako kapag lalabas sa mall kailangan ko pang 

lumuhod sa harap nila payagan lang ako?!" Hihi, medyo exaggerated yun. 

"So Game?" 

"Ano pa bang magagawa ko? Game" 

Nasa mall kami ngayon kasi bibilhan daw ako ni Ryu at James ng damit habang si Dom ay nagpapahinga sa ospital. "Ito 

nalang kasi oh" hawak ni Ryu yung two piece na bikini. "Sexy mo dito" 

"Ayaw ko nga! Napaka-showy naman niyan. Eto nalang" Tinaas ko yung one piece na swimsuit. 

"Ano ka bata? Eto nalang oh" singit ni James habang may hawak na Two piece rin. 

"Ang sasama niyo sakin! Gusto niyo ba ako ma-gang rape sa Hawaii?" tanong ko sa kanilang dalawa. 
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"Kami naman ang magbabayad, kami nalang ang pipili." Sabi ni Ryu tapos humarap siya dun sa sales lady. "Ah, kukunin 

na namin lahat ng color purple niyo na 2 piece. Thank you" tapos inabot niya yung credit card niya. 

"What the fudge?! LAHAT? Ilang araw lang naman tayo dun ah?" Napanganga ako sa dami ng gustong bilhin ni Ryu. 

Pero infairness ha, PURPLE talaga. 

Ningitian nalang ako ni Ryu. Sunod kong pinabili ay yung parang see-through na cloth tapos shorts. Nagpabili rin ako ng 

tsinelas at shades. Minsan lang ako makalibre sa shopping noh. Basta madami talaga kaming binili. 

"Uy ang cute nung dress!" sabay turo ko dun sa red na dress na nakadisplay. Humarap ako kila James at Ryu na dala-

dala yung mga pinamili ko. Sinimangutan nila ako. 

"May bibilhin ka nanaman? Pwede bang maleta muna?" reklamo ni James. "Mas malala ka pa sa shopping kaysa kay 

Kym eh" 

"Eeeh, last na to. Promise!" pumasok ako sa loob ng store. Ako na ang nagbayad nung dress tapos ako na rin ang 

nagbuhat. Mabait naman ako kahit papano. 

Lumakad kami papunta sa mga maleta tapos binili nila sakin yung color purple na maleta. Love na Love ko talaga ang 

mga alalay ko este kaibigan ko ^_^. 

Pagdating namin sa room ni Dom, agad na humilata si Ryu at James dun sa sofa. "Oh anong nangyari sa inyo? Para 

kayong namatayan" asar ni Dom. 

"Eh etong si Denise nilibot ba naman ang buong mall..." sabi ni Ryu. 

"Di ko na ulit sasamahan ang isang babae sa pagsh-shopping lalo na kung si Denise to" sabi ni James. "Amazona kung 

magshopping eh" 

"Bukas na nga pala ang flight natin. Sabi ni Doc okay na daw yung sugat ko." sabi ni Dom. 

"Ako lang ang babae?" tanong ko. 

"Hindi, ayan oh si Ryu. Babaeng babae yan" sabi ni James. 

Binigyan ni Ryu si James ng isang mapaglarong suntok sa braso. "Baka ikaw diyan pre, baka nga ginagamit mo lang si 

Kym para hindi ka mabuking eh" sabi ni Ryu. 

"Ulol" sabi ni James. "Nagsalita yung walang syota" 

"Hinihintay ko lang ang tamang babae para sakin" Waaa, ang cheesy naman ni Ryu. 

"Oy, wag na kayo magtalo." inawat ko na sila bago pa magkasakitan. "Dom, pwede ko bang isama si Kenzy? Para 

namang may ka-vibes ako" 

"Di mo ba kami ka-vibes?" seryosong tanong sakin ni Dom. 

"Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang ng may parang kapatid sa trip na to unless gusto niyong isama ko ang parents 

ko" Hihihii, panakot ko lang. 

"Ah eh sige isama mo na si Kenzy. Private jet naman sasakyan natin eh" sabi ni Dom. 
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"Kayo na mayaman" bulong ko. Di ko kasi afford ang private jet eh, pasensya na ha? Di ako ganun ka-yaman tulad ni 

Dom. 

FAST FORWARD 

"Kenzy pahiram naman niyang isa mong earphone. Bored na talaga ako eh" sabi ko sa kanya. Tinanggal niya yung isang 

piraso tapos nilagay sa tenga ko. "Thank you at Thank you dahil sinamahan mo ko sa Hawaii" 

"No Prob. Tsaka gusto ko rin namang maka-bonding kayo eh para makilala ko pa kayo even more" Sinuklay niya yung 

buhok niya gamit ang kamay niya. Siya na gwapo. 

"Ilang hours pa kaya bago tayo makarating dun?" 

"Ewan ko, bahala na si batman" Pinagt-tripan ni Kenzy yung mani. Patay to paglanding namin, jebs agad ang bagsak 

nitong lokong to. 

Pagkatapos ng ilang oras, nakarating na rin kami sa hawaii. "Wooow!" sabi ko nung sinabitan ako nung babae ng flowers 

na necklace sa leeg. "Ang ganda naman dito!" 

"Dito palang sa airport naaamaze ka na, pano pa kaya sa resort namin?" pagmamalaki ni Dom. 

"Yobongerz, taralets na nga. Excited na aketch!" Nabeki ako bigla pero okay lang yan! Gorabells! 

Sinundo kami ng isang limo papunta sa Resort nila Dom. Sila na madaming limo. Ang ganda naman ng resort nila Dom. 

Naka-float sa tubig yung mga rooms. Ang cool! 

"Swerte ka at walang langaw dito" sabi ni Kenzy. 

Sinara ko yung bibig ko. "Ang ganda dito... Dom magkano ang stay dito for 1 night?" 

"$20,000 lang naman per night" 

:O "Ganun kamahal dito?! Walangya, sa EDSA shangrila nalang ako matutulog" sabi ko. "Even though I'm rich, napaka-

mahal naman dito. Ubos ang savings ko nito, shet lang ha" 

"Joke lang, $50,000 per night siya actually" 

"Tssss" Ang mahal naman dito sa resort na to. Nakakaloka ang presyo, pambili na ng sarili kong bahay yan eh. Sa Paris 

ako magtatayo ng bahay ko, hahaha. 

Hinatid kami ni Dom sa mga kwarto namin. Sa Room 28 ako, favorite number ko. Tapos si Kenzy sa 29, Si Ryu sa 27, Si 

Dom sa 38 yung katapat nung akin, Si James at Kym sa 40. Magkasama daw sila eh. 

Pinasok ko yung maleta ko sa loob. Ang ganda nung kwarto! Ang laki nung bed tapos color purple yung bedsheet. Waaaa! 

This is Paradise na. Nakakaloka ang beauty ng kwartong itech. 10am palang naman kaya pwede pa akong gumala. 

Binuksan ko yung maleta ko at kumuha ng isang swimwear. It's Parpol okay? Hahaha. Sinuot ko siya tapos nagshorts din 

ako na black tapos yung see through cloth na binili ko. Kinuha ko yung iPanema na tsinelas na pinabili ko kay Ryu. 

Teehee. Sinuklay ko ng maigi yung buhok ko tapos lumabas na. 

*TOK TOK TOK* Kumatok ako sa pinto ni Kenzy. Alangan namang solo ako noh? Baka rapin pa ako ng mga tao. Joke lang. 
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"Oh bakit?" tanong sakin ni Kenzy. 

"Samahan mo kong gumala" sabi ko sa kanya. 

"Tara" ni lock niya yung pinto ng room niya. Naglakad lakad lang kami kung saan-saan. Tapos may nakita akong kakaiba. 

Fortune telling! Humaygash! Di ko panat-try yan. 

"Try natin yung oh" turo ko dun sa poster. 

"Nge, naniniwala ka diyan?" 

"Syempre hinde kaso gusto kong ma-try. Curious ako eh... lika na!" hinila ko siya papasok sa loob nung tent. Ang 

creepy sa loob. 

Umupo kami dun sa chair na nasa harap nung babae. "Good day to you my dear, give me your hand" sabi nung babae. 

Sinunod ko nalang. Stinretch ko yung kamay ko tapos kinuha niya. "Hmmm, your future is very entertaining. Three men 

will become a huge part of your life. One will become your husband, The second one will become your soulmate and 

the third one will become your guardian angel" 

"Huh? Three men?" sabi ko. Napakalalakero ko naman. 

"Yes my child and the three of them are with you in this trip" sabi niya. 

O_O 

FLASH FORWARD 

Hindi ko matanggal sa isipan ko yung sinabi nung matanda. Ibig sabihin sa apat na lalaki kong kasama, tatlo sa kanila ang 

magiging parte ng buhay ko? Siguro hindi naman si James yun kasi may Kym na siya. PERO WTF lang ha? Si Dom, Kenzy 

at Ryu? Kwaaaaa. 

"Alam mo, kanina pa malalalim ang iniisip mo ha. Share naman diyan" sabi ni James habang sumusubo siya nung isda. 

Nagd-dinner na kasi kami ngayon. 

"Wala to..." sabi ko. 

"Yun kasing manghuhu---" Sinubuan ko agad si Kenzy ng isang kutsara ng Mashpotato. 

"Sabing wala nga to diba? Ang ingay mo talaga" sabi ko tapos inabot ko kay Kenzy yung tubig niya. 

"Tss, ayaw magshare. Madamot" sabi ni Dom. 

"Eh ano naman?" sabi ko. 

"Masama maging madamot." 

"Che, ewan ko sayo" 

"Ayan nanaman kayo sa pagka-sweet niyo eh. Mamaya ikasal kayo bigla sa isa't isa" asar ni Ryu. 

"YUCK!" sabay naming sigaw ni Dom. 
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"Mas pipiliin ko pang magmadre kaysa makasal sa lalaking yan!" sigaw ko. 

"Magiging forever virgin nalang ako noh!" sabi naman ni Dom. 

"Suuuus, kakainin niyo mga pinagsasasabi niyo someday" sabi ni Kenzy. 

"Kanina ka ba talaga nakampi ha? Ang sama mong bestfriend eh" sabi ko kay Kenzy. 

"Kampi ako sa alam kong nakabubuti sayo" sabi ni Kenzy. 

Nakabubuti? SI DOM? WALANJO, papayat ako pag yan ang naging asawa ko. Kaloka lang ha Kenzy? Di nakakatuwa. 

Sarap mong sakalin. 

Pagkatapos naming kumain, naglakad na ako pabalik sa kwarto ko. "Oy Denise wait lang!" lumingon ako at nakita ko si 

Dom na hinahabol ako. 

"Ano nanaman po yun?" 

"Sama ka sakin dali" hinawakan niya yung kamay ko tapos hinila ako papunta sa garden. "Upo ka" tinuro niya yung 

picnic blanket na nasa sahig. Umupo ako tapos tumabi siya sakin. 

"Anung meron dre?" 

"5...4....3....2...1!" 

*Shweeeeeeeeeng* Tumingin ako sa langit at ang daming fireworks. "Hala ang gandaaa!" akala mo naman hindi pa ako 

nakakakita ng fireworks eh. 

"Alam mo yung sinabi ko sayo dati na hindi ako maiinlove magpakailanman?" napatingin ako kay Dom. 

"Oo, anong meron dun?" 

"Binabawi ko na yung sinasabi ko" ningitian niya ako. "Mahal na ata kita" 

*PAK* 

"Ba't mo ko binatukan?!" tanong sakin ni Dom. 

"Sasabihin mo mahal mo ko tapos may ATA pa? Tengene, umamin ka kapag sure ka na" tumayo ako at tumakbo sa 

kwarto ko tapos ni lock ko yung pinto. Di ko matanggal yung ngiti sa labi ko. 

 

 

 

 

 

Pakyu Dom. Mahal na rin ata kita. 
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Pagkagising na Pagkagising ko dumeretcho na agad ako sa Dining hall. Nag-aaway na kasi yung mga bulate ko sa tiyan sa 

sobrang gutom. Nakita kong andun na silang lahat, ako nalang pala ang wala. Nagkatinginan kami ni Dom pero umiwas 

agad ako. Umupo ako sa tabi ni Kenzy at nagsimulang kumain. 

Tumingin ako kay Dom pero nung nakita ko siyang nakatingin din sakin, umiwas kami pareho. Pagkatapos kong kumain 

naglakad lakad ako sa beach. Ang ganda naman ng panahon dito. Pwede na ba akong manirahan dito at wag ng bumalik 

sa Pinas? Joke ^^ Masyado kong love ang Philippines noh at hindi ko ito ipagpapalit sa kahit anumang bansa. 

"Isang tanong isang sagot, anong tumatakbo diyan sa utak mo?" Napalingon ako dun sa nagsalita. Si James. Grabe lang 

ha? "Wag mo na ring subukang i-deny" 

Nag-sigh ako. "Di ka ba hahanapin ni Kym?" 

"Alam mo, wag mong subukang ibahin ang topic tsaka nasa spa si Kym ngayon" 

Sabihin ko kaya sa kanya yung tungkol sa kagabe? Waaa, masyadong nakakahiya. "Ano kasi eh... Ang ganda dito sa 

Hawaii. Pinag-iisipan kong lumipat dito pero natawa naman ako kasi pinipili ko ang ibang bansa kaysa sa sarili kong 

bansa" 

Tinignan niya ako ng masama "Yun lang? Sure ka?" 

"Hwaaaa! Nakaka-asar ka naman kung maka-intimidate eh." hinampas hampas ko yung braso niya. 

"Ganun talaga, oh dali ikwento mo na yan." 

Ano pa ba ang magagawa ko? Edi kinwento ko na. Tinawanan ako ni James pagkatapos kong magkwento. Nakakaasar rin 

tong lalaking to eh. "Wag mo namang tawanan. Kaasar much ka eh" 

"Hahahahahaha kasi naman hahahaha panira yung batok mo haahahah sa moment ninyo hahahaha ni Dom!" halos 

mawalan siya ng hininga sa kakatawa. Kaya naman *PAK* "Aray ko po, sorry na di na po ako tatawa huhuhuu" 

"Ano ba dapat kong gawin? Nalilito ako eh!" 

"Sundin---" 

"Walanjo, wag mo kong bigyan ng linya na galing sa mga teleseryeng yan" 

"Sorry naman. Uhh... Bago ka sumubok sa pag-ibig dapat kilalanin mo muna yung lalaki. Kung kailangang pahirapan 

mo muna siya, edi pahirapan kasi kung totoo ang pag-ibig niya sayo dapat willing siyang gawin lahat ng pagsubok na 

ibibigay mo sa kanya" 

Humaygash! Sinusuportahan niya ako sa pagpapahirap kay Dom! "Tama ka diyan and can I ask you a favor?" tanong ko 

sa kanya habang inaayos yung buhok kong nilipad ng hangin. 

"Sure, ano yun?" 

"Wag mong ikwento kay Kenzy at Ryu ito and can I call you Dhie?" Trip ko lang yung dhie. Cute kasing pakinggan. 

"Dhie? Wow ha pero sige basta Mhie taya ko sayo eh" 

"Wahahaha! Bahala ka basta gusto ko Dhie tawag ko sayo" 
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Umalis na rin si James pagkatapos nun. Tapos ako tuloy parin sa paglalakad. Napatigil ako sa harap ng isang bato. Kinuha 

ko ito at pinagmasdan. Para siyang biyak na puso pero asan yung kabila? Nilagay ko ito sa bulsa ko dahil malay mo ito na 

pala ang lucky charm ko. 

"Deeeeeeeeejaaaaaaaaaaay" Napatalon ako sa gulat. Tumingin ako sa likod ko at nakita ko si Dom na humahabol sakin. 

Bakit DJ? Denise Jessie Valderama kasi ang full name ko. 

"Pano mo ko nahanap?" 

"Okay ka lang ba? Asan na yung kagat ng ahas? Dalhin na kita sa ospital!" Ang bilis ng mga sinabi niya at wala akong ka 

ide-idea kung ano yung kagat na sinasabi niya. 

"Dude baka ikaw diyan ang nakagat ng ahas. Ano bang pinagsasasabi mo?" 

"Eh? Sabi ni James nakagat ka daw ng ahas" 

Loko talaga yung lalaking yun. Natawa naman ako bigla. "Uto-uto ka masyado, alam mo yun?" 

"Eto naman, ako na nga yung concerned ako pa yung nainsulto. Bahala ka diyan, makagat ka sana ng ahas!" Naglakad 

siya papalayo. Natawa ulit ako pero hinabol ko siya at hinawakan sa braso. Hinila ko siya papunta dun sa mga kabayo. 

"Eh anong gagawin natin diyan?" 

"Try mong kainin, Malamang sasakyan! Naiwan mo ba yung utak mo sa kwarto mo?" 

Umangkas ako dun sa isang kabayo tapos si Dom nasa kabila. "Karera tayo hanggang sa dulo ng beach?" naghamon pa 

ang loko. 

"Game ako diyan pero pag nanalo ako, magkakaroon ako ng dayoff sa pagiging bodyguard mo tuwing friday" sabi ko 

sa kanya. Masyado ata akong confident. 

"Sige pero pag ako ang nanalo, sa bahay ka matutulog tuwing weekends. Deal?" 

"Eh? Hindi pwedeeee" 

"Natatakot ka?" Nag-smirk siya. 

"Ang kapal mo, sige deal!" Inayos namin yung mga kabayo namin sa starting line. "Balikan ba?" 

"Hindi na... basta hanggang dulo. Kailangan pati mahawakan yung batong yun ha?" 

"Geh" 

Ready... 

Set... 

GO! 

"HYA!" sigaw namin ng sabay. 
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(Ako) 

                        (Dom) 

 

 

-------------------------- <----- Finish Line 

 

(Ako)              (Dom) 

 

-------------------------- <----- Finish Line 

 

 

                        (Dom) 

(Ako) 

-------------------------- <----- Finish Line 

 

Nakarating na ako sa Finish Line pero hindi ko maabot yung bato kaya bumaba ako ng kabayo ko pero na-stuck yung paa 

ko dun sa pinapatungan niya. Kwaaaaaaaaaaa! Nung natanggal ko, nandyan na si Dom. Tumayo ako at tumakbo papunta 

sa Bato. Kaso... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauna siya T^T 
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Ang sama ng tawa ni Dom sakin eh. "Pano ba yan, talo ka." 

Nakakainis ka Dominic >.< "A Deal's a Deal. Haay, kawawa naman ang weekends ko. Puno ng torture" 

Bumalik na kami sa Dining Area kasi Dinner time na. Si Kenzy tahimik. Walanjo, nagkukulang nanaman kasi ako bilang 

bestfriend. "Kenzy, samahan mo ko mag night swimming mamaya sa pool" 

"Okay" Ang cold naman ng boses ni Kenzy. Anong meron? Huhuhuu. Via minulto mo nanaman ba si Kenzy haa? Sumagot 

ka?! 

(VIA: Sinisi pa yung patay -___-'') 

Eeeeeh, bakit ang cold sakin ni Kenzy? Wawa naman ako. 

Hearts are broken by the words left unspoken. --Anonymous 

Nagbihis na ako ng pang-swimming tapos lumabas agad sa kwarto ko. Si Kenzy naghihintay na sa labas kanina pa. "Galit 

ka sakin?" tanong ko sa kanya. 

"Ba't naman ako magagalit? May ginagawa ka bang masama? Wala naman diba?" pinatong niya yung arm niya sa 

balikat ko. "Lika na" Naglakad kami papunta sa pool na parang magjowa. 

Nilagay ko yung towel ko dun sa upuan tapos naglagay ako ng lotion. Lotion po ha hindi sunblock. Para hindi mag-dry 

yung skin ko kapag natagalan sa swimming. "Brad Pitt, lagyan mo ko sa likod" hinagis ko sa kanya yung bote ng lotion 

pero nasalo niya. 

Umupo siya sa may likod ko tapos nilagyan ako ng lotion. "Hindi ko talaga maintindihan kayong mga babae kung bakit 

napaka-conscious niyo sa balat niyo" 

"Bakit? Kayo bang mga lalaki maiinlove sa mga babaeng maitim, kulubot ang skin at ang daming wrinkles? Hindi diba? 

Kaya kailangan naming magpa-beauty noh" sabi ko sa kanya. 

Natawa naman siya. "Eh ba't si Via? Hindi naman siya masyadong nagpapa-beauty pero ang ganda parin niya" Hay 

nako, pano ba makaka move on ang lalaking to kung bawat minuto si Via nalang lagi? 

Sinampal ko siya ng malakas sa pisngi.  

Napatingin siya sakin. "Ano ba naman Kenzy?! Puro ka nalang Via, Via, VIA! Nandito ako oh? Di mo ko nakikita? 

Nagpapakatanga ako para lang ibalik yung dating ikaw pero anong ginagawa mo? Pinapahirapan mo nalang lagi sarili 

mo... Nakakainis ka. Bakit kasi lumipat ka pa ng school? Bakit kasi si Via pa eh andyan naman ako sa tabi mo lagi?" 

".................." Tahimik lang siya. Nakakainis. Naging waterfall yung mata ko sa dami ng luha eh. Umiling nalang ako tapos 

tumakbo pabalik ng kwarto ko. Nakakainis, sayang yung lotion na nilagay ko sa katawan ko hindi naman ako naka-

swimming. Pumasok ako sa CR at nagbabad sa bathtub. Tuloy Tuloy lang yung tulo ng luha ko. 

Ang dami naming pinagdaanan ni Kenzy.  
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Nagparaya ako nung sinabi niyang lilipat siya ng school. 

Nagparaya ako nung sinabi niyang may nakilala siyang babae na ang bait bait tapos kasing bait ko daw. 

Nagparaya ako nung nalaman kong sila na ng p*t*ng yun. 

Nagparaya ako nung iniwan ni Via si Kenzy na nag-iisa. 

NAGPARAYA. Kuha mo? 

Ako nalang lagi yung nagbibigay. Kelan naman ako makakakuha ng para sakin? Kelan ko mahahanap yung lalaking 

handang magparaya para sa ikasasaya ko? Ang slow naman kasi niyang dumating. 

Baka nga mali yung pagkakaintindi ko sa hula. Baka si James pala ang guardian ko at si Kenzy hindi kasali sa hulang yun. 

Hay nako, kasalanan to nung manghuhulang yun. Siya ang salarin sa pagkaka-gulo ng utak ko eh. Grrrr. Di ko na alam 

gagawin ko. 

Humiga nalang ako sa kama ko at nagmukmok. 

*TOK TOK TOK* "Denise, okay ka lang ba diyan?" rinig na rinig ko yung boses ni Dom. Tumingin ako sa orasan, 11am na 

pala at wala pa akong tulog. Hindi ko nalang pinansin si Dom. 

*TOK TOK TOK* "Mhie, kumain ka naman diyan." si James. Hindi ko rin siya pinansin. Sumilip ulit ako sa orasan, 4pm na. 

Hay nako, wala ako sa mood. 

*TOK TOK TOK!* Rinig na Rinig ko yung malakas na katok sa pinto. "Buksan mo tong pintong to kung ayaw mong sipain 

ko to!" nagbanta si Ryu. 

"EDI SIPAIN MO! PAKELAM KO BA?!" Sigaw ko sa kanya. Biglang narinig kong nagc-countdown si Ryu. HUMAYGASH! 

Tumayo ako ng dalian at naghanap ng butas. "Ayun may bintana!" Binuksan ko yung bintana at lumabas ng dalian. Rinig 

na rinig kong sinipa ni Ryu yung pinto at kumalabog. Sumilip ako sa may pinto at lahat sila nasa loob ng kwarto. 

"Asan na siya?" paulit ulit nilang tinatanong sa isa't isa. 

Dalian akong tumakbo papunta sa kung saanman akong mapadpad. Nakarating ako sa bar. Umorder ako ng Pina Colada 

dahil hiningal ako sa pagtakbo. May umupo sa tabi kong lalaki "Hey Miss, you alone?" tanong niya sakin. 

Tinignan ko siya. Gwapo naman at mukhang mayaman sa pananamit. "No, my imaginary friend is with me" sabi ko in a 

sarcastic way. Di ako interesadong makipaglandian, patawarin. 

"Haha, You're funny kiddo. But hey, haven't I seen you someplace before?" 

"Yeah, that's why I don't go there anymore" Wala ako sa mood. Ka-bwiset lang eh. 

Hinawakan niya yung balikat ko. "Aww come on baby, I know how to please a woman" 

Tinanggal ko yung kamay niya sa balikat ko. "Then please leave me alone" Natauhan na siguro sa asar yung lalaki kaya 

iniwan ako. Sayang kagwapuhan niya, manyak pala. Nung naubos ko na yung Pina Colada, umorder naman ako ng 

Martini. Trip na trip kong uminom ngayon. 
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James' POV 

Kanina pa naming hinahanap si Denise, asan na kaya yun? Kanina naman sumigaw pa siya sa kwarto niya. Napaka-ninja 

talaga nung babaeng yun. Nag-split up na kaming tatlo para hanapin siya. Si Kenzy rin hindi namin nakikita pero bahala 

na yun sa buhay niya. Lalaki naman yun at hindi mara-rape. 

Ryu's POV 

Walanjo! Nawala ko si Denise. Natakot ba siya nung sinabi kong sisipain ko yung door? Di naman siguro. Saan ba 

lumusot yung babaeng yun? Nakakaasar talaga! Ayheytdis! 

Nandito ako ngayon sa shore, baka mamaya nandito lang siya or whatsoever. Grrr. Pagnakita ko yung babaeng yun 

lalagyan ko nga ng kadena sa leeg tapos itatali ko sa puno. 

Dom's POV 

F*ck F*ck F*ck! Asan na ba siyaaaaaaaaa? Dapat kasi kanina ko pa pinasok eh. Yan tuloy nawala pa siya. Lahat ng 

building pinagpupuntahan ko at ngayon naglalakad na ako papuntang bar. Sana naman nandito siya. Maawa naman 

kayo sakin. 

Pagkapasok ko nagkakagulo sa bar. May babaeng nakatayo sa ibabaw ng counter. Teka kilala ko yun ah... DENISE? What 

the Fu...dge? Dali-dali akong tumakbo papunta sa kanya tapos binuhat ko siya pababa ng counter. "Ano ba! Bitawan mo 

nga ako!" sigaw niya habang sinusuntok suntok niya ko sa likod. Binuhat ko kasi siya sa balikat ko eh. 

Tinapon-- Este Hiniga ko siya sa kama niya. "Ano ka ba naman ha?! Bigla ka nalang mawawala tapos magpapakalasing 

ka?!" sigaw ko sa kanya. 

"Ano bang pakelam mo ha?! Sino ka ba para pagsabihan ako ng ganyan? Wala kang alam sa nararamdaman ko kaya 

wag kang umasta na parang alam mo ang lahat!" Tumutulo yung luha niya. 

Ano ba kasi ang nangyari? Bakit walang nagke-kwento? 

"Minahal ko siya, ang tanga tanga ko. Lahat ginawa ko para maging masaya siya. Akala ko may chance na ako nung-- 

nung ...." hinimatay siya bigla. 

Nung ano? May ginawa ba siya? Sino yung siya na tinutukoy niya? Ang sakit na malaman na may gusto siyang iba. Akala 

ko pa naman may chance ako sa kanya :| 

POV ni Madam Denise. 

Bumalik na kami sa Pilipinas. Di ako pinapansin ni Dom, ang cold niya sakin pero di naman niya sinasabi kung bakit. 

Nakakapanibago naman. Akala ko pa naman mahal niya ako, tsss. Siguro naka-inom lang yung lalaking yun... o baka dare 

lang sa kanya yun. Oo tama, yun nga yun. 

Nagsinungaling nanaman sa sarili. Tssss. 

Pasensya na, may droga ata yung ininom kong Martini dun sa bar eh. Kanina ko pa kinakausap sarili ko. 

Si Kenzy di ko pinapansin. Di kami bati, K? Asar ako sa kanya. Wala nga man lang ka-effort effort na kausapin ako eh! 

Magi-isang linggo na kaming di nagkakausap. Minsan natutukso na nga akong tumawag sa kanya eh pero hindi ko 

talagang kaya. Ano yun, ako nanaman ang mage-effort? Over my Dead sexy body. 
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Paglabas ko ng bahay ko, sinalubong ako ng isang lalaking nakamotor. Tinanggal niya yung helmet niya pero kahit hindi 

na eh, kilala ko naman kung sino to. 

"Oh bakit ka napadpad sa aking lungga?" sabi ko. 

"So Daga ka na ngayon?" 

"Tsss, bakit ka nga napunta dito? Crush mo na ko noh?" 

"Sabay na tayo sa school" 

"Grabe lang Ryu? Nag-abala ka pa eh pwede naman akong mag-tricycle eh" 

"Pinuntahan ko yung kaibigan ko kanina eh tamang tama dito ka rin pala nakatira."  

Ouch. Assuming kasi ako masyado, sorry naman. Pahiya tuloy ako, hehehe. Inabot niya sakin yung isang helmet tapos 

sinuot ko na siya. Umangkas na ako sa likod niya tapos humawak ng maigi sa waist niya. Ayan nanaman yung Oh-So-

Yummy Abs niya. Ramdam na Ramdam ko. Kyaaaaaa!~ 

*Mental facepalm* Nagnanasa ka nanaman ha? 

Pagkadating namin sa Parking lot, ayan nanaman yung mga babaeng nakapalibot sa limo ni Dom. Hay. Lalapit na sana 

ako pero bigla siyang lumabas ng limo niya at binuksan yung kabilang pinto... may kasama siya? Sino? 

Lumabas sa limo ang isang babaeng naka-uniform rin namin. Ang ganda niya, parang model lang ang dating. Pinulupot 

niya yung braso niya kay Dom tapos sabay silang naglakad. 

"Sasabihin niyang mahal niya ako tapos magdadala siya ng babae sa school? Gago rin pala yun eh" bulong ko sa sarili 

ko. Pero may 'ata' naman yung sinabi niya eh, hindi sure. Assuming lang talaga ako masyado. 

"Tara na, baka ma-late pa tayo" -Ryu 

Sa Gulat ko nalang, bigla niya akong inakbayan at sabay kaming naglakad papasok. Ayan nanaman yang mga bwiset na 

titig niyang mga babaeng yan eh. Nakakaasar. 

"RYU!" 

Napatingin kami dun sa sumigaw. Yung babaeng kasama ni Dom. Nilapitan niya kami kasama si Dom. 

"Ryu, it's been a long time noh? Akalain mo, meron ka ng girlfriend" 

Nakatingin ako dun sa kamay niya na nakapulupot kay Dom. 

"Hello there, ako nga pala si Raina. You are?" tanong niya sakin. 

"Denise" ang cold ng boses ko. Haaaaay. Affected naman kasi ako masyado. 

"Well Denise, sana magtagal ang relationship niyo ni Ryu and I hope we can be friends." -Raina 

"Pero--" -Ako 

"Una na kami Raina, mala-late na rin kami" -Ryu 
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Hinila na ako ni Ryu papunta sa classroom namin. Hindi parin nakaalis yung akbay niya sakin. 

FAST FORWARD: RECESS 

"Di ka talaga kakain? Dali na oh, bibilhan kita ng mamon" -Ryu 

Umiling nalang ako. Wala talaga ako sa mood na kumain lalo na't nasa harapan ko lang naglalandian si Dom at Raina. 

Nakakasura. 

"Dali na Domy, say Ahh" -Raina 

Ngumanga naman si Dom at sinubo yung Taco. 

*Crush* Naramdaman kong basa na yung kamay ko. "Ay shemay!" Na-durog ko na pala yung soda can na hawak hawak 

ko. "Kuha lang ako ng tissue" 

"Samahan na kita" -Ryu 

"De okay lang ako, tissue lang naman eh" 

Tumayo na ako at naglakad papunta sa CR. Maghuhugas nalang ako para hindi malagkit yung feeling. Lumabas na ako ng 

CR. 

"KYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAH!" Ayan na, ayan na yung sahig. Mamamatay na ako! 

Huh? 

Teka? 

Asan na? 

Nakalutang ako? 

OHEMGEE! 

"Hoy, wala ka bang balak tumayo diyan?" 

Minulat ko yung mata ko at nakita kong nasalo ako ni Dom. 

Tumayo na ako at naglakad papalayo. 

"Wala man lang thank you?" -Dom 

Tumigil ako at humarap sa kanya. "Thanks" tapos umalis na ako pabalik kila Ryu. Kung cold siya sakin, mas cold ako sa 

kanya. Ano siya sineswerte? Di ako tutulad sa mga babaeng nagkakandarapa sa kanya. 

FAST FORWARD: DISMISSAL 

"Ako na maghahatid sayo pauwi" -Ryu 

"Hala hindi na, naabala na nga kita kaninang umaga eh." sabi ko. 

"I insist" 
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At ano pa ba ang magagawa ko? Edi nagpahatid ako. Pero dumaan muna kami sa starbucks kasi gutom na po ako eh. 

Nagw-wrestling na yung mga anaconda ko sa tiyan. 

Order nito, Order non. Di ko na masyadong ide-detalye pinago-order ko. 

Umupo na kami dun sa malapit sa bintana. "Ba't ang tahimik mo buong araw?" tanong sakin ni Ryu. 

"Ha? Tahimik ba ko? Sorry ha... madami lang akong iniisip eh" 

"Aminin mo nga, may gusto ka kay Dom noh?" -Ryu 

O.O "Haaa? W-Wala ah!" Pakipot ako eh. 

"Eh ba't ka namula nung tinanong ko yun?" -Ryu 

"Mainit kaya! Nakita mo ba yung temperature ng Pilipinas sa news? 36.7?" 

Tinignan niya ako ng "Wag ka na magsinungaling" look. 

"Wala nga promise!" Tinaas ko pa yung right hand ko. 

"Oh sige na, naniniwala na ako sayo. Since wala ka namang gusto kay Dom may itatanong ako sayo" 

"Ano naman yun?" Sumipsip ako dun sa inorder kong inumin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pwede ba akong manligaw?” 
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Denise's POV 

Shocked parin ako sa mabilis ng pangyayari. Di ko naman kasi ine-expect na gusto akong ligawan ni Ryu. Kwaaaaaaaaaaa! 

Ano ba tong gulong sinapit ko? Huhuhu. 

"Kanina ka pa tahimik diyan ah" sabi ni Ryu. "So pwede nga?" 

Naka-smirk pa siya. Ang Gwapo T^T Bakit ang weak ko kapag gwapo ang kaharap ko? 

"Alam kong di mo masasagot yung tanong ko pero, liligawan parin kita ha?" tumayo siya sa upuan niya tapos hinalikan 

niya ako sa left cheek ko. "Tara na, hatid na kita sa bahay niyo" 

(*O.O*) 

Yung cheeks ko, namumula. Waaaaaaa! Hinalikan ako ng crush ko sa cheek ko. Lord, kung panaginip man to, wag niyo na 

po akong gisingin please lang! 

Hawak Hawak ni Ryu yung kamay ko habang naglalakad kami pauwi. Di kasi ako maka-lakad ng matino. Naiwan ko ata 

yung utak ko sa starbucks tapos yung puso ko naiwan kay Ryu. Ansabeh? Hahaha. 

"Ang landi mo talaga" napatingin ako. Nasa bahay na pala ako at nakita kong nasa may gate si Ate. Nakatingin sa kamay 

namin ni Ryu na magkahawak. Bumitaw ako. "Una, kukunin mo sakin si Dom tapos ngayon lumalandi ka nanaman. 

Nahawaan ka ba ni Dom ng pagiging Casanova niya?" 

"Ryu, una ka na muna. Ako na bahala dito" Sabi ko kay Ryu. 

Naglakad na siya pauwi. 

Ningitian ko si Ate. "Alam mo, wag ka ng mainggit kung mas hinahabol ako ng lalaki kesa sayo, okay? Gusto mo 

malaman kung bakit ka nila gustong hiwalayan? Kasi napaka-desperada mo. At ang lakas ng loob mo pang ayain si 

Dom sa condo niya, ganyan na ba talaga ang level mo ate? Pang pokpok? Tsch" tinulak ko siya paalis sa daanan ko. 

"Ang laki mong hara" tapos naglakad na ako paakyat sa kwarto ko. 

                         [Akyat] 

[Akyat] 

                                                                                        [Akyat] 

Hindi na ako nag-guilty sa nagawa ko noon kay ate. She deserves it. Bwiset siya. 

Nag-online ako sa twitter. 

@Djustiine: Iba na talaga ngayon, ang daming desperada. ;] Bato-Bato sa langit, ang tamaan mamatay 

na sana :> 

Ang daming nagretweet. Kaloka lang ha? Nag reply rin si Ryu. 

@RyuBetch: @Djustiine nag-away kayo? 

@Djustiine: @RyuBetch Di naman. Napaka-desperada lang niya ^-^ 
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Tapos nag log out na ako nun. 

Nagbalot na ako ng kumot at zZZzZZZzZZZ. 

KINABUKASAN =)) 

Pagkatapos kong maligo at magbihis, dere-deretcho na akong bumaba at nakita ko si Ryu na nakaupo sa sofa namin. Ba't 

andito siya? Baka makita siya ni mommy! 

Dali-dali ko siyang hinila papalabas. "Hoy, ba't ka nandito ha?" tanong ko sa kanya. 

"Susunduin ka syempre, anung klaseng manliligaw naman ako kung hahayaan kitang mag-commute papuntang school. 

Baka may mangyari pang masama sayo eh" sabi niya. 

"Eeeh, sinong nagpapasok sayo?" tanong ko. 

"Yung maid niyo" 

Aish, loka talaga oh. "Tara, kain muna tayo sa McDo. Di pa ako nagb-breakfast eh" 

"Sige, angkas ka na" 

Naka-motor nalang lagi si Ryu, bakit kaya? Anyways, umangkas na ako dun sa motor niya. Inabot niya sakin yung helmet 

niya at humawak ako sa kanyang oh-so-yummy abs! 

"Pancakes tsaka hot choco sakin. *To Ryu* Ikaw?" 

"Ganun nalang din" sabi ni Ryu. 

"Dalawang order nun. Yun lang, thank you" sabi ko dun sa babae sa likod ng counter. 

Binigay na niya yung order namin tapos umupo kami ni Ryu dun sa malapit sa window. 

"Jake, please naman mag-usap tayo" Napatingin ako dun sa nagsasalita. Si Steph. Sinusundan niya si Jake. "Siya naman 

yung humalik sakin eh, wag ka naman magalit please?" 

"Kahit na, ginusto mo parin yung halik" sabi nung Jake. 

"Ryu, wait lang ha. Aayusin ko lang ang problema nitong dalawa" tumayo ako at nilapit si Jake. Patawarin na sana ako 

ng panginoon dahil gagawa ako ng malaking kasalanan. 

Hinalikan ko siya. Tapos tinulak ko papalayo. "Oh ayan, patas na kayo. Kaya wag mo ng pairalin yang pride mo ha?" 

sabi ko kay Jake. 

Binalikan ko si Ryu tapos hinila ko na siya paalis. Pagkadating namin sa school, ayan nanaman yung mga babae ni Dom. 

Nakakasuka sila. Biglang tumigil si Ryu. "Ba't mo hinalikan yung lalaking yun?" 

Nakakatakot yung tingin niya. Buti nalang hindi nakamamatay ang titig. "Para matapos na yung problema nila at 

mabawasan ang kailangan kong intindihin" 

"Problema mo ang relasyon nila?" 
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Waaa! Pano ko ie-explain sa kanya? Aish. Ano ba tong problemang napasukan ko. Nilapitan ko siya at nilagay ko yung 

kamay ko sa balikat niya. "Di ko ma-explain ang situation eh, sorry." hinalikan ko siya sa cheek. "Halika na." Tapos 

hinila ko na siya papasok ng classroom. 

Ayan nanaman yung mga pamatay na tingin niyang mga babaeng yan eh. Pero ayos lang naman eh, wala naman silang 

magagawa kung gusto kong hawakan ang kamay ni Ryu. Naghiwalay muna kami kasi pupunta ako sa locker ko. 

At *SHWEEENG* Nag pop yung hologram. "Agent D, pumunta ka sa headquarters ngayon na" tapos nawala na rin. Hay 

nako talaga ang mga tao. 

Dali-dali akong pumunta sa HQ namin. Alam niyo na naman yung mga steps para makapasok diba? Nakwento ko na yun 

nung unang chapter. 

Pagkapasok ko sa loob, umupo na ako dun sa sofa. "Boss, pinapatawag niyo daw ako?" sabi ko. 

"Agent D, hindi mo ginagawa ang iyong trabaho these past few days. Do you mind telling me why?" sabi ni boss sa 

isang seryosong boses. Nakakatakot ha, infairness. 

"Ayoko lang pong gumawa ng scandalo kaya dumidistansya ako kay Dominic. Nagkaka-haters na rin po kasi ako gawa 

ng masyado akong napapadikit sa kanya." 

Weh Denise? Hindi nga? Nagseselos ka lang eh @.@ 

Ingay talaga ng utak ko. -.- 

"Yun nga lang ba ang dahilan?" tinignan ako ng masama ni Boss. 

"O-Opo" nanginginig ako dahil nakakatakot talaga ang tingin niya. Mata na nga lang nakikita ko sa kanya eh. Aish. 

"Sige, hindi na kita tatanungin pa basta ayusin mo ang trabaho mo. You may leave" 

So yun lang yun? Pinapunta ako dito para lang dun? Sige, sila na yung epal. Tumayo na ako at lumabas ng HQ namin. 

Dere-deretcho akong naglakad papunta sa classroom. Late na ako dahil sa kanila. Detention pa ako nito mamayang 

uwian. 

"Ms. Valderama, you are Late! Detention at 4." yun lang ang sinabi ni ma'am sakin. Hay nako. Umupo na ako sa aking 

upuan at nilabas ko yung notebook ko. Sulat Sulat lang ng notes. Pero syempre, joke lang yun ^-^ Nagdo-doodle lang ako. 

"Pati ba naman ikaw Mr.Xavier? Hay nako, sumama ka mamayang 4 sa detention niyo ha?!" napatingin ako nung 

sumigaw si ma'am. Ang saya naman ng buhay oh, kasama ko pa magka-detention si Dom? Mag-cut siya sana at di 

umatted. "And don't even think about not attending detention dahil hindi kita pag-graduatin!" I spoke too soon. 

*SNAP* Lahat nagtinginan sakin. "Sorry, hehe" Naputol ko yung ballpen ko. Waaaa, G-tech pa naman to. Sayang naman 

yung 75 pesos na binayad ko diyan sa kamahal-mahal na ballpen na yan. Tinabi ko muna sa bag yung ballpen tapos 

nilabas ko yung MyGel ko na Purple at nag-doodle ulit. 

"Dumudugo kamay mo!" kinuha ni Ryu yung kamay ko. Ang daming dugo pero di ko man lang napansin. "Ma'am dalhin 

ko lang po sa clinic si Denise, Dumudugo po kamay niya" sabi ni Ryu kay ma'am tapos tinulungan niya ako papunta sa 

clinic. 
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Pagkadating namin sa Clinic, hilong-hilo na ako. Dahil lang dun sa ballpen, ang daming dugong nawala sa katawan ko? 

Aba, dapat yan nalang ang sandata ng mga sundalo eh. 

Naging itim nalang ang lahat. Omoo, nasa lunga na ako ni Bogeey Man T^T De'jk. Pati ba naman nung nawalan ng malay 

ang lakas parin ng trip ko. -.- 

-.- 

o.- 

-.o 

o.o 

O.O" 

"Asan ako?" bulong ko sa sarili ko nang nagkamalay ako. Puro puti ang nakapalibot sakin. Nasa langit na ba ako? Kadiri 

naman cause of death ko, ballpen. Nakakaloka ha. 

Pagtingin ko sa kaliwa ko, may tulog na lalaki... 

Si... Dom?! 

Ba't kasama ko to sa langit? Diba sa baba ang destinasyon niyan? Tss. *PAK* Binatukan ko si Dom para magising. Di siya 

invited sa heaven ko noh. "Hoy ikaw, ba't kasama kita sa langit ha? Dun ka nga sa baba" 

"Aray ko... Ano bang pinagsasasabi mo ha? Nasa ospital ka kaya, langit langit ka diyan. Kahit mamatay ka pati, di 

langit ang patutunguhan mo" sabi ni Dom. "Teka, ayos ka lang ba? Walang masakit?" 

Napaka-bi polar naman nitong lalaking to. Mang-aasar tapos biglang naging concerned. "Oo ayos lang ako... Asan nga 

pala si Ryu?" 

"Kausap yung doctor, babalik na rin yun mamaya. Pahinga ka muna" 

Ba't ang bait nito ha? Kanina lang ang cold niya sakin tapos ngayon... Aish. Iba na talaga ang bi-polar. 

"Umuwi ka na, kaya ko na sarili ko" sabi ko sa kanya. Asar parin ako sa kanya dahil dun kay Raina. Sinubukan kong 

tumayo kaso ang sakit. "Aray!" 

Agad akong nilapitan ni Dom at dahan dahang tinulak pahiga. "Wag ka munang malikot diyan. Mahina ka pa" Tinanggal 

ko yung kamay niya na nakahawak sa balikat ko. 

"Ano ba?! Di ka nakakintindi? Diba sabi ko umalis ka na dahil kaya ko ang sarili ko. Nakakahiya naman sa girlfriend mo 

kapag na-late ka sa date niyo." 

*Eeeeng* Biglang bumukas yung pinto. "Oh, Gising ka na pala. Kamusta naman pakiramdam mo?" sabi ni Ryu. "May 

masakit ba?" Lumapit siya sa tabi ko. 

"Yeah, ayos lang ako. Sorry kung napag-alala kita... Ano nga pala sabi nung doctor tungkol dun sa sugat ko sa kamay?" 

Belat Dominic. Di kita papansinin. Echos ka. 
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"Medyo malalim yung sugat mo sa kamay pero magiging okay na rin daw yan. Wag lang lagyan ng masyadong 

pressure at wag magsulat ng nobela." sabi in Ryu. 

Left hand ko yung nasugatan. Left handed kasi ako eh. 

"Teka, bakit mo nga pala na-bali yung ballpen mo? Ang tigas tigas nun ah" tanong sakin ni Ryu. 

Pano na to? Anong ipapalusot k--- "DOM!!!!!!" Napatingin ako dun sa babaeng may megaphone na boses. Hanggang 

dito ba naman may impaktang nakasunod? At ibang babae nanaman. 

"Ba't ka nandito?" tanong sa kanya ni Dom. 

*PAK* Binatukan nung babae si Dom. 

(O.O) <---- Reaction ko sa pangyayari. 

"Hoy ikaw, dalawang taon kitang hinahanap tapos yan lang ang masasabi mo sakin?!" sabi nung girl. 

"Sino siya?" tanong ko kay Dom. 

"Siya si---" 

"Ako si Erika, girlfriend ni Dom" 

BOOM! Tagos sa puso. Pero kung ito ang girlfriend ni Dom, sino yung nakapulupot sa kanya nung mga nakaraang araw? 

Ay oo nga pala, casanova pala tong ugok na to. 

Biglang hinawakan ni Dom yung kamay ni Erika tapos kinaladkad siya sa labas. Kayo na, Kayo na yung magmo-moment. 

Dom's POV 

Kinaladkad ko palabas si Erika. Ano ba naman tong babaeng 'to? Nagpakilala pa bilang girlfriend ko. Ano bang parte sa 

'Break na tayo' ang hindi niya na-gets? Nakakainis. Aaminin ko na minahal ko siya noong kami pa pero sana maintindihan 

niya rin na ayoko na. 

"Aray ko Dom! Masakit!" Tinanggal ni Erika yung pagkakahawak ko sa kamay niya at tumigil. 

"Ano bang problema mo ha?! Bakit ka nagpakilala bilang girlfriend ko? Erika wala na tayo. Dalawang taon na tayong 

hiwalay!" sabi ko sa kanya. "Umuwi ka na sa New York at wag ka ng magpapakita ulit sakin" Naglakad ako pabalik sa 

kwarto ni Denise pero napatigil ako nung sinabi niya, 

"2 years ago, hinayaan lang kitang mawala sakin ng basta basta pero ngayon, lahat gagawin ko mabalik ka lang sakin. 

Papatunayan ko sayo na tayong dalawa ang tinadhana para sa isa't isa." 

Naglakad ako patungo sa garden ng ospital. 

Flashback 

"Wala na ang mommy mo... I'm sorry" 

Tumakbo ako sa may hagdanan at dun ko nilabas ang mga luha ko. Wala na si mommy, iniwan na niya ako. Bakit ganun? 

Bakit kinailangan niyang mawala? 
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"Oh, sana makatulong to sayo" May babaeng umiiyak rin na nag-abot sakin ng isang itim na teddy bear. Kinuha ko 

yung teddy bear pero hindi ko nakita yung mukha niya dahil masyado akong naiiyak. 

"Dom... narinig ko yung nangyari. Sorry." Tinabihan agad ako ni Erika nung dumating siya. 

"Erika... let's break up" 

End of Flashback 

Yan yung nangyari 2 years ago. Gusto niyong malaman kung bakit ako nakipag-break kay Erika? Sa totoo lang hindi ko 

alam. Dun ako nagsimulang magsawa sa mga babae. 

2 Weeks later. Denise's POV 

Ayos na yung sugat ko sa kamay, yehey! Nalaman ko rin na si Raina pala ay pinsan ni Dom. Walanjo, nagselos ako sa 

pinsan ni Dom. Nakakaasar. Pero si Erika... Ex-Girlfriend ni Dom at sa kilos niya, halatang gusto niyang bawiin si Dom. 

Kasabay kong kumain ngayon si Ryu, Dom, James, Kym, Erika at Raina. Wala naman akong choice eh, bodyguard kaya 

ako. Aish -__-" 

"Say Ahh" kumuha ng isang tusok ng siomai si Ryu at nilapit sa bibig ko. 

"Ayoko nga, kaya ko namang subuan sarili ko eh" Kumuha ako ng sarili kong siomai pero hinawakan ni Ryu yung kamay 

ko tapos sinubo sa bibig niya yung siomai. "Waaaa! Siomai ko! Ba't mo kinain?!" 

"Say Ahh na kasi. Minsan lang naman ako maging sweet eh" sabi ni Ryu. 

"Aish, Ahh!" Ngumanga na ako tapos sinubo sakin ni Ryu yung Siomai. "Ang sarap!" 

"Syempre, may kasamang pagmamahal yan eh" sabi ni Ryu. 

"Hay nako, kaya tayo nilalanggam nito lagi eh" sabi ni Kym. "Try niyo kayang magpakasal na." 

"Ikaw rin Loves, say ahh" lahat kami napatingin kay Erika na gusto ring subuan si Dom ng siomai. 

Nilayo ni Dom yung siomai. "Ayoko, hindi ako kumakain niyan" Nako po, hindi daw kumakain. Tinry na ba niya ha? 

Hindi naman ata. 

Nagulat ako kasi binuka ni Erika yung bibig ni Dom tapos sinuksok yung siomai sa loob. "Di mo pa nga nasusubukan eh! 

Wag mong susubukang iluwa yan" 

Omo. Akala ko ako lang ang amazona dito, pati rin pala ito. Naubo-ubo si Dom kaya agad kong inabot yung tubig ko sa 

kanya. "Inom oh dali! Aish, baka mamatay ka ng wala sa oras. Wala pa kaming pambili ng kabaong mo" 

Dali-daling ininom ni Dom yung tubig ko. "Ahh, Salamat" 

*RIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNGGGGGGGGGGGGGG* 

Tumayo na ako at kinuha yung bag ko pero naunahan ako ni Ryu. Nako naman, masyadong nagpapaka-sweet tong 

lalaking to eh, kaya ako naiinlove lalo. "Ryu, Una ka na sa classroom. Ayusin ko lang buhok ko saglit" Pumunta ako sa 

CR tapos inayos ko yung buhok ko. 
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Paglabas ko, nakita ko si Erika na naghihintay sa labas. "Ikaw, kung may intensyon kang agawin sakin si Dom, wag mo 

ng ituloy dahil kahit kailan hindi siya mapupunta sayo. Layuan mo na siya" 

Ako ba kinakausap nito? 

Malamang, ako lang naman nandito eh. 

"Kung meron nga akong intensyon, bakit naman hindi siya mapupunta sakin? Di hamak na mas maganda naman ako 

sayo" sabi ko sa kanya. Totoo naman eh, laki laki ng panga nito oh. 

"Wow! Ang kapal rin naman n---" Hindi ko na siya pinatapos. Ano siya? Sineswerte? 

"Kung makapal ang mukha ko, mas makapal naman yung sayo. Ang lakas ng loob mong sabihan ako na layuan si Dom. 

Isa ako sa mga kaibigan ka at ikaw? Ex-girlfriend. Mas mababa ang rank mo kaysa sakin kaya wag kang umasta na 

parang ikaw ang reyna dito dahil kung meron mang reyna sa school na ito, ako yun." Inirapan ko siya at naglakad ako 

paputna ng classroom. 

Pwede akong maging kaibigan ng lahat pero pwede rin naman ako maging kaaway. Napakabuti kong kaibigan at kaaway. 

Denise's POV 

Nasa classroom na ako ngayon. Homeroom nanaman, hatest subject ko. Alam kong wala namang ginagawa tuwing 

homeroom pero yun nga yung nakakaasar dun eh. Puro activities nalang ang lagi naming pinag-uusapan. Mas masarap 

pang matulog. 

"Sino ang candidates natin para sa Mr. and Ms. Hearthrob?" tanong samin ni Sir. 

"Sir si Dominic po para sure win tayo!" sinuggest ni Danes, isang member sa fanclub ni Dom. Hay nako talaga tong mga 

makakating to eh. Dapat si Ryu nalang, gwapo na nga, mabait pa. Saan ka pa? 

"Oh sige, para naman sa Ms. Hearthrob?" sabi ni Sir. 

"Sir si Erika po!" sabi ni Marco. Yuck, for sure talo tayo nito. 

"Anung si Erika? Si Denise nalang para sure win tayo." sabat naman ni Gino. Buti pa si Gino may taste, di tulad ni Marco. 

Yung beauty kasi ni Erika pang Ms.Gay samantalang yung akin pang Ms. Universe. 

"Then let's vote" sabi ni Sir. 40 kami sa isang klase dahil malaki naman yung room namin kaya hindi kami siksikan. Ang 

result ng voting at 37-3. Kasali rin kami sa pag-vote. "So ang ating candidates para sa Mr. and Ms. Hearthrob ay si 

Dominic at Denise. Mag-prepare na kayo ng song na kakantahin niyo ha? Love ang theme. Bumili narin kayo ng 

susuotin niyo. Yun lang, goodbye class" Lumabas na si sir. 

"For sure, ginayuma niyan ang klaseng 'to kaya siya nanalo" tinignan ko ng masama si Erika. Ang kapal talagang 

magparinig nitong babaeng to. Gusto niya ng away? Sapakan nalang tayo! 

Resbakan ko nga, "For sure, pinagayuma mo rin yang mukha mo kaya ka nagustuhan ni Dom 2 years ago" Alam kong 

hindi ko dapat binrought up yung topic na yun pero nakakaasar na kaya siya. Paunahan nalang kaming mapikon. 

"Tsch, For sure ginayuma mo lang si Ryu kaya ka niya nililigawan" sabi ni Erika sakin. 
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"OhMy? Alam mo na pala na nililigawan ako ni Ryu? Talagang ni-research mo buhay ko, I'm flattered naman pero wag 

mong halungkatin masyado ha? Baka ma-tibo ka" Kinindatan ko siya. 

"You know what Denise? You are such a---" Di na siya natapos sa kanyang sentence. 

"Tama na!" Sigaw ni Dom saming dalawa. I rolled my eyes tapos binalik ko yung tingin ko sa notebook ko kung saan 

nakalagay yung mga doodle ko. 

Pumasok na yung sunod naming teacher at alam niyo kung ano ang unang sinabi? "Get 1/4 sheet of paper. Number 1, 

Ano ang Full name ng founder ng school na ito?" 

"Hala ma'am! Wait lang pooo!" Nagmadali akong humingi ng papel. Di naman kasi ako nagdadala eh! 

"Di naman ako aalis eh, number 2, Sino ang unang Principal natin?" Alam niyo yung wala pang papel? Ako yun eh. 

Walanjo naman oh. Pinupunit ko palang sa katabi ko eh. Pinapasa ni ma'am yung papel matapos siyang magtanong ng 

20 questions tungkol sa history ng school. Uunlad ba ang Pilipinas kapag nasagot namin tong mga tanong na ito? Aish. 

"Those who will get 10 and above may go pero yung below 10, Gagawa kayo ng 20 page book report about Romeo 

and Juliet. Kuha niyo?" sabi samin ni Ma'am. Hala! Parang-awa niyo na, di ako pwedeng bumagsak. 

Sa aming magkakaklase, Lima palang ang nakakalabas. "Miss Valderama, you got Zero..." Whuuaaat?! ZERO? Walanjo! 

Wala man lang ako naitama?! "Mistakes. Sayang naman oh, you may go" Ay. 

Ang Over ko tuloy mag-react. Hihihi. :3 

FAST FORWARD 

Uwian na! Yehey. Nilapitan ko muna si Dom, "Dom, saan tayo magp-practice para sa contest?" tanong ko sa kanya. 

Okay lang sakin na isali sa mga ganitong competition pero kung si Dom rin naman ang aking partner, wag nalang. Haaaay. 

"Sa Bahay nalang, may music room naman kami" Sige na, kayo na mayaman. "At oo nga pala, yung deal natin nung 

nasa Hawaii tayo. Every weekend sa bahay ka mags-stay simula sa Sabado. Araw-Araw rin tayong magp-practice 4-

6pm." Shemay, naalala pa niya yung deal. Argh! 

"Sige, see you tomorrow" Naglakad na ako papalayo pero hinawakan ni Dom yung kamay ko kaya napatigil ako. "Ano 

nanaman?" Iritado kong tanong sa kanya. 

"Simulan na natin yung practice ngayon" With Matching smile pa yan ha. Aish, parang hinigop yung kaluluwa ko eh. 

Nanghina ako bigla, bakit ba kasi ang gwapo mo Dom? *ERASE ERASE* 

"Haaaa? Now na? Di pa ako nakakapagpaalam kay mother dear" Although di naman kailangan dahil pinapayagan 

naman nila ako kahit walang paalam. 

"Pinagpaalam na kita, kaninang Lunch pa" Haru Jusko T^T 

No Choice ako, edi sumama na ako kila Dom. Biglang tumunog yung celphone ko sa loob ng kotse. Nakatanggap ako ng 

text galing kay Kenzy. -___-" Ang sarap chugiin ng lalaking to. Ngayon lang mage-effort na mag-text? 

"Denz, sorry ha? Promise ko sayo, magbabago na ako :) Magmo-move on na ako at 

patutunayan ko sayo na magiging matatag ako. Bubuksan ko na ulit ang puso 

ko :* ;)" 
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Napangiti naman ako dun. At least alam kong makakamove-on na siya at hindi na magpapaka-emo kay Via. Nag-reply 

ako. "Bruha ka! Ngayon mo lang talaga naisipang i-text ako noh? Aish, kundi lang kita bestfriend eh -___-" 

Siguraduhin mo lang yan ha?! Baka mapa-salvage kita ng wala sa oras." 

*CLICK* Napatingin ako dun sa camera. "Hoy! Anung ginagawa mo ha?! Bakit mo ko kinukunan ng picture?!" 

Hinampas hampas ko si Dom. "Delete mo yan!" 

Pinakita sakin ni Dom yung picture ko. "Di ko dedelete to, ang cute-cute ng ngiti mo dito eh" 

Awkward... "Ewan ko sayo, mag-drive ka na nga lang!" Nagtataray nanaman ako. Hahaha! Pero deep inside, kilig na kilig 

na kiliiiiig ako. Hindi dapat, peroooo.. Di ko mapigilang kiligin eh! 

Pagdating namin sa bahay ni Dom, binati ako nung maid nila. Ano nga ba pangalan nito? Ayun! Myrna. "Hello po ate 

Myrna! Long time no see" Nag-hi ako sa kanya. 

"Oh ikaw pala iha! Kamusta ka na? Ang ganda ganda mo parin" pinisil ni ate Myrna yung pisngi ko. 

"Ayos lang naman po ako hahaha, nako si ate talaga. Nambola pa eh" sabi ko. 

"Magkakilala kayo??" singit naman ni Dom. 

"Ay Hinde Hinde, first time nga namin magkita oh. Nahulaan ko lang pangalan niya. 'To talagang batang to, walang 

common sense" sabi ni ate Myrna kay Dom. IDOL! =)) Naglakad kami papasok ni Dom at umakyat kami sa Music Room. 

Ang laki ha, infairness. 

"Ate Myrna, kuha niyo po kami ng snacks" sabi ni Dom kay ate Myrna. Nag-nod si Ate tapos lumabas. "Oh anung 

kakantahin natin?" tanong naman sakin ni Dom. 

"Gusto ko ang pinaka-concept natin ay panliligaw. Love naman yun diba?" sabi ko sa kanya. 

"Sus, gusto mo lang na ligawan kita eh" sabi sakin ni Dom. 

"ULOOOOOOOOOOOOOL DRE! Wag kang Feeler. Boyfriend nalang by Justin Bieber ang kantahin natin" sabi ko sa 

kanya. 

"Eh? Edi puro ako lang ang kakanta nun?" 

"Ibahin nalang natin yung ibang lyrics para pwede maging duet." Kinuha ko yung isa kong notebook sa bag at 

nagsimulang ibahin yung mga lyrics nung kanta. Tumabi sakin si Dom at inagaw yung notebook. 

"Ang panget naman ng ginawa mo! Ako na nga ang maghahati" Kinuha niya yung lapis na hawak ko tapos inulit yung 

paghahati ng lyrics. "Oh ayan, edi mas madali diba?" 

Siya na may talent. "I-practice na natin?" 

"Lika" Tinulungan niya akong tumayo tapos pumunta kami dun sa may Microphone. 

Pagkatapos naming kumanta, ayos na. "Magaling ka naman palang kumanta eh" sabi ko sa kanya. 

"Lahat naman kaya kong gawin" Ay may dadaan atang ipo-ipo. Ang hangin talaga nitong lalaking to kahit kailan! 

Tangayin na sana siya. "Oh" Binato niya sakin yung bottled water. 
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*GLUG GLUG GLUG* <--- Sound Effects yan. :P 

Ang sarap ng pakiramdam nung tubig sa bibig ko. Ganun ako kauhaw, K? Nakaamoy ako ng pagkain. "Mamon ba yun?!" 

tanong ko kay Dom. 

"Oo, yun yung laging niluluto ni ate Myrna kapag may bisita kami" sabi ni Dom. 

Napangiti ako tapos tumalon talon. "Weee may Mamoooooo----" Sumabit yung paa ko sa wire nung Microphone tapos 

natumba ako. Pagkamulat ko, nasa ibabaw ako ni Dom. O.O 

Ang ganda ng mga mata niya. Color Brown, ohmymomay! Ang sarap titigan ng mga mata niya. 

Unti-unti kong nilalapit yung mukha ko sa kanya. 

At.... 

"ANUNG GINAGAWA NIYO HA?!" Napatayo kaming dalawa sa gulat. "Nako kayong dalawa, ang bata bata niyo pa para 

diyan! Isipin niyo naman ang kinabukasan ninyo! Diyos ko po!" 

"Ate Myrna naman, natumba lang naman po ako tapos nasalo ako ni Dom kaya ayun" sabi ko sa kanya. 

"Hay nako, ikaw Denise umuwi ka na at gabi na. Baka hinahanap ka na sa inyo. Dom ihatid mo na siya" utos sa amin ni 

ate Myrna. Demanding si Lola, charot! 

Dali-dali kaming lumabas ni Dom pero kinuha ko muna yung mamon na dala-dala ni ate Myrna. Kakainin ko to sa Biyahe 

noh! Ang mamon di dapat inaaksaya kaya kakainin ko nalang. 

Tahimik lang yung biyahe namin. Awkward naman kasi kung mag-uusap kami noh. Tsss. 

Pagkababa ko sa bahay, nag-wave muna ako kay Dom. "See you tomorrow ha?" tapos tumakbo na ako sa loob ng bahay. 

May naka-dikit sa mukha ko na ngiti. Yieeee! 

                        [Akyat] 

[Akyat] 

                                                                                         [Akyat] 

Umakyat ako sa kwarto ko at nagkulong. Tumalon talon ako sa kama sa sobrang kilig. Waaaa! Ang saya saya naman ng 

araw kong ito! Ay, yung dadalhin ko pala kila Dom bukas. 

Nilagay ko sa isang bag ay, Dalawang Sando, Isang T-shirt, Tatlong Short, Undergarments at kung anu ano pang abubot 

tulad ng Shampoo, Sabon etc etc etc. 

Pagkatapos kong gawin ang mga kailangang gawin, ako'y natulog na ^^ 
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Sabi nga nila, The More you hate, the more you love. Kamusta naman yung love mo? Anu yon, the more you love, the 

more you hate? Charotera talaga oh. Tsaka imposibleng magkagusto ako sa taong kinamumuhian ko noh. Galit nga ako 

sa kanya tapos maiinlove ako? Ew. 

Teka... Pano ba napunta sa usapang yan? Di ko rin alam eh -___-" Balik na sa kwento. Author, Out. 

 

 

Denise's POV 

"Dom, skip muna ako ng practice ngayon. Pretty Pleaseeee!" Halos magmakaawa na ako na ako kay Dom. Bakit ko 

gusto mag-skip? Kasi po pupunta sa Trinoma ang aking mga wafu na crush. Kilala niyo yung sikat na Dancers? Yung 

chicser? Oo! Sila Clarence. Syempre si Clarence lang naman ang pupuntahan ko dun noh. Favorite ko siya sa Chicsers eh. 

"Hindi nga pwede! Malapit na ang competition, tsaka ano ba ang gagawin mo sa Trinoma? Ang dami-daming time 

para magshopping" sabi sakin ni Dom. 

"Paulet-ulet? Pupunta nga yung chicser sa Trinoma! Gusto kong makita si Clarence my love! Dali na pleaseeee! Gusto 

kong magpapicture kasama siya!" Kulang nalang lumuhod ako sa harapan nito eh. Kasi gusto ko talagang pumunta sa 

Trinoma. Isang picture lang with Clarence tapos tatahimik na ako. 

"Aish, di pwede. Sakin ka nalang magpa-picture, mas mabenta mukha ko kaysa sa Clarence na yun" Punung-Puno 

talaga ng hangin ang utak nitong lalaking to eh! Ang sarap butasin para mabawasan ang polusyon sa Pilipinas. 

"Kasing kapal na ng mukha mo yung dictionary ko. Bwiset naman oh." Binato ko sa kanya yung mamon na binigay sakin 

ni Ryu. Wala ako sa mood kumain dahil sa kanya. Kumagat naman siya dun sa mamon ko. Yuck, may laway ko na yun eh. 

"Kadiri ka talaga noh? Akin na nga yan" Inagaw ko yung mamon pero nilayo niya sakin. 

Bumelat si Dom. "Binato mo sakin kaya akin na 'to." Kumagat ulit siya. 

Ba't mo kasi binato Denise? Yan tuloy, wala ka ng pagkain. *Kruu Kruu* Hala! Ang ingay ng tiyan ko. Huhuhuu. Palimos 

po ng pagkain T^T Kahit isang mamon lang po. "Dom... Bili mo ko ng pagkain. Nagugutom ako" Nagpout na ako. 

"Tss, lika na nga. Bilhan kita ng flattops sa baba" Sabay kaming naglakad pababa ng canteen. Binilhan ako ni Dom ng 

dalawang pack ng flattops! OhEmGee. Kaso di naman ako mabubusog dito... Yaan na nga. Masarap naman ang 

flattops. :"> 

Pagkadating sa classroom, sugod na ang mga "Penge!" Nung nakarating ako sa upuan ko, isang pack nalang ang natira 

sakin. Wow lang ha? Mga Amazon din ang mga kaklase ko pagdating sa pagkain. Mana kaya ako sa kanila! 

"Manonood ka mamaya sa basketball game namin?" Ay Gwapong butiki! Tsk. Biglaan nalang susulpot? Teka, anung 

oras ba yung Game? Diba 4-5pm yun? May practice ako nun kasama yung demonyo... 

"Sorry pero..." Yung Bruha mong kaibigan. Yun ang sisihin mo! "May Practice kasi kami ni Dom para sa Pageant, alam 

mo naman yun pagdating sa mga ganyan." Para siyang nawalan ng buhay sa sinabi ko. 

"Ah ganun ba... Sige, next time nalang" Ginulo niya buhok ko tapos naglakad siya papalayo. Haru Jusko! Nagtampo na 

tuloy sakin si Ryu. Hindi to pwedeee! 
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Nilapitan ko agad si Dom. "Dom, nood tayo ng basketball game mamaya" Magmamakaawa nalang ako at baka sakaling 

may maramdaman siyang awa. 

"No" PAKDIS? Aish. Pwede bang i-salvage niyo na nga 'tong lalaking 'to ha?! 

"Isang araw lang, please? Promise ko gagawin ko lahat ng iuutos mo ng walang reklamo" Desperada na akong 

makapunta sa game na yun eh. =__= Ayoko kasi yung feeling na nagtatampo ang isang tao dahil sayo. It hurts dre! Tagos 

sa puso yun. 

"Lahat?" Ayan na yung masamang tingin sakin oh. Halatang may pina-plano! 

"Oo, Lahat ng Kaya ko ha. Baka mamaya ipalinis mo sakin ang buong Pilipinas..." sabi ko. 

"Walang reklamo?" Paulet ulet. 

"Not even one! Kaya please, let me watch the game na" Nag pout na ako. 

"Sige pwede ka na manood, wag ka pati mag pout. Mukha kang aso" 

Ano daw? 

Teka... 

Loading... 

ASO? 

"Hoy, ang ganda ko pong aso ha!" sigaw ko sa kanya. 

"Di mo naman pati kinailangan pang magpaalam sakin, kasama ako sa varsity. Walang practice ngayon, sasabihin ko 

dapat sayo na walang practice kaso pinangunahan mo ko eh." Pinisil niya yung isa kong cheek. 

Toinks. "ANG SAMA MO! NAPAKA WALANGHIYA MO TALAGA!" <---- Nasa utak ko lang yan. Ang sarap isigaw sa kanya 

noh? Tunginurs, naging slave pa ako ng pipichuging to. Nakita ko pa sana ang chicser ngayon. Nakakainis to the nth 

power! Luh. 

 

FAST FORWARD: Basketball Game :"> 

Agad kong hinanap si Ryu, ay ayun! Nakita ko na. Number 28, OH EM :"> Favorite number ko kaya ang 28. Birthday ko 

kasi ay October 28 kaya naging Favorite ko siya. 

*Tsup* Surprise kiss sa cheeks? Gumaganon na ako ngayon? HAHAHA! 

(,O.O) ---- (^.^,) 

"Good Luck ha? Manonood ako para lang sayo kaya dapat manalo ka." Wag mo sayangin yung pagiging slave ko ha? 

Joke :"> Worth it naman na makita kong maglaro si Ryu. Naglakad na ako papunta sa upuan ko pero hinabol ako ni Ryu 

tapos yinakap. "Hoy PDA tayo, bitaw" 
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"Salamat sa Pagpunta mo, promise mananalo tayo. Andito na lucky charm ko eh" Awie? Lucky charm niya daw ako? 

Umaygash! Kilig to the bones! Bumitaw na siya tapos tumakbo siya pabalik sa team mates niya tapos ako deretcho na sa 

upuan ko. Nakita ko si Dom sa tabi ni James. 

10 - Dom 

17 - James 

28 - Ryu 

Ayan yung number nila. So nagsimula na yung game, wala akong kaalam-alam sa basketball sa totoo lang. Ang alam ko 

lang na dapat ka magdiwang kapag naka-shoot yung team niyo. (Malamang). Wala rin akong alam sa mga moves na 

ginagawa nila. 

Pero sure ako na nandadaya yung kabilang team. "Oooooooh!" Reaction ng mga tao nung binunggo nila si James. 

NakngTokwa 'tong mga kalaban namin. "HOY FOUL DAPAT YAN! BINUNGGO SI NUMBER 17" Sigaw ng madlang pipol. 

Nakakabasag ng eardrums. 

"Timeout!" Sigaw ni coach. 

Kinawayan ako ni Ryu nung bumalik siya sa may bleachers kung saan nakapatong gamit niya. Kumaway ako pabalik, di 

ako snob. "Ryu para sayo oh" May lumapit na cheerleader galing sa kabilang team kay Ryu. Inabutan siya ng Gatorade. 

"Salamat" Nag smile lang si Ryu tapos kinuha niya yung Gatorade at ininom. Kumukulo dugo ko, ganun lang yun? 

Nilalandi na siya tapos ganun lang? Tanggapin lang yung gatorade? Lokohan ng harapan ba 'to? Nanlaki mata ko nung 

pinunasan nung babae yung pawis ni Ryu pero walang reaction si My Love. 

So Pumunta ako dito para manood ng landian nilang dalawa? Gaguhan na 'to ah! Di nalang ako nagsalita the whole 

game. Kumakaway si Ryu pero di ko pinapansin. Luuul nalang siya. 

Nanalo kami, 73-5. Bulok ang kalaban namin, shet. Bumaba ako ng upuan ko tapos lumapit kay Dom. Asa naman si Ryu 

na lalapitan ko siya. Mukha niya! (Gwapo) "Anung oras tayo uuwi?" tanong ko kay Dom. Kasi dun nga ako mags-stay sa 

bahay nila tuwing weekends diba? Eh Friday ngayon. 

"Magshower lang ako saglit. Ayusin mo pati gamit ko tapos hintayin mo ako sa may kotse ko." Tinuro niya yung kalat 

kalat niyang gamit na nakapatong sa upuan. Dumeretcho na siya sa shower room. Sinimulan ko ng ayusin gamit ni 

Dominic. Ang dami naman netong dala. Camping Trip? Camping Trip? Tsk. 

"Ba't mo inaayos gamit ni Dom?" Kilala ko na yang boses na yan. Care mo ba? 

"Pake mo ba?" Nagtataray na ako. Asar talaga ako sa landian nung dalawa eh. 

"D--" 

"Ryu!" Ayan na yung linta. "Congrats dahil nanalo kayo, kain tayo sa labas. My Treat" 

"Pass muna ako, next time nalang" Sabi naman ni Ryu. 

"Sige, eto number ko. Text mo ko kapag free ka, I'm available anytime" Nag wink pa yung babae bago umalis. Bwisit. 

Madapa sana siya sa hagdan. 
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Tumingin siya sakin pero iniwas ko tingin ko. Ayoko makita mata niya, nawawala galit ko. "Why are you acting like this? 

May nagawa ba akong masama?" Wala talaga siyang kaide-dea? Grabe naman. 

"Wala, umuwi ka na" sabi ko. 

"Wala naman pala eh, ba't ang cold mo sakin?" 

Kasi hindi hot. 

"Dapat sinamahan mo na yung babae kanina, gustong gusto ka ata niya eh. Imbitahan mo ko sa kasal niyo ha? 

Bwiset!" Kinuha ko na yung mabigat na bag ni Dom tapos naglakad na ako papunta sa parking lot. Yung isa naman, habol 

ng habol. Hinawakan niya yung braso ko kaya napatigil ako sa paglalakad. 

Ang laki ng ngiti sa labi niya. Tengene, gaguhan talaga oh. "Nagseselos ka noh?" 

"Ewan ko sayo. Dun ka nga!" Oo! Nagseselos ako. Maglandian ba naman kayo sa harap ko. Nakakaasar talaga. Ipa-

lechon ko kaya kayong dalawa? Grrr. 

Hinabol parin ako ni Ryu. "Kung di ka nagseselos, ba't ka nagagalit sakin?" 

"Oo na, nagseselos ako! Kanina ka pa nilalandi nung bwisit na lintang yun tapos wala ka manlang balak na lumayo? 

Gaguhan ba 'to ha?! Hinahayaan mong landiin ka at take note, sa harap ko pa. Sino ba naman ang hindi magagalit? 

Edi sana siya nalang niligawan mo. Bwiset, magsama nga kayo!" Naglakad na ulit ako pero hinigit ako ni Ryu tapos 

yinakap. 

"Sorry na, malay ko bang nilalandi niya ako eh ikaw lang naman kasi ang babaeng nakikita ko. Wag kang mag-alala, di 

naman ako maagaw ng ganung klaseng babae. Ikaw lang laman ng puso ko at hindi ka nila mapapalitan sa loob nito. 

Alam mo ang saya saya ko kasi nalaman ko na kahit papano nagseselos ka. Ibig sabihin may nararamdaman ka para 

sakin" 

Asan na ang fireworks? Kinikilig akoooo! :"> Weeeee. <3 

"Tama na ang kakamoment niyo diyan. Hoy Denise, kelangan na nating umuwi" Panira talaga sa moment 'tong si 

Dominic Xavier. "5:30pm na oh" 

Humiwalay ako sa yakap tapos binatukan ko ng malakas si Ryu. "Wag mo ng uulitin yun" sabi ko. 

"Opo at teka, sabay kayong uuwi?" 

Uh-Oh. Isip ng Palusot. "Ngayon lang, kelangan ko pa kasing tignan yung sinasabi ni Dom na susuotin namin sa 

Pageant. Sige Ryu, bye!" Tumakbo ako papunta sa sasakyan ni Dom. "Hoy ikaw lalake, wag ka ngang maingay tungkol 

sa pagsasabay nating umuwi. Gusto mo bang machismis ako sa buong school?" 

"Oo na, dami pang satsat eh" Nag-drive na si Dom papunta sa bahay niya. Nasa likod na yung mga pantulog and stuff ko. 

Ang ganda nung kwarto ni binigay sakin ni Dom. For a guest room, ang laki niya ha. Parang suite lang sa hotel. Bongga! 

Siya na mayaman. Di ko na masyado idedetalye ang mga pangyayari. Basta pagkatapos naming kumain, natulog na ako 

kasi pagod ako to the nth power. Wala na rin akong boses kaka-cheer kanina. (Nung 1st Quarter lang). 

(-.-) zZzzZZzzZZZzZ 
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Jackie's POV 

"We need to act fast" sabi ko kay Clyde, ang aking assistant. I could easily kill Dominic in a snap, ang problema ko lang 

naman ay yung way of killing him. Kailangan malinis ang trabaho dahil makakasira ito sa kompanya namin kapag nag-

leak sa public. 

"Ako na ang bahalang gumanti para sayo" Matagal ko ng manliligaw si Clyde pero iba talaga ang laman ng puso ko eh, 

pasensya naman. Di naman kasi ganun kadaling turuan ang puso na magmahal ng iba. "Una na ako" Lumabas na siya ng 

office ko. 

"Ano na ang plano mo about this Dominic guy?" Sabi sakin ni Tryza, ang aking secretary. 

Nag-sigh ako. "Honestly, hindi ko talaga alam. All I know is that I want him out of this world" sabi ko ng pasigaw. 

Ayoko naman talagang pumatay ng tao dahil isang malaking kasalanan yun pero sa situation ko ngayon... I have to get 

rid of him once and for all. 

Denise's POV 

Nagising ako dahil sa sobrang init! Ano ba yan, sinong epal ang nagpatay ng aircon? Ay. Di ko pala binuksan kagabe. 

*Facepalm* Dali-dali akong tumakbo sa banyo at naligo, ang init kaya! Pawis na Pawis ako ang lagkit. =.= 

Pagkatapos kong mag-shower, dumeretcho na ako sa kusina tapos nakita ko na nandun si Dom, kumakain ng almusal. 

"GOOD MORNING!" 

Nabitawan ni Dom yung kutsara niya sa sobrang gulat. "Umagang-umaga napaka-lakas ng boses mo." kasalanan ko 

bang pinaglihi ako sa megaphone? Hahaha! "Lika na dito, sabay na tayong kumain" 

Umupo ako dun sa harap ni Dom at kumain na rin. Bacon and Egg ang ulam! HO HO HO! Favorite breakfast ko yan ^-^ 

"Dom, shopping tayo ng susuotin nating damit para sa competition" Aya ko sa kanya. Ayoko kasi yung nasa bahay ka 

lang for the whole day. 

"Ayoko, tinatamad ako. Ikaw nalang bumili ng susuotin ko" sabi niya. 

"Di ko naman hinihingi permission mo. Pagkatapos mong kumain, maligo ka na at magbihis. Wag mo ng intaying 

kaladkarin kita sa banyo" 

"BAAAAAKLAAAAAAAAAA!" AY BUTIKI! 

Pareho kaming napatingin dun sa pinagmulan ng sumigaw. May baklang sumulpot at tumakbo papunta kay Dom. "Papa 

Dom! Na-miss kitey, biruin mo dalawang taon kitang di nasulyapan? Abuh, muntik pa aketch na madali ni bakla Lala 

sa Mentalush!" 

"AAHHH! RAPE RAPE! Denise tulong! NI-Ra-Rape ako nitong bakla!" 

Tumawa nalang ako hahaha! Yung reaction kasi ni Dom! Priceless. Sayang wala akong dalang camera. 

Biglang hinila ng isang babae yung bakla papalayo kay Dom. "Ano ka ba naman Armando, ang harot mong bakla ka eh!" 

"Ewww, ano ba naman sister! Don't call me Armando, my name is Mandz! MANDZ! Itatak mo yan sa brain mo" sabi 

nung bakla. Napansin niya na nandito ako. "Ay, pasensya na bakla. Ditey ka pala, Akembang nga pala si Mandz, Ikaw?" 
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Buti nalang nakakaintindi ako ng Beki -.- "Ay hello Mandz, Ako nga pala si Denise. Nice to meet you" Nakipag-shake 

hands ako sa kanya. 

"Hello sayo Denise! Ako naman si Lala, sorry kung istorbo kami sa date niyo ni Kuya. Kasi tong so Mandz, ang harot" 

Hinampas niya sa braso si Mandz. 

"Ano ka ba? Ayos lang yun noh. At anung date ka dyan? Never akong magkakagusto sa mukhang shomba na lalaking 

yan noh" sabi ko. 

Bigla akong inakbayan ni Dom. "Sus babe, nag deny ka pa. Alam ko namang head over heels ka sakin" 

Di ba siya kinikilabutan sa pinagsasasabi niya? Kasi ako, OO. 

Tinanggal ko yung akbay niya sakin. "Lul, baka ikaw. Anyways, Lala at Mandz, gusto niyong sumama sa mall? Bibili 

kami ng susuotin namin para sa pageant." 

"Game ako diyan, ikaw ba Mandz?" 

"Of course! Gora na tayo at baka ma-glue pa tayo sa traffic" 

Pagkatapos naming maligo, sumakay kaming lahat sa kotse ni Dom. Nasa harapan ako, sa tabi ni Dom tapos nasa likod 

naman si Mandz at Lala. 

Pagdating namin sa mall, kung saan saan kami pinaghihihila nila Lala. 

"Try mo to!" 

"Uy Cute yung Red na dress!" 

"HALA! Bagay tong shoes sa damit mo!" 

"Kuya Dom! Isukat mo na kasi, ang dami mo pang kaartehan" 

"Papa Dom, isuot mo itech na underwear!" 

Natatawa ako kay Mandz kasi pilit niyang dinidikitan si Dom hahaha! Si Dom naman layo ng Layo. Pagkatapos namin 

mamili ng damit, kumain kami sa Burger King. Hoy, Masarap dito noh! 

"Anung gusto mong kainin?" Tanong sakin ni Dom. Siya kasi ang manlilibre. 

"PAPA DOM! I want Whopper!" sabay singit ni Mandz sa gitna naming dalawa. 

"Bumili ka ng sarili mong pagkain, si Lala at Denise lang ililibre ko" -Dom 

*PAK* Binatukan ko si Dom. "Hoy, don't be rude to your friends." sabi ko sa kanya. 

"Aish, oo na. Ano kakainin mo?" tanong niya ulit sakin. 

"Double Whopper Meal sakin" sabi ko. 

(,O.O) <---- Yan yung reaction nila nung sinabi ko yung kakainin ko. 

"Mauubos mo yun?!" -Lala 
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"Ba't naman hinde?" sabi ko. 

Ang liit liit lang ng Double Whopper Meal eh. Tsss, kahit maka-apat ako nun kaya ko paring ubusin. Madami kayang 

anaconda na nakatira sa tummy ko. 

"Grabe Sistuur! Extra Large ba ang size ng tummy mo?" -Mandz 

"Ang adik ninyo, dali na gutom na mga alaga ko!" sabay turo ko sa tiyan ko. 

"Ikaw Lala? Anung kakainin mo?" tanong ni Dom kay Lala. 

"King Chicken Salad nalang sakin" Vegetarian si Ate? Hahaha! No wonder ang ganda niya. 

"Anung Salad ka diyan! Kaya ka nagiging butu-buto eh, magburger ka rin!" sabi ni Dom. 

Ano bang relasyon niyo sa isa't isa? -____-" 

"Edi sana di mo na ako tinanong kung anung o-orderin ko, Kalahi mo rin si Eps noh? Yung sa PBB?" 

Nanonood rin pala si Lala nun hahaha! Bet ko si Myrtle tsaka si Tom my love! 

"Sige na nga, mag salad ka na" -Dom 

Nauna kaming tatlo sa chair kasi hihintayin pa ni Dom yung order. "Lala, girlfriend ka ba ni Dom?" Saan nanggaling yung 

tanong kong yun? AHHAHAHA! 

"BWAHAHAHAHAHAHHA! AKO? HAHAHAHAHAH! GIRLFRIEND?! NUNG PANGET NA YUN? WAHAHAHAHAHAHAHA! 

Shet tiyan ko!" Parang baliw sa katatawa. Paki-dala na nga 'to sa mental. 

Nung kumalma na siya, "Denise, ang full name ko ay Laila Xavier. Kapatid ako ni Dom. Nagpapaligaw ka sa kanya pero 

hindi mo 'ko kilala? Nakaka-offend naman" Nag pout si Lala. 

"Ha? Di naman ako nililigawan ni Dom ah. Tsaka first time lang kitang nakita, di ka kasi binabanggit ni Dom sa school 

kaya inakala kong only child lang siya" sabi ko. 

"Hindi naman kasi ako nakatira sa amin, ummm how do I explain? Pinalayas na ako sa pamamahay namin" -Lala 

Ha? Pinalayas? Bakit naman? Eh parang ang bait naman ni Lala. "Sorry kung ang chismosa ko pero bakit ka naman 

napalayas?" Curious ako eh -.- 

"My Mom and Dad, Nangaliwa kasi si mommy dati. So na-split ang family namin, syempre babae ako kaya kay 

mommy ako sumama. Si Dom naiwan kay daddy. Pero close parin kami ni Kuya kahit may problema ang family 

namin" -Lala 

Aww, ang sad naman pala ng family nila Dom. 

FAST FORWARD 

Hay nakauwi rin sa wakas. Pagod ako to the NTH power -___-" 
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Si Lala umuwi na sa kanila, pati rin si Mandz. Solo nanaman namin ni Dom yung bahay. Ayoko pa naman yung ganito. 

Hello? Teenagers kami. We have Hormones for crying out loud! Lord, ilayo niyo po si Dom sa tukso, maawa kayo! Baka 

pag-uwi ko sa Monday may laman na ang sinapupunan ko. 

*Mental Slap* Mga iniisip ko nanaman eh. 

Magkatabi lang yung kwarto namin ni Dom. *WUUSH WUUUSH* *BOOOGSH* Tengene! Bakit kinailangan pang 

bumagyo ngayon?! Di ako mapakali sa kwarto ko, Waaa! I need my mommy >.< 

Para naman akong bata... 

Mag-mature ka na nga Denise! 

Hindi ako takot sa kulog. 

HINDI AKO TAKOT SA--- *BOOGSH* 

Opo! Opo! Takot po ako sa kulog! Huhuhuu. 

Ayoko pang mamatay. 

Gising pa kaya si Dom? T^T 

"Hindi pwede! Sasabihin nun chansing ako, titiisin ko nalang yung kulog!" sabi ko sa sarili ko. 

*BOOGSH* 

"WAAAAAAA! Ayoko naaa! Huhuhuu" napasigaw ako. 

Gulat ko nalang, biglang bumukas yung pinto ko. Si D-Dom O.O Nakashirtless. Kita yung anim niyang pandesal. OhMy. 

O.O "Ano ba yan, ang ingay ingay mo. Natutulog na yung tao eh" sabay kamot sa ulo. 

Ala una na kasi ng madaling araw. Kasalanan ko bang ang tagal tumigil nung kulog? Aish. *BOOGSH* Nagtaklob ako ng 

kumot. Ayoko na T^T Sana tumigil na. Please, ayoko na talaga. 

Tumutulo na yung luha ko sa sobrang takot. Alam kong ang OA ko pero... :(( 

Nagulat ako kasi may kamay na yumakap sakin. Sumilip ako... Please wag po si Shomba. Wag rin po sana si Sadako to o 

kaya si the Grudge. T^T 

(,O.O) Si Dom. Niyakap ako. 

"Hoy, anun--" Tinakpan niya bibig ko. 

"Alam kong di ka tatahimik kapag di ko ginawa 'to kaya matulog ka nalang. Gusto ko ring matulog" -Dom 

Magkadikit na yung noo namin. Ramdam ko yung hininga niya. Konting galaw ko lang mahahalikan ko na siya. Pero tama 

nga siya... Di ako tatahimik hangga't wala akong kayakap. 

"Thank you" sabi ko tapos pinikit ko na yung mga mata ko at natulog. 
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*Sowoneul Malhaebwa Ni mamsokae itneun jageun ggoomeul malhaebwa* 

Nagising ako dahil ang ingay ng celphone ko. Inabot ko at sinagot, "Yoboseyo?" Kumo-korean na ako hahaha! Pasensya 

na, wala ako sa sarili ko tuwing umaga. Feeling koreana? 

"Ohayogozaimasu Denise, di ko alam na koreana ka pala tuwing umaga" Si Ryu pala haha! 

"Sorry hahaha, inaantok pa kasi ako. Ba't ka napatawag?" tanong ko sa kanya. 

"Susunduin kita ngayon sa bahay niyo, kain tayo sa labas?" PATAY. Di niya pwedeng malaman na dito ako natulog kila 

Dom T^T 

"Hindi pwede! A-Ano kasi... sa bahay ako ng tita ko natulog." sabi ko. 

"Sunduin kita diyan, anung address?" tanong niya sakin. 

"Hindi ko pwedeng sabihin eh, sikat kasi ang tita ko kaya masyadong private ang kanyang address. Mamaya pupunta 

ako kila Dom para mag-practice, sunduin mo nalang ako dun?" sabi ko sa kanya. 

"Sige, sunduin kita dun. Bye" tapos naghang-up na ako. 

Nakahinga rin ng maluwag. Pagka-ikot ko sa kama, Nagulat ako. 

Nandito pa pala 'to. Tulog na tulog pa. Naaalala ko tuloy yung sa Hawaii... 

"Alam mo yung sinabi ko sayo dati na hindi ako maiinlove magpakailanman?" napatingin ako kay Dom. 

"Oo, anong meron dun?" 

"Binabawi ko na yung sinasabi ko" ningitian niya ako. "Mahal na ata kita" 

Bakit parang di niya pinadadama yun? Siguro pinagt-tripan lang ako nito nung sinabi niya sakin yun. Ang sakit namang 

isipin -.- Buti nalang di ako tuluyang nahulog sa kanya. RYU NA AKO FOR LIFE! At least kay Ryu, sure ako na mahal niya 

ako. Di ako lolokohin. 

Anung oras kaya magigising 'to? Ayaw man lang bumitaw sa yakap sakin eh. Pinoke ko yung cheeks niya pero di manlang 

kumibo. Ang higpit kasi ng pagkakayakap sa akin kaya di ako maka-alis -.- 

"Dom, gising na!" sabi ko pero wala paring kibo. 

Hay nako -.- 

Pilit kong inalis sarili ko sa pagkakahawak niya. Pero imbis na makawala ako, lumala lalo yung sitwasyon. Umikot si Dom... 

KASAMA AKO sa Pag-ikot niya. Kaya nasa ibabaw niya ako pero nakayakap parin siya. 

"Hoy ano baaa, gising na kasi!" sabi ko. 

"5 minutes" sabi niya tapos natulog ulit siya. 

"Bitawan mo na ako, kahit isang oras ka pang matulog diyan" sabi ko. 

"Wag kang malikot, 5 minutes lang... ganito tayo" 
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"5 minutes mukha mo! Sino ka? Si Junpyo? Lul, bitawan mo nga ako. Baka matulad 'to sa eksena sa BOF kung saan 

may biglaang papasok tapos makikita tayo. Kaya BITAAW!" sabi ko. 

Di naman ako kpop addict noh? Hahahah! 

"Eh ano naman kung makita tayo? Tsaka di tayo iistorbohin ng mga maid dito" sabi ni Dom 

"Eh ano naman ka dyan?! Gusto mo bang magka-issue tayo? Yuck, ayokong ma-link sayo" Umalis ako sa pagkakayakap 

ni Dom. 

Hinga. 

Hinga. 

Hinga. 

"Tss, gustong gusto mo naman eh. Himbing ng tulog mo" sabi ni Dom. 

Tingnan mo tong lalaking to, kanina lang antok na antok tapos ngayon gising na? Chansing kasi masyado. Di nalang niya 

aminin na may crush na siya sa akin. 

"Sus. Pupunta nga pala si Ryu dito mamaya, susunduin ako. Kakain daw kami sa labas" sabi ko. 

Nag-iba expression ng mukha niya. "Di pwede" 

"Bakit? Isang araw lang naman. Tsaka araw-araw naman tayong nagp-practice, wala manlang rest day?" 

"Wala." palabas na dapat siya ng kwarto. 

"Ayan ka nanaman eh, napaka-cold mo nanaman. Nakakainis ka. Dun ka na nga tumira sa freezer!" Kinuha ko yung 

mga unan at pinagbababato sa kanya hanggang sa nakalabas na siya ng kwarto. 

Lagi nalang may moodswing. Bwiset! Daig pa ang babae na nagre-red alert. Red Tide. Red Pants. 

Naligo na ako at nagbihis ng pang-alis. Pagkatapos kong mag-ayos, tinago ko yung bag ko sa ilalim ng kama. Baka makita 

ni Ryu noh, mahirap na. Hahaha! Sabihin pa nun nangangaliwa ako. Joke ! 

Bumaba na ako at kumain ng almusal. Pumpkin Soup, Yummy! :"> 

"GOOD MORNING SA INYO!" As usual, edi yung maharot na kapatid ni Dom. Si Lala at yung Bekiness na si Mandz aka 

Armando. Lumapit sila sa amin. 

No Reaction lang kami ni Dom. "Anung meron sa inyong dalawa? Nag-LQ ba kayo?" hindi ulit namin pinansin si Lala. 

"Hay nako, umagang umaga badmood kayo. Tara, watch tayo ng The Avengers. My treat" sabi ni Lala. 

"Pass ako, inaya akong lumabas ni Ryu eh" sabi ko. 

"Isama nalang natin siya sa atin, please ateeeee" Naka-pout siya. Bakit ba kasi ang cute nitong batang to? Di man lang 

binigyan ng konting pagka-cute yung kuya niya. 

"S-Sige, tawagan ko si Ryu" Kinuha ko yung celphone ko sa bag at dinial ang number ni Ryu. 
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"Hello Denise?" 

"Ryu, umm. Tinatanong ni Lala, yung sister ni Dom, kung gusto mo daw mag-watch nalang tayong lima ng movie? The 

Avengers daw" 

Tumahimik siya ng ilang segundo. "9:00am palang ha, kakatawag ko lang sayo an hour ago tapos nandyan ka na agad? 

Kumain ka pa ba?" Ay -.- Tinignan niya pala relo niya. Hwaaa T^T 

"Ah kasi pinagmadali ako ni Dom na pumunta, alam mo naman 'to. Obsessed sa practice, so ano? Game ka?" sabi ko. 

Please say no, gusto kitang ma-solo (Ansaveeh?) Hahaha. 

"Sige, that would be fun. Punta na ako diyan, wag mo 'ko masyadong ma-miss" Tapos hang up. 

May sayad rin 'to paminsan-minsan hahaha. 

FAST FORWARD :"> 

Nandito na kami ngayon sa Mall. Si Ryu naka-akbay sa akin. Ehem :"> Hahaha. "Chansing ka rin noh? Hindi pa tayo pero 

kung maka-akbay ka diyan, wagas" sabi ko sa kanya. 

"Okay lang yan, magiging tayo rin naman kapag sinagot mo na ako" 

"What makes you think na sasagutin kita?" 

"Kasi crush mo 'ko" 

Processing... 10% 

20% 

50% 

100% 

"Hoy, Ang yabang mo ha." Hinampas ko siya. "Hindi kita crush noh" 

"Sus, naiwan mo kaya doodle notebook mo sa school. Deny ka pa, kitang kita ko yung I Heart Ryu" 

O.O SHEEEEET :O Nakakahiya. 

Namumula tuloy ako na parang kamatis dito. T^T 

Shocked mode parin ako hanggang sa loob ng cine. Hindi talaga ako nagsalita. Kasi NAKAKAHIYA! 

Natapos na yung movie, ako wala parin sa sarili. 

Nakakahiya naman talga >.< 

"Anung gusto mong kainin?" -Ryu 

"..........." 

"Kanina ka pang hindi nagsasalita" -Ryu 
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"..........." 

"Hoy Denise" 

"..........." 

"Pag di ka nagsalita hahalikan kita" 

ANO DAW? 

"Gusto ko ng Pizza. Tara sa Shakeys" Tapos lumayo ako kay Ryu at hinila ko si Lala at Mandz. 

Ryu's POV 

Anung problema nun? Na-starstruck ata sakin -.- Dumali nanaman ang pagkayabang ko. Nakakahawa rin pala ang ugali ni 

Dominic. 

"Brad, anung meron sa babaeng yun?" tanong ko kay Dominic. Pero imbis na sagutin ang tanung ko, nagwalkout din. 

Problema nito? Tsk. Sumunod na rin ako sa loob. Nakapag-order na sila Denise ng pizza. Ang bilis naman. 

"Denise, Ahh" sabi ni Dominic kay Denise. Ano 'to? -.- Susubuan niya si Denise ko? 

"Huh?" O.o 

"Say Ahh, kagat na. Nakakangawit" sabi ni Dom. 

"A-Ako?" 

"Hinde, Si Ryu. *Harap sakin* Oh Ryu, say ahh!" 

Nilayo ko yung kamay niya sakin. "T*ng*na pre, kilabutan ka sa ginagawa mo" sabi ko. 

Binalik niya yung tingin niya kay Denise. "Kagat na" sabi ni Dom. 

"Ba't ako kakagat? May kamay naman ako ah, kaya kong subuan sarili ko" sabi ni Denise. "Kung crush mo'ko, sabihin 

mo lang." 

-_____________-" 

Nandito kasi yung manliligaw mo. 

*POK* 

"Aray ko! Ba't ka ba nambabatok?" -Denise 

"Di kita gusto, kagatin mo na at baka may lason pa 'tong pizza" -Dominic 

*POK* 

Binatukan naman ni Denise si Dom. 

"Eh tanga ka pala eh, kitamong kumakain na kami ng pizza tapos magkakalason yan?" sabi ni Denise. "Tsk. Akala ko pa 

naman matalino ka." Sabay roll ng eyes. 
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Pagkatapos naming kumain, umuwi na rin kami. CRV ang dinalang kotse ni Dominic. Nasa Passenger's seat ako sa tabi ng 

driver. Nakatingin lang ako sa side mirror. Kanina pa kasi 'tong Van na to na nakasunod sa amin. As in -.- 

"Pre, kanina pa nakasunod satin oh" sabi ko kay Dominic. 

"Baka naman same route lang ang dadaanan natin" 

Ewan ko ba... Masama ang kutob ko. 

Denise's POV 

*SCREEEEEEEEECH* 

Ang bilis ng pangyayari. "Bitawan niyo ko!" Nakikipagsuntukan ngayon si Ryu at si Dom dun sa mga lalaki galing sa Van. 

"Ano ba! Ano bang kailangan niyo?!" 

Bigla akong hinigit nung isang lalaki palabas ng Van at tinutok yung kutsilyo sa leeg ko. "Wag kayong gagalaw kundi 

papatayin ko 'tong babaeng 'to!" Napatigil si Dom at si Ryu. 

Diyos ko po! Ayoko pang mamatay T^T 

Sinuntok nung Dalawa pang lalaki si Ryu at Dom sa tiyan. Masakit yun ha -.- 

"Ryu! Dom!" sigaw ko. 

Fvck! 

Sinama rin nila ako sa Van nila. Sh*t. 

Nilagyan nila ng Handcuffs yung Kamay ko. "Pakawalan niyo kame! Sino ba kayo ha?!" Sige lang Denise, asa ka namang 

sasabihin nila kung sino sila -.- 

"Tumahimik ka kung ayaw mong patulugin kita!" 

"Edi tatahimik! Bwiset, Ka-BV kayo" Hanep akong makipag-usap sa kidnapper ko ha. 

"Boss, nakuha na namin sila... May kasama pong lalaki at babae... eh boss hadlang sila sa plano... opo... sige po 

dadalhin namin diyan... opo opo... sige ser" Sino yung impaktong nagpakidnap samin ha?! Gusto niya ng away?! 

Bigla akong nilagyan ng blindfold. SH*T talaga. 

After 20 minutes siguro, naramdaman kong tumigil yung Van. "Ano ba! Pwede naman akong maglakad, gabayan niyo 

lang ako" Pano ba naman kase, ginagawa akong sako nitong mga to. Sa Balikat pa naman buhatin? Tsch. 

"Wag ka ngang maingay! Leche" sabi sakin nung bumubuhat sakin. 

Nung tinanggal yung blindfold namin. Isang lalaki ang nasa harap ko. Naka-formal suit siya. Ang gwapo niya... TEKA! Ano 

ba naman Denise! Nagkaka-crush sa kidnapper mo? Hutcha. 

Nung medyo lumapit na siya, mas luminaw yung itsura niya... 

Teka... kilala ko 'to… 
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"IKAW?!?!" Sigaw naming dalawa sa isa't isa. 

 

 

Bakit sa dinami-rami ng pwede kong makita SIYA Pa?! 

Lecheng Buhay nga naman 'to. 

"Magkakilala kayo?" tanong sakin ni Ryu. 

"Long time no see Agent D" sabi ng aming Kidnapper. 

"Long time no see rin Clyde." Ang bitter ng pagkakasabi ko. 

Siya si Clyde Castillo, ang aking First Love. He used to work as an Agent tulad ko. Love at first sight nung una kong pasok 

sa Organization. Halos araw-araw kaming magkasama hanggang sa dumating yung araw na niligawan niya ako. Tapos 

naging kame. After 3 months, nalaman kong Double Agent pala siya. Nasaktan ako dun, as in. Tagos sa puso. 

Di ko na siya nakita after niyang matanggal. He didn't even bother calling me o kahit manlang isang text. 

"Oh Bam, ba't ang bitter mo sakin?" sabi niya. 

"Wag na Wag mo 'kong tatawaging Bam. G*go ka." 

Bam ang tawagan namin dati. Tsk. 

Nag-smirk siya. "Di mo manlang ako na-miss? Kasi ako, na-miss kita" 

"Tang*na mo, tantanan mo nga ako. Talagang hindi kita na-miss, ano ka? Chicks? Lul" 

"Ganyan ba makipag-usap sa boyfriend mo?" 

"BOYFRIEND?!" Todo-react naman si Dom at Ryu. 

"Nananaginip ka ata? Simula nung araw na iniwan mo 'ko, wala na tayo nun." Sabi ko. 

"Di pa naman tayo nagb-break so you're still mine" -_____________- 

"G*go, break na tayo. O ayan, masaya ka na? Ba't mo ba kami kinidnap?" 

"Si Mr. Xavier lang naman ang pakay ko. Sa kasamaang palad, napasama ang dalawang extra" sabi niya. 

Extra? Ako kaya ang bida sa kwento ito. Pinagsasasabi nitong unggoy. 

"Ay Oo nga pala, you're working for Jackie Reyes nga pala." Sabi ko. 

@______________________@ 

"Yep, I'm going to do anything to make her happy" Sabi niya. "Even if it means I have to kill." 
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Tumalikod siya at sinimulang i-assemble yung baril. Ako naman, tumayo. Kanina ko pa natanggal yung handcuffs ko, 

Sadyang tanga lang sila. Para sakin, mas madaling maka-takas sa handcuffs kesa sa Rope. I don't know why. 

Nilapitan ko si Clyde at Sinipa sa kanyang you know :)) 

"OW, SH*T" 

Kinuha ko yung baril ni Clyde tapos tinanggal yung Handcuff ni Dom at Ryu. Sa totoo lang hindi naman nila dapat kami 

makikidnap agad kaso gusto kong malaman kung sino ang mastermind sa pangingidnap samin kaya sumama nalang ako. 

"Til we meet again, Bam" sabi ko. 

Kinuha ko yung susi ng kotse ni Clyde tapos Umalis na kami. Ganyan lang kadali, mas magaling pa ako kay James Bond. 

De'joke. -.- 

"NAGKA-BOYFRIEND KA NA?!" -Dom 

*PAK* 

"Malamang, ano ko? Tibo?" Kanina pa ako tinatanong nitong lalaking 'to tungkol dun sa nangyari kanina. 

"So yung lalaking muntik na akong patayin ay ex mo... Hanep" -Dom 

"Ba't di mo kinekwento yan?" -Ryu 

"Ayokong pinag-uusapan yung lalaking yun. He's not worth my time." Sabi ko. "Una na ako." 

Hinawakan ni Ryu yung kamay ko tapos hinila ako paupo. "Wait lang, may sugat ka pa oh" Tinuro niya yung sugat sa 

wrist ko gawa nung handcuffs. Hindi ko yun napansin ah. 

Nilagyan ni Ryu ng Betadine. "Oww... Ouch! Dahan dahan, masakit!" Sabi ko. 

"Tapos na" Tapos nilagyan niya ng kung-anumang-tawag-dun-sa-nilalagay-sa-sugat. 

"Thank you, alis na ako ha" 

"Hatid na kita, pupunta rin naman ako sa pinsan ko" 

"Okay, Dom una na kami" sabi ko kay Dom. 

"Sige, Ingat ka tanga ka pa naman" 

-__________________________- Pakhim. 

Ano ba dapat gawin ko para mawala ang galit ni Jackie kay Dom? Hindi ko naman pwedeng ibalik ang buhay nung 

kapatid ni Mark. Hay buhay -.- 

THE NEXT DAY :"> 

"Denise, may nakuha kaming information mula sa kaibigan ni Rina na binubully daw siya sa school nila. There's a 

possibility na ito ang dahilan kung bakit siya nag-suicide" -Secret Agent 

Sana nga yun ang dahilan. Suko na ako sa pagiging Bodyguard. -____-" 
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\o\ Stretch to the left. 

/o/ Stretch to the right. 

\o/ Hiyaaaaaaaaaaaa! 

Ang sakit ng katawan ko gawa nung pagkakabuhat sakin nung mga kidnappers nung isang araw. Pero wapakels na ako 

dun, ang ganda kaya ng eksena nung hinatid ako ni Ryu. Ehem, Flashback. 

Flashback 

"Wag mo masyadong isipin yung nangyari, hindi bagay sayo yung naka-simangot" Sabi ni Ryu habang pinipisil yung 

cheeks ko. Nandito kami sa sala, sabi ko kasi na mag-kape muna siya bago umalis. 

Sumandal ako sa balikat niya. "Haaaay, bakit ba kasi napaka-babaero ng kaibigan mo? Ba't di ka niya tularin? Gwapo, 

Mabait, Mapagmahal, Matalino, Stick-to-one." 

Pwede bang kopyahin yung ugali ni Ryu sa USB tapos isaksak sa kokote ni Dom? Gahd. =____= 

Tumawa ng mahina si Ryu. "Denise, let's go on a date?" 

End of Flashback 

Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Maiihi ako sa Kilig :"> Anak ng tokwa! >.< 

Anung susuotin ko? Anung gagamitin kong pabango? Anung sapatos ang isusuot ko? Anung suklay ang gagamitin ko? 

Aling toothbrush ang gagamitin ko? Enebe =_______________= 

Kinuha ko yung iPhone ko at dinial ang unang una kong kaapliyedo na nasa phonebook. Ella Valderama. 

"Hello Denise? Bakit? Alam mo, kung may sasabihin ka nanamang pambwisit sakin ibaba ko na to" 

"Ella wait! I need your help" 

"Okay, anung pinakain sayo ni Tita at ako ang sinasaklolohan mo?" 

"Tsk, please pumunta ka na dito sa bahay. I need help, emergency to" 

"O sige sige, I'm on my way" tapos binaba na niya yung tawag. 

After 200 laps ng kakaikot sa kwarto ko, *TOK TOK TOK* Binuksan ko yung pinto at YAAAAY! Andito na si Ella! For the 

first time niyakap ko siya. 

"Insan, tulungan mo ko..." Sabi ko sa kanya na parang walang buhay. 

"Saan ba at napaka-lambing mo ngayon?" tanong niya sakin. 

"May date ako, wala akong masuot" 

Tapos natawa siya. "Yun lang pala ang kailangan para bumait ka. HAHAHAHAHA!" 

*PAK* 
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"Aray ko T^T" Binatukan ko kasi si Ella. Hihihii :"> 

"Dali na INSAN, tulungan mo na ako INSAN. Ano ba dapat ang suotin ko, INSAN?" sabi ko sa kanya. 

"Maka-insan naman to, oh dali. Patingin ng cabinet mo" 

Tinulak ko siya papasok ng walk-in closet ko. "Wala akong masuot na damit!" 

Napa-nganga si Ella pagpasok niya. "Walang Masuot? Eh punong-puno nga yung cabinet mo eh. Pinaglololoko mo ba 

ako?" 

"Eeeeeeh, hindi nagf-function yung utak ko ngayon. Dali na, pilian mo ako ng outfit" Naka-pout ako. 

"Sige na nga" Tapos hinila niya ako paupo dun sa harap ng mirror ko. "Diyan ka lang" 

Dampot dito, Tapon doon. 

Parang dinaanan ng bagyo yung cabinet ko dahil lahat na ata tinignan niya. 

After 81492759849232 Years. Natapos rin kami! 

"Sino ka at ano ang ginawa mo sa kapatid ko?" Napatingin ako sa pinto. Ang aking magaling na ate. Bigla niya akong 

niyakap. "Bhe, sorry kung ang immature ko ha? Sana mapatawad mo ako, nadala lang ako ng emosyon ko. Sorry 

talaga" 

Nararamdaman ko yung namumuong luha sa mata ko. *PAK* Binatukan ako in Ella. "Hoy ikaw, ang hirap hirap 

maglagay ng make-up tapos sisirain mo lang ha?" 

"Ate, wag ka ng magpapakatanga sa isang lalaki ha?! Hayaan mo silang magpakatanga sayo" sabi ko kay Ate. 

HAHAHAHA! Hanep rin ako magbigay ng advice noh? 

"Wag kang mag-alala, maghahanap ako ng sarili kong Ryu" 

*BEEP BEEP* 

"Speaking of the Angel, hahaha! Gora na Sis! Andyan na Prince Charming mo" Sabi sakin ni Ate habang tinutulak ako 

palabas ng bahay. 

Pagkalabas ko ng bahay... 

Tinignan ako ni Ryu from head to toe. Tapos may smile na nag-appear sa face niya. "Anata wa utsukushi yo" Sabi niya 

sakin. 

"Naintindihan kita, Grabe" Sabi ko in a sarcastic way. Pano ba naman kase, nagjapayuki siya sa harap ko. Para namang 

marunong ako nun diba? 

Natawa siya. "Sabi ko ang ganda mo. Tara na?" 

Pinagbuksan niya ako ng door. Bwahahahahaha! Ang Swerte ko talaga sa lalaking 'to! Buti nalang di ako tuluyang 

nahulog kay Dom =.= Nakalog lang siguro yung utak ko nung sa Hawaii. Siguro yung utak niya rin nakalog nun, kitamo 

naman kung paano niya ako tratuhin ngayon. Dinaig ko pa alipin. 
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Teka, ba't ba si Dom ang iniisip ko eh si Ryu ang ka-date ko? Bad Denise, Bad! Two timer utak mo. Diba galit ka sa mga 

two-timers? Sabi mo pa nga dapat sa kanila binibitin ng patiwarik, try mo kayang ibitin ang sarili mo tutal nagiging ganun 

ka na rin naman? 

=__________________________________________= 

Naalala ko tuloy nung tinawagan ako ni Dom. Bwahahhaha! :)) [Day 1- Contract] 

"Mayaman ka naman ah? Wala ka bang security diyan?" 

"Meron" 

"Meron naman pala eh! Sa School nalang kita hihintayin" 

"Tsss, Arte naman nito. Sige na nga" 

"Aba--" 

Toot Toot Toot! Babaan ba naman ako?! Grrr, kung di ko lang talaga assignment to baka napatay ko na siya. Ano ba 

pwedeng cause of death para sa kanya? Naibitin ng Patiwarik? Nilunod sa Pasig River? Pinakain sa mga pating sa 

Bermuda Triangle? Pinakagat sa mga Antik? Parang lahat naman maganda. 

I hate it when I have to be nice to someone I really want to throw a brick at. Kailangan ko maging sweet at caring 

towards Dominic Xavier? YUCK. Parang di kakayanin ng bladder ko. Erase nga! 

ANO BA DENISE?! PURO KA NALANG DOM! AYAN SI RYU OH, ANG PERFECT PRINCE MO TAPOS YUNG GURANG NA YUN 

PARIN ANG NASA UTAK MO?! SINONG ESPIRITO BA ANG SUMAPI SAYO AT PAPALAYASIN KO HA?! SINO?! 

"Ryu..." 

"Oh? May Problema ka ba? Para kang bata na inagawan ng candy diyan" 

"Suntukin mo nga ako sa mukha, isa lang." 

*SCREEEEECH* 

"Hoy ano ba?! Sabe ko Suntukin mo ako hindi bawian ako ng buhay!" Sigaw ko sa kanya. 

Biglaan ba namang pumreno? Pano kung may kotse sa likod namin ha?! Edi kanina pa kami naaksidente. 

"Eh ikaw eh, bigla ka nalang nagpapasuntok diyan." =_______= 

"Sorry naman, sige na. Drive ka na ulit" sabi ko. 

Nagsimula na ulit siyang mag-drive. Ikaw kasi Denise eh, ewan ko ba sayo. Sana mahulugan ako ng malaking bato 

mamaya para mamatay na ako. Nagkakasala na yung utak ko eh. 

(a/n: Utak daw @_____@) 

Wag niyong pansinin si Ms. Author. Laging ganyan yan eh, SIPSIP. Lagi nalang panira sa moment. Kita mong 

pinapagalitan ko sarili ko dito tapos bigla nalang lilitaw. Tsk. 
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After isang Napaka-habang drive. Sa wakas! Nandito na rin kami. Yeheeeey! 

Saan kamo? MALAY KO BA! ^_^ Naka-blindfold kaya ako. Part daw ng surprise sabi ni Ryu. Maki-sakay nalang ako, 

minsan lang to maging sweet hahaha! 

Minsan lang daw @____@ 

Inalalayan niya ako papunta kung saanman. Tapos, "Oh, pwede mo ng tanggalin yung Blindfold mo" Sabi niya sakin. 

Sumunod ako. Wahihihihiii. 

Pagkaalis ko nung Blindfold. O__________O 

Gusto niyong malaman kung nasaan ako? Nasa Paradise! Joke ^___^ 

Kasi naman, ang ganda masyado dito! Mala-paraiso yung lugar. Ang hirap i-describe kung gaano ako na-shock sa lugar na 

ito. Akalain mo, meron pala nito sa Pilipinas?  

 

Agad akong umupo dun sa parang Kutson sa sahig. Buti nalang at hindi ako naka-dress ngayon. Naka-leggings ako na 

animal print ang design. Bwahahahaha! 

Biglang may kinuhang Gitara si Ryu dun sa may tabi ng puno. Di ko yun napansin ah. 

"Kantahan kita" Sabi niya with a HOT HOT HOT DIGGIDY HOT SMILE! 

Umupo siya dun sa isa pang Fluffy Cushion sa harap ko. Sinimulan niyang i-strum yung guitar. 
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Now Playing: God Gave Me You 

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

For all the times I felt cheated 

I complained, you know how I love to complain 

For all the wrongs I repeated 

Though I was to blame, I still cursed that rain 

I didn't have a prayer, didn't have a clue 

And then, out of the blue 

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

Alam niyo yung Kinikilig? AKO YUN EH! Pramis, ako talaga yun. Para akong natatae dito na ewan! Kantahan ba naman 

daw kasi ako ng God Gave Me You. 

Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! 

Gusto ng Lumundag ng Puso ko! 

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

God Gave me you to show me what's real 

There's more to life than just how I feel 

And all that I'm worth is right before my eyes 

And all that I live for, though I didn't know why 

Now I do, 'cause God gave me you 

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

Umaaaay! Nakatingin pa siya sa mga mata ko habang sinasabi yun "God Gave me You" 

Tokwa naman Ryu! Pano ako kakain nito mamaya kung sa pagmamahal mo palang eh busog na busog na ako? 

Wahihihihii, epekto talaga ng pag-ibig sakin. 

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

For all the times I wore my self-pity 

Like a favourite shirt, all wrapped up in that hurt 

For every glass I saw, I saw half empty 

Now it overflows like a river through my soul 
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From every doubt I had, I'm finally Free 

And I truly Believe... 

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

Ayan nanaman yung stare niya na napakagwapo! 

Lord, wag niyo pong kukunin sa akin ang lalaking nasa harapan ko ngayon. 

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

God Gave me you to show me what's real 

There's more to life than just how I feel 

And all that I'm worth is right before my eyes 

And all that I live for, though I didn't know why 

Now I do, 'cause God gave me you. 

In your arms I'm someone new 

With every tender kiss from you 

Oh I must confess, I've been blessed 

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

Bigla siyang tumigil sa pagtutugtog sa gitara tapos Hinawakan niya yung kamay ko at hinila ako patayo. Nilagay niya yung 

kamay ko sa Leeg niya tapos yung kamay niya sa waist ko. 

Ehem, Hindi ako marunong sumayaw pero ayos lang. Pa-sway sway lang naman kami. 

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

God Gave me you to show me what's real 

There's more to life than just how I feel 

And all that I'm worth is right before my eyes 

And all that I live for, though I didn't know why 

Now I do, 'cause God gave me you. 

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

Nagulat ako kasi bigla siyang lumuhod sa harap ko. 

"Will you be my Girlfriend?" 

Pwede wife nalang? Wahihihi, joke lang yun! ^______^ Bata Bata ko pa, ang landi ko na. 
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At Syempre binigay ko ang Matamis kong, "OO" 

 

 

Spell Baliw? A-K-O! 

Kahapon pa ata ako nakangiti. Sadyang Maganda kasi ako. Monday nanaman at ako'y papasok na sa school. Pero 

syempre hindi ako commute ngayon. Mabait ang aking BOYFRIEND. Waaaaa! Ang adik ko na ha? Ang sarap palang 

tawagin si Ryu bilang BOYFRIEND. 

Okay Denise, Tama na yan. Pumasok ka na. 

Pagbaba ko ng Hagdan, nakita ko si Ryu na nakikipag-tawanan kay Ate. "Oh Andyan na pala ang Prinsesa, Gora na kayo 

Sis. Mala-late kayo niyan" Hilig rin ni Ate sa GORA noh? "Ay siya nga pala, mala-late ako ng uwi mamaya. May Date 

ako" 

:O 

Define SHOCKED? 

"MAY DATE KA ATE?! OHMYGOSH OHMYGOSH! IKWENTO MO SAKIN KUNG SINO YUNG LUCKY GUY PAG-UWI MO 

HA?! YOU HAVE TO SPILL ALL THE JUICY DETAILS. WAAA KINIKILIG AKO!" Napatalon pa ako sa kinatatayuan ko hahaha! 

*Cough* *Cough* 

"Ay Sorry Ryu, Tara na nga. Pasok na tayo at baka maihi pa ako sa kilig dito" Hinawakan ko yung kamay ni Ryu tapos 

hinila siya papalabas. Bwahahahaha! Meron na akong karapatan para makipag-HHWW sa kanya. 

Pinagbuksan ako ng door, YAAAAAY! Nakakakilig. >/////< 

(A/N: Mga Readers pagpasensyahan niyo na po ang kabaliwan ni Denise. Lahat nalang ng ginawa ni Ryu nakakakilig 

para sa kanya. Ganyan daw pag-inlove? Di ko pa nae-experience yun eh. Hahaha! Naunahan pa ako magka-lovelife.) 

Inistart na ni Ryu yung kotse. Tahimik lang kaming dalawa pero may napakalaking ngiti sa mukha namin. Kinikilig ako 

masyado. :"> 

Pagkadating namin sa school. HHWW ulit. Rinig na rinig ko yung mga chismisan ng mga haliparot kong mga schoolmates. 
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"OhMyGosh, look girls. Si High Prince Ryu at si Ms. Valedictorian natin. HOLDING HANDS!" 

"Waaah! I'm so jelly of that girl. Ang gwapo ng boyfriend niya tapos napaka-gentleman pa" 

"That should be me..." 

Ang o-OA naman nila pero Kinikilig parin ako. Pinuntahan namin sila James, Kym at Dom sa canteen. "Yo Guys!" bati ni 

Ryu sa kanila. 

Lahat sila napatingin sa kamay naming dalawa. "Am I thinking what I think it is?" May ngiti na nag-appear sa mukha ni 

Kym. "KAYO NA?!" 

"Yeah, kami na" Sabi ko with matching Blush pa :"> 

"HWAAAAAAAAAAAAAAAAAH! Magpapaparty na ba ako?!" Sigaw ni Kym na may halong talon effect. "Ikwento mo 

sakin LAHAT! Every detail. From how he asked you down to how you answered him" 

"G-Ganito kasi--" 

"Hoy Monkey, tara na. May general practice tayo para sa contest" Hinawakan ni Dom yung kamay ko at dali-dali akong 

hinila papalayo kina Kym. 

Nagk-kwento po kasi ako eh. Bastusan lang dre? With matching 'monkey' pa ha. 

Pagkadating namin dun sa Gym, naka-ready na yung gagamiting stage para bukas. Oo, tama pagkakabasa niyo. BUKAS na 

yung pageant. Pwede na ba akong mag-hyperventilate ngayon? 

Inalalayan ako ni Dom paakyat ng Stage tapos binato niya sakin yung mic. Buti nasalo ko kundi landing to sa mukha ko. 

=.= Napaka-gentledog. Di nalang iabot ng maayos. 

"Iniba ko nga pala yung song natin" 

"HAAAAA?! Eh teka, bukas na yung contest ah. Di ko pa nga nap-practice yung song, ni hindi ko nga alam kung ano 

yung pinili mo eh" Natataranta kong sagot. 

"Promise, alam mo to *wink*" O____________Ov 

Biglang nag-start yung music mag-play... 
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"Ano ba naman Denise, wag kang malikot!" Pinalo ako ni Ate sa braso. 

Hindi kasi ako mapakali. Ang gulo ng utak ko. Excited ako, at the same time, kinakabahan ako. Gusto ko ng umakyat sa 

stage pero parang gusto kong mag-backout. Ang gulo talaga! 

Pinitik ni Ate yung noo ko. >/////< Masakit huh. 

"Wag kang makulit, para kang natatae diyan eh" 

"Aish, wag ka ngang ganyan. Baka mamaya matae ako sa stage. Sige ka, ikaw sisisihin ko kapag nangyari yun!" Para 

lang akong may sira sa ulo sa pinagsasasabi ko. 

"Ewan ko sayo. Siya nga pala, kasali rin daw si Gian sa Pageant ah" 

"Gian? Gian who?" 

"Gian Ong, yung Anak ng Bestfriend ni Mommy" 

Ah Oo, si Gian. Yung anak ni Tita Anne na may crush sakin. Gwapo naman siya kaso compare sa aking boyfie, waley na 

waley siya. Naging ka-close ko siya last year kaso nagkahiwalay kami ng section this year kaya ayun. Nawala rin yung 

friendship namin, Haha! 

"Oooooooh, Si Gian. Pero mas gwapo naman si Dom kumpara dun kaya mas malaki pag-asa naming manalo" -Ako 

Totoo naman diba? Haha! ^___^v 

*PAK* 

"Aray ko Ate T.T Bakit mo ko binatukan?" 

"Sikat rin si Gian sa school niyo noh. 50/50 ang chance niyo of winning" 

Napaka-supportive mo teh. T.T 

"Ay basta, ang importante maganda ako" 

FAST FORWARD 

Pinagpapawisan yung kamay ko. 

*TSUP* 

Napatingin ako. O___________Ov 

"Wag kang kabahan" 

"Eeeh, ang daming tao sa stage oh" 

"Edi isipin mo nalang na ako lang ang audience niyo" 

"Edi mas lalo akong kinabahan! Aish, dun ka na nga sa audience. Haha" 

"Good Luck ha" 
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"Thanks" 

Bumalik na si Ryu dun sa pwesto niya sa audience. 

Pagkatapos kumanta ni Gian at nung Partner niya ng Never Let you Go, nagkatitigan kami sa backstage. Ningitian ko siya 

at ganun din ginawa niya. 

Ang awkward, shet. 

"Good Luck" Tinapik niya shoulder ko. 

"Thanks, galing niyo ah" 

Ngumiti lang siya ulit tapos pumunta na sa iba pang contestants. Kami na T.T 

Umakyat na ako sa left side ng stage, nandun si Dom sa kabila. Nawiwindang ako, sandali lang. Hahaha! 

Biglang nag-start yung music. 

Pumasok na ako sa Stage. Hinawakan ko ng maigi yung mic at baka mahulog. Mahirap na. 

Sinimulan ko na yung pagkanta. 

Now Playing: Glad You Came 

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

Denise: 

The sun goes down 

The stars come out 

And all that counts 

Is here and now 

My universe will never be the same 

I'm glad you came 

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

Lahat na ata nakatitig sakin eh. Kaso di ako pwedeng magkamali at baka mapektusan ako ng partner ko. Ilang araw 

kaming nagp-practice tapos sisirain ko lang? No thanks. 

Lumabas na rin si Dom sa Stage. Rinig na rinig yung tilian ng mga babae. 

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

Dom: 

You cast a spell on me, spell on me 
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You hit me like the sky fell on me, fell on me 

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

Ang ayaw ko lang sa sayaw namin ay yung choreo. Ewan ko ba, pang malandi eh. HAHAHA! 

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

Denise: 

And I decided you look well on me, well on me 

So let's go somewhere no-one else can see, you and me 

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

Bigla niya akong inakbayan tapos hinawakan yung kamay ko. Gets niyo ba? Iimagine niyo nalang. 

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

Dom: 

Turn the lights out now 

Now I'll take you by the hand 

Hand you another drink 

Drink it if you can 

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

Holding Hands lang ba daw? Basta kelangan daw kasi SWEET ang dating. Like Yuck. 

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

Dom: 

Can you spend a little time, 

Time is slipping away from us so stay, 

Stay with me I can make, 

Make you glad you came 

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

Alam niyo yung magkadikit ang noo namin? HAHA! Dagdag hiyawan effect. 

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

Denise: 
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The sun goes down 

The stars come out 

And all that counts 

Is here and now 

My universe will never be the same 

I'm glad you came 

I'm glad you came 

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

Bigla siyang lumuhod. Shunga kasi ang choreo namin. HAHAHA! 

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

Dom: 

You cast a spell on me, spell on me 

You hit me like the sky fell on me, fell on me 

And I decided you look well on me, well on me 

So let's go somewhere no-one else can see, you and me 

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

Inikot ako ni Dom yung parang sa waltz. Yung twirlaloo thingy na parang princess na ewan. 

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

Denise: 

Turn the lights out now 

Now I'll take you by the hand 

Hand you another drink 

Drink it if you can 

Can you spend a little time, 

Time is slipping away from us so stay, 

Stay with me I can make, 

Make you glad you came 
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----------------------------------------------------------- 

Ang cute ngumiti ni Dom. Sana lagi nalang siyang nakangiti. Lalo siyang gumagwapo kapag nakangiti eh. Para siyang 

anghel na ewan. 

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

Dom: 

The sun goes down 

The stars come out 

And all that counts 

Is here and now 

My universe will never be the same 

I'm glad you came 

I'm glad you came 

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

Bigla siyang may inabot na rose sakin. Okaaay, wala to sa Choreo. Masyado namang pampakilig ang ginagawa namin 

haha ^____^v 

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

Denise: 

I'm glad you came 

So glad you came 

I'm glad you came 

I'm glad you came 

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

Matatapos na? Di pa. May kasunod to. 

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

Sabay: 

The sun goes down 

The stars come out 

And all that counts 
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Is here and now 

My universe will never be the same 

I'm glad you came 

I'm glad you came 

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

Biglang tumunog yung Fresh like Dougie. Kaya ayun, nag-dougie kami ni Dom on stage. Ay basta wag na nga natin i-

detalye, masyado akong natatawa sa pinaggagagawa namin eh. 

Nag-wave kami sa crowd tapos bumalik na backstage. Di ko napansin yung wire dun sa likod kaya natapilok ako. T.T Wa 

Poise naman oh. Tsk. 

"Uy Ayos ka lang?" Napatingala ako. Oh, Si Gian lang pala. 

"Ha? Ah, Oo ayos lang ako" Sinubukan kong tumayo kaso... "Ouch!" Masakit T.T Napaupo ulit ako sa sahig. Napaka-

wrong timing naman oh. Asar kasi tong heels. 

Naramdaman ko nalang na may bumuhat sakin. O_________Ov 

"Huy, baba mo ko. Ayos lang ako" 

"Dadalhin na kita sa Clinic, wag kang malikot" Ang awkward naman. 

Pagkadating namin sa clinic, nilagay ako ni Gian sa Kama dun tapos may nilagay na ewan yung nurse sa paa ko. After 

nung ginawa nung nurse, umupo si Gian sa tabi ko tapos ginulo buhok ko. "Di ka parin nagbabago hanggang ngayon" 

"Eh? Anung ibig mong sabihin?" Pinagsasasabi nitong lalaking to? 

"Tatanga-tanga ka parin" 

"OUCH ha?" Pinalo ko siya sa Braso. "Alis ka na nga. Shoo, naaasar ako pagnakikita kita" 

*TSUP* 

"Bye Crush" Tapos umalis na siya. 

Aish. Ang sama talaga ng lalaking yon! Halikan ba daw ako sa cheeks. Gaaah. Pwede bang i-salvage niyo siya for me? 

Kahit ipa-massacre niyo lang. Isusumbong ko yung panget na yun kay Tita. >.< Si Ryu babes lang ang pwedeng humalik sa 

cheeks ko. =.= 

After an hour, pumasok sa clinic si Ryu kasama si Dom. "Oy Ikaw, ba't ka nawala ha? Solo tuloy akong umakyat sa 

stage" 

"Umakyat...? NANALO TAYO?!" Tumango si Dom. "WAAAAAAAAAAAAAAAH!" Ang laki ng ngiti ko. Ahehehe, minsan 

lang naman manalo eh. "Owww" Kumirot tuloy yung paa ko. 

Lumuhod si Ryu dun sa may paa ko tapos pinisil pisil. "Okay ka lang ba?" 
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"Medyo masakit pero okay lang naman" 

"Hatid na kita pauwi sa inyo" 

"Ha? Di wag na. Papasundo nalang ako kay Papa" 

"Edi okay, para makapagpakilala na ako sa kanila" O________Ov 

"WWWHHAAAAAT?! As in, TODAY?" 

"Hinde, Bukas. Bukas pa kayo uuwi eh. Mago-overnight daw kayo dito sa clinic" Tsch, singit naman itong isa. Eynako. 

"Yup, tara na" Inalalayan ako ni Ryu papunta sa Kotse niya. Si Dom umuwi na rin. Natatakot ako sa magiging reaksyon ni 

Papa. T.T 

Sabihin ko kaya yung na nakawan ako ni Gian ng halik sa cheeks? Wag nalang. Sa Cheeks lang naman yun eh tsaka di na 

importante yun. 

Pagkadating namin sa bahay, Si Papa agad ang nasa gate. "Pa" Tumingin siya sakin at napatingin rin siya sa paa ko. 

"Anung nangyari sayo?" 

"Natapilok po ako kaya medyo napilayan" 

"Sino naman siya?" 

"Uhh... Siya po si Ryu... Boyfriend ko po" 

Nanlaki yung mata ni Papa. As in, O__________O 

"Good Evening po Sir" 

"Iakyat mo si Denise sa kwarto niya tapos mag-usap tayo" 

Hindi ako invited? T.T Baka kung anung gawin ni Papa kay Ryu Babes ko. Baka kung anu-ano ang ikwento niyan, mahirap 

na. Ayoko pang mamatay. Haha ^__^v 

So Ayun, dinala ako ni Ryu sa kwarto ko. "Matulog ka na, after kong kausapin dad mo uuwi na rin ako. Pahinga ka na 

ha? Wag ka na magf-facebook o twitter" 

"Yes Sir! Mag-ingat ka kay Papa ha? Mabait naman yan kaso may pagkahalimaw rin minsan" Bulong ko sa kanya. Baka 

mamaya nakabantay pala si Papa sa labas eh, mahirap na. 

"Sasanayin ko na sarili ko sa ugali niya ngayon palang. Matagal-tagal ang pagsasamahan namin kapag kinasal na tayo" 

Emeghed :"> Sandali lang, kinikilig ako. 

"Kasal Agad? PBB Teens? HAHAHA! Sige, go ka na." 

"Goodnight, I love you" 

"Goodnight, I Love you too" 
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Hinalikan niya ako sa forehead tapos umalis na. OhMyGoooosh, Goooosh, Goossh. Kinikilig kilig kilig kilig ako! Maiihi na 

ako sa kilig >////////////////////////////////////< 

Nagkulubong na ako sa kumot tapos natulog na. 

 

 

 

 

Dom's POV 

Nagbakasyon lang ako saglit sa pagiging Casanova at ngayon, nagbabalik na ako. Masyado kasi akong nagpaniwala sa 

isang maling akala. Akala ko kasi... Aish, past is past. Pabayaan niyo na nga yun. 

"Go Dom!" Sigaw nung mga babae na nanonood sa bleachers. 

Anung ginagawa ko? Nagba-basketball. Malapit na ang Intrams namin. Balita ko ang kalaban daw namin ay yung mga 

galing sa West Grove High School. Magagaling DAW sila but I'm sure na mas magaling kame kaysa sa mga yun. 

Biglang pumasok si Ryu sa Gym kasama si Denise. Pwede ko ba silang batuhin ng bola? One time lang oh. Naiinis ako sa 

pagiging sweet nila sa isa't isa. Hanggang basketball practice kelangan magkasama? 

(A/N: Wala ka kasing Lovelife tulad ko) 

Kaya kong magka-lovelife anytime, anywhere. -.- 

Hinagis ko yung bola at naka-shoot ako ng 3 Points. Naghiyawan yung mga babae. Tsk, ang iingay nila. Sinisira nila 

concentration ko. Pinasa ko yung bola kay Ryu tapos siya naman ang nag-shoot nung bola. 

Pumunta ako dun sa bleacher kung saan nakapatong yung gamit ko. "Tsk, Ubos na yung tubig ko" Bulong ko sa sarili ko 

habang nakahawak dun sa bote na wala ng laman. 

"Oh" 

Inabot ni Denise yung dala-dala niyang tubig sakin. "Ayoko namang mamatay ka dahil sa dehydration. Ako pa ang 

masisisante niyan. Inumin mo na to" Kinuha ko at ininom. 

Oo nga pala, Bodyguard ko siya. Nawala sa isip ko. "Buti naman at naisip mo pa ako. Masyado kang naka-focus sa syota 

mo eh" Sabi ko sa kanya. 

Bigla siyang nag-pout. "Sorry na, minsan lang kasi to mangyari sa buhay ko. Babawi nalang ako sayo, Starbucks tayo 

mamaya?" Aya niya sakin. 

Tumango nalang ako. Bigla kaming napatingin kay Coach na biglaang sumipol. "Ano ba yan Ryu, keep your head in the 

game!" Nakaupo sa sahig si Ryu at hingal na hingal. 
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Agad na tumakbo si Denise papunta kay Ryu. Tapos na ba kami mag-usap? Hindi pa yata. Naaasar ako sa kanilang dalawa. 

Ang sarap nilang paghiwalayin. Si Ryu sa Northpole tapos si Denise sa Southpole. 

DENISE'S POV 

Tumakbo ako palapit kay Ryu na may dalang Facetowel at Water ng biglang... "Ryu, Are you alright?" Isang chuchung 

cheerleader ang nanguna sakin. At may dala pa siyang facetowel at Water =.= 

Walang Originality. "Okay lang ako" Bakit mo siya ningingitian? T.T Nandito ako oh, Hello? I exist. 

"Pawis na Pawis ka na, Tsk." Tapos bigla niyang pinunasan yung pawis ni Ryu. Aber! HALIPAROT si ate! Excuse me ho, 

may girlfriend na yung tao. Nandito oh, lingon ka. Try mo. Parang yung basketball game lang last time -.- 

As Usual, walang ginagawa yung boyfriend ko. Nagpapalandi lang. Lakas ng tama. Gantihan nalang tayo dre. Binalikan ko 

si Dom. "Pupunta ako sa bahay niyo mamaya, may naiwan kasi ako dun noong nag-overnight ako." Nilaksan ko ng onti 

yung boses ko para marinig ni Ryu. 

*BOOGSH* Napatingin kaming dalawa ni Dom sa may likod. "Ano ba yan Mr. Yamamura? Hindi ka na nga 

nagpapractice ng maayos tapos itutumba mo pa yang lalagyan ng mga bola. 20 Laps, NOW" Patas na tayo :) I love you. 

HAHA! 

Sinimulan na ni Ryu ang pag-takbo around the Gym. Ang sama kong girlfriend :( Pero sorry naman, hindi naman 

pwedeng magseselos ako tapos siya hindi. Unfair yun noh. 

(A/N: Wag niyong tularan yung mala-fictional na Ako. Baliw ako eh HAHA!) 

Si Dom nagpaalam na kay Coach na aalis na siya. At dahil sinapian ata siya, pinagbuhat niya pa ako ng bag. Nakiki-ride 

siguro sa aking evil plan. Matalino naman pala. Hindi na ulit ako lumingon kay Ryu. Pataasan muna kami ng Pride. Mauna 

siyang mag-sorry =.= 

Pagkalabas namin ng Gym, may isang haliparot na humarang samin. "Honey!" Kaway niya kay Dom tapos lumapit siya 

dito at hinalikan sa lips si Dom. Yikes, pwede ba dun sila sa Pulang Building at wag dito maghoneymoon sa harap ko? 

"Yes Honey?" Oh Yeah, I forgot. Casanova nga pala ang boss ko. 

"Kelan mo ba ako ipapakilala sa Parents mo?" Napatawa ako bigla. Ang sama ng tingin niya sakin. "Miss Valedictorian, 

may nakakatawa ba sa sinabi ko?" 

"Like Duuh, Tumawa ako diba? Ipapakilala sa Parents? HAHAHA! Joke ba yun? Feeling mo naman sineseryoso ka ng 

boyfriend mo para ipakilala ka sa parents niya. Flavor of the ano ka ba? Day? Week? Or Hour?" Mataray kong sagot 

with matching taas kilay at pamewang. 

"Listen, You. You---" 

"Nasa US ka ba para kausapin ako in English? Magtaglish ka nga. Nano-nosebleed ako sa Palakang english mo eh" 

"HA-HA-HA. Dami kong tawa, mga tatlo. Joke rin ba yun?" 

"Natawa ka diba?" 
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"Alam mo, wala akong panahong makipaglokohan sayo. Dom, Let's go" Nakapulupot na yung kamay niya sa braso ni 

Dom at ready to go na pero naka-steady lang si Dom. 

"Ano ba kita?" Tanong ni Dom sa kanya. 

"Uh Hello? I'm your girlfriend?" 

"I see, then we're through. Bye" Tapos hinila ako ni Dom papuntang parking lot. 

Nakita kong napanganga yung babae. HAHAHA! Pahiya ka. Mga majojolande kasi. Mana siya dun sa haliparot kanina sa 

Gym na nagpunas kay Ryu Babes ko. 

Nag-drive si Dom papunta sa Starbucks. "Dalawang Oreo Cheesecake, Isang Frappuccino at isang Chocolate Cookie 

Crumble" 

Umupo na kami dun sa table. After ilang minutes, kinuha na ni Dom yung order. "Bakit mo naman binreak agad yung 

haliparot kanina? Mukhang nage-enjoy ka pa naman sa pakikipag-PBB Teens sa kanya sa harap ko" 

"Haliparot? What a word. Jealous much?" 

"Mukha mo!" 

"Gwapo" 

"Saang Banda? Paki-explain nga" 

"Basta Gwapo ako" 

"At Maganda naman ako" 

"So? Bagay tayo?" 

"Tao tayo" 

"Ang gulo mo" 

"Lalo ka na" 

"Kumain ka na nga lang" 

"Pssh" 

"Gustung-Gusto mo akong kausap noh?" 

Ang lakas talaga ng hangin nito sa ulo. Kumuha ako ng malaking bahagi ng oreo cheesecake ko tapos sinubsob ko sa 

mukha niya. "Kumain ka nalang" 

"Ah ganun ha" Kumuha din siya ng oreo cheesecake tapos pinahid sa ilong ko T.T 

At ayun, parang pinasabugan ng cheesecake yung buong starbucks. Napalabas pa nga kami eh. "Ikaw kasi eh, ang kulit 

mo" Sabi ko sa kanya. 

"At ako pa talaga?!" 
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"Ikaw naman talaga. Iuwi mo na ako sa amin" 

"Akala ko ba may kukunin ka pa sa bahay?" 

"Joke lang yun, pinaparinggan ko lang si Ryu." 

"Sabi na eh, nagselos ka dun sa babae kanina" 

"Oo na, ako na yung selos. Tsk. Hatid mo na ako" 

"Nood muna tayo ng movie sa bahay" 

"Ano namang movie yan? Tsaka gabi na oh" 

"Edi sa bahay ka matulog" 

"Wala akong damit na susuotin" 

"Tutal Friday naman bukas at naka-Civilian tayo, suotin mo nalang muna yung mga pambabaeng damit dun sa bahay" 

"Oo na nga, Tsk. Makulit ka rin eh" Binigyan lang niya ako ng isang nakakalokong ngiti. 

Pagdating dun sa bahay nila, MOVIE MARATHON HANGGANG UMAGA! 

Tapos.... (-o-)zZzZZZzzZZZzzZZ 

With matching tulo laway. De'joke. 

“I'm at a payphone, Trying to call home. All of my change I spent on you” 

Umagang-Umaga may tumatawag. Ano ba naman yan =.= 

"Hellllooooooo?" 

"Anak, nasaan ka?!" Bigla akong napaupo sa kama. 

"D-Daddy, ano po kasi... N-Nasa bahay po ako ng kaklase ko" 

"Babae o Lalake?!" 

"S-Syempre naman p-po babae hehe" 

"Umuwi ka na dito sa bahay, may kailangan tayong pag-usapan" 

*TOOT TOOT TOOT* 

Kelangan talagang now na? Ang sarap sarap ng tulog ko eh. Ang lambot kasi nung kama dito sa guestroom ni Dom. 

Tinignan ko yung oras, 5:01 am T.T 8am pa ang pasok namin ngayon! 

Naligo na ako at sinuot ko yung dress na binigay sakin ni Dom kagabi. Malay ko nalang kung kanino to. Baka mamaya isa 

to sa mga damit ng chuchu niyang mga laruan. Ew, Baka mahawaan ako ng kalandian virus. V_________________V 
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Pagkalabas ko ng kwarto, "Nasaan si Dominic?!" Sigaw ng isang matandang babae mula sa Sala. Sumilip ako dun sa may 

hagdan. Curious ako eh. 

"Nasa Kwarto niya po ma'am, natutulog pa po" Natatakot na sagot nung isang maid. 

Biglang umakyat yung babae kaya tumakbo ako papasok ng kwarto ni Dom. Yun yung pinakamalapit eh. Inalog-alog ko 

siya. "Dom, Gising! May mataray na babae na papasok ng kwarto mo. Baka makita ako at mapatay ako ng wala sa 

oras. Huuy!" 

Napaupo siya bigla. "Mataray na babae na papasok dito? Si Mama, Patay! Dito ka dali" Tinulak niya ako papasok ng 

walk in closet niya. "Diyan ka lang, babalikan kita" 

"Bilisan mo, kailangan ko pang umuwi sa amin. Lagot ako nito kay Papa" Bulong ko sa kanya. 

"Dominic! Buksan mo yung pinto" -Mama ni Dom 

Sinara ni Dom yung pintuan at naiwan ako sa loob ng walk-in-closet niya na nakaupo sa sahig. Hindi ko marinig yung 

pinag-uusapan. Ang tahimik sa labas. Pwede na kaya akong umalis? Kaso baka mamaya nandyan pa yung mama niya. 

Tinignan ko yung oras. 6:30am na! Nilabas ko yung Phone ko at tumawag kay Daddy. 

"Asan ka na?!" Ang taray ng mga tao ngayon T.T 

"D-Daddy, mamaya nalang po after ng klase. Kapag pumunta pa po ako diyan, mala-late ako sa school. Ayoko naman 

pong mawala ang pagka-valedictorian ko" Palusot.com 

"Siguraduhin mong dito ka dederetcho ha?! Wag mong babalaking makipag-date kay Ryu ngayon" Pwede pabatok 

Daddy? Isa lang. =.= 

"Syempre naman po. Sige daddy, papasok na kami ng kaibigan ko. Bye po" Binaba ko na yung tawag. Baka mamaya 

kung anu pang sabihin nun sakin. Mahirap na. 

DOM'S POV 

"Ikaw bata ka, ano yung nabalitaan ko na nasaksak ka daw?" Di updated si Mama tungkol sakin. Tignan mo naman oh, 

kelan pa ba ako nasaksak? Ang tagal na nun ah. 

"Ma, Ang tagal tagal na nun ngayon mo lang nabalitaan? Magaling na nga yung sugat eh" 

*PAK* Ang brutal ng mga babae sa buhay ko T.T Ang hilig mambatok. 

"Bakit hindi mo manlang pinakulong yung sumaksak sayo? At bakit ka ba nasaksak?" 

Kasi niligtas ko yung babaeng mahal ko... 

"Natapilok kasi sa harap ko yung girlfriend niya, edi tinulungan ko. Ayun, akala inaagaw ko" 

*PAK* 

"Bakit ka ba kasi nasa Bar ha?!" 

Nagselos ako eh... 
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"Birthday party ng Kaibigan ko, nag-aya sa bar" Pwede na ba akong magkaroon ng award for best liar? O kaya gawin 

akong staff ng Palusot.com. 

*BOOGSH* O_______________Ov 

"Ano yun? Nanggaling sa Walk in Closet mo" Dali-daling lumapit si mommy dun sa walk-in-closet ko at binuksan. 

"AHHHH! SINO KA?!" Wala na, busted na T.T 

Lumapit na rin ako at nakita ko si Denise na nasa sahig at nakahawak sa paa niya. Nilapitan ko siya. "Okay ka lang?" 

Tanong ko sa kanya. 

"O-Oo, Okay l-lang ako" Tinulungan ko siyang tumayo. 

"Dominic Xavier, sino yang babaeng yan?! Kelan ka pang natuto na mag-uwi ng babae sa bahay?!" Ang ingay naman ni 

Mama =.= 

"Ma, girlfriend po ito ni Ryu na bodyguard ko" 

"Bodyguard?! Maghi-hire ka na nga lang, babae pa? Don't tell me inaagaw mo yan kay Ryu." Ang lakas ng katok ng 

nanay ko. Dinaig pa si Denise. 

"Aish, Ma naman. Ang panget naman nitong babaeng ito para agawin ko" 

*PAK* *PAK* Dalawang batok galing kay Mama at Denise T.T 

"Kelan ka pang natutong tumawag sa babae na panget?!" -Mama 

"Sinong panget ha?! Ang ganda ganda ko nuh" -Denise 

"Iha, anung pangalan mo?" Tanong ni Mama kay Denise. 

"Denise Valderama po" Tapos nag-shake hands sila. "Pasensya na po kung naabala ko kayo" 

"Wala yun. Hay ang ganda ganda mo naman. Bagay kayo ni Dom" Laglag panga naming Dalawa ni Denise sa sinabi ni 

Mama. 

"Ma, Di mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Girlfriend siya ni Ryu." 

"Girlfriend pa lang naman, hindi pa asawa. Pwede pang agawin" O__________Ov 

"Kung anuman yang pinaplano mo Ma, itigil mo na yan. Papasok na po kami" Hinila ko na papalabas ng Bahay si Denise. 

Mahirap na, baka kung anu pa ang lumabas sa bibig ni mama. 

DENISE'S POV 

Mana si Dom sa nanay niya, Weird. Although ang ganda ng mom niya ha. Akala ko pa naman mala-nanay ni Junpyo ang 

tipo nun pero ang cool niya. Cool na may pagka-weird. Napanood niyo yung Playful Kiss? Yung nanay ni Baek Seung Jo 

Oppa? Ang Weird niya diba pero ang Cool parin? 

Pagkadating namin sa School, nagkasalubong kami ni Ryu pero umiwas rin agad ako ng tingin. Kung yung pride niya 

napakataas, mas mataas parin yung sakin. 
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*FAST FORWARD NA NATIN* 

Okay, Nandito na ako sa bahay. Ano bang meron? Buong Angkan ata namin nandito. Joke ^__^ Ako, Si Mama, Si Papa 

lang naman. Ang OA ko kasi eh. 

"Pa, Ano po bang meron?" Ang tahimik kasi eh. Ang SLOOOW pa naman ni Dad magkwento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Pupunta ka ng US after ng Recognition. Doon mo na ipagpapatuloy ang pag-aaral mo" 
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DENISE'S POV 

Bakit ang unfair nila Daddy? Bakit kailangan nila akong ipa-tapon sa America? Hindi ba pwedeng ilipat nalang ako sa 

ibang college dito sa Pilipinas? Kaka-On palang namin ni Ryu tapos aalis na ako? Pano na yan? Pano na kami? LDR? Ang 

hirap nun teh T.T 

2 months nalang at matatapos na ang School Year namin. Ang bilis noh? Ayoko pa, Ayoko pang umalis. Paano ko 

sasabihin to kay Ryu? 

"Ba't ka umiiyak diyan?" Si Dom lang pala. Umiiyak pala ako? Ano ba naman yan. Kaya lagi akong binibigyan ng form sa 

drama club eh, hindi ko mapigilan ang emosyon ko. 

"Dom, pwede mo ba akong tulungan?" 

"Saan naman?" 

"Pagmukhain mo akong masamang girlfriend kay Ryu..." 

"Ha?! Bakit naman?" 

"Aalis ako pagkatapos ng Recognition. Pinapapunta ako nila papa sa America. Ayokong mahirapan si Ryu kung maglo-

long distance relationship kami. Alam kong may iba pang babae diyan na mas deserve siya kesa sakin. Ni-hindi ko nga 

nagawang tanggihan si Daddy..." Tumulo lalo ang mga luha ko. 

Bigla akong niyakap ni Dom. "Ba't hindi mo nalang sabihin sa kanya?" 

"Mas Masasaktan siya kapag umalis ako ng *sob* kami pa. Kung aalis ako ng *sob* ang alam niya ay masama akong 

girlfriend, it would hurt *sob* less." Sabi ko. 

"Tahan na, tutulungan kita. Pangako" 

Pangako? 

"Bakit ganun Dom? Ang daya naman nila. Kung kelan nakahanap na ako ng taong magmamahal sakin, tsaka naman 

nila ako ilalayo. Ang unfair nila..." 

"Sigurado ka na ba sa Desisyon mo?" 

Sigurado na ba ako? Ito na ba talaga? Iiwan ko nalang si Ryu? 

Syempre Hindi pero Kailangan. 

Tumango ako. 

At Nagulat ako ng bigla siyang kumalas sa yakap, hinawakan ang mukha ko at hinila ako sa isang halik. Kasabay ng 

paghalik niya ang pagpatak ng luha ko. 
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DOM'S POV 

Naglalakad-lakad ako sa hallway ng makita ko si Denise na nakaupo sa stairway. Nilapitan ko siya pero di siya kumikibo. 

Nagulat ako ng makita siyang umiiyak. 

"Ba't ka umiiyak diyan?" Tanong ko sa kanya. Tumingala siya. 

"Dom, pwede mo ba akong tulungan?" Tulungan? Saan? 

"Saan naman?" 

"Pagmukhain mo akong masamang girlfriend kay Ryu..." Nagulat ako sa sinabi niya. Ano ba ang pinakain sa kanya 

kagabi at nagkaganito to? 

"Ha?! Bakit naman?" 

"Aalis ako pagkatapos ng Recognition. Pinapapunta ako nila papa sa America. Ayokong mahirapan si Ryu kung maglo-

long distance relationship kami. Alam kong may iba pang babae diyan na mas deserve siya kesa sakin. Ni-hindi ko nga 

nagawang tanggihan si Daddy..." Biglang tumulo ang mga luha niya. 

Aalis siya? Di ko mapigilan ang sarili ko at niyakap ko siya. Ayoko, Ayokong nakikita siyang umiiyak. "Ba't hindi mo 

nalang sabihin sa kanya?" 

"Mas Masasaktan siya kapag umalis ako ng *sob* kami pa. Kung aalis ako ng *sob* ang alam niya ay masama akong 

girlfriend, it would hurt *sob* less." Sabi niya. 

"Tahan na, tutulungan kita. Pangako" 

Pangako? Nangako ako sa babaeng mahal ko na tutulungan ko siyang hiwalayan ang bestfriend ko? Nagpapakatanga 

nanaman ba ako? 

"Bakit ganun Dom? Ang daya naman nila. Kung kelan nakahanap na ako ng taong magmamahal sakin, tsaka naman 

nila ako ilalayo. Ang unfair nila..." Kung ako nalang sana ang iyong minahal. Ang tanga ko kasi, pinalagpas ko yung 

chance ko nung nasa Hawaii kami. 

*FLASHBACK* 

Bago kami pumunta sa Hawaii, kinausap ako ni Ryu. Busy si Denise, kausap si Kenzy. =.= Tsk, Di hamak na mas gwapo 

naman ako kaysa dun. 

"Liligawan ko si Denise pagbalik natin sa Hawaii" Nagulat ako sa sinabi niya. "Alam kong gusto mo rin siya kaya 

bibigyan kita ng chance habang nasa Hawaii tayo. Wag mong sayangin to ha? Minsan mo na akong pinaraya, 

bumabawi lang ako." 

*END OF FLASHBACK* 

Bigla kong nakita si Ryu na nasa taas ng staircase, nakatingin sa aming dalawa. Hindi siya napansin ni Denise kasi 

nakatalikod siya. 

"Sigurado ka na ba sa Desisyon mo?" Tanong ko kay Denise. 
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Tumango siya. Patawarin mo ako Ryu pero sa ngayon, kailangan kong tulungan ang babaeng mahal ko. Humiwalay ako 

sa yakap at hinalikan siya. 

Pagkatapos ng ilang segundo, naramdaman kong may humila sa kwelyo ng damit ko at sinuntok ako. Malamang, Si Ryu. 

"Tama na!" Biglang sigaw ni Denise kaya tumigil si Ryu. "Ryu, I'm sorry pero... hindi ikaw ang mahal ko. Sorry kung 

pinaasa kita pero si Dom talaga ang mahal ko." Sana, Sana totoo nalang ang sinabi mo. 

"Urasai..." 

"I'm sorry..." Tumulo ang luha ni Denise. 

"URASAI! Ii Kagen ni Shiro..." 

(Urasai - Shut up | Ii Kagen ni Shiro - Stop Messing Around) 

"Wag ka namang ganyan, hindi kita maintindihan eh. *sob* Don't make this hard for us. It's better that we let each 

other go... Patawarin mo talaga ako." 

*BOOGSH* Sinipa ni Ryu yung lamesa at tumaob ito tapos umalis na si Ryu. 

Napaluhod si Denise sa sahig at tuluyang umiyak. Pinilit kong lapitan siya at pinunasan ang luha niya. "Wag kang umiyak, 

tinulungan na kita sa gusto mo kaya dapat maging masaya ka..." 

Binigyan niya ako ng isang Pilit na ngiti. "Tara, Wag na tayo pumasok. Tutal hindi na rin naman ako magiging 

valedictorian, mag-cutting nalang tayo" Running for Valedictorian siya in her fourth year eh second palang siya ngayon... 

Gusto niyong malaman kung saan kami pumunta? =.= 

Sa Bar. Hindi ko siya pinigilang uminom. Magpakasaya muna siya. "HAHA, Alam mo ba Dom? Birthday ko ngayon. Ang 

ganda ng birthday gift ko sa sarili ko noh?" Birthday niya ngayon? O.O 

"Ba't di mo sinabi sakin? Edi sana sa ibang lugar kita dinala, baka mas mag-enjoy ka dun kesa dito." Pepektusan ko 

yung mga green minded. I meant amusement park =.= 

"Hayaan mo na, maganda naman ako" Lasing na nga. Tsk. 

5 Bottles Later, Knock out na yung kasama ko. Hindi naman kasi ako uminom, kelangan kong mag-drive noh. Binuhat ko 

siya papasok ng kotse ko. Dalhin ko kaya sa bahay niya? Kaso baka mapagalitan ito ng magulang niya. 

Sa Bahay na nga lang muna. Pagkauwi ko, Si Mama nagulat ng makita ako na buhat buhat si Denise. "Anak what 

happened?" Chismosa ka ma =.= 

"Siya nalang po tanungin niyo pag nagising. Wala ako sa posisyon para magkwento, Ma tulungan mo naman ako sa 

kanya" 

"Dalhin mo sa Guest room, Dali" Habang inaasikaso ni Mama si Denise, pumunta na ako sa kwarto ko. Ang sakit ng likod 

ko, ang bigat ni Denise T.T Pero kelangan kong masanay, malay mo sa future kami pala ang ikakasal. Joke =)) 

Owww, My Baaaack. 
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DENISE'S POV 

Ang bilis ng Panahon. Malapit na mag-end ang School Year. Sana, Sana isang panaginip nalang ito. Sana magising na ako. 

Masyado kong nasaktan ang lalaking mahal ko. T______T 

Ang Cold na niya sa lahat. Nagpalipat nga siya ng pwesto sa classroom eh. Kapag nagkakasalubong kami sa Hallway, 

parang invisible ako sa kanya. But I deserve this naman eh. 

I deserve to be treated like this. 

"Oh, Inom ka muna" Inabot sakin ni Dom yung Hot Chocolate na binili niya. "Alam mo, dapat nga ikaw ang nag-aalaga 

sakin. Ikaw yung bodyguard dito pero ako yung nagmumukhang muchacha" 

Napangiti ako. 

Si Dom ang lagi kong kasama. Siya na nga ang nagsusundo sa akin sa bahay eh tapos siya rin ang taga-hatid sakin pauwi. 

He's been taking care of me. 

"Wag kang mag-alala, magreresign na ako sa pagiging bodyguard mo. Tatapusin ko lang yung problema mo sa buhay 

tapos magq-quit na ako. Ayoko rin naman kasing maging pabigat sayo." 

"Wag ka ng mag-quit, matatapos na rin naman ang School Year" 

"Bahala na si Batman" 

Dumeretcho ako after classes sa Office ng Organization namin. Kailangan ko ng matapos ito. Kinuha ko yung mga contact 

number ng bestfriends ni Rina. 

Lahat sila pinuntahan ko at kinausap. And it's true. Nag-suicide siya dahil sa pangbubully. Ang bilis ko namang na-solve 

nito. =___________= Eynako. Ang talino ko talaga. 

Dahil bored ako, Dumeretcho ako sa Bar. Pagkadating ko sa Counter, "Vodka, Triple. On the Rocks with a Squeeze of 

Lime" Dere-Deretcho kong sinabi dun sa Bartender. 

"Ma'am, Hindi ka po ba Minor?" Ay tungaks. Mukha ba akong Minor? =.= 

"Mukha ba akong Minor sayo?! Are you saying that I look like a Brat? I know my age and you should know your place. 

Ka-BV." Sirang Sira na araw ko. Wala ako sa mood. 

"S-Sorry po ma'am. I'll serve your drink right away" Buti naman. =.= 

Siguro naka Lima na ako. Hilong-hilo na ako eh. Hindi naman ako sanay uminom. Kapag may occasions lang talaga ako 

umiinom. At dahil wala ako sa sarili ko, Pumunta ako sa Dance floor at nakipag-sayaw kung kani-kanino. 

Naramdaman kong may humila sa kamay ko papaalis ng dance floor. Hindi ko masyadong mamukhaan kasi nahihilo ako. 

"Ano ba! Bitawan mo nga ako!" Sinubukan kong kumalas sa hawak niya pero ang lakas eh. 

Naramdaman ko nalang na niyakap niya ako. Sino ba to? =.= Gah, Ulo ko. "Please don't be like this... Mahal kita at 

ayokong nakikita kang ganito" Familiar yung boses pero hindi ko makilala. Ugh. 

Nagising nalang ako at nasa kama na ako. My head still hurts. :x 
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"MAAAAAAAAAAAAAA!" Sigaw ko mula sa kwarto ko. 

"Batang to, Ang aga aga ang lakas makasigaw. At baket ka naglasing kagabi ha?!" 

"Ma naman, Ang aga aga nanenermon agad. =.= Sino naghatid sakin kagabi?" 

"Tsk, Batang ito talaga. Di ko kilala kung sino yung naghatid sayo. Naiwan ko sa taas yung salamin ko nung bumaba 

ako." Napaka bait talaga oh =.= Dami kong nakuhang information ha. 

*FASTFORWARD DAHIL TRIP KO EH* 

Alam mo yung Feeling na 1 Week nalang at aalis na ako? Nakakaiyak, Swear T.T "Dali na, Cable Car na kasi" Nasaan kami? 

Sa Amusement Park T.T 

Naaalala ko nanaman nung pumunta kami ni Ryu dito. Huhuhu. 

"Ayoko nga sabi..." 

"Please, Aalis ka na ng Pilipinas in One Week. Pagbigyan mo na ako" Bigla akong natauhan. Edi ayun, sumakay rin ako 

sa Cable Car. Nakakainis. Naaalala ko nanaman. 

"Wag kang matakot, andito lang naman ako eh" 

Ramdam kong tumulo yung luha ko. 

"Oh, bakit ka umiiyak?" Agad namang pinunasa ni Dom. 

"Ah wala, takot lang kasi ako sa matataas na lugar" Palusot ko sa kanya. 

"Wag kang matakot. Kung mahuhulog man tayo, sabay naman tayong mahuhulog" Sabay akbay sakin ng mahigpit. 

Ayan nanaman ang mga luha ko. Ano ba yan Denise! Diba dapat maging masaya ka kasi hindi na mahuhulog sayo ng 

tuluyan si Ryu? Stop crying. Ang pathetic mong tignan. 

Bakit hindi ko nagawang tanggihan ang sinabi ni Daddy? Bakit hindi ko nagawang ipaglaban yung nararamdaman ko? 

Para akong tanga na basta basta nalang pumayag. T.T 

Nagulat ako ng bigla akong niyakap ni Dom. "Dalawang Buwan ka ng umiiyak. Tama na. Baka maubusan ka ng luha 

diyan sa katawan mo. Sa linggong ito, ako ang magiging boyfriend mo. Wag ka ng umangal, ihuhulog kita dito sa cable 

car sige ka! Hayaan mong pasayahin ko ang huling stay mo dito sa Pilipinas" Napayakap nalang din ako sa kanya. 

Bakit ba ako binigyan ng isang kaibigan na tulad niya? Di ko rin siya deserve :| Wala akong blessing na nade-deserve. 

Dapat sakin itulak na palabas dito sa Cable car eh. T_____T 

"Pagkababa natin sa Cable Car, gusto ko iwanan mo lahat ng kalungkutan mo sa katawan mula ulo hanggang paa dito 

ha? Wag kang magtitira ng kahit 0.00000000001% at talagang ipapakatay na kita sa palengke" Ang kulit naman nito 

haha. 

Ayan na, ang lapit na namin sa dulo. This is it. Kailangan ko ng itigil ang pagka-emo ko. Ayoko maging lola basyang. 1 

Week, kailangang sulitin. Gaaaah! Mami-miss ko ang mala el nino na weather ng Pilipinas. Mami-miss ko yung matamis 

na ngiti ni Ryu T.T 
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*Tugsh* <---- Sound Effects yan! Kumontra sapak! 

Binuksan na nung babae yung pinto. Edi ayun, bumaba na kami. Okay, Hinga. Siguro para akong baliw kasi bigla nalang 

akong ngumiti. "Tara Dom, sakay tayo sa Roller Coaster!" Hinila ko siya dun sa linya ng roller coaster. "After natin dito, 

Kain tayo ng Palabok ha? Ay gusto ko rin pala ng Burget at Chicken at Liempo" Sabi ko. 

"Ha?! Ang dami mo namang gustong kainin. Nagpapataba ka ba?" 

"Eh kasi hindi ko na makakain yun pagpunta ko ng America. Ay, Gusto ko rin pala ng Kwek Kwek, Fishball, Kikyam 

(Aber malay ko spelling), Shawarma, Mais on stick ay pati yung Tokong" 

"Balik na tayo sa Cable Car, kunin ulit natin yung feelings mo. Natatakot ako sayo eh" 

"Feelings? Pinagsasasabi mo? Tara na dali. Sabik na akong kumain ng madami!" 

Pagkasakay namin sa Roller Coaster. Ayan naaaaa. 

"AAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!" Sigaw ko habang umikot yung roller coaster sa first loop. Nakakakaba 

pero ang saya! =)) 

"Ayan na yung next loop. Isigaw mo lahat ng feelings mo ha?" Sabi sakin ni Dom tapos ayan na yung loop. =D 

"AHHH GUUUTOM NA AKOOOOO!" Sigaw ko. 

"MAHAL KO GIRLFRIEEEEEENNDD KKOOOOOOO!" Sigaw naman ni Dom. 

Natawa naman ako dun. Tapos sa next loop. "AAAAHHH MAHAL KO RIN ANG BOOYFRIEEEND KOOOOOOOO!" Sabay 

tawa. Nakiki-ride lang ako. 

Pagkababa namin ng Roller coaster, Medyo hilo hilo kami pero tawa parin ng tawa. Aber, mga sinapian ata kami ng 

espirito ng kabaliwan. "Bili lang ako ng water" 

"Sige" Nung umalis na siya, medyo hilo hilo parin ako. May nakita akong lalaki na nakasandal sa may puno. Kamukha ni 

Ryu. Huh? Siya nga ba? Lumapit ako pero nung nakarating ako sa puno, wala namang tao. Takte =.= My mind is playing 

games with me. 

"Oh, ba't ka umalis? Eto oh tubig mo" Kinuha ko yung binili niyang tubig at ininom. 

"Ah Wala, Akala ko may butterfly" Magaling kasi ako magpalusot. 

"Eh diba takot ka dun?" 

"Kaya nga. Pupukpukin ko sana ng sandals ko eh" Bwahahaha! Ang brutal ko sa mga butterflies. 

"Baliw. Tara na nga Bah, kain na tayo" 

"Bah? o.O" 

"Tawagan natin, Bah. Short for Baliw" 

"Bah. HAHA! Ang Cute, tara na. Kain na tayo. Gutom na Gutom na Gutom na ako" Hinawakan ko yung kamay niya 

tapos hinila ko siya papunta dun sa kainan dito. 
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Alam mo yung feeling na halos araw-araw nalang kaming lumalabas? 4 Days nalang at aalis na ako. Examination namin 

ngayon. Di ako nag-aral. Stock knowledge lang ang gagamitin ko. What's the use of studying? =.= Di rin naman ako 

magiging valedictorian. 

Si Dom nag-aaral. For the First time. Wala kasi yan halos ginawa buong taon kaya ayan. Nakasubsob yung mukha sa libro 

at pilit na minememorise lahat. Pero matalino naman talaga yan. Ewan ko kung anung trip niya. 

After ng Exam, Aber nilabas na agad yung results o.o 

At talagang hangang hanga na ako sa sarili ko. 200/210 ang score ko. Nakaka :O. Si Dom naka Perfect. =.= Siya na, Siya na 

magaling. Pero ang kinagulat ko, Si Ryu 105/210. Kalahati. 75%. Pasang-awa. 

Pati yung mga teachers namin nagulat sa resulta. Sabi pa nga nung isa baka daw pinalit niya yung test paper niya sa isang 

estudyante pero hindi naman daw. T.T 

Inaya naman ako ni Dom this time na sumakay dun sa Ferris Wheel sa MOA =D Ang taas. Ang init =.= Wala manlang 

Aircon? Ang mahal mahal ng binayad tapos walang aircon? Walanjo. Dun nalang kami dapat sa Singapore. May aircon 

yung Ferris Wheel dun. 

"Para sayo nga pala" may nilabas siya maliit na box. 

"Ito talaga, Girlfriend mo lang ako for 1 week. Di mo na ako kailangang bilhan ng ganyan" Sabi ko. 

"Yun na nga eh, Girlfriend lang kita for One Week. Edi sulitin ko na" Binuksan niya yung box at sa loob, may isang 

kwintas na may pendant na letter D. Sinuot niya sa neck ko. "Wag mong iwawala yan. Pag winawala mo yan, hindi lang 

ikaw yung winala mo, pati narin ako" 

Alam mo Dom, Sana sa iyo nalang ako nahulog ng todo. :) Ang swerte ko sayo. Hay. 

After nung Ride, hindi ako sa bahay umuwi. Doon ako natulog sa bahay niya. Pag daw di ako natulog dun, mumultuhin 

daw ako nung multo sa bahay nila. Haha! Edi ayun, pinagbigyan ko na. 

Eto ako ngayon, nasa kwarto niya. :x Pektusan ko mga utak niyo. :D Bawal Green dito, Layas! Shoo! 

Yung ulo ko naka-higa sa lap niya. Gets niyo? Tignan niyo yung pic sa baba. 
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Ta's kunwari nasa kama. HAHA! 

Mga Utak niyo =.= 

"3 Days nalang..." Malungkot na bulong ni Dom. 

"Lungkot mo naman. Babalik pa naman ako ng Pilipinas ah? Siguro after 8 Years. Haha!" 

"Way to Cheer me up ha" 

"Sorry na Bah. Ayoko lang kasing umalis ng Pilipinas na super lungkot" 

"I know." 

*Tsup* Hinalikan niya ako sa noo. 

"Wag kang mabitin ha? Noo lang muna. Ayokong i-PBB Teens ka" Natatawang sabi ni Dom. 

"Baliw." 

"Sayo" 

"Corny" 

"Dahil sayo" 

"Pssh, Matutulog na ako. Bahala ka diyan" Tumayo na ako pero hinila niya ako pabalik sa kama. 

"Dito ka na matulog" 

"Asa ka naman. Mamaya kung anu pang gawin mo sakin" 

"Okay lang yun paninindigan ko naman" 

"Heh! Yoko dito" 

"Joke lang uy, dali na. Tabi na tayo. Girlfriend naman kita ah" 

"Pssh, ang bilis mo ha" 

"Mabilis rin kasing dumadaan ang mga araw" 

"Oo na, Nababaliw ako lalo sa kakornihan mo eh. Tara, tulog na tayo" Humiga ako sa tabi niya tapos nagtaklob ng 

kumot. 

"Bah, gawa muna tayo ng love story ng buhay natin. Para kapag may nagtanong kung paano naging kayo ng ex mo, 

may maisasagot ka" 

"Gravity? Pati ba naman yon?" 

"Oo naman. Kapag tinanong kung saan tayo unang nagkakilala?" 

"Hmmm... Edi classmates tayo" 
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"Tama. Tapos naging Bodyguard kita" 

"Kelan mo ako nagustuhan?" 

"Na-realize ko yun nung nasa Hawaii tayo. Yan ang sasabihin mo ha? Tapos niligawan daw kita agad agad pagkauwi 

natin sa Pilipinas." 

"Agad Agad? PBB Teens? Haha. Sige" 

"Tapos sinagot mo ako nung after ng contest natin. Dinala kita sa isang garden na may lake. Nag-swimming tayo 

doon" 

"Ang sweet naman natin haha" 

"Shh, daming angal. Tapos First Official Date natin as BF-GF ay sa Amusement Park" 

"Okay" 

"Tapos nag break tayo nung araw ng alis mo sa Pilipinas..." 

Sa Sobrang antok ko. Di ko namalayang nakatulog na pala ako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"... At hinding hindi ako makakamove on" 
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"Good Afternoon Passengers. This is the pre-boarding announcement for flight 89B 

to the United States of America. We are now inviting those passengers with small 

children, and any passengers requiring special assistance, to begin boarding at 

this time. Please have your boarding pass and identification ready. Regular 

Boarding will begin in approximately ten minutes time. Thank you" 

10 Minutes nalang. 10 Minutes nalang at aalis na ako ng Pilipinas. Lahat ng memories ko dito sa Pilipinas, nag-flash sa 

aking isipan. Lalo na nung first day ng pagiging Second Year student ko. Hindi ko aakalaing makakakilala ako ng mga 

kaibigan tulad nila Dom, James, Kym at Ryu. 

Naalala ko nanaman 2 days ago. Inaya ako ni James na pumunta sa resort nila sa Batangas. Ang akala ko si Dom at Kym 

lang ang kasama namin yun pala si Ryu din kasama. Ang awkward sa bus nun. 

At ang malala, nasiraan pa kami sa gitna ng daan. 

*FLASHBACK* 

"Ang bulok naman ng sasakyan niyo pre" Asar ni Dom kay James. 

"Bigat mo kasi kaya ayan, di kinaya ng makina" Sabi naman ni James. 

"Maghahanap lang ako ng tindahan, nagugutom na ako eh" Paalam ko sa kanila. 

"Samahan na kita" -Dom 

"Hindi na, baka kailanganin ni James ng tulong. Sandali lang naman ako" Ngiti ko. 

"Ingat ka ha?" Pinisil niya yung kamay ko. 

"Opo, Babalik ako agad" Naglakad lakad na ako dun sa lugar. Ang tagal ko ng naglalakad pero ni-isang tindahan wala 

akong nakita. Left, Right, Left, Left. Sandali, Paano ako napunta sa gubat? 

Tumingin ako sa paligid ko. Puro puno lang ang nakikita ko. Hala! Asan na ako? Diyos ko po, parang awa niyo na sana 

walang sawa dito o kaya bayawak. Masyado pa po akong bata para mamatay. Kung kakarmahin niyo po ako sa ginawa 

ko, ipabunggo niyo nalang po ako sa isang porsche. 

*Wuuusshhh* 

Hala?! Nakisali pa yung ulan. Kumaripas na ako ng takbo dahil nababasa ako ng ulan. At buti nalang at may nakita 

akong maliit na kubo. "Tao po?" Kumatok ako dun sa pinto pero walang sumagot kaya pumasok nalang ako. 

Walang gamit sa loob ng kubo maliban nalang sa isang frame ng kama, banig at isang unan. Ay hindi pala unan to. Sako 

lang pala na may plastic sa loob. Gusto kong tumawag kaso wala yung telepono ko. Wallet lang kasi ang dinala ko. 

Iniwan ko yung bag ko sa Van. 

Paano na ako? Hinahanap kaya nila ako? Hinahanap kaya ako ni Ryu? Hay. Malamang hindi. Assuming ko masyado. 

Bakit naman ako hahanapin nun? Sakit kaya ng ginawa ko sa kanya. Tagos sa puso. 

RYU'S POV 



Page 102 of 112 
 
"Ayan, Ayos na yung kotse!" Pagcecelebrate ni James. Sasakay na dapat ako sa Van pero napatigil ako nang marinig ko 

si Dom na may sinabi. 

"Sandali, Hindi pa bumabalik si Denise" Apat na oras ng inaayos yung kotse, hindi parin siya nakakabalik? Baka kung 

ano na nangyari dun! 

*Wuuushh* Biglang tumulo ang malakas ng ulan. Agad akong tumakbo papunta dun sa dinaanan niya kanina. "Ryu 

sandale!" Rinig kong hinahabol ako nila Dom at James pero hindi ako tumigil. Hindi pwedeng may mangyaring masama 

sa kanya. Ikamamatay ko kapag napahamak siya. 

Oo, Mahal ko parin siya. Sino ba namang tanga ang makakamove on ng basta basta sa isang babae tulad niya? Isang 

babaeng pinaligaya ang bawat araw mo? Masakit man yung ginawa niya sakin, siya parin ang laman ng puso ko. 

Halos Dalawang Oras na rin kaming naghahanap. Naghiwa-hiwalay na rin kami. Medyo napagod ako at tamang-tama, 

may nakita akong maliit na kubo. Makikisilong muna ako dahil basang basa na ako sa walang tigil na ulan. 

"Tao po?" Walang sumagot. "May Tao po ba?" 

Pero this time, Isang malakas na sigaw mula sa loob ang narinig ko. Agad ko ng binuksan yung pinto at nakita kong 

nakaupo sa sahig ang isang babae. Nakahawak siya sa ankle niya. Nadulas siguro. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan 

yung paa niya. Napatingin siya sakin. 

At... O___________________________O" 

"R-Ryu..." Walang lumabas na salita sa bibig ko. Bigla ko nalang siyang niyakap at tumulo ang mga luha ko. Hindi ko 

mapigilan. Ang saya kong makita siya na ligtas. "O-Ow, Sandali. Yung Paa ko..." Agad akong natauhan at kumalas sa 

yakap. 

"Ano ba nangyari sayo?" 

"Di ko napansin na may bato kaya nadulas ako" 

"Tsk, Accident prone ka talaga kahit kelan" 

"I know." 

*END OF FLASHBACK; Balik sa POV ni Denise* 

 

"Anak 5 Minutes nalang bago tayo umalis" Bumalik ako sa realidad. After nung nakita ako ni Ryu dun sa Kubo, dumating 

na rin agad si Dom at binuhat niya ako pabalik sa Van. 

"Sige Mie, Una na po kayo. Susunod ako, Promise" I tried my best to smile. Nagsmile back nalang si Mommy tapos 

pumunta na sila sa plane. 

I don't want to leave. Pero I have to. Masyado na ako madaming nasaktan. Ang kapal nalang ng mukha ko para mag-stay 

pa dito sa Pilipinas. So I guess this is goodbye? 

I took one last glimpse. Ewan ko pero deep inside, I'm hoping na pipigilan ako ni Ryu na umalis. Asa naman ako. Ang 

dami ko atang nasinghot na diesel sa gasolinahan kaya ako nagkakaganito. 
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Dahan Dahan akong tumalikod at naglakad papunta sa boarding place. Malay ko ba kung anung tawag dun. Mami-miss 

ko ang init dito sa Pilipinas. :( 

"Aalis ka nalang ng basta basta? Ni-hindi ka manlang magpapaalam sakin?" Napatalikod ako. Dumating siya... Pero 

pano niya nalaman na aalis ako ng bansa? 

"Ryu..." 

Nilapitan niya ako. "Bakit di mo sinabi sakin?" 

"D-Dahil ayokong maghintay ka sa wala... paano kung di na kami bumalik ng Pilipinas? A-Ayokong masaktan ka ng 

sobra dahil sa kaduwagan ko..." Namumuo na ang mga luha sa mata ko. 

"Wag kang magsalita ng ganyan. Mahal na Mahal kita at lahat kaya kong gawin para sayo. Maghintay lang ba? Kaya 

kong gawin yun. Kahit Sampung taon o higit pa, kakayanin ko. Hindi ka na makakabalik ng Pilipinas? Edi ako ang 

lilipad papuntang America para lang makasama ka... Ayokong mawala ka sakin..." Bigla niya akong niyakap. 

"Kaya m-mo ba talaga akong hintayin?" Tanong ko sa kanya. 

"Lahat gagawin ko para sayo..." 

"K-kahit sampung taon?" 

"Oo nga, ayaw mong maniwala?" 

"Hindi naman sa ganun pero---" 

"After 10 Years. Kung sakaling hindi mo na ako mahal by that time, papakawalan kita ng buong puso pero kung mahal 

mo pa ako sa mga oras na yun... will you marry me?" 

Sandali nga. Pakiulit. 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Will you marry me? 

Oh Tama na. Para na akong sirang plaka. 
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I gave him a sweet smile. "It's a deal" 
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EPILOGUE V1: RYU’S ENDING 

10 Years Later 

"Miss Valderama, What is the secret to your success?" Tanong sakin nung Interviewer. Yes, I'm in a TV show right now. 

Nung pumunta ako ng States 10 Years ago, nagpalit ako ng course. Nag Performing Arts ako, Major in Drama. 

I'm a successful Actress now. Sikat na ako sa Hollywood. "My Secret? I don't think I have one but I usually think of only 

one person whenever we are shooting a movie" Totoo naman eh. Isa lang ang lalaking nasa puso't isipan ko. 

Pumalakpak yung audience after ng Show. Inaamin ko, hindi na ako nahihiya dahil halos every week may nagi-interview 

sakin at halos lahat ng tanong nila ay pare-pareho lang. Sanay na ako. 

Pagbaba ko ng stage, Isang lalaki na may hawak ng bouquet ang sumalubong sakin. Napangiti ako. "Alam mo, pwede na 

akong magtayo ng Flower shop sa dami ng binibigay mo saking Bulaklak" Pang-asar kong sinabi. 

Ginulo niya yung buhok ko. "Di ka pa nasanay" 

"Aish ano ba? Sikat na ako noh. Di na pwede na basta basta mong ginugulo buhok ko" Tinaboy ko yung kamay niya 

palayo. 

"Arte mo parin. Di ka parin nagbabago" 

"Grabe, 7 Years na tayong magkasama hindi ka parin nasanay? Tsk, bumalik ka na nga ng Pilipinas. =.=" Naglakad na 

ako papunta sa dressing room ko. 

Tumawa lang siya at sumunod rin sakin. Nagpalit na ako ng damit. Syempre sa kabilang room, ano iniisip niyo? Dun ako 

magpapalit sa kinauupuan ni Dom? Ano to Live Show? =.= 

At Tama kayo ng nababasa, Si Dom yung kausap ko kanina. After niya magtapos ng college, pumunta siya sa america 

para mag-aral ng business. Lagi niyan akong sinasamahan kapag may interview ako tapos laging may flowers. Buti nga't 

hindi nagseselos si Ella eh. 

Oh Yes, Si Ella. Ang aking used-to-be Impaktang Pinsan pero ngayon, siya na ang aking Amazing, Beautiful and Talented 

cousin ngayon. Siya ang nag-manage ng mga naiwang businesses ni Lola. Aber, bahala siya ma-stress dun. 4 Years na sila 

ni Dom. Mehehehe. Hindi nagtagal ang relationship ni Ella at ng kanyang Ex-lover na si Dave. Malay ko sa dalawang yan. 

Si Kenzy kinasal na. Last Year lang. Hindi nga ako naka-attend kasi may shooting, Kainis. Buti nalang at may nag-video 

kaya kahit papano, napanood ko yung kasal nila. Si Hayley Monteverde este Hayley Salvador ang kanyang Wife. (Yung 

Bida sa Short Story: Thesis) 

Si James at Kym McAdams (Kasi may Kym Xavier rin sa Kwento) naman ay kinasal na rin. 5 Years ago, kinasal na sila. 

After ng College yun talaga ang inuna nilang gawin. Ang kulit nga eh. Meron na silang Isang anak ngayon. 

Si Jackie Reyes ay Happy na rin ngayon. Hindi na siya nagpaka-Martyr sa kanyang ex-fiance. Instead, nakahanap siya ng 

bagong love. Although hindi ko kilala kung sino ang napakasalan niya. 

Si Steph? Engaged na sila ni Jake. Ang slow nga ng dawalang yan eh pero para daw sure na kung ikakasal man sila. Baka 

kasi mamaya, magbago pa daw isip nila. Yung mga ganung ka-ekekan. Pero ayan, strong parin ang relationship nilang 

dalawa. 
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Si Kym Xavier at si Kuya Lex ay Kinasal na rin. Atat nga kasing ikasal yang dalawang yan. Gusto na siguro mag-PBB Teens, 

Joke! Pero may dalawang anak na sila mga bruha! Twins kasi eh. Waah, Gusto ko rin ng Twins! 

Si Ysabel Salvatore (Sa Dobleng Paghanga siya, Trip ni Ms. Otor na isali siya dito sa Epilogue) naman ay engaged na rin sa 

kanyang Vampire Diaries partner na si Damon Forbes. Chos. 

At ako? Forever Alone. Joke! May mahal nga ako, nasa Pilipinas siya. Di ko lang alam kung kailan ko ulit siya makikita. But 

the moment I find a chance to see him, ipagsisigawan ko na mahal ko parin siya. 

Minsan naiisip ko, mahal pa kaya niya ako? I mean, 10 Years akong nasa America. Imposibleng wala siyang na-meet na 

girls. Although, ako ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa, hindi naman imposible na ma-attract siya sa iba diba? 

"Hoy, Ang tagal mo naman diyan" Sigaw ni Dom mula sa labas ng Dressing room. Nag-uusap kami lagi sa tagalog para 

walang makaintindi sa amin. Ayoko kasing maichismis. 

Lumabas na ako ng Dressing Room at umupo sa tabi niya. "Lungkot mo?" Sabay poke sa pisngi ko. 

"May babalikan pa kaya ako sa Pilipinas?" Tanong ko sa kanya. Para akong nawawalan ng gana kapag naiisip ko ang 

tanong na yan. Meron pa nga ba akong babalikan sa Pilipinas? 

"Hindi ko masasabi sayo ang sagot. Why don't you find out for yourself?" Bigla siyang may nilabas na envelope mula sa 

bulsa niya. "Open it" Inabot niya sakin yung Envelope at binuksan ko. 

O___________________________________O 

"Totoo ba itong nakikita ko?" 

"Ay hinde, imagination mo lang yan =.=" Nangbabara pa eh. Minsan na nga lang maging engeng. Kasi naman, pagbukas 

ko nakita ko ang isang napaka-gandang PLANE TICKET pabalik ng PILIPINAS. 

Yung ngiti ko abot langit. Agad kong niyakap ng mahigpit si Dom. "Waaaah! Thank you Thank you Thank youuuuuu! I 

love you talaga bestfriend!" Nagtatatalon ako na parang sirang plaka dito sa dressing room. Siguro tinatawanan ako ng 

manager ko ngayon. 

"Ladies and Gentlemen, welcome to Ninoy Aquino International Airport. Local time 

is 9:45am and the temperature is currently 30 degrees celcius. For your safety 

and comfort, we ask that you please remain seated with your seat belt fastened 

until the Captain turns off the Fasten Seat Belt sign. This will indicate that we 

have parked at the gate and that it is safe for you to move about. Thank you" 

Hello Philippines. I missed you so much. Nilabas ko agad yung phone ko at nag-send ng text kay Dom na naka-land na 

ako sa Pilipinas. Nag-reply din agad siya. Punta daw agad ako sa dati naming school at na-miss daw ako ng mga Teachers 

dun. Weh? Di nga? 

Syempre ayoko naman maging rude kaya doon ako dumeretcho. Of course pinadala ko muna yung maleta ko sa bahay. 

Alangan namang bitbitin ko yun dun =.= Ano ko homeless person? Nomad? 

Pumasok na ako sa Gate ng School. May mga nagkaklase. Napadaan ako sa Field. Oh Em, May nags-soccer *O* Daming 

hot papables. *Mental Slap* Nangch-child abuse ako =.= Sorry naman. 
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"DEEEEEENNIIIIIISSSSSSSEEEEEEEEEEEEEEEE" Napatingin ako sa likod at nakita ko si Ella na pasugod na sa akin with open 

arms. 

Ella, I choose you! Use Tackle on Denise! Joke. =)) 

"Oy Insan, Sup? Maka-tackle ka wagas ha" Sabay kalas sa pagyayakapan. Dahil sa sobrang lakas ng sigaw niya, narinig 

ata ng mga madlang stupidents yung pangalan ko kasi nagkaroon ng huge wave of zombies, este students na papalapit 

sakin na may dalang papel at marker. 

With matching Sigaw pa! "Aaahhhhh! Oh Em Gee! Si Denise! OMGOLLYGOSH!" =.= OA magsalita. 

Yung mga guys biglaan nalang akong hinihila tapos picture dito, picture doon. Kelan pa naging allowed ang gadgets dito 

sa school? Madaya sila ha. Although nagtatakas naman ako dati ng gadgets. 

"HEP HEP HEP MGA STUDENTS! Distance nga muna at dadaan ang love of her life" Love of my Life? Napatingin ako sa 

paligid at nakita kong may isang napaka-gwapong nilalang na palapit sakin. Ang gwapo ng ngiti niya. 

"Ryu..." Ayan na yung abot langit kong ngiti na may halong kaba. 

Pero wala siyang sinabi ni-isang salita. Hinawakan nalang niya bigla yung kamay ko at kinaladkad ako papasok ng kotse 

niya. "Saan tayo pupunta?" Tanong ko sa kanya. 

"Shh, Wag ka ng maingay" Ang bait =.= Saan ba akong dadalhin nito? Baka mamaya balak ako nitong ipalibing ng buhay. 

Or baka mamaya i-hulog niya itong kotse sa bangin! Hala! T.T 

Pero nakita ko nalang na nasa isang simbahan kami. "Huy, anung ginagawa natin dito?" Natataranta ako. May namatay 

ba at may aattendan kaming burol? 

"Kasal" Kasal? 

"Ha?! Nino? Sandali, di pa naka-ready yung outfit ko" Naka-white sundress kasi ako. Masyadong sexy yung suot ko para 

sa kasal! I need to change. 

"Kahit ano namang isuot mo, it's perfect. Tara na" Hinawakan niya yung kamay ko tapos hinila ako papunta sa loob ng 

simbahan. 

"T-Teka, sino ba ang ikakasal?" 

"Edi tayo" O______________________________________O" 

Pagkapasok namin ng simabahan, nandun silang lahat. As in, Lahat ng major major pati minor minor characters. Este 

Family and Friends ko. Kumpleto silang Lahat. 

Naiyak ako bigla. "Oh, ba't ka naiyak? Hindi ka ba masaya?" 

*PAK* Wala lang. Na-miss ko eh. 

"Nakakainis ka, Pinaiyak mo ako. Hindi mo manlang ako hinayaang magpaganda para sa kasal natin" Nag-pout ako sa 

kanya. 
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"You're beautiful Just the Way you are. Let's go?" Inoffer niya sakin yung kamay niya and I took it. Dahan-Dahan kaming 

naglakad towards the altar. 

DOM'S POV 

Eto ako, nakatingin sa babaeng minahal ko na ikakasal na. Hanggang ngayon meron parin akong konting pagtingin sa 

kanya pero unti-unti rin yung nawawala dahil kay Ella. 

Tama nga siguro ang naging desisyon ko 10 Years ago. 

*FLASHBACK, 10 YEARS AGO Bago Umalis si Denise* 

Ngayon na ang alis ni Denise. 2 Hours nalang at lilipad na siya papuntang America. Sa Ganito nalang ba magtatapos ang 

kwento niya? Sawi sa pag-ibig? Parang hindi naman ako makakapayag nun. 

Ayokong ipagpilitan ang sarili ko sa kanya kaya gagawin ko to. Pumasok ako dere-deretcho sa kwarto ni Ryu at binigyan 

siya ng isang suntok sa mukha. "Hindi mo ba siya pipigilan?!" Sigaw ko sa kanya. 

"Anung pinagsasasabi mo?! Ba't ka ba biglaan nalang pumapasok at nanununtok ha?!" 

*BOOGSH* Sinuntok ko ulit siya. 

"Aalis si Denise, pupunta ng America. Kaya ka niya iniwan dahil doon. Kung totoong mahal mo siya, habulin mo siya. 

Let her leave this country with a smile" Nanlaki ang mata ni Ryu at dali-dali siyang tumakbo palabas ng bahay niya. 

Sumunod rin ako. Pagdating ko ng airport. I saw her with a huge smile on her face. She's happy but not because of me. 

She's happy because of Ryu. Masakit pero I have to accept the fact that I lost. 

*END OF FLASHBACK* 

Sumunod ako sa America after Four Years. Ewan ko ba, siguro dahil mahal ko parin siya. Dinahilan ko lang yung Pag-aaral 

ko ng Business. I want to make sure kasi na she's safe. Siguro gusto ko ring mag-thank you dahil noong naging bodyguard 

ko siya, she always makes sure na ligtas ako. 

Author's POV 

"I do" Diyan nagtapos ang kwento ni Denise at ni Ryu. Happily Ever After na sila pagkatapos niya. Sinong mag-aakala na 

siya pala ang talagang makakatuluyan niya diba? Kahit nga ako noong una gusto ko si Dom ang makatuluyan niya. 

Hindi man perfect fairytale ang buhay ni Denise, at least she's with the person who makes her smile. 

At Syempre, 2 Years later meron ng Dalawang Anak yung lovebirds natin. Masipag eh. Joke! Names ng Anak nila? 

Kailangan pa ba yun? Haha! Pero sige na nga. Si Drew at si Ren. Oh Yes Madlang Pipol, Lalaki pareho ang anak nila. 
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"Aanhin ko pa ang mala-fairytale na buhay kung 

hindi rin naman ang lalaking mahal ko ang 

makakasama ko panghabang buhay?" 

-Denise 

"Kung mahal mo talaga siya, kakayanin mong 

hintayin siya even if it takes 10 or more Years" 

-Ryu 

"Kung saan siya masaya, doon rin ako masaya" 

-Dom 
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EPILOGUE V2: DOM’S ENDING 

10 Years Later 

"Miss Valderama, What is the secret to your success?" Tanong sakin nung interviewer. Oo, Nasa isang TV show ako 

ngayon. I changed my course kasi when I moved to the states. Nag-Performing Arts ako, major in drama. 

Ano nga ba ang secret ko sa aking success? I stared at my hand kung saan nakasuot ang isang diamond ring sa aking 

daliri. Napangiti ako. "Probably Love" I laughed at my answer. Ang corny ko talaga. Pero totoo naman eh. Sa tuwing 

nagsh-shoot kami ng movie, isang lalaki lang ang tumatatak sa puso't isipan ko. 6 Years ago, sinundan niya ako sa 

America. 

Noong una, ang pinalusot niya pa sakin ay dahil daw mag-aaral siya ng business. Pero totoo naman na nag-aral siya pero 

alam niyo yung lagi siyang nakabuntot sakin kapag may shooting kame? Tapos napaka-overprotective niya sakin? Haha. 

After ng Interview, pumapalakpak yung audience. Pagkababa ko ng stage, isang gwapong lalaki ang agad na sumalubong 

sa akin na may hawak na bouquet of red roses. "Pwede na akong magpatayo ng flower shop sa dami ng binibigay mo 

saking bulaklak" Pang-asar kong sinabi. 

"Kung yun ba naman ang ikasasaya mo, Why not?" Sabay halik sa pisngi ko. "Ang ganda mo talaga" Sabay tawa. Ang 

adik lang noh? Mangbobola tapos tatawa bigla? Pssh. May sira sa ulo. 

"Kaya ka siguro naging Basketball player, ang hilig mong mangbola eh. Tara na nga, gutom na ako. Kanina pa 

kumukulo tummy ko" Hinawakan ko yung kamay niya tapos hinila siya palabas ng studio. Syempre bago yun nagpalit 

muna ako. Alangan namang lumabas ako ng naka-gown? Ano ko timang? =.= 

Dun kami kumain sa isang diner na malapit lang dito. Tinatamad rin kasi akong lumayo pa dahil nga gutom na ako. Na-

miss ko tuloy ang fishball :'( Gusto ko ng umuwi ng Pilipinas kaso parang imposible yun. Wala na rin naman akong 

babalikan doon. Nandito na ang buhay ko sa America. 

Nandito na ang buhay ko kasama si Dom. 

Nalaman ko kasi kay Ella na may nagugustuhan daw si Ryu na babae pero hindi daw niya masyadong pinapansin kasi nga 

umaasa pa siya na baka sakaling meron pa daw akong pagtingin sa kanya. Meron naman talaga pero unti-unting nawala 

ito. Nalipat ata kay Dom lahat? 

Kaya ayun, pinakawalan ko na si Ryu. Sabi ko na sana maging masaya siya with that Girl at sabi ko rin na wag niyang 

sasaktan yung babae kung ayaw niya ng World War. Talagang wag niyang gagawin yun. Mapapauwi ako ng Pilipinas ng 

wala sa oras nito eh. 

"Bah, Anung gusto mong kainin?" There he goes with that Bah again. Haha, Ang awesome nung tawagan namin. Bah, 

Short for Baliw. 

"Hmm... Steak nalang sakin. Half Cooked ha?" Sabi ko sa kanya. Gutom na kasi ako kaya half cooked nalang para madali. 

*Kruu Kruu* Oh My Momay, My Stomach. Hala Mamon! Gusto ko bigla ng mamon. Miss na Miss ko na ang mamon! 

T________T" 
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"Half Cooked ka diyan, baka mamaya magkasakit ka pa." Binalik ni Dom yung tingin niya dun sa babae sa may counter. 

Ganyan yan lagi eh, Masyadong concerned sa akin. Bawal daw sakin yung Raw o kaya Half cooked, may nakukuha daw 

kasing sakit sa mga ganun. Oh edi siya na sweet :"> 

Bumalik na siya sa table namin dala-dala yung pagkain namin. "Yaay! Let's eat" Dere-deretcho akong kumain. Ni-hindi 

ko siya tinignan kasi gutom na talaga ako. Promise. :x 

"Bah, dahan dahan naman. Parang gusto mo ng kainin pati yung plato eh" Oo, Pati yung plato gusto ko na talagang 

kainin! Bitin pa ako sa pagkain. "Bah..." Biglang naging seryoso yung tono ng boses niya. 

"Oh?" Tanong ko habang sumusubo ng isang steak. 

"Pakasal na tayo sa Sabado" O________________O Laglag panga ko dun ah. Di naman ako tututol, aber mahal ko 

naman yang lalaking yan. There's no reason for me to say no. 

"Sige pero may kundisyon" Sabi ko sa kanya. 

"Ano naman yun?" 

"Gusto ko sa Pilipinas tayo ikakasal" Napangiti siya sa sinabi ko. Pumayag naman siya. Kahit saan daw basta ikasal kami, 

ayos lang daw. Kahit sa North Pole pa daw, okay lang. 

Edi eto kami ngayon, Nasa NAIA. :') Gravity, na-miss ko yung matinding pamatay na init dito sa Pilipinas. Natuwa ako kasi 

pagdating namin, nandun lahat ng mga kaibigan ko. As in, Everybody. Lahat sila binigyan ako ng isang malaking hug. Pati 

yung mga gwapo at magaganda nilang anak *O* 

Halaaa, Gusto ko na rin ng anak. Haha, Dadating din kami diyan. :"> Kasal muna mga atih. 

Nakilala ko rin ang bagong Girlfriend ni Ryu, Zandra daw ang Pangalan. Secretary niya, Haha. Kaya naman pala na-

develop *smirk* Malandi, nako po. Wag lang talaga siya gagawa ng kalokohan. Pag umiyak si Ryu dahil sa kanya, 

kakaldakarin ko yan papunta sa Siberia. 

Nagising nalang ako isang araw, Sabado na. :) Ikakasal na ako. "Waaah, Grabe Sis. Ikakasal ka na. Hindi ako 

makapaniwala!" Sabay yakap sa akin ni Sis. "Inakala ko noong una, Si Ryu ang makakatuluyan mo. Di talaga ito 

expected, Like OhMyGosh" Ang conyo na niya magsalita. 

"Aish, Ginugulo mo naman make-up ko eh. Kinakabahan ako T.T" Sabi ko. 

"Denise, nandyan na sa baba yung kotse!" Pumasok si Ella sa loob ng kwarto ko. "Wow! Ang ganda mo teh! Ayain ko 

na rin kaya si Dave na magpakasal? Naiinggit ako. Dapat ako rin naka-wedding dress" Sabi ni Ella na medyo naluluha-

luha. 

*PAK* Binatukan ni Ate si Ella. "Wag mong babalaking umiyak, mahirap magmake-up. Baka mamaya mag-mukha kang 

Joker doon sa simbahan" 

"Oo na Ate Amber. Hoy Denise, Gora na. Baka ma-late ka pa sa wedding day mo" Bumaba na ako ng hagdan at 

sumakay sa loob nung white na kotse. Aber, malay ko ba ang tawag doon. Basta kung saan sumasakay yung bride kapag 

ikakasal. 
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Pagkadating ko sa church, nagsimula yung music. Marry your Daughter yung kanta. Yun kasi yung pina-request ko. :) Yan 

kasi yung kinanta ni Dom kay Daddy noong araw na nagpropose siya sa akin. 

Dahan Dahan akong naglakad papunta sa altar. Lahat nakangiti sa akin pero wala akong ibang makita kundi yung lalaking 

naka-puting tux sa dulo na may malaking ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ko inakalang kami pala ang magkakatuluyan sa 

huli. 

Pagkadating ko sa dulo, Kumapit ako sa braso ni Dom at sabay kaming naglakad papunta sa Altar. Ang sarap ng 

pakiramdam na malapit kayo sa isa't isa ng mahal mo. 

Hanggang sa dumating kami sa salitang "I do" 

Honeymoon? Haha! Sa Boracay. Sige na, papayagan ko na kayo maging Green sa part na to. Bahala na kayong mag-

imagine sa nangyari. XD Ang bad niyo. Haha! 

2 Years later, meron na kaming dalawang baby boy. :"> Si Drew at Ren. 

"Mommy Look" Pinakita niya sa akin yung drawing niya. "It's our family" 2 Years old palang si Drew pero ang galing na 

mag-english. Mana sa nanay eh, Matalino ;) 

"Aww, Ang galing naman ng baby ko! Pa-kiss nga si mommy" Tapos pinapak ko ng halik sa pisngi si Drew. Nanggigigil 

ako, ang cute kasi niya eh. Nakikiliti si Drew sa halik ko. Ang cute talaga *O* 

"Bah! Si Ren nakakalakad na!" Sigaw ni Dom mula sa loob. Napangiti ako. Agad kong kinuha yung kamay ni Drew at 

dinala siya sa loob ng bahay. Nakita ko si Ren na naglalakad papalapit kay Dom. "Ang galing naman ng Baby namin" 

Tapos ginulo ni Dom yung buhok ni Ren nung nakarating na siya. 

"Very Good Ren, Do you want mommy to buy you Ice Cream?" Tanong ko sa kanya. 

"Yeah" Ang cool masyado nitong anak ko. Yeah ang sagot imbis na Yes. :"> Biglang umalis si Dom at bumalik na may 

hawak na bouquet of flowers. 

"Happy Anniversary Bah" Natawa ako bigla. Akala ko nakalimutan na niya. 

"Thank you Bah, Happy Anniversary din" And I gave him a long, passionate Kiss. 

I just love this guy. 

THE END 


