
MAGAZINE 

 

Description: 

Kung manloloko ka, wag mo ng ituloy. Tandaan na ang mga babae kapag iniwan, gumaganda yan! at pag 

ang 'tanga' natuto. Humanda ka >:)  

 

  

PROLOGUE  

  

"Dre!?? Parang isa sa mga ex mo ito." tanong ng isang kabarkada niya. 

"San??" may pinakita sa kanyang magazine. 

  

"SHIT!! Siya ba to?" tanong niya. 

"Oo pare! Ang hot!!!" 

"Potapete pare! Dapat pala di ako nakipagbreak. HAHAHAHA!"  

"HAHAHAHA! Nagparetoke ba dre?" 

"BOBO! Hindi!" 

"Diba Pangit yun?" 

"Sira! Medyo lang! Nerd lang yun kaya akala mo pangit." 

"Ahhh. Ganda dre! Ligawan ko ah?" 

"Suntok gusto mo??" 

"Diba pinaglaruan mo lang yun? Tanda ko pa nga andami pa ngang tao nung binreak mo siya e." 

"Oo, pero ngayon..... 



. 

. 
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. 

. 

. 

. 

. 
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tinamaan ako."  

  

  

  

  

I'm Broken. 

I don't know what to do. 

I can't breathe. 

I can't live without him. 

  

It really hurts, but it hurts more to know that you are nothing to him......  

. 

. 

. 

. 



. 

  

  

Because you're only a TOY. 

  

  

  

  

           Ako nga pala si Camille Conde ( one of the character in Can't Fight this Feeling, basahin niyo yan. Enge na ding votes. 

LOL XD ) 

  

       Ako ay may taglay na kagandahan, ngunit hindi iyon halata dahil ako ay isang nerd. Nerd man ako, mahilig naman ako 

magboy hunting. Hahaha. That's my hobby.  

  

Pero mula nung niloko ako ni Miko (CRUSH NA CRUSH KO SINCE ELEMENTARY)  

LAHAT NAGBAGO. 

  

Gusto niyo ba malaman kung pano niya ko niloko?? 

  

Sige.. Isasalaysay ko ang aming kwento. 

  

  

  

        When I was 3rd Year High School, ako ay niyaya sa isang club. BUY ME CLUB. Isa siyang club na kung saan ang mga 

babae ay binebenta, hindi naman GRO o kung ano man iniisip niyo. 



For example, may isang guy. Kapag pumasok na siya sa BUY ME CLUB papipiliin agad siya kung sinong babae ang gusto niyang 

bilhin. Kapag nabili na niya, pwede na siyang makipag usap dito at kilalanin ito. Mayroong ilalaan sa inyong private room. 

Hindi pwede ang kalaswaan dito,  pwera na lang kung nagkagusto kayo sa isa't isa. At KUNG nagkagusto na nga kayo sa isa't isa 

at gusto niyong gumawa ng kababalaghan, humanap kayo ng ibang lugar dahil bawal iyon sa BUY ME CLUB (may mga secret 

cam sa bawat private room e) .. Ang pupwede lang doon ay HUG lang, at kung mahuli kayo na lumabag sa batas, may multang 

Isang Milyon. 

Kaya nga nung malaman kong may ganung club, di na ako nagdalawang isip. Sumali ako doon dahil marami daw doong gwapong 

lalaki na pwedeng bumili sayo kapag kasapi ka ng club na yun. Ang maganda pa e, walang kalaswaan. Kaya game na game ako 

dun. 

  

 

"KYAAAAAAHHH!!! RUBY ANN!!! Sasali ako sa Buy Me Club!!! "  tuwang tuwa kong sinabi sa bestfriend ko. 

"ARAYY!! Sakit sa tenga! Excited ka masyado teh??" pagrereklamo niya. 

"ONAMAN!! KYAAAHHH !!!" sigaw ko ulit. tapos patalon talon pa ako .. hihihi! 

"Bakit ka ba sigaw ng sigaw diyan at tuwang tuwa??! " 

"Tugaks ka talaga! Ang alam ko kasi mahilig pumunta dun si Crush, malay mo. Bilhin niya ko... tapos...magkakausap kami 

.. tapos malay mo..i-hug niya ko .. tapos....magiging kami..tapos.." 

  

*TUGGSSSHHH 

"ARAAYY! Bakit mo naman ako binatukan??" pagrereklamo ko. Sadista talaga tong bestfriend ko =_= 

"Kasi naman grabe ka mag-imagine! Hindi ka pa nga member nun eh!" 

"Sabi ko nga. HAHAHAHA! Tara daliii.. Mamaya mahaba na pila dun!"  

"Ehhh? Diba magaganda lang tinatanggap na member dun??"  

"Ohhh? Di nga?? Maganda naman ako eh! HAHAHA! Nerd lang xD" 

"Okay! Basta ah? Hanggang Crush lang kasi bawal pa mainlove yung bestfriend ko"  tapos hinug niya ko. Sweet ng 

bestfriend ko talaga. Sadista nga lang .. 

"Sus, tama na nilalanggam na tayo. Hahaha" 

"Hahaha. Di ka pa nasanay, namiss lang kita e. Tara na nga!"  

 



 

At yun. Pumunta na nga kami sa Buy Me Club, himala nga eh kasi mga 20 lang yung nakapila. Karaniwan kasi umaabot yun ng 

100 grabe XD 

  

"Tara! Sali ka na din!"  

"Ehh? Ayoko nga!"  

"Dali na Ruby!!!"  

"Ayaw =_=" 

"Sasali ka!" 

"Ikaw na lang sabi." 

"Eh?? Bahala ka diyan. Maraming Hot Papable dun."  

"Eh ano naman?"  

"Tsskk. Sige na nga. Antayin mo ko ah?"  

"Naman! Galingan mo :)" then she kissed me in my right cheeks. How sweet is my bestfriend, feeling ko nga may pagnanasa sa 

akin to e. Joke! hahaha. :) 

  

After eklavu at chovacheness sa pagpapamember.. 

  

"Welcome! You are a New Member" sabi nung magandang babae na nag aassist dun. 

"PO??!!!!" 

"Nakapasa ka! Congratulations."  

"PO??" 

*TUUUGGSSHH!! 

"ARAAYY!" May bigla bigla na lang kasing namatok sa akin =_= 

"Pagpasensyahan niyo na lang po yung bestfriend ko, minsan po kasi may pagkaslow yan eh."  pagpapaliwanag ni Ruby 

Ann dun sa nag aassist. 



"Ahhh. Ganun ba, tetext ko na lang siya kung ano yung mga gagawin. Bukas dapat nasa club na siya ng 2pm."  

"Okay po."  

"Tsssss." yun na lang nasabi ko kasi sakit talaga. Tapos umalis na kami dun. 

 

"Oh WAIT?!" 

"Oh? Ano nanaman??"  

"Nakapasa daw ako??!"  

"Ayy! UNLI TEH!! OO NGA SABI! Babatukan kita ulit!" 

"KYYAAAAAAHHHH!!!!" Napahug ako sa kanya. At tumalon talon na din kaming dalawa. 

"I'm so proud of you Camille!!" 

"KYAAHHH!! HAHAHAA!! Thanks Ruby!!!!"  

 

KYAAAAAAHH !! hahahaha. I'm so happy :) 

  

Tapos pagka uwi ko. Yun? tinext nga ako. Kung ano yung gagawin, tapos hanggang 5pm lang. May sahod pala yun? ang saya 

lang? lol. 

  

  

Pagkatapos ng klase namin. 

Umuwi muna ako para magpalit ng damit. 

  

Pagkatapos dumeretso na ako sa BUY ME CLUB. 

  

"WELCOME!!! Ikaw yung bagong Member diba? Camille? Right?"  

"Ahh.. Opo.." 



  

"Tssk, anong ginagawa ng babaeng yan dito??" 

"Oo nga eh, hindi naman maganda. Nerd pa!"  

" uaiuawgeroafikejoig "  

" hhwaihfahawp " ang saya lang ah? makapanlait sila ?? SILA NA MAGANDAA! =_=  

  

"Wag mo na lang silang pansinin. Ganyan talaga dito. Galingan mo nalang para marami kang customer."  Grabeeee .. 

nakakatibo tong nag aassist sa akin. Ang ganda kasi eh! tapos ang bait bait pa. 

"Ate! Salamat po talaga!"  

"Welcome! oh? tara na." 

 

Naglibot libot lang kami sa club. Tapos tinuruan niya din ako ng mga techniques. Kapag mukha daw manyakis yung buyer lumayo 

layo daw ako, at siguraduhin ko daw na malapit sa akin yung device. (Device- yan yung  pipindutin mo sa oras na minamanyak ka 

na ng bumili sayo.) Grabe, nakakatuwa naman sa club na ito. 

  

Biglang may umilaw sa bulsa ko. 

"Oh? Meron ka na agad buyer?" 

"po??" tapos nilabas ko yung umiilaw na lollipop na binigay niya kanina, akala ko nga pagkain eh. hahaha. 

(see picture at the right side)  

"Hahaha. Kapag umilaw na kasi yang Lollipop na yan, mayroon ng bumili sayo."  

"Ahhh."  

"By the Way I'm Nicole, nice to meet you ^^" 

"Ako naman po si Camille, thanks po!"  

"Okay! Good Luck Girl!" tapos umalis na siya. 

  

Pumunta na ako sa nakalaang private place. 



  

  

Hindi pa ako nakakarating sa kwarto 

eh tanaw na tanaw ko na ang NAPAKAGWAPONG NILALANG :">  

  

. 

. 

. 

  

  

OMEGAASSSHH !! 

  

  

. 

  

. 

  

. 

. 

  

  

SI CRUSH :"> 

  

Camille 's POV 

 



KYYYAAHHHHHHHH!!!! 

 

Lakas ng heartbeat ko.. whoooooo!! 

 

 

Si crush ba talaga yun?? 

Aiisssh. 

 

 

Nasa harapan na ako ng pintuan. 

Kumatok ako at agad naman niyang binuksan. 

 

 

Ang ganda ng kwarto. 

May sofa, may t.v din. Di aircon pa. 

 

Tapos umupo siya dun sa lamesa na may dalawang upuan. 

 

Umupo din ako doon, at magkaharap kami. >///< 

 

 

Ipinatong ko yung aking mga braso sa lamesa tapos nagpangalumbaba ako. 

(yung parang nagdedaydreaming) 

Tinititigan ko talaga siyang mabuti kung si crush ba talaga to. 

  

Tinignan ko yung makapal niyang kilay..  

"Miss..." 

Ang kanyang matangos na ilong... 

"Hi???" 

ang kanyang mapupulang labi .. KYAAAAAHH!!  

  

At ang kanyang SEXY HOT PAPABLE BODY >///<  

  

"Hello??? Ok ka lang??" 

  



at syempre ... hindi dapat mawala .. 

  

ang kanyang mga Mata. 

  

Ehh????? Nakatingin pala siya sa akin ???? 

  

"Miss, baka pasukan na yung bibig mo ng langaw"  

 

 

Hah?? Langaw????? 

  

"AYYY!!!! SORRY!!! SORRY TALAGA!!" at nabalik na din ako sa katinuan. 

  

Lechugaas, NAKANGANGA pa ako ah ?? Grabe talaga.. Nakakahiya =__= 

  

Ano na lang ang first impression sa akin ng crush ko?? 

  

" Naku naman.... ang palpak palpak mo talaga camille..." bulong ko sa sarili ko sabay palo palo sa ulo. 

"HAHAHAHA! So Camille pala name mo?? By the way. I'm Miko"  ALAM KO! KAHIT DI KA NA MAGPAKILALA =__= 

"Hehe, Sorry talaga kung nakanganga ako....  

 

 ...kasi ano ehhh.." ano bang idadahilan ko.. aiisshh. 

"Ano ?? Pinagnanasaan mo ko? HHAHAHA! Wag kang mag-alala sanay na ko"  

"EHH?? DI AH!!! ASA KA NAMAN!!!!! GUTOM LANG AKO!!" okay.. sigawan na si crush para lang di mapahiya .. at para lang di 

pangit ang first impression niya sa akin =__= 



"HAHAHA. Ganun??"  

"Ayaw mo pa maniwala?? Diba kapag gutom ka na.. yung feeling na lahat na lang ng nakikita mo pagkain .. kaya yun ... 

kaya sorry talaga .. "  

"Ok, masyadong defensive..." anu daw?? Ok lang yung narinig ko eh. Tapos bumulong siya.. ehh ? ano daw yun ??  

"Hah?? Ano??"  

"Walaaa.. Haha. Sabi ko treat kita?" 

"Ehhh??"  

"Ano? Tara???"  

"Nakooooooo! Wag na! Ako na lang manlilibre sayo.. Taraa.." hinila ko siya palabas ng buy me club. Hanggang sa pagkainan 

lang ang pwedeng puntahan, kasi dapat tapusin niyo yung oras niyong magkasama. Pwera na lang kung ayaw na nung lalaki na 

makipag-usap. 

  

"Manong, pabili nga po ng P10 na fishball at P10 na kikyam" sabi ko dun kay manong. 

"Ah sige iha," tapos yun. Inaayos niya na yung pagkain namin. 

"Ehh?? Ito kakainin natin??" pagrereklamo ni Miko. 

"Oo, ayaw pa? Chusi ka teh?" parag close na kami eh noh?? LOL 

"Nye! Di ako kumakain niyan!"   

"Bahala ka diyan! Yan gusto ko kainin eh." pagtataray ko. bwahahaha. 

"Tsssss." 

"Arte pa kasi, bahala ka! Mainggit ka! Bwahahaha." Devil laugh >:)))) 

"Tara na nga, balik na tayo sa kwarto, ang init dito." ang reklamador ng crush ko, pero ok lang. Crush ko naman siya e. HIHI 

:"> 

 

 

 Ayy by the way. Pwedeng labas-masok sa BUY ME CLUB , pero hanggang dito nga lang sa bilihan ng mga pagkain. Tapos IF 

EVER na maging kayo, tapos magdedate kayo, pagkagaling niyo ng kwarto ay dapat magpaalam muna kayo dun sa nag aassist 

dun. Basta ganun, para if ever daw na may mangyari sa inyong dalawang magkasintahan, walang pananagutan ang BUY ME 

CLUB dahil nga nagpaalam na kayong lumabas. Bawal ang takas doon, dahil may multa. P1,000. Grabe diba? Ayaw naman nila 

sa pera niyan ? XD  



  

3 hours lang naman kasi ang pakikipag-usap, kaya dapat sulit sulitin na. Ang engot nalang ng tatakas dun. At bakit sila tatakas? 

ahh .. baka nagnakaw? lol basta ganun. 

  

Asan na nga ba tayo ??? 

  

Ok balik sa katotohanan. 

  

Bumalik na kami sa kwarto. 

  

Umupo kami ulit dun sa table. 

Siyempre ako kinakain ko yung masarap kong meryenda. 

Siya tinititigan lang ako. Wahahaha. Lalo ko tuloy syang iniinggit. Napaka arti naman kasi =__= 

  

  

 "Talaga bang masarap yan?" tanong niya sabay lunok. bwahahaha! At naakit ko din siyang kumain neto >:)) 

 

di ko siya pinapansin. patuloy padin ako sa pagkain. 

  

"Hmmmm!!! Sarap sarap talaga....hmmmmmm.. Ayy ?? Ako ba kinakausap mo??" bwahaha >:)) 

"AYYY HINDEE!! yung padeerr." Ayy hinde lang narinig ko. Ano yung kasunod? tae naman to. Bigla bigla na lang bumubulong 

=__= 

"Hah?? Ano??"  

"WALAAAA! Sabi ko PENGE AKO!" wahahaha. at humingi na din siya. 

"Akala ko ba ayaw mo??"  

"Eh ano kasi ehh .. sarap na sarap ka diyan ehh. tapos di mo pa ko kinakausap."  



"HAHAHA! Sige na nga. Wait" tumusok ako ng fishball. 

"Say ahhh." sabi ko ulit 

 

"AAAHHHH" sabi naman niya. Uto-uto. hahaha XD 

 

Isusubo ko na sa kanya... pero ang ginawa ko pinadaan ko lang sa harapan niya yung fishball at ako padin yung kumain. 

BWAHAHAHA >:)))  

 

"Abnormal mo =__=" sabi niya. 

 "HAHAHA! Bakit napalunok ka??" pang-aasar ko >:) 

"Sino bang hindi???? Penge na kasi ako!"  wahaha. parang bata lang XD OMG !!!! MY CRUSH IS SO CUTE :">  

"Oo na, eto na..." tumusok na ako ng fishball ulit. 

"oohh.. Say ahhh." sabi ko ulit 

"AAAAAHHHH" mas nilakihan niya na yung bibig niya. BWAHAHAHA!  

  

at siyempre.... 

Ako ulit ang kumain >:)) 

  

"GRRRR!!! Ayoko na ngaaa!!!!" Padabog niya. 

"BWAHAHAHAHAHAHAH!!! Para kang bata Miko. WAHAHAHA!"  

"Kainis to!!!! Pinagtitripan mo kasi ako!! Akin na nga yan! Akala ko ba lilibre mo ako?" 

"Ehh? HAHAHA. Eto na talaga." tumusok na ulit ako ng fish ball. 

"Sayy AHHH.."  

"Ayoko na. inuuto mo lang ako." 

"Pramiss, dali... AHHH..." 



  

Papalapit palang yung stick eh siya na mismo yung lumapit at kinagat na agad yung fishball. 

KYAAAHHH! Anlapit lang ng mukha namin >///< 

  

"ANG SARAP NGA!!!!!!" tapos inagaw niya na sa akin yung pagkain. 

  

Ako naman naiwang nakatulala. 

  

ANG GWAPO NIYA KAPAG MALAPITAN >//<  

  

"WHOOOO!!! BUSOOG!!!!!"  

"Ehhhhhhhh!!!! WAAAAAAAHHHH!!! ANDAYAAA!!! PATI KIKYAM NILANTAKAN MO???!!!"   

"BLEEEHH!! Mas masarap pala yung KIKYAM! hehe"  

"Grrrr... Bili mo ko ng bago!" pagrereklamo ko. kainis, favorite ko pa naman yung kikyam. 

"Ayoko nga." pagmamatigas niya. 

"Pssshhhh." ok wala na ko magagawa yan na lang nasabi ko. pasaway talaga. 

  

And there's SILENCE........ 

  

  

"Ano..."  

"Ano..."  

 

"Sige mauna ka na..."   

"Hindi.. ikaw na mauna.." 



"Ehhh? Ladies first diba?" 

"Okay!? Ano.. magkano pagkakabili mo sa akin??"  

"P500" 

"Whoaahh? Bakit ang mahal !!!!" 

"HAHAHA! Malamang new member ka. Ganun talaga yun!"  grabbeee! Ang mahal ko ah?? Eh kasi naman po kung may P50 

ka nga lang makakabili ka na agad ng kausap mo dito eh. Maganda pa.. tapos ako?? P500 grabiii ..     

"Ayyy, ganun pala yun??" ako na inosente. Ako na ang walang alam XD 

"Andami kayang may gustong bumili sayo kanina. Yan tuloy napasubo pa ako sa pataasan ng pera. Hahahah"  

"Ehhh.. bakit mo naman kasi ako binili...." 

"Ahhmmm... kasiii..."  

"Kasi???"  

"You're CUTE..."  

 

You're CUTE... 

You're CUTE...   

You're CUTE...     Okay parang nagpaulit ulit sa tenga ko yan. Bwahahahahha :D  

 

Parang nagautomatic yung ngiti ko ^____________  ̂  

 

"Ehhh?? Yun lang yun?!!!!" sabi ko ... pero ako na talaga kinilig. Ikaw ba naman masabihan ng crush mo na cute ehh..    

"HAHAHAHA! Oo."  

 

"Nyeeehh. Adik..."  

"Sayo... " >////< Lakas makabanat! XD   

 "oohh? speechless ka na diyan? hahahaha." 

 

"Ehhh, baliw ka e. Oh ?? Ikaw naman? May sasabihin ka diba kanina??"  

"Ano yun..." 



 

"Ano  

nga???"  

 

"Ahhhmmmm....."  

 

Bigla na lang may umilaw sa bulsa ko. Yung lol lipop ulit...     

Ehhhhh ???? 

Bakit ??? May Buyer ulit ??   

" HALAAH! ANDAYA NAMAN!!! Anong oras na ba???" tanong niya.   

" hmm ... 5:00pm .. What?! 5pm na?? " pati ako nagulat. Ang bilis naman ng oras.. tsskk   

"Tssk, wala na .. time out na. Tsk.." 

 

"Time out???" 

"Baliw! kapag umilaw na yan, time out na. Uwian na kumbaga. Tapos na ang lahat. gets?"  

 

"Ahhhhh." ganun pala yun???     

Bali dalawang beses iilaw yung lollipop?? 

Una kapag may buyer ka na..   Tapos yung pangalawa... Kapag time out na .. Galing :">     

"Ge cute, alis na ako! Ingat!" 

 

"Hahh?? O sige. Ingat din! BYE!!!!"  

 

Tapos kumaway lang siya habang nakatalikod. Wala na.. umalis na siya...   

Hayyyysssssssss...       

Pero di padin talaga maalis yung ngiti ko ^_________  ̂      

KYAAAAAAHHHHH !!!!!    

 

Pumunta pa ako sa sofa..   tapos niyakap yakap ko pa yung unan dun..   Wahahahah..     

Hindi pa ako nakapagtimpi..   Kinagat kagat ko pa. Bwaahahahah!!!  

  



Cute..   

Cute...   

CUTEEEEE !!   

"Uyy CAMILLE!!!" sigaw sa akin ni Ate Nicole.   

"AYYY CUTEE!!!!" naibato ko tuloy yung unan. 

"Hahahaha. Adik, time out na. Masyado ka atang kinikilig sa unang customer mo ah??"  

 

"Ano po kasi ehhhhh .... pwede secret lang??" 

 

"Sige." lumapit ako sa kanya at bumulong. 

 

 "Ultimate Crush ko po kasi yun.."  

 

 

.... Ultimate Crush ko po kasi yun ..."  

 

 

"Ahhh... ganun ba.. sige una na ko ah?? bye.... " ewan ko ??? 

parang naging sad siya nung sinabi ko yun?? ehhh ?? crush niya din si Miko ?? NOO WAYY!?   

ok baka nag iimagine lang ako. bwahaha >:)) 

  

Ahh bastaaa ! Masaya ako ngayon! :"> 

"Sige po!!! Salamat po!!!! Bye!!!!"  sinabi ko ng energetic. wahahahahaha ;D 

  

Tralalalala. 

Naglalakad na ko pauwi. 



With matching patalon talon pa. 

Wahahaha. :)) 

  

  

"I'm cute .. I'm cute .. I'm sooooooooo CUTE!" wahahahaha ako na ang parang baliw XD 

  

"Hoyyyyyy!!!!"  

"AY CHORVANG BAKLA!!"  

"SIRAULO! Ikaw kaya yun!!" 

"Ehhh? San banda??" alam na kung sino kasama ko ngayon. Sino pa ba? Edi si bestfriend :"> 

"Sa mukha!" 

"Weeehhh. Hindi ako naniniwala. At kahit kailan di ako maniniwala. Wahahaha" 

"Sabi ko bang maniwala ka? Bakit ang saya mo ata? Wag mong sabihing...."  

"OO!!!!!!!! OO!!!!!!!!!! KYAAAAAAAAAHHHH!!!"  

 

 

 

 

*tuuuuggsshhh 

 

 

"ARAAAYYY!!!" sigaw ko.. ansakeett .. binatukan nanaman niya ko. =_= 

"MAY BAGO KA NANAMANG CRUSH???"  

"TANGEEKK !!! WALAAAAAAA!!! Saka wala na akong balak maghanap pa ulit ng bagong crush."  



sabay ngiti na kinikilig :"> 

"Ehhhhh??? IBIG SABIHIN????? KAYA KA GANYAN??? KASI.....????" nanlaki na yung mata niya. ganito ---- > O_____O 

"OO NGA!!!!!! OO!!!!!! NAGKASAMA KAMI NI CRUSH!!! KYAAAAAHHHH!!!!!"  sigaw ko. Kinikilig na talaga ako ehhhhh >///<  

"KYAAAAAAAHHHH!!!!" sigaw niya din. Sabay yakap sa akin. Hahaha, ang abnuy ng bhest ko noh ? una nambabatok tas 

biglang sweet. 

"CAMILLE!!!! KYAAAAAAHHH!!!!!!!" sigaw niya ulit. 

"Eh bat parang mas kinikilig ka pa ata sa akin??" tanong ko. Totoo naman e, mas kinikilig pa ata siya. 

"HAHAHAHA! Alam mo namang boto ako sa loveteam niyo!"  

ayy oo nga pala. Dati kasi nung nakwento ko sa kanya si Miko nung elementary pa kami natuwa siya ng sobra. Sabi niya pa nga 

sana daw magkatuluyan kami. Hahahaha, grabe diba? Kaso ang imposible ehh. Hanggang tanaw lang ako sa kanya. Pero kanina 

.. grabeeeeee .. feeling ko ang close close namin.. Wahahahah XD 

 "CAMILLE!! May pag-asa ng magkatuluyan ang CAMIKO LOVETEAM! GOSSHH!!!" ayan na siya. Kung ano anong naiisip na 

kalokohan =_= 

"CAMIKO NANAMAN! =_=" 

"Anong gusto mo?"  

"Maging kami. Bwahahaha!" 

"ASA KA NAMAN!" 

"Loka loka ka talaga. Kanina gusto mo magkatuluyan kami ngayon..."  

"Siyempre joke lang yun. hahahaha!" 

"LABO MO TEH!" 

"HAHAHAHA! Joke lang ulit. Siyempre gusto kong magkatuluyan talaga kayo :)"  

"Gulo mo!!!"  

"Wahahaha. basta yun na yun. CAMIKO! WHOOOO!!!"  

"Ingay mo! nakakahiya ka." 

"Ehhh ? ano naman? Nasa batas na ba ng Pilipinas ang bawal mag-ingay sa daanan?" 

"Bakit naman tayo napunta sa batas?"  



"Dahil sa Cyber Crime Law" 

"Ehhh? Anong konek nun?"  

"Search mo sa google" 

"Adik mo!"  

"Siyempre mana sayo" 

 

 

ayy salamat andito na ako sa tapat ng bahay.  

magkalapit lang kami ng bahay ni Ruby Ann.  

Mas malayo nga lang sa kanila ng konti. KONTI lang naman :) 

  

"Geh RUBY!!!! INGAT!!!!!!!!!"  

"SIGEE!! BABYE!!!!!" ayy salamat . natahimik na din ang mundo ko. wahahaha 

  

  

Dito na ako sa Lonely house. 

Oo, lonely talaga. 

Si Mama? Sa ibang bansa. 

Si Papa? Malay ko. Mula nung sinilang ako, hindi na yun nagpakita. 

Mayroon akong kapatid. Si Kuya Randy, 1st year college na siya. Ako naman 3rd year high School. :D  

  

Ang cold lang naming magkapatid sa isa't isa. 

Ewan ko?? Minsan magkasundo kami. Minsan naman magkaaway. Hahaha. 

  

Basta ganun. XD 



Wala ding pakelamanan dito, hahaha. Kaya kung anong gusto naming gawin pwedeng pwede. 

Tig isa nga kami ng laptop eh? pati kwarto. 

  

Nagiging close lang kami pag umuwi na si Mama. 

Ewan ko? Bigla kaming nagiging close, si mama kasi .. hohoho. 

  

  

Okay .. balik na sa katotohanan .. 

  

Dito na ako sa kwarto. 

Kwarto ko na puro picture ni Miko ang nasa pader. 

HAHAHAHA!! Hindi naman siya artista, pero wala ng pakelamananan. XD 

  

Bukas ng FB ♥ 

  

What's on your mind? 

  

Bakit ba lagi na lang tinatanong yun? Obvious naman kung sino ang nasa isip ko.. 

SI MIKO ♥ Kyaaahh! Ang landeeeee. 

Wahahaha. Nga pala si Ruby Ann lang nakakaalam sa school na Ultimate Crush ko yun. 

Andami kasing nagtatanong nun. Kung sino daw crush ko, ewan ko ba kung bakit naiintriga sil a kung sino crush ko. Arrghhh. Ayaw 

ko nga sabihin mamaya agawan nila si MIKO. XD  

  

Ayy Oo nga pala. Sabi ni Ruby Ann kaya daw naiintriga kasi nga daw nerd ako. 

Ako lang naman ang NERD sa school. Kaya nga medyo sikat ako eh? 



Pinanglalaban pa ako sa Math Competition, kaya siguro ganun? XD 

  

Sa bahay naman  alam na yan ni Mama at Kuya kung sino crush ko .. Kwarto ko palang eh. Hahaha! 

Kaya nga pag may groupings ayaw ko sa bahay namin. Siyempre mabubuking ako, si Ruby palang yung nakakapasok na outsider 

sa bahay namin noh? :) 

  

I have SECRET #1 and SECRET  #2 

  

Siyempre ang SECRET #1 is... 

  

ULTIMATE CRUSH KO SI MIKO. Waahahahha 

  

Yung Secret#2?? Si Mama at si Kuya Randy lang ang nakakaalam.. 

Kaya wag na.. Wag niyo na itanong .. malalaman niyo din :) 

  

  

Update Status: 

MIKO ♥♥♥♥♥♥  

  

Wahahaha! Di ko naman ipopost eh, lagi akong ganyan. 

  

"HUY CAMILLE!!!" 

"AY MIKOO!!!"  

  

grabee .. papatayin ata ako ni kuya eh. Gulat talaga ako! 



  

"Miko nanaman. tsskk" 

"KUYA NAMAN PWEDE BA?! PWEDE NAMAN KAYANG KUMATOK! HALEERRR!! Lagi ka na lang nanggugulat! ALAM MO 

NAMANG!!"  

"OO NA OO NA!!! Daig mo pa bunganga ni mama eh. Labas ka na diyan! kakain na tayo."  si kuya nga pala tagaluto. Hahaha! 

Di ako marunong eh. XD 

"OK!" iniwan ko na agad yung laptop. Wiiiiiiiiihhh. Sarap ulam ehhh. 

  

TOCINO :"> 

  

"Hoy, magtira ka naman para bukas." 

"Oo na po."  

  

Pagkatapos naming kumain.. 

Siyempre balik na agad ako sa kwarto. 

  

Gawa muna ng takda. 

Hohoho!  

Favorite subject ko nga pala MATH ♥  

  

  

  

  

Pagbukas ko ng laptop. 

  



"ANAK NG!!!!"  

 

 

awoirfwah8orhfwaiohfrawoihfrnawoofwa ! 

  

"KYAAAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!"  

"HOOYY!!! PAPATAYIN MO BA AKO SA GULAT?" sigaw ni kuya sa akin. 

"KUYYYYYYAAAAA!!!!!!!"  

 

"ANOOOOO?? Napano ka??" agad tumabi sa akin si kuya. 

  

Tinignan niya kung kamay ko. 

Ulo ko. 

Parang may hinahanap siya. 

"ANO BA KUYA! Anong hinahanap mo??"  

"TANGA! Tinitignan ko kung may sugat ka!"  

"ENGOT! WALA AKONG SUGAT!!!!! HUHUHUHU T__T"  

"Eh bakit ka umiiyak diyan??"  

  

"KUYAAAA!!! WAAAAAHHH!! HUHUHUU!!" 

"Para ka namang bata eh!! Ano nga sabi?!!"  

  

"Yung secret # 1 ....."  

  

"ANOOO???!!!!!" sigaw ni kuya. 



 

"Yung secret # 1 *sob* " 

.. 

. 

. 

. 

. 

. 

  

. 

. 

. 

  

. 

.. 

. 

. 

  

...... is Revealed T____T" 

  

  

  

  

  



"POTEEEKK!!! Kala ko naman kung ano!!"  sigaw ulit ni kuya. 

  

"EHH!!!! KUYA NAMAN EEHH!!! Ikaw may kasalanan nito. HUHUHUHU T__T"  

"Ohhh?? Ayos ah???" 

"Kasi diba ginulat mo ko???"  

"Ano namang kinalaman nun?"  

"Napindot ko ata yung post nung ginulat mo ko."  

"Sinong tanga?"  

"IKAW!!! NAKAKAINIS KA!! LAYAS!!" tinulak tulak ko na siya. 

"Eh bakit hindi mo pa dinedelete post??"  

"Oo nga nuh??"  

bakit di ko ba naisip yun. Kasi naman ehh .. 

  

kasoo.. 

  

  

35 likes at 40 comments na .. 

  

NAKAPANLULUMO T___T 

  

"WALAAAAAAA NAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"  

"Ewan ko sayo!  Kasalanan mo yan !! Bahala ka nga diyan." tapos lumabas na si kuya. 

  

  



KASALANAN MO KAYA TOO!!  

Bugbugin kita KUYA ehhh =____= 

KUNG DI NIYA KO GINULAT??  

EDI SANAAAAAAAA, 

  

WAAAAAAAAAAAHHHHH !!! T______T 

  

  

Dinelete post ko na. 

Ayoko ng basahin yung mga comment. 

  

Pisteeeee =__= 

  

May nagmessage 

  

Ruby Ann: Hoy teh?! bakit mo naman pinost yun? 

Camille: Ang alin? 

Ruby Ann: Maang maangan pa? ni-like ko kaya yun at nagcomment pa. kaso dinelete post mo na. 

Camille: Siraulo ka. Nilike mo pa. 

Ruby Ann: Bakit nga?? Lagot ka niyan sa school. Matatadtad ka ng asar bukas. 

Camille: KASI SI KUYAAAA!! KUNG DI NIYA KO GINULAT EDI SANA HINDI KO MAPOPOST YUN!!? ALAM MO NAMANG 

MAHILIG AKONG MAGTYPE NG MIKO SA STATUS KO PERO DI KO PINOPOST DIBA??? NAKAKAINIS!!!!!! WAAAHHHHH!!!  

Ruby Ann: Chillax teh, 

  

May nagmessage ulit. 



Roby: Bakit si Miko pa?? T_T 

  

OHMY! 

Si Roby nga pala ay classmate ko na may gusto sa akin. 

Oo alam ko.. 

Alam niyo bang sa buong room... 

Kami na lang ni Ruby Ann ang hindi nagbubulgar ng Crush??? 

  

Kaya nga ang tagal kong tinago yun ehh.. kasi ayoko talagang malaman nila. 

Kasi kapag nalaman nila kung sino yung Crush mo. 

Agad nilang sasabihin dun sa Crush mo na crush mo siya. 

Kaso wala na. Nakakainis. May Heart pa yung Miko na napost. KAINIS!!!  

  

Andami ng nagmemessage. 

  

mga ganito yung message. 

  

yiiiieeeeeeeeee... MIKO pala ah?? 

OYY!! MIKO DAW??? 

MIKOOOOO! 

  

  

Langyaaaaa. Makapag Offline na lang =__= 

  



Ruby: Huy? nagout ka na? 

Camille: Hindi pa =__= 

Ruby: Bakit ka offline? 

Camille: ALAM NA! Andami ng nang aasar. 

Ruby: Lagot ka teh. For sure bukas alam na yan ni Miko. 

Camille: Yun nga eh?! Ano na lang ang mukhang ipapakita ko. 

Ruby: Keri yan teh? Hahaha. 

Camille: Ikaw kasi hindi pa alam, kaya kalma ka. 

Ruby: Wahahaha. Ganun talaga kapag maingat. Saka Crush ko lang yun. Di ako katulad mo. Grabee ang adik much. 

Camille: Ehhhh? RUBY ANN !! HELP T__T 

Ruby: Tsskk. Ano pa bang magagawa ko?? 

Camille: Wala naaaa. 

Ruby: Ayan kasi. 

Camille: Ako na =_= 

Ruby: Gehh bestfriend. Out na ko. Time na ko eh? 

Camille: Geeee. T____T 

Ruby: Nakooo. Wag ka ng malungkot. Itulog mo na lang yan. 

Camille: Sige. 

Ruby: Babye ;)))  

Camille: Bye.... 

  

  

Ayaw magfunction utak ko.. 

. 



. 

. 

. 

  

  

You're cute.... 

  

Eh ?? 

Bakit ko bigla naalala yun? 

  

>////< 

  

"AHAHAHAHAHAHA"  

"Hala? Baliw ka na?" 

"Wag ka nga kuya? Ang chismoso mo."  

  

tapos umalis na siya. Baliw .. silip ng silip sa kwarto ko. =__= 

  

KYAAHHH !!! You're cute.... 

  

Hahahahahha. 

  

Yun na nga lang isipin ko.. 

  



Pati yung... 

  

  

Nagkalapit yung mukha namin. Wahhhh!! 

  

  

Hahahahahha. 

Magnilandee ba ?? XD 

  

Nakagat ko nanaman si Unan. 

  

Whooooooo......... 

  

. 

. 

  

  

kasoo.. 

  

T___T 

Nalungkot nanaman ako. 

Pano kung malaman niya?? 

Ayokooooooooo. 

Kung kailan medyo naging close kami.. 



Pano na lang?? 

  

Kaya ayoko talaga malaman niyaa......  

  

Kasi baka.. 

  

  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

  

Layuan niya ko :((( 

  

  

 

"Mikooo....."  

"Ayiiiiiiiieeee!!! Miko pala ahhh..."  

"SABIHIN NA YAN KAY MIKO!!!!! BWAHAHAHAHAH!!!" 



 

"Oyy tehh ang gwapo pala ng crush mo. Infairness ah?"  

 

( Oo nga pala, hindi masyadong sikat si Miko kasi laging siyang nasa lower section.  

Hindi kasi masyadong pinapansin yung mga tao sa lower section, nagkalat kasi dun yung mga bad boys. 

Karamihan kasi sa heartrob sa school ay nasa Star Section. 

4th Year High School siya ngayon. )  

  

 

"WAAAAAAAAHHH!!!!!!!! MANAHIMIK NGA KAYOOOOOOOO!!!" sigaw ko. Sabay yuko sa desk. 

  

Nasa school na ako, sinadya ko talagang magpalate kanina para maiwasan ang pang-aasar sa akin. 

  

Kaso ngayon breaktime na .. 1 hour pa naman ang breaktime namin. 

At puro Miko, Miko, Miko ayyy buseeet lang! 

Sabi na nga ba eh, eto na ... TADTAD na ko ng Asar. 

At NAAASAR NA KO! >.< 

  

  

"Tara na teh, ikain na lang natin yan." yaya ni Ruby Ann  

"Wala akong ganang kumain."  

"OWWWWMAAAYYGULAAAYYYY!!!!?? HINDI NGAA?????? May sakit ka ba???" sabay hipo sa noo ko. 

  

"OHMY?! Narinig niyo yun?? Hindi daw kakain si Nerd?!" 



 

"WHAAT??! Nanaginip ba ko?!." 

"May sakit daw si NERD e!?" 

"Hala? Anong sakit yan? Nako.. baka nakakahawa yan.. tara makinig tayo.."  

ok .. grabeng mga chismosa to, nagbulungan pa eh naririnig ko naman =_= 

  

wag na kayong magtaka kung bakit ganyan sila makapagreact. 

Sa totoo lang mula nung elementary pa kami, ay ako pa ang nangungunang pumunta sa Canteen. Yung tipong kapag alam ko ng 

malapit ng magrecess, hihilahin ko na si Ruby Ann malapit sa pintuan, at kapag nagbell na. 

Kakaripas kami sa pagtakbo, kasi ayoko mahuli. Kapag nahuli ka kasi mamaya ka pa makakabili ng pagkain. Kaya ganun. I'm 

crazy about foods. lol! 

Bali mula elementary, Wala pa akong absent sa pagbili ng pagkain. Kung baga, PERFECT ATTENDANCE.  

  

"Wala akong sakit" 

"Ehhh? Akala ko ba ipeperfect attendance mo yung pagpunta sa canteen hanggang grumaduate tayo??"  ang daming 

tanong ni bestfriend. tsk 

"Wala nga ako gana eh =_=" 

"HALAAH! MAY SAKIT KA NGA?" 

"Ano namang sakit ko??"  

"Dala mo laptop mo?"  

"Eh? Anong kinalaman nun sa sakit ko?"  

"Basta.. Dala mo nga?"  

"Hindi."  

"Ayyy sayang, search ko sana sa google."  

  

Nagtumbahan lahat ng taong nakikinig, kasama ako. 



  

Joke. Siyempre sa Cartoons lang yun. HAHAHAHA XD  

  

"Ang adik mo talaga!" 

"Adik ka diyan? Seryoso ako."  

"K. Fine" 

"Tara na kasi kain na tayo."  

"Psshhh. Ikaw na lang." sabay yuko ulit sa desk. 

 

 

Mula sa labas may narinig nanaman akong conversation. =_= 

  

 "Siya ba yung crush ni Camille?!"  

"Ayyy sheet! Siya yun girl. Ang gwapo ngaaaa. KYAAAAAHHH!!" 

  

Buseet tong malalanding to. ARRGGHH!! BADTRIP NA KO!!! 

PIGILAN NIYO KOOOOO!!!!!! MAKAKAPANABUNOT AKO NG HAIRLALU >.<  

  

 "Hi Girls??! Andiyan ba sa loob si Camille??"  

 

OMG??!! Andiyan siyaaaaa?!!!  

  

"Camille???? Yung Nerd po??"  

"Ahhmm, parang ganun na nga." 

"Ahh opo, andiyan po.. "  



  

  

ANONG GINAGAWA NIYA DITO?????!! 

ARGGGHHH!!!!!!!!!! 

  

Alam niya na ba ?? 

  

BADTRIP!!!!!!!!  WAAAAHHHH!!! 

  

  

Nakayuko padin ako sa desk. 

  

Biglang bumulong sa akin si Ruby Ann. 

"OHMY!! Bhesssst . si ... si .. "  

" oo .. alam ko .. wag ka na lang maingay .. kapag nandiyan na siya sabihin mo natutulog ako. "  bulong ko din. 

" ehh ? bakit naman pagkakataon mo na to bhest .."  

" ang adik mo! kakaltukan kita diyan. basta..."  

  

"Hi??"  

"Ahh.. Hello" sabi ni Ruby Ann. Pumikit na lang ako habang nakayuko padin. 

"Is this Camille?" 

"Ahhh... Ye . yesss.. " 

"Is she sick?" 

"No."  



"Can I talk to her??"  

"No."  

"Why??" 

"Yes." tinotopak nanaman tong bestfriend ko. =_= 

  

Si Bhest nga pala mahina sa English, kaya nga pagrecitation sa English Subject, puro yes or no lang sinasagot niyan. Ang adik 

diba? =_= 

  

"Hahh??"  

"No."  

  

"AIIISSHHH!!! Bakit? Anong kailangan mo sa akin?" pagtataray ko. Bakit kasi nandito ka Miko??  

Badtrip pa naman ako. At pag BADTRIP AKO kahit andiyan KA di agad mawawala to. 

Nakakainis talaga yung malalantod na yun! 

  

"Owww? I think you're sick." 

"No nga diba??" Pagtataray ko ulit. Sorry Miko. Wrong timing ka kasi eh =_= 

"Galit ka?" 

. 

. 

 

*tuuugggsshh!! 

. 

. 

 



"OUCH! Inaano kita??" Sigaw ni Miko. Nasapok kasi siya ni Ruby XD 

"EH SIRAULO KA E! MARUNONG KA NAMAN PALANG MAGTAGALOG!! PA-ENGLISH ENGLISH KA PA!!! TSSK! 

Makakain na nga lang." sabay walk out. 

"RUBY ANN!!!!! WAAAAIITT!!" susunod na sana ako kay Ruby Ann kaso bigla akong hinila ni Miko. 

  

lubdub. lubdub 

lubdub. lubdub 

lubdub. lubdub 

  

What the heck is happening in my heartbeat? Tssskk. 

  

"Usap tayo saglit." sabi niya 

"Hah? Bakit??"  

"May nagsabi kasi sakin na ano.."  

"Ano?? na Crush kita?"  

abeuoiwabngbobfwagasmlsgdnioge!!! Bakit lumabas sa bibig ko yun? Poteeeekk! 

  

"HAHAHAHA!!! So the Rumors are true???? Crush mo ko?? Di nga?? HAHAHAHA. Di kasi ako naniniwala dun ehh.. 

HAHHAHA!" 

 

what ?? hindi pala siya naniwala. Poteeeeek! Naconfirm pa tuloy sa akin..... Ugghh!! What a Miserable Day =_=  

"Anong tinatawa mo diyan?? Ano pala yung tanong mo. Ituloy mo na."  tsssk. Nakakaasar! Nakooo Miko, baka bukas 

makawala hindi na kita crush. 

"Ano... HAHAHAHA. Dito ka pala nag-aaral."  

"Hindi ba halata??" 

"Wala lang, kaya nga ako nandito para iconfirm eh. Hahaha!"  



"Oh ayan na? Nakita mo na ko dito. Is  it okay?"  

"Antaray naman nito. Ililibre sana kita eh, pangbawi lang kahapon."  

 

"Whatt? Nagdedate na sila??" 

"Ohmy. Sayang naman! Type ko pa naman siya." 

"Oo nga eh .. kung magpacute ako sa kanya, mapansin kaya niya ko?"  

"Wag na kayong mangarap mga teh.. tara na nga." Kumukulo nanaman ang dugo ko. Pigilan niyo kooooooooo >.< 

  

"Huy??! Anoo? Tara?" 

"AYOKO! MAG-ISA KA!" sabay yuko ulit sa desk. Badtrip!!! Ang lalandi talaga. Argghh! 

"Galit ka ba sa akin? Ano bang nagawa ko??"  

"WALA!!! IWAN MO MUNA KO MAG-ISA! BADTRIP AKO E!" sigaw ko habang nakayuko. 

"Bakit ka naman badtrip??" ang daming tanong .. Argghh! 

Tinaas ko na yung ulo ko at sumigaw habang nakapikit. 

"BAKIT BA ANG DAMI DAMI MONG TANONG!!!?"  

 

. 

. 

. 

bakit di siya nagsasalita? 

Pagdilat ko ng mata ko. 

  

Yung mukha namin.... 

ako ---> O__________O 

Siya ---> ^__________^ 



WAAAAAAHHH!!! 

  

1 inch apart lang pagitan ng mga mukha namin. 

  

>////< 

  

"You're beautiful."  

  

Nilayo ko na lang yung mukha ko, at yumuko ulit. 

  

'Umalis ka na muna."  

"Kailan kita pwedeng itreat??"  

"Kahit kailan basta wag muna ngayon."  

"Ok? Sabi mo yan ah." tapos ginulo niya lang yung buhok ko at umalis. 

  

 KYAAAAHHH!!!!!! Wahahaha. Anebeee ? kinilig na ako ....  

  

  

TRALALALALA. I'm beautiful >:) 

  

First time to ah?? Isang iglap. Nawala badtrip ko. SI MIKO KASI EHHH >///< 

  

"HOY! Tama na yang pagdadrama epek mo diyan!" 

"RUBY ANN?" 



"Oo! Alam ko namang namumulang kamatis ka na diyan ngayon eh?"  

"Ehhhh??" 

"Nakita ko ang lahat, para nga akong nanunuod ng sine eh."  

"KYAAAAAHHH!!!" sigaw ko sabay yakap sa kanya. 

  

"Tsk. Malanding Nerd." 

"Sabi na nga ba e, nasa loob ang kulo ng babaeng yan."  

"Nakooo, panerd nerd pa siya.'  

 

 "HOYY!!! ANG KAKAPAL NG MUKHA NIYO AH??! SINONG MALANDE?? KANINA PA KAYO AH?!"  Di na ako nakapagpigil, 

tumayo na ako at  sinigawan ang mga buseet na mga chismosang malalande >.< 

"OMG?! Narinig niya yun??"  

"ANG LALAKAS KAYA NG BOSES NIYO!! CHUPI NGA KAYO!!"  tapos lumabas na kami ni Ruby Ann. 

  

 "Kalma lang teh." 

"Arrgghh! Dahil sa kanila badtrip ako, kaya tuloy natatarayan si Miko."  

"Okay lang yan. You're beautiful naman ehhh." sabay kiliti sa akin 

"Wag ka ngaaa!!" kunwari epek ko. 

"Sus!! Kinikilig naman. HAHAHAHAHA!!"  

"AHAHAHAHA" tumawa na lang din ako. KYAAAHH >//<  

  

At yun? Naggala gala na lang muna kami sa school. 

Boy hunting >:) wahahahha. 

  

Tapos nung napagod na kami. Nakaramdam na ako ng gutom. 



  

"Ruby, kain na tayo."  

"Ehhhh? Kala ko ba ayaw mo??"  

"Dali naaaaa. Nagugutom na ko eh." 

"Wala na kumain kaya ako." 

"Psssshh. Dali naaaa. Libre na kita."  

"Sige ba, libre pala e?" tapos bumili na kami sa Canteen. 

  

  

 Pagkatapos naming kumain. Sakto bell na. 

Ayun? Balik agad sa room. 

  

Chuva chenes nanamang discussion. 

Siyempre di mawawala ang pagtulog ko tuwing History Subject. Bwahaha >;) 

  

"KRRRRRIIIIIINNNGGG!!!!"  

  

"Hoy Camille! Bell na!"  

"Ayy Tipaklong!!" 

"Natulog ka nanaman sa History Subject natin. Nakuuu!"  

"Hehe, sorry naman. Nakakaantok eh." 

"Tara na. Pupunta ka pa sa Buy Me Club"  

"Ayyy oo nga. Sabi ko nga."  

  



At kumaripas na nga ako umuwi ng bahay. 

Medyo nag ayos lang naman ako ng konti, nerd pa din naman itsura ko eh. hohoho :D 

  

"Bye Kuya!"  

"K" ang saya niya kausap =_= 

  

Tralalala. :D 

Bibilin kaya ko ni Crush ngayon?? 

  

Nyeeeeeee. Magnilande ulet =_= 

ok lang naman yun diba ?? 

  

coz ... 

. 

. 

  

  

I'm beautiful. LOL! 

 

Lakad lakad. 

  

Lakad.. 

  

After ilang minutes nakarating din sa BUY ME CLUB. 



  

Wohooo ! 

Kapagod! 

  

  

"Good Afternoon!" bati sakin ni Ate Nicole. 

"Good Afternoon din po!"  

"Sige deretso ka na dun sa pagmimeetingan natin."  

"Ok po!" 

  

Dumeretso na nga ako dun. 

Walang pinagbago, puro rumors padin sila. 

BADTRIP! Sila na maganda, ano naman kung nerd ako diba?? 

BLEEH ! Inggit lang talaga sila. WAHAHAHA!!  

  

"You're beautiful." 

  

WAAAAAAHH !! Naalala ko nanaman. 

KYAAAHH >///< 

  

"Hoy Nerd! Baliw ka na??"  

"Anong nginingiti ngiti mo diyan??"  

  

  



Ehh >//< 

Wag na lang silang pansinin. 

Nagdedaydream pa ko ehhh. >//< 

  

"BALIW TALAGA!" 

"Oo nga, nakuuu. Pano kaya to nakapasok dito??" 

"Baka kinulam niya yung mga nag asssist" 

"Siguro nga? HAHAHA" 

"HAHAHA!" 

  

Sige magtawanan kayo. Di ko kayo papatulan. Psshhh. 

  

Umiilaw na si Lollipop :"> 

  

"Sorry na lang girls, may bumili na ata sa'kin." sabi ko. >:) mwahahaha!! 

  

"Bakit ba siya laging binibili. Nakakainis!!!" 

"ARRGGHH!!!" 

  

WAHAAHAH!! LOSEERRSSS! !!! >:)  

  

  

"Camille!" Tawag sa akin.. 

  



Ahhhhh ohhhhh. si ano yun!!!!  

  

si.. 

  

  

  

  

  

si... 

  

  

  

  

  

  

  

"Roby?? Bakit ka nandito??!"  

"Hah? Eh ano.. Kasi .. " napakamot siya ng ulo. 

"Kasi???" pataray kong tanong. Ano nga ba ang ginagawa niya dito? Ugghh!! Siya yung may crush sa akin remember??? Ang 

wrong timing naman neto, baka bilhin ako ni Miko e. 

"Binili kita. Taraaaa!" sabay hila sa akin papunta sa private room namin. 

  

OHHH NOOOOOO!!!! HINDEEEE ! 

  

Nauna siyang umupo. Tapos umupo na din ako. 



Nakakairita naman! 

Oo! naiinis ako, bakit siya pa yung bumili sa akin? 

Uggghhh!!! 

AYOKO SA KANYAAA >_< 

AS IN 

  

A YO KO ... 

  

Alam niya yun? Ano nanaman bang pakulo ito?? 

  

"Sorry, Alam kong naiinis ka sa akin. Pero sana..."  

"Sana?? Pwede ba?! wag kang paputol putol ng salita."  Spell BADTRIP =_= 

  

"OKAY! Sana naman ituring mo akong kaibigan, hindi ko naman hinihiling na magustuhan mo ako eh? Gusto ko lang 

talaga na maging magkaibigan tayo. Ayoko na naiinis ka sa akin dahil may gusto ako sayo at alam ko naman kung sino 

ang gusto mo eh? Sorry. Sorry kasi nagkagusto ako sayo. Hindi naman masama yun diba?? Sorry talaga. Pero ano? 

Pwede ba tayong maging magkaibigan??" bigla siyang hiningal. Grabe .. Tuloy tuloy niyang sinabi yun! Walang hinto. Grabe 

lang. 

  

"Hah? Ano??" Nashock talaga ako sa ginawa niya. hayyss. 

"Sabi ko pwede ba tayong maging magkaibigan?"  

  

Hmmm ? 

Ano ba ?? 

  

"Okay?" 



  

"Talaga? Di ka galit?"  

"Oo nga kulit."  

"YESSS!!" tapos tumayo siya at nagtatalon talon. Parang nanalo sa lotto =_= 

"Halah baliw?" sabi ko. 

"Salamat talaga! SALAMAAAT!" tapos hinawakan niya yung kamay ko. 

  

Tinignan ko yung kamay namin kung saan siya nakahawak. Mukhang naintindihan niya naman yung gusto kong iparating. 

Tinaasan ko siya ng kilay. 

  

"Ayyy Sorry, natuwa lang kasi ako eh." 

"Okay lang, pero ang babaw lang pala ng kasiyahan mo"  

"Ikaw kasi kasiyahan ko..." bulong niya. Di ko narinig eh, ano daw?? 

"Hah? Ano?" 

"WALA. Gusto mo kain tayo?"  

"Hindi ako gutom, kakakain ko lang."  

"Ahh ganun ba?? Ahmmm. Ano bang pwedeng gawin dito??"  

"Ngayon ka lang ba nakapunta dito?"  

"Ahh. Actually ... OO ngayon lang."  

"Ehh?? Ibig sabihin pumunta ka dito para lang makausap talaga ako??"  

"Hah? Ano. Oo.. hehe" sabay kamot sa ulo niya.  =_= 

"Ahhh. Ang ginagawa lang naman dito ay mag-usap. May T.V kaya pwede tayong manuod. Ano bang gusto mong 

gawin?" pagpapaliwanag ko sa kanya. 

"Ahmmm. Sige! Movie Marathon nalang tayo!" 

"K. Fine!" 



"Ano bang gusto mong panuorin?" tanong niya. 

"Ahmmm. Wala akong maisip! hahaha!"  

"Nyeee? Eto nalang kaya??"  

"Ano yan??" 

"Mr. Bean ^___^" ehh ? Mr. Bean daw? Pero pwede na din. Masaya naman yun eh!  

"O sige, yan na lang"  

"Wait lang bibili ako ng makakain natin."  

"Sige!"  

  

tapos mga 10 minutes 

  

Nakabalik na siya. 

  

Andaming dalang pagkain! YUMMY :">  

  

  

Tapos yun? Pinanuod na namin. 

Grabe lang, tawa lang kami ng tawa. Tapos ewan ko? Masaya naman pala kasama si Roby.  

  

Natapos na yung pinapanuod namin. 

Saktong umilaw yung lollipop. 

  

"SAKTO!!!" sigaw ko. 

"Ha? Anong sakto??"  



"Sakto kasi out na! Tapos na yung time."  

"Ahhh. ganun ba?" sad ng boses niya. 

"HAHA! Thanks sa araw na ito. Nag-enjoy talaga ako! From now on, you're my Friend"  sabi ko tapos sabay inabot ko yung 

kamay ko para makipagshake hands sa kanya. 

  

"Salamat!" tapos nagshake hands kami. 

"Sige! una na ako! Bye! Ingat!"  

"Sige! Bye!"  

  

tapos umalis na siya. 

  

Pagkalabas ko ng kwarto. 

Nakita ko siya. 

Kalalabas lang din niya dun sa isang kwarto. 

  

Oo si Miko yun. 

  

"Sige Babe! Uwi na ko." sabi ni Miko 

"Ahh, sigee! Ingat Babe!" sabi nung babae. Kilala ko yung babae. 

  

Si Ate Nicole... 

  

  

  

Ewan ko? 



Pero bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? 

Tapos parang ang lungkot ko nung nakita kong naghug sila. 

OO! NAG-HUG sila bago umalis si Miko. WAAAAAHHH!! T__T 

May paBabe babe pa =_= 

  

Kaya naman pala hindi niya ko binili. 

Ano nga ba naman ako para sa kanya? 

Masyado naman siguro akong demanding para isiping bibilin niya ko ulit. 

NAKAKAINIS!!! 

  

AAAAAHHHHHHHHHH!!!! BALIW NA KO!!! >____< 

Ayoko ng ganitong pakiramdam kasi wala naman talaga akong KARAPATAN.  

  

Isa lamang akong hamak na babaeng CRUSH NA CRUSH siya. 

  

Ayoko ng ganitong PAKIRAMDAM >___< 

  

  

eto na ba yung sinasabi nila ?? 

  

  

yung .. 

  

  



  

  

  

.. 

  

  

  

  

  

. 

. 

  

  

  

SELOS >____< 

  

Ruby Ann's POV  

  

Pauwi palang ako galing sa pinagtatrabahuan ko sa isang karenderya. 

Yes? I'm a working student kaya nga nagkakasabay kami ni Camille pauwi kasi halos parehas lang yung time nang pag-out namin, 

hindi ko pa to nasasabi kay bestfriend. Di din naman kasi nagtatanong ang loka kaya yun nakakalimutan ko XD  

  

Ansaya ng lakad ko. 

Pano ba naman? Sa karenderyang yun, madalas kumain si Crush. 

  



MUHAHAHA! 

  

Ang saya ng lakad ko. 

  

La la la la. 

  

"RUBY ANNNNNN!!!!!!!!" ooooppppps. Si Camille yun ah? Sabi na nga ba e, makakasabay ko nanaman siya. Excited na ako 

magkwento sa kanya. Ngayon, sasabihin ko na sa kanyang may trabaho ako. Awiiiieeeeee. Si crush kasi nakita ko, kaya yun? di 

maalis sa isipan ko ang karinderya. Wahahahha ! >///<  

"Oooohhh? Yessss???" Minsan lang ako magEnglish, pagbigyan niyo na ko. Hahaha! Hindi talaga ako magaling diyan XD  

"Paenglish english ka pa diyan!!!! UWAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"  

"ANAK NG KABAYONG LUMILIPAD!!!!!!" Nagulat talaga ako sa kanya ng bigla na lang siyang humagulgol. Ampotek na babae 

to! Nakakahiya! 

"HINDI AKO PEGASUS!!!!! UWAAAAAAAA!!! " at this time nakahalandusay na siya sa kalsada. 

**Tuuuggssshhh 

  

Binatukan ko nga. 

"ARAAYY!!!!! HUHUHUHU!!!"  

"Ano nanaman ba kase problema mo? Tumayo ka nga diyan mahiya ka uy!!."  tumayo naman agad siya ng madami ng 

dumadaang tao. pssshh kahit kailan talaga, mahirap kapag bigla na lang tinotopak si Camil le e, mas malala to sa akin. =_= 

"Ano *sob* ano........ *sob* ano e .. huhuhu .. ano .. *sob* " 

**PAAAKKK 

Nasapok ko. 

"Ano ka ng ano! Aanuhin talaga kita e"  

"Arayy!! Kanina ka pa ah."  

"Ano nga kasi?" 



"Si Crush......... i think meron na siyang girlfriend, UWAAAAA!!!!!!!!!"  

"Ahhhhh. Akala ko kung ano na eh .. talaga to..."  sabay himas ko sa buhok niya, yung parang inaamo ko siya.. Tapos 

inakbayan ko. 

  

  

"May girlfriend lang pala yung crush mo e.. okay lang yun??  Ayiiiiiieeee ! Sana masaya siya sa girlfriend.... 

  

  

  

Girlfriend????  O______O 

  

  

"WHHHHAAAATTTT!!!!!!???????? !!! SI MIKOO!!!!! MY GIRLFRIEND????!!!! O MAY GULAYY !!!!!!! "  

  

**tuuugsshh **paakkk 

  

"POTEK KA! ANG SLOW MO TALAGA!!!!!" okay ako naman ang nagulpi ngayon =_= 

"WAAAAAAAHHHHHHH!!!!!!! HINDEEEEEEEE!!!" sigaw ko kaya naman kaya mas lalo kaming pinagtinginan sa daan. 

Pinagkamalan na siguro kaming baliw. 

  

"SSSHHHH ~~~ Manahimik ka nga. Tara sa bahay muna tayo"  

  

  

@ Camille's Residence  

 



Camille's POV  

"Rubyyyyy, ano ng gagawin koo. WAAHHHH!!!" huhuhu. Sigurado ako! 1st Girlfriend yun ni Miko! I'm pretty pretty sure no ? 

Syempre stalker ako!!!! ALAM KO LAHAT!!!!! HUHUHU T__T 

  

Pangarap ko pa naman na ako ang magiging first GF niya. WAAAHHH!! 

  

"Ayy nako bhest, Makinig ka sa aking Silver Lessons.." 

"Silver talaga ah?"  

"Nagsawa na kasi ako sa Gintong Aral" 

"Psshh. Baliw !" 

"Makinig ka na lang kasi" 

"Osige... eto na makikinig na ako...."  

nasa kama kami nakaupo. 

Bigla siyang umiba ng harap .. 

tapos ang lalim ng iniisip .. ayan na ang silver lesson daw =_= tara na't makinig.. 

 

"JUST LET HIM GO! MOVE ON!" ang seryoso ng pagkakasabi niya. Kaya mas naging serious din ako. 

" If it's meant to be it will be... " whoaahh .. tama tama ... 

"PUSH LANG NG PUSH!!!!!! GG NA YAN!" adek lang , pati dota sinama =_= 

and after all .. " tumigil  siya sa pagsasalita at tumingin sa akin. 

whoaaahh ?? SI RUBY BA TO??? Nag eenglish eeeehh.  

"After all? ano??"  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

"BE HAPPY! BE BUDOOYYYY!!!!!"  

 

**pppuukk 

napektusan ko tuloy siya. 

  

"Siraulu! Seryoso ako Ruby! Bubugbugin kita e" 

"Seryoso ako bruha! Yun kaya pinakamagandang gawin,., Si Budoy laging masaya!"  

"Palibhasa BUDOY ka!"  

"Hoy! hindi ah! Ikaw na nga tong tinutulungan e!"  

"Tinutulungan mo na ako niyan?"  

"Naman! At your service!!!" 

"At kailan ka pa natutong mag english english hah?"  

"Hmmm. Kahapon lang pati kanina" 

"Oh good. Pagpatuloy mo yan" 

"Namaaann!!!! Oh ano na?" 

"Hayyyssssss. Ewan hindi ko alam gagawin. Sabi mo nga kanina .. If it's meant to be it will be diba? Edi hayaan ko na 

lang kung anong mangyayari."  

"GAME AKO DIYAN!"  



"Thanks Ruby!"  

"Naman! At your service ^_^v "  

"Ikaw? Bakit pala lagi na kitang nakakasabay makauwi?" 

"Ayy oo!!!!! Natanggap nga pala ako sa isang karenderya!!!"  

"Ohhh???? Buti tinanggap ka?!" 

**paakkk 

"Ouch!"  

"Ang yabang mo eh no? Ako pa! Tatanggapin talaga nila ako. At take note ah? Si Crush laging nandun.... 

KYAAAAAAAHH!!' pssshh.  

"IKAW NA!"  

"Ganun talaga. hahaha!"  

"Asus! Sige na! Uwi ka na. Mag gagabi na oh?"  

"Oh sure" 

"Tigilan mo nga pag eenglish mo, kinikilabutan ako e!"  

"Masanay ka na. Tatalunin na kita sa English. Wahaha!"  

"ASA!"  

"O sige! Bye bhest!"  

"BYE! INGAAT!!" 

 

Tapos kiniss niya ako sa cheeks then umalis na. 

  

Hayyyss.. 

Tama si Ruby Ann.  

  

  



GORABELSSSS!  

PUSH NA YAN! XD 

 

 

@ Classroom 

 

5 minutes before Recess 

 

" Ruby.... Alam na ah??" pabulong ko sa kanya. Nagdidiscuss pa kasi si Ma'am kaya dapat hindi kami maingay. Andito kami 

malapit sa pintuan, alam na? Magbebell na eh.  

"Oh yess! At your service " 

"Kahapon pa yang At your service na yan ah?"  

"Natutunan ko kasi yun sa karinderya, ang kyut kaya" 

"Pssshh. Adek mo talaga" 

"Mana ako sayo e" 

"Oo na lang" 

 

 

"OKAY?! What's the commotion all about Miss Ruby Ann and Camille??" paktay! nahuli kami, ang lakas naman kasi 

bumulong ni Ruby Ann =_= 

  

"Ano daw Camille? Anong Commotion? Lotion? Potion?"  

"Baliw!" 

 

"MAAM! Wala po!" sabi ko. 

"Please shut your mouth" 



 "YES!" sigaw ni Ruby Ann. Nagtawanan naman yung mga kaklase ko. Palibhasa mahilig sa "Yes" or "No" 

  

** KRRIIINNNGGGG !!!!!! 

 

"1... 

 

 

 

 

 

2..... 

 

 

 

 

3.... 

 

 

 

 

 

TAKBOOOOOOO!!!!!!!" 

 

 



At tumakbo na nga kami papuntang Canteen.. 

  

Si Ruby Ann grabe .. bilis tumakbo .. nauna na siya sa akin .. 

  

Hindi naman halatang ayaw niya kumain ? XD 

 

Ako naman pilit ko siyang hinahabol kaso dahil kakafloorwax lang ata ng daanan, ay nadulas ako. 

 

 

 

"AHHHHHHH!!!!" sigaw ko.. 

  

  

Wala na ako nagawa kundi pumikit  na lang at harapin ang nakakahiyang mangyayari....  

  

kaso may biglang sumalo sa akin... 

 

 

"Camille? Are you okay?"  

 

 

 

Pagmulat ko.. 

  



  

Nasa langit na ba ako??  

  

  

Lols! Nakita ko lang naman ang isang gwapong Anghel. 

  

Este .. si Miko ♥ 

  

Hawak niya ko sa bewang .. 

  

OMEGASSHH .. I'll GONNA DIEEE !!!!!  XD 

  

" Uyy ? Tulala ka?" 

  

"Ahh.. Oo! Salamat!" eekkkk .. bakit ba ako kinikilig? Dapat hindi na diba? Baka mamaya niyan.. makita kami ni Ate Nicole.. Este 

BAKA Girlfriend niya. >_< 

 "You must be careful" 

"Oh sure, thanks talaga." tapos tinayo na niya ako. Tapos umalis na siya habang nakalagay ang kanyang kamay sa kanyang 

bulsa. 

  

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

  

Hanggang sa paglayo niya ay tinititigan ko padin siya. 

  

* paakkk 



  

"AWWW!!!"  Nabatukan nanaman ako ni Ruby .. di ko napansin nasa harapan ko na pala siya. 

  

"AYY NAKO!!! Ayan ka nanaman! Nagdedaydream! Tara na!"  sabay sa hila sa akin ni Ruby Ann 

  

  

 

Bumili na kami ng makakain at andito kami sa favorite tambayan. 

Sa garden :)) 

  

  

  

"Uwaaaaaa~ Ang wafuu talaga ni Crushh!"  

"Crushin ko kaya mukha mo no! Para matigilan ka! Diba nga may girlfriend na yun?"  

"Eh pano kung hindi?? Dibaaaaa???? RUBY ANO BA!!! HAHAHA!"  

"Halah baliw? Bigla na lang natawa" 

"Eh kasi kinikilig teh! hahaha!"  

"Wushu! Sarap mo ding ibitin patiwarik eh, ang gulo gulo mo. Kahapon emote emote ka pa."  

"Eh bastaaaaa. Cheer mo na lang kasi ako! Sa movie ko lang napapanuod yung mga ganun eh? Yung madudulas ka.. 

tapos sasaluhin ka ng Prinsipe! Kyaaaaaaaahhhh!!! He's my knight-in-shining-armor. At kanina lang .. Nangyari sa akin! 

KYAAAAAAHHH!!! Maybe we are destiny ~ May pag asa nang mabuo ang favorite loveteam mo? Angg .... CAMIKO!!!!!!"  

"HAH!? OO NGA NO!!!!! GO CAMILLE! CHEER KITAAA! WHOOOOOOOO! GO FOR THE GOAL!!!"  

"Hahaha. Tamaaa!!!!! CHEERSSS!!"  

  

Sabay taas ng iniinom naming Yakult XD  

  



  

  

  

@ BUY ME CLUB 

 

 

"Hi Camille!" 

"Ah.. Hello po!" pssshh. ewan ko ba? biglang nag iba yung tingin ko kay ate Nicole? Bitter ba? Hahaha. Hindi naman. Basta kasi 

ano eee .. argghh ewan .. pag nakikita ko siya .. nakakaramdam ako ng selos .. yung tipong ano bang meron siya na wala ako ? 

ganun .. hayysss .. 

  

"Good luck Girl!"  

"Kayo din po!"  

"Sige!"  

"Sige po!"  

 

 

Tapos maya maya lang .. ayun ? umilaw na si lollilop :D 

Pumunta na ako sa designated private place ko. 

  

Kumatok ako at binuksan naman agad yung pinto. 

  

  

Nagulat ako nung makita siya. 

Nananaginip ba ako? o naghahalucinate.. 

  



. 

  

. 

. 

  

. 

  

  

  

  

"MIKO???"  

 

 

"Miko????????" ng tinitigan ko ng maigi... 

  

  

hindi ako nagkakamali.. 

  

  

Si Miko nga ito.. 

  

  

ngunit.. 

  



  

  

  

  

Nagulat ako sa nakita ko. 

  

  

at AYOKO SA NAKIKITA KO! 

  

  

  

AKO AY NASASAKTAN.... 

  

  

  

  

  

  

First time ko lang makakita nito.....  

  

  

  

  

  



  

  

  

Crying Miko T_____T 

  

  

  

"WHAT HAPPENED!" sinabi ko ng sobrang may pag alala. 

  

pinunasan niya ang mga luha niya. 

  

"Nothing happened, I just.... i just want to talk to you right now........"  he said in a cold tone. 

  

"NO!? Alam ko mayroong nangyari ... "  sinara ko muna ang pinto. 

"Tara dito" sabi ko ulit habang hinihila ko siya papunta sa sofa. 

  

"Now tell me..."  

  

"She... she.... break up with me........" nagkacrack yung boses niya habang sinasabi ang mga iyon. Agad naman siyang yumuko 

habang sobra siyang umiiyak.. 

  

Pagkasabi niya noon... Para akong nabagsakan ng Langit at Lupa.....  

  

Hindi ko namalayang tuloy tuloy na ding tumulo ang aking mga luha..... 

  



  

  

Totoo nga.... 

Sila nga...... ni Ate Nicole. 

  

  

pero bakit sila nagbreak????? 

  

Hindi ba dapat akong maging masaya dahil break na sila ? 

  

  

Pero hindi..... 

  

  

ANG SAKIT!!!!!! 

  

  

ANG SAKIT makitang nagkakaganito yung taong napakahalaga sa iyo. 

Ang SAKIT makita na yung dati mo pang taong gustong PASAYAHIN ay nagagawa lang SAKTAN ng iba. 

  

  

pero ang PINAKAMASAKIT..... 

  

  



  

  

  

  

  

Ang MAKITA sa sarili mong mga mata na MAHAL NA MAHAL niya yung taong iyon. 

  

  

  

  

  

wala na ako nagawa kundi yakapin si Miko. 

Sabi kasi nila... 

  

Maganda daw yakapin ang isang taong sobrang nalulungkot o umiiyak. 

Nakapagpapagaan daw ito ng kanilang loob.. 

  

  

"It's okay.... magiging maayos din ang lahat..." sabi ko habang tinatap ko ang likod niya. 

  

"It's not okay..... I love her....... I love her very much.... "  sinasabi niya habang iyak padin siya ng iyak. 

  

  

Ako din..... nakikisabay sa pag-iyak niya. Poteek na Miko naman ito oh?? 



Bakit ba ang manhid mong tao?! 

  

ANDITO NAMAN AKO! T_____T 

  

  

"Hayyssss. Okay.... ilabas mo na lang lahat ng sama ng loob mo, at baka mamaya sa pwetan mo lumabas yan...."  pabiro 

ko. 

  

"HAHAHAHA!" umalis siya sa pagkakayakap sa akin at tumawa. Tapos pinunasan niya ang kanyang mga luha. 

  

"Hehe..."  

"HAHHAHAHAHAHA!" tapos nakahawak na siya sa tiyan niya.  

"Hala baliw!!"  

"Hindi. HAHAHA! Kasi lakas mong makabanat eh! HAHAHAHA!"  

  

  

  

*PRUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTT 

  

Nagkatinginan kaming dalawa.. 

  

  

na may malalaking mata dahil sa gulat.. 

  

O___O 



O___O 

  

  

*PRUUUUUUUUUUUUTTTTTTTTT 

  

  

Umulit ulit yung tunog na iyon.. 

kaya hindi ko na napigilan... 

  

"BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAHAHA!!!!!!!!!!!!!" bulalas ko. 

  

  

GRAVITYYYYYYYY !!!!!!!!!!!!!!!!!! TAWA MUCH TO!!!!!!!  

  

  

HAHAHAHAHAHAHA! 

  

Ang lakas pala umutot ni MIKO ..  

  

  

AHAHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHA !!!  

  

  

"BWAHAHAHAHAHHAHAHA!" ngayon ako naman ang nakahawak sa tiyan ko. 



  

At mas malala... 

napahiga na ako sa sofa dahil sa kakatawa. 

  

Buti nga hindi mabaho eh... kundi lalabas kami ng kwarto ng wala sa oras. 

  

HAHAHA! De-Aircon pa naman yung room XD 

  

  

"Hindi ka titigil diyan? Aalis na ako."pagbabanta niya. Naasar na siguro siya, hahaha! 

  

"Wait lang...... AHAHAHAHAHHA! Hintayin mo muna akong makamove on. AHAHAHAHAHAHA!"  sabi ko. 

  

"Ayoko, tampo na ko. =_="  

"AHAHAHAHAHAHAHA!!!!!" tawa ko ulit. 

  

  

tumayo na siya sa Sofa kaya naman tumayo na ako para pigilan siyang umalis. 

  

Hinawakan ko siya sa braso niya. 

  

"Wait lang eh," sabi ko. Tumingin siya sa akin ng masama.....  

"Sorry na......" sabi ko 

  



  

"HAHAHAHAHAHA!!!!" tawa niya. 

"Hala? Baliw ka na talaga?" 

"Hindeeeeeeee! Kasi.. ano.. HAHAHAHA!" sabi niya. Hala? Baliw talaga. 

"Ano?"  

"Walaaaaaaa." tapos nag smile lang siya sa akin. Pero sa ngiting iyon.... kakaiba e.. 

  

Ayttss.. 

  

Baka nag iimagine lang ako XD 

  

  

"Tara nga dito, pag usapan natin problema mo. Epal yung utot mo e. HAHAHAHA! Trending to! HAHAHAHAHA"  sabi ko. 

"Pag sinabi mo yan sa iba. Ipapasalvage kita." sabi niya sa tonong naiirita. 

  

"AHAHAHAHA! OPO! OPO! Secret lang natin na..." lumapit ako sa kanya.. at bumulong.. 

  

"malakas utot mo..."  

 

**puukkkk 

pinektusan niya ako pero di naman masakit. MUHAHAHA!  

 

"AHAHAHAHAHAHAA!!!" tumawa nanaman ako ulit. Di ko talaga mapigilan. Di ako makaget over! Ano ba yan?? HAHA!  

  

"Aalis na talaga ako Camille......"  



"Hahaha! Osige.. hindi na."  

"Pssshhhh.."  

"Game na ulit, bakit pala kayo nagbreak?" 

"Hindi ko alam.."  

"Bakit hindi mo tanungin?" 

"Ayaw niya namang sabihin kung bakit e..." malungkot niyang pagkakasabi. 

"Nye? Sino pala yung girlfriend mo na yun?"  

"EX po!" 

"Ayy sorry.. Ex-girlfriend. Sino ????????"  

"Hindi mo na kailangan pang malaman....." he said  

"Weeeeeeehh.. Kilala ko yan......." sabi ko 

"Sige nga? Sino??"  

  

huminga ako ng malalim.. 

hindi naman ako sure eh.. 

pero sige na nga... baka tama yung hinala ko.. 

  

"Sii... sii Ate NICOLE!" naisigaw ko tuloy sa kaba. 

"AHAHAHAHAHAHAHA!!!" 

"Anong nakakatawa dun???" wala naman talaga nakakatawa e. Nakakaasar tuloy >_< 

"AHAHAHAHAHA! Patawa ka talaga kahit kailan." 

"Sigeeeee .. akala mo hah ? Tawa ka pa diyan!!! MAUTOT KA SANA!!!"  pang aasar ko  

  

Tapos binato ko sa kanya yung unan na nasa sofa. 



  

Tama bang tawanan yun? Nakakatawa ba yun?? 

  

"Loko ka ah!!!!!" sabi niya. 

"WAHAHA! Habulin mo ko. bleeeehhh!!!" sabi ko.. 

  

Tapos naghabulan kami sa loob ng room. 

  

  

  

tapos habulan dito.. 

  

habulan doon. 

  

  

"HULI KA!!!!!!!!" nahawakan niya ako sa braso.. 

  

"AAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!" sigaw ko.. 

"WAHAHAHAHA!!!" tawa niya. Para yung tawa ng kontrabida. Tapos hinila niya ako papunta sa kanya. 

"AHHHHHH!!!!!! KADIRI KAAAAA!!!!!!!!!!!!!" hindi na ako makahinga. 

  

Siraulo ba naman.. ipitin ba naman yung ulo ko sa kili kili niya.. 

  

Buseet tong Miko na to. Sarap upakan! 



  

Pinagpapalo ko na din siya sa dibdib niya.. 

  

  

and... 

  

  

  

OH SHEEZZZZZZZZ.... 

Ang tigas ng chest niyaaaaaaa >/////<  

  

  

  

"WAHAHAHA! Diyan ka na titira!!!!!" sabi niya.. 

"SIRAULU!!!!!!!!!!!!!!  " sabi ko >////< 

  

  

  

Nagulat kami ng bigla na lang bumukas yung pinto.. 

  

  

hindi ko alam kung sino yung dumating .. 

pero napatigil bigla si Miko sa pag ipit sa akin .. 

  



tapos napalingon ako kung sino yun.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

si Ate Nicole....... 

  

  

Tumingin lang ulit ako kay Miko, pero iniwas niya yung tingin niya kay Ate Nicole.. 

  

  

"Oh? I'm sorry. I thought something bad has happen."  sabi niya.. 

  

"Ahh... Sorry po Ate Nicole.... ang kulit niya po kasi eehh... sorry po talaga kung nakabulabog po ata kami hehe..."  sabi ko 

na parang batang nagpapaliwanag dahil may nagawa siyang mali. 

  

"Okay lang. Sige, pero sana wag masyadong maingay.. yun lang .."  sarcastic niyang sagot. tapos sinara na niya yung pinto. 

  

  

"Ikaw kasi eh!!!!" tapos pinalo ko yung balikat niya. 



 Hindi lang siya umimik, umupo lang siya sa sofa. 

  

"Halah ? Hindi namansin???? Pero tama ako diba?? Si Ate Nicole yung ex mo! Aminin..."  tapos tinusok tusok ko yung 

tagiliran niya. 

"Kulit mo!" tapos binuksan niya lang bigla yung t.v 

  

pero ano ba talaga? 

ang gulo gulo naman! 

  

Alam ko talaga si Ate Nicole yun...  

pero bakit tumawa siya kanina?? patawa daw ako. Baliw talaga.. 

  

  

  

Eh kung hindi si Ate Nicole.... sino ? 

at bakit babe yung tawagan nila???? 

  

  

AHHHHHHH!!!!!! Ang daming tanong sa isipan ko!!!!!!!  

  

  

"Miko, sino ba kasi yun?" pangungulit ko.  

"Wag na nga lang natin pag usapan, ayoko ng isipin."  sabi niya habang tutok na tutok siya sa pinapanuod niya...  

  

  



yung.. 

  

  

  

  

  

BEN TEN =_= 

  

  

"Miko, hindi ka ba nagtataka? Bakit parang close na tayo sa isa't isa agad?"  pag iiba ko ng topic. 

  

Totoo naman eh?? pangalawang beses pa lang namin na pagsasama ito. Pero bakit ganon? 

  

"Hahaha! Hindi ko din alam..." 

"Hehe, saka bakit sa lahat naman ng pwede mong pagsabihan ng problema mo sa akin pa??"  

"Haha. Hindi ko din alam? hahaha! pero magaan kasi ang pakiramdam ko kapag ikaw ang kasama ko"  then he smiled at 

me. 

  

And parang nag init yung mukha ko. 

  

GEEEEZZZZZ !! Kinilig ako !!!!! XD  

  

"Miko.... sino ba talaga kasi yung...." hindi ko na natuloy kasi nakatingin na siya sa akin ng masama. 

  

Para bang yung susunod kong sasabihin ay isang BAD WORD....  



  

Hindi ko na lang siya ulit kinulit. 

Mahirap siguro talagang alalahanin ang mga mapapait na bagay na nangyayari sa buhay.  

  

POOR MIKO ...  

  

  

and 

  

  

POOR ME T_T 

 

Lumipas ang isang buwan na laging si Miko ang nakakasama ko sa BUY ME CLUB. 

  

Lagi ko nga siyang tinatanong kung bakit ako lagi ang binibili niya.. 

  

lagi niya lang sinasabi . 

  

  

kasi .. GUSTO KITA .. 

  

kasi MASAYA KA KASAMA .. 

  

  



Kinikiligs talaga ako pag naaalala ko!!!!! 

  

  

Sa tuwing magkukwento nga ako kay Ruby Ann pati siya kinikilig eh? 

HAHAHA! Sino ba namang hindi diba????? 

  

  

  

Yung tipong naglalaan sayo ng oras 

  

  

  

yung ULTIMATE CRUSH MO  ♥ 

  

  

  

Crush ko lang ba siya?? 

  

o  

  

baka.... 

  

  

LOVE na ? XD 



  

  

  

Wohoooooo !! 

  

  

Love na ata talaga... 

  

  

  

  

  

Magpapasko na pala... 

Nararamdaman ko na eh.... 

  

Ang lamig na kasi :D 

  

  

Papasok na ako ngayon sa school.. 

  

By the way ... Foundation Day pala namin ngayon! 

  

Tuwing First Week ng December XD 

  



and siyempre? Kapag Foundation Day..  

  

Sikat ang mga booth .. 

  

yung Marriage Booth, Blind Dance Booth (yung pang couple), Kiss Booth, Food Booth, Picture Booth, Face Paint Booth 

  

At kung ano ano pang Abu-booth XD 

  

 Ang masaya! Buong week WALANG PASOK :D 

  

Pagkapasok na pagkapasok ko.. 

Bumulaga na agad sa akin si Ruby Ann..  

  

May hawak siyang panyo.. 

  

"Pinapa aresto po kayo.." sabi niya 

"Ano nanaman kalokohan to Ruby Ann??"  

"Napag-utusan lamang ako Kamahalan.."  

"At ano nanaman ang trip mo ngayon???"  

"Trip to Paris..." 

"Kakaltukan kita? At sang booth yan??"  

"Blind Dance Booth po Kamahalan.."  

"Sasapukin kita.. sino yan? Last year nabiktima mo ko diyan eh! Pinagsayaw mo kami ni Ted"  

  



si Ted nga pala.. 

  

may Crush din sa akin yun..  

  

Baliw daw sa akin yun.... 

  

  

Okay na sana ... 

  

  

  

KUNG AYOS YUNG MUKHA! 

Kaso hindi eh! 

  

Parang si KOKEY (_ _ ")   

  

  

I'm so mean XD 

  

Sorry Ted . nagsasabi lang ng totoo .. XD 

  

  

Tapos yun nga.. Siraulong Ruby Ann! Sabi niya kasi si Miko daw yun!! Nahug ko pa naman.. 

  



  

  

AHHHHH!!!!! Naaalala ko nanaman!!! 

KINIKILABUTAN AKO!!!!!! 

  

Nabugbog ko nga si Ruby nun ng wala sa oras eh =_= 

  

"Wag na pong makulit Kamahalan.."  tapos piniringan niya na ako.. 

Nagsimula na kaming maglakad... 

Naka alalay lang siya sa akin .. 

  

"Naku Ruby...... okay lang kahit sino basta gwapo... "  

"Gwapo po siya Kamahalan..."  

"Kamahalan ka diyan.. para kang baliw.."  

"Mana sayo kamahalan.." 

"ppsshhh.."  

 

 

Hindi na lang ako nagsalita. Anlakas nanaman ng topak ng babae na to. 

Ganyan yan eh.. Kapag nababaliw .. kung ano anong trip .. 

  

  

"PAGBUKSAN NIYO NG PINTO ANG KAMAHALAN!"  sigaw niya. 

May narinig tuloy akong mga nagtawanan na estudyante.. 

Nakakahiya talaga tong babae na to Arrgghh. 



  

"HUY! Mahiya ka nga."  

"Minsan lang eh... oh ... pasok na .." sabi niya.. 

  

at narinig ko namang bumukas ang pintuan.. 

  

tapos pumasok na nga ako habang nakapiring padin.. 

  

Pagkatapak na pagkatapak ko papasok sa kwartong iyon.. 

  

  

( play the video at the right side ) 

  

Agad na tumugtog ang isang pamilyar na kanta... 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Biglang may humawak sa kamay ko nung nagsimulang tumugtog yung lyrics.. 

  

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

When you smile, everything's in place 
I've waited so long, can make no mistake 
All I am reaching out to you 
I can't be scared, got to make a move 

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

  

Hinila niya ata ako sa gitna ng kwarto .. 

  

Pinatong niya ang dalawang kamay ko sa kanyang balikat.. 

 at 

  

Hinawakan niya naman ako sa bewang .. 

  

  

  

  

  

  

at nagsimula na kaming magsway dalawa... 

  

  



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

While we're young, come away with me 
Keep me close and don't let go 

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

 

  
"Sino ka?" tanong ko. Wala kasing umiimik eh, nakakailang tuloy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hindi siya sumagot..  
 
Nice talking....  
 
 
"Huy! Sino ka nga??"   
 
 
 
bigla ko siyang sinuntok sa dibdib..  
 
 
 
 
 
antigas XD  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
parang yung kay............ 
  
 



 
 ==================================== 
Inch by inch, we're moving closer 
Feels like a fairytale ending 
Take my heart, this is the moment 
I'm moving closer to you 
I'm moving closer to you 
================================  
 
 
 
"Miko???"  
"Hahahaha!" tawa niya bigla.  
 
"Tawa ka nanaman diyan?"   
 
"Pinapatawa mo kasi ako lagi..... kaw ahh ....... pano mo nalamang ako to..... sa simpleng pagsuntok sa macho kong 
dibdib?"  
 
"Kapal mo!"  
"Asus... ayaw pa aminin..."  
 
"Wew...." yun na lang nasabi ko. Nakakahiya kasi ehhh..  
 
 
pero at the same time ..  
nakakakilig ...  
 
 
Kyaaaaaaaahh ~ tagal ko ding pinangarap na makasayaw si Miko ..  
 
Salamat kay Ruby Ann ^__________^  
 
 
 
 
Hindi na siya umimik dun sa huling sinabi ko at patuloy lang kami sa pagsway..   
 
 
 
 
   
Naramdaman kong naglapit kaming dalawa..  
 
bigla na lang  niyang kinanta yung sumunod na lyrics sa tenga ko.....     
 
"Who'd have thought that I'd breathe the air...."         
Habang kumakanta siya ... 
  
  
  
unti unti niyang tinatanggal ang piring ko 
  
hanggang sa makita ko na siya... 



  
  
  
at napatitig ako sa mga mata nya... 
         
"Spinning 'round your atmosphere......"        
 
"I'll hold my breath, falling into you........."  
 
 
Ang lakas ng tibok ng puso ko....  
parang anytime .. sasabog ito...  
   
 
"Break my fall and don't let go......."  
 
 
 
 Kinikilig akooooo!!!!!! WAAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!           
Pinagpatuloy niya pa din ang pagkanta ...         
 
 
"Inch by inch, we're moving closer....."  
 
"Feels like a fairytale..........  
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ending...."  
 
 
   
"Take my heart, this is the moment......."     
 
"I'm moving closer to you......"         
LUBDUB! LUBDUB!!!!! LUBDUB! LUBDUB!!!!!     
LUBDUB! LUBDUB!!!!! LUBDUB! LUBDUB!!!!!   
========================================   
Inch by inch, we're moving closer 
Feels like a fairytale ending   
========================================     



 
 
"Camille......" ang seryoso ng tingin niya...     
  
LUBDUB! LUBDUB!!!!! LUBDUB! LUBDUB!!!!!      
 
 
"Ba..bakit????"   
     
"Take my heart, this is the moment...." kinanta niya yung part na yan...  
 
 
at  
Nilapit niya ng dahan dahan ang kanyang mukha patungo sa mukha ko.. 
  
======================================== 
I'm moving closer to you  
Moving closer...  
Closer to you...  
================================ 

 

    Ako naman napapaatras....       

  

LUBDUB!!!!!!! LUBDUB!!!!!       LUBDUB!!!!!!! LUBDUB!!!!!         

Hinawakan niya ako sa braso para di na ako mapaatras...     

 at       

Nilagay niya ang noo niya sa noo ko.....           

At Eye to Eye kami....       

WAAAAAAAHHHHHHHHHH!!!! >////<       

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

Moving closer...    

I'm moving closer to you....... (end of song)   

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

LUBDUB!!!!!!! LUBDUB!!!!!   

  



LUBDUB!!!!!!! LUBDUB!!!!!         

  

  

  

  

  

  

"Can I court you???"       

 

  

  

"Mimi... say ahhh..." sabi ni Miko sa akin. 

  

"Ahhhhh..." tapos sinubo niya sa akin yung hinimay himay niyang fried chicken na may Rice. 

  

"I love you Mimi.." sabi niya. 

  

"I love you more Mimi.." sabi ko. 

  

  

  

Andito kami sa Jollibee nagdedate. WOOOOOOHHHHH ~ 

  

  



  

GRAVITYY!!! Always sweet na lang kami!!! 

  

  

  

  

  

  

  

Kami na nga pala ni Miko ... First Monthsary namin ngayon XD 

  

  

  

December 4 yung araw na nangyari ang pinaka di ko malilimutang araw.. 

  

  

  

Ang makasayaw si Miko, at yung sinabi niyang.. 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

" can I court you .. " 

  

  

  

  

  

Uwaaaaa ~ XD 

  

  

  

3 days niya akong niligawan .. 

  

  

  

At anebeee !! 

  

  

  

Alanganman tumanggi pa ako!!! 

  

Crush na crush ko yung tao .. este .. LOVE na nga ata eh .. 



  

  

  

tatanggihan ko pa.. 

  

  

  

Hindi ako chusi .. haha XD 

pero kung dati .. confused pa ako sa nararamdaman ko .. 

  

  

  

  

ngayon.. SURE NA SURE na !!!!  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mahal na mahal ko na si MIKO ..  

  



My First Ultimate Crush.. 

My First Boyfriend ♥ 

  

  

"San na tayo pupunta??" tanong ko. 

"Hmmmm." sabi niya .. 

  

biglang tumunog yung cellphone nya. May tumatawag.. 

  

"Wait Mimi." tumayo siya at lumabas ng Jobilee. 

  

Ako naman, patuloy lang nilalantakan yung ice cream. Yummmyyyy :D  

  

Nagtataka kayo kung bakit Mimi tawagan namin noh? 

  

Wahahaha. 

  

Ayoko kasi ng Honey, Babe, Mhine, Mahal ko.. 

  

  

YUCK!!!!! So Common .. XD  

  

Kaya Mimi. 

  



Miko siya ... 

Tapos Camille ako .. 

  

Ang pangit naman kung MICA.. tawagin namin .. Pangalan na yun eh. HAHA!  

  

CAMIKO? Loveteam namin yun eh. Hindi pwedeng call sign XD 

  

Kaya Mimi na lang .. 

  

kasi parehas may "Mi" ang mga pangalan namin. 

  

MIko... 

CamMille.. 

  

sabi ko yun na lang .. 

  

kasi dahil sa word na "Mi" 

  

May connection ang mga pangalan namin sa isa't isa :"> 

  

after 5 minutes nakabalik na siya. 

  

"Mimi sorry, I have to go.."  

"Why? May nangyari ba??" malungkot kong pagkakasabi. 



"Ano.. kasi si Mama kailangan niya daw ako ngayon, emergency lang.."  

"Why? Anong nangyari kay Tita??" 

"I'll explain later, i have to go.." then he kissed me in my cheeks.. then he left. 

  

  

LUBDUB!! 

  

  

LUBDUB!! 

  

... 

. 

.... 

  

.. 

. 

. 

. 

  

  

  

Bigla kong hinawakan yung cheeks na hinalikan niya.. 

  

  



KYAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!  

  

  

  

It's ... 

  

  

it's for the first time ♥ 

  

  

At napangiti na ako ng sobra. 

^________________^ 

  

Kinain ko na lang yung pagkain ko then I left ..  

  

  

  

@ Camille's Residence 

  

Andito ako ngayon sa kwarto ko, nasa kama. 

  

Nakikinig ako ngayon ng.. 

  

Sapphire Blue by Super Junior 



  

(Play the Video at the Right Side) 

  

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

[HyukJae] 
Huh, This is real love story 
From now till on, 
I'm not gonna be shy 
I'm a tell you how I feel. 
 
Do do dodo yeah 
Do do dodo yeah 
Do do dodo... do dododo 

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

  

Uwaa ~ Kinikilig talaga ako sa kiss niya ...  

  

pinagpatuloy ko lang yung pakikinig ng kanta .. 

  

Naadik nga pala ako sa Super Junior nung nakaraan lang. 

  

Wahahaha! Kung dati mga picture lang ni Miko ang nasa kwarto ko ngayon, 

  

May mga picture na din ng Super Junior  :"> 

  

Wahahaha. Kung kailan naging kami ni Miko saka naman ako natutong magnilande ng mga KPOP XD  

  

 

 



======================================= 
[SIWON] 
♫ Nuhmuna haengbokhae kkum soge inneun gureum wiro  
Chagryuhkhae duh deuldduh inneun gibun ♫ 
 
[HANGENG] 
Muhllisuh bondaedo ara bol soo inneun 
Ne mameul gajyuhgan geuege dagasuhlge 
[SUNGMIN] 
Gobaegeul hago shipeunguhjyo 
[KIBUM] Sarangeul badgo shipeunguhjyo 
[SUNGMIN] Modu wuhnhago ddo baraedduhn il 

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

  

tapos sinabayan ko yung chorus 

ang ganda kasi .. 

Kumanta ako ng pagkalakas lakas! 

 

"Sowuhni innayo yeah marhaebwayo.............." 

 

"Honja haneun sarang yeah geuguhn olhji anhjyo you got to have me" 

 

"Sesang modeun guhshi dowa jul guhyeyo geudae ganjuhrhi wuhnhandamyuhn"  

  

  

 "HOYYYYYYY!!! Nag e-alien ka nanaman diyan!!!" sigaw ni kuya sa akin. 

  

"CHEEE !!!! " 

 

 

 

 



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

[SHINDONG] Hey What's up 
[EUNHYUK] My sweet girl 
[SHINDONG] (Oh no) 
[EUNHYUK] Budeuruhwoon neukkime naraga 
[SHINDONG] (in the sky) 
[EUNHYUK] Woori doori gureum wiro 
[SHINDONG] doo son guhlgo yaksok 
[EUNHYUK] (Oh saranghae) 

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

  

"Hoy! May naghahanap na Baliw sayo!!!!!!!" sigaw ulit ni Kuya. 

  

"Sino??????!!!!" tapos tinanggal ko yung earphone ko then lumabas ng kwarto. 

  

Baliw sa akin?? 

  

  

Di kaya si Miko... 

  

Muhahaha! Feelers XD 

  

Pagkalabas ko ng kwarto... 

  

  

  

Ako --------> O_______O 

  



  

Si Ruby Ann pala .. 

  

  

  

  

Pikit dilat pikit .. 

  

  

Siya ba to ?? O___O 

  

"Bhessyy......" tawag niya sa akin habang malungkot na malungkot siya. 

  

  

Bhessy tawag niyan kapag seryosong seryoso yan. 

  

  

  

"ANYAREEE?!" napasigaw ako. 

  

Pano ba naman kasi.. 

parang ginahasa XD 

  

  



Ayos naman yung damit niya.. 

  

Kaso yung buhok niya.. 

  

  

SABOG SABOG.. 

  

  

"Uwaaaaaaaaa!!!! T____T" iyak niya.. 

  

"Hoy! baliw ! Tara nga dito.." tapos hinila ko siya sa kwarto ko. 

  

  

  

Naupo kami sa Kama. 

Nakatulala siya .. 

  

"Hoy!!!!!" sigaw ko. Napatingin siya sa akin.. 

  

"Bhessy.... Hanggang dito sinusundan niya ko...."  

  

biglang nagtayuan ang mga balahibo ko.. 

  

tapos napakayakap ako sa kanya.. 



  

  

"WAAHHHHHH!!! PUTEK KA RUBY ANN! WAG MO KO TAKUTIN!!!!!!!!"  

 

"Huhuhuhu *sob*"  Sabi ni Ruby at patuloy pa din sa pag iyak. 

 

"At kailan pa ito nangyari???"  

 

Alam ko yung mga ganitong eksena eh. 

Yung sa mga horror movies.. 

Yung sinusundan ng MUMU yung bida.. 

  

  

WAAAHHHH!! 

  

Kawawa naman si Ruby Ann ...  

 

Kaya siguro ganito itsura niya.. 

  

Nakakabaliw daw kasi yun ehh.. 

  

  

Hindi kaya gusto siyang saniban ng MUMU na yun..  

  



WAAHHHH!! 

 

 

"Nagsimula ito nung..." sabi ni Ruby tapos napatigil siya.. 

 

Hindi siya nakatingin sa akin .. 

  

Nakatulala pa din.. 

  

tinigil niya ang pag iyak... at pinunasan niya ang kanyang mga luha sa pamamagitan ng kanyang mga kamay...  

  

 

 

"Huyyyy!!! Kelan???!!" sabi ko. 

  

At sa wakas tumingin din sa akin si Ruby Ann ..  

  

  

at nagsalita... 

 

  

 

"Nung......sinabi niyang.......  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MAHAL NIYA KO.."  

 

 

  

  

"ANOOOO???!!! Mahal ka niya???!!!" napasigaw nanaman ako... 

  

  

"OO!!!! *sob* " napaiyak nanaman siya... 

  

"OWMAYGULAY!" yun na lang nasabi ko. 

  

  

Hindi ko aakalaing nagkakatotoo pala yung mga ganito. 

EH BAKIT SI RUBY ANN PAAAAAAA!!!!!  

  



  

Kawawa naman ang bestfriend ko!!!! 

  

  

"Haysss... pero mukhang ..  

 

 

 

Inlove na ata talaga ako..." sabi niya.. 

  

"WHAT?!"  

"Nagsearch ako sa google........ yung ten signs para malaman kung inlove ka..... tapos..... matapos kong basahin yun... 

Confirmed Bhessy! Inlove na nga ata ako!" tapos niyugyog niya pa ako. 

 

"Puteeeekk!!!! Hindi Bhessy.. hindi ka inlove... wag sa kanya ... hindi pwede sa kanya... "   

Naiiyak na ako.... 

Ayokong magkaroon ng boyfriend na MUMU si Bhessy.. 

Hayss!!!!! sa dinami dami ng poging lalaki .. bakit sa MUMU pa..  

  

AYYYTTSS! 

"Bakit??? Tutol ka ba?? Gwapo naman yun Bhessy!" sabi niya na parang pinagmamalaki niya yung MUMU na yun >___<.. 

  

tapos niyakap ko siya... 

  



"Hindi pwede bhessy !!! Kahit siya pa yung PINAKAGWAPONG MUMU sa mundo... hindi pwede!!! Tatawag ako ng 

albularyo... papaalisin niya yung MUMU na bumubulabog sa iyo.... pramiss ... Magtiwala ka lang sa akin hah???? Hindi 

pwede sa kanya! Ayokong masabihang Baliw ang bestfriend ko...*sob*"  

  

Naiyak na ako ng tuluyan habang yakap yakap ko siya...  

  

Hindi talaga ako makapaniwala T_____T 

  

  

Hindi na siya nagsalita.... 

  

kumalag ako sa pagkakayakap ko sa kanya.. 

  

tapos tinignan ko siya......  

  

Yung mukha niya naman ngayon ay pulang pula....... 

  

  

"BWAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHA!!!!!!!!!!!!" tawa ni Ruby Ann. 

 

Poteek na Ruby Ann to! 

 

"Walangjo ka!!!!! Pinaglololoko mo lang pala ako hah??!!!!" tapos pinagpapalo ko siya sa braso niya. 

  

"AHAHAHAHAH!!!!! BRUHA! Hindi ako nagbibiro... AHAHAHAHA!!! Haveeyyy teh! Ano ba iniisip mo??"  



  

"Na kaya ka nagkakaganyan... kasi ginugulo ka ng MUMU na yun...."  

"AHAHAHAHAHA!!!" tapos hawak niya yung tiyan niya at napahiga na siya sa kama ko kakatawa. 

  

"Buseet ka Ruby Ann! Pagkatapos mo akong paiyakin!!!! ANLAKAS talaga ng TAMA mo!!! BALIW KA NGA TALAGA!!!"  

"AHAHAHAHAAHAHA!!"  

"Ewan ko sayo!!!" tapos kinuha ko na lang yung cellphone ko.. 

Nilagay ko ulit yung earphone tapos nakinig na lang ako ng kanta ng Super Juniors.. 

  

Kalma lang Camille, Baliw talaga ang bestfriend mo .. masanay ka na..  

  

Ay salamat di ko na din naririnig ang mga tawa niya. Mabaliw siya diyan...  

  

  

Loving You na yung tumutugtog..  

  

Chorus na.. 

  

  

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

[Ryeowook/All] 
Baby every day and night nae gyeote isseojul 
Sesang geu mueotboda sojunghan seonmul 
Geudaemanui sarangingeol yaksokhaey 

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

 



Sinabayan ko yung dulo .. ito yung favorite ko dito eh ..  

 

"Say i do, i can’t stop loving you" 

 

Naalala ko nanaman si Miko .. 

Uwaaa ~ yung kiss .. Shemaaayy ~ XD 

Kilig kilig nanaman. XD 

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

[Kyuhyun/Yesung] 
Loving you, oh loving you 
Loving you.... 
yes.... 

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

 

"Huy Bhest!!" hindi ko na narinig yung kasunod kasi tinanggal ni Ruby Ann yung connector ng earphone sa cellphone ko. 

 

"Akin na nga yan!!!" sabi ko tapos inaagaw agaw ko sa kanya yung cellphone ko. 

 

"HAHAHA! Adik ka kasi eh .. kung ano ano iniisp mo.. oohh"  tapos binigay niya din yung cellphone ko. 

 

Tinabi ko na muna ito.. 

 

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

"Kilala mo si Lhanz diba??"  

"Lhanz ??? Sino yun??!! " 

 



*pppppppuuukkk 

Okay?! Si Ruby nga ito. Nagiging Sadista nanaman eh.. 

 

"Si Roby kilala mo??" tanong niya ulit. 

"Ay malamang sa malamang...  teka wait ...... wag mong sabihing ....."  

"OO siya yun!!!!!" 

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

 

***PAAAAAAKKK!!! 

 

Nabatukan naman po ako ngayon =_= 

 

"Puteekk!!! hindi ko pa nasasabi sa kanyang mahal ko na siya patay na agad!!!" 

"HUWAAATTT?!!!!!!!!" 

"Ayyyssshh !! Hindi pa siya patay! at hindi siya MUMU! Ayyssshh!!! Saka ko na lang sasabihin sayo"  kiniss niya ako sa 

cheeks .. 

 

tapos nagmadali na siyang lumabas ng bahay namin.. 

 

 

Ahhh puteekk !! 

Kiniss din yun ni Miko eh!!! 

 

Waaahh ~ 

 



pero ok lang .. 

 

Hahaha. 

 

 

Pero teka wait ... 

 

 

 

Nanaginip ba ako ?? 

At kailan pa nainlove ang bestfriend kong .. 

 

 

Baliw na sadistang sweet ..  

 

in Short. 

 

 

 

CRAZY SWEET SADDIST.... 

 

 

 

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



 

Abangan ang mga mangyayari sa Love Story ni Ruby Ann  

Crazy Sweet Saddist ^______^v Completed na po iyon :D 

Huwahaha. 

Hindi ko ikukwento dito kung pano sila nagka-inlove an dalawa. 

Huwahahaha!! Kung Curious kayo .. Basahin niyo na lang yun ^____^ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mabilis na tumakbo ang mga araw ... 

  

  

March na ngayon...... 

  

At ilang araw na lang .. 

  

Gagraduate na si Miko .... Uwaaaa T_T 

  

Hindi ko na siya makakasama lagi kapag break time na. Ajuju XD 

  

Oh ? I forgot!!!!!!!! Nung naging kami nga pala ni Miko.... Nagleave muna ako sa BUY ME CLUB.  

  

Hahahha! Napansin niyo? Wala na akong kinukwento dun... 

Hohoho! Saka ayaw din ni Miko na pumunta ako dun. 

  

Magseselos daw siya.. at baka mabugbog niya daw yung mga makakausap ko dun.. 

  

Uwaaaa ~ SO MUCH KILEEG !! WAHAHA XD 

  

 3 months na kami kahapon .. March 7...  

  

March 8 na ngayon eh.. 



  

Nangyari sa amin kahapon? Kumain lang kami..  may klase kasi, pati ayaw ni kuya Randy na gabihin ako kasama ang boyfriend 

ko. 

  

  

  

Teka teka.. 

  

Balita kay Ruby ?? 

Oh well. sila na ni Roby .. 

  

Kinuwento niya sa akin kung anong nangyari kung pano naging sila... ~ Uwaaaa .. pati ako kinilig puteekk. 

At yung MUMU ek ek na yun... kaya niya pala sinabi na.. 

  

"Hanggang dito.... sinusundan niya ako.." eh kasi.. 

Lagi niya palang nakikita si Roby .. este Lhanz .. ayaw niya daw ng Roby .. kasi ang Roby daw ay yung dating may gusto sa akin.. 

HAHA! Chusi .. 

  

Tapos yun? Alam niyo yung Secret Garden ? 

Yung nangyayari kay Owen nung nainlove siya kay Jamie ... 

Yung lagi niyang nakikita ito kahit saan man siya pumunta.. 

  

Ganun ang nangyari kay Ruby Ann ..  

Gravity ~ Ang lakas ng tama! 

  



Hahahaha! Pero gwapo naman talaga si Lhanz Roby ehh ..  

  

Kaso hindi ako tinablan nun .. 

kasi si Miko talaga ang loves ko. muhahaha!!! 

  

  

Oh siya ~ Back to Reality .. 

  

Andito ako sa school... break time na. 

  

"Mimi, anong gusto mong kainin??" tanong sa akin ni Miko. ahihi >///< 

"Hmmm.. Yakult saka......... Piattos...."  

"Pabili nga po ng yakult saka piattos.." sabi ni Miko.. 

"Pano ka? Wala kang kakainin??" tanong ko. 

"Wala ako sa mood eh, pasensya." 

"aahh..." 

  

  

tapos pumunta kami sa Garden, ang favorite tambayan XD 

  

  

"Camille.... ilang araw na lang .... gagraduate na ako..."  sinabi niya na halatang malungkot siya. 

"Oh? Ano naman? Pwede mo naman akong puntahan dito e or sa bahay namin. Anytime..."  sabi ko. 

Huminga siya ng malalim... 



"Ano......." sabi niya .. 

"Bakit? Ano ba problema??" 

"Magbreak na tayo Camille...."  

  

parang tumigil yung buong mundo ko.. 

"Magbreak na tayo Camille...." 

"Magbreak na tayo Camille...." 

  

paulit ulit kong naririnig .. 

  

  

pinigilan kong maiyak.. 

  

"AHAHAHAHA! Talaga to... masyado kang mapagbiro .. Break time ngayon ... so anong ginagawa natin? Nagbe break 

diba ?? Hahaha. Haveeyy yun ahh .. ngayon ko lang nagets.. HAHAHAHA!"  

"Hindi..... i mean ... Let's break .. itigil na natin kung ano mang mayroon sa atin..."  

 

 

At napatigil nanaman ako...  

Lalabas na ang mga luha ko pero pinigilan ko pa din. 

  

"Mimi... nagbibiro ka lang diba?" sabi ko.  

"Don't call me Mimi .. mag break na tayo Camille .."  

"Hindi!!!! Ayoko...saka.. ano bang nagawa ko? *sob* Purket ba Nerd pa din itsura ko ngayon? or baka nagkulang lang ako 

ng time sayo kasi hindi ako pinapayagan ni Kuya gabihin kasama ka..."  napaiyak na ako bigla.. 

  



Tumayo siya at paalis na.. 

  

pero hinabol ko siya at hinawakan sa kanyang braso.. 

  

 "Please Miko.... I can't .... " i begged at him. 

  

"I'm sorry..  It's over"  then he left.. 

  

  

  

***KKKRRRIIINNGGGGGG 

 

 

Ruby Ann's POV  

 

Kakatapos lang namin kumain ni Lhanz.. 

  

Susunduin ko na ngayon si Camille... 

Nagbell na kasi eh ... 

 Pati ang kulimlim na sobra .. uulan na ata.. 

  

Pagkapunta ko ng garden.. nakita ko siya ... nakatalikod .. 

  

"CAMILLE!!!!" sigaw ko. Kaso hindi ako nililingon... 



  

  

ako na lang yung lumapit sa kanya ...   

  

"Huy!!!!" kinalabit ko pero wala pa din... 

  

pumunta ako sa harap niya at..  

  

  

  

  

  

Ako ------> O____O 

  

  

"ANYAREEEE!!? "sigaw ko. 

"Bhest??" sabi niya na parang hindi niya ako nakilala agad. 

"Hoy?? Itsura mo oh?? Ang pangit mo!!!" sabi ko .. 

  

tae kasi tulo ng tulo yung luha niya .. 

tapos kasama uhog nya.. 

  

YUCK!!!  

  



"Pangit *sob* talaga *sob* siguro ako.. UWAAAAA!!!" tapos bigla siyang napaupo at umiyak ng todo.. 

"Hoyyy!! Joke lang ..Nerd ka lang kasi kaya medyo pangit tignan ... pero maganda ka talaga bhessy.."  

"Uwaaaaaaaaaa~" 

"Tae ka! Ang pangit mo kapag umiiyak kaya nasabihan kitang ang panget mo!!"  

"huhuhuhuhu"  

"Tigil na bhessyyy....."  

 

Biglang Kumidlat at umambon.. 

  

"Hooyyy!! Umaambon na oh!!! Tara na... may klase pa tayo .. ano ba kasing problema ??" pangungulit ko. 

Patuloy pa din siya sa pag-iyak... 

"Bhessy........ "  

"Ano?? Hoy!!! Bawal kang maambunan o maulanan sa akin sabi ni Kuya Randy, kundi patay ako!!"  hinihila ko sya pero 

ayaw niyang pahila.. nakaupo padin siya at umiiyak.. 

"Oyy ano ba???! Magkasama naman kayo ni Miko kanina... Wag mong sabihing nagbreak kayo??"  sabi ko ulit .. tapos bigla 

siyang napatingin sa akin.. 

  

OMO?! 

Nagbreak talaga sila?? 

  

"oo...sabi niya *cough*..... break na daw kami.... *cough*" 

"WHAAATT??!!! Bakit ngayon mo lang sinabi ?? Uupakan ko yun!!!"  tapos tumakbo na ako. 

  

  

Buseet na MIKO yan!! Di purket gwapo siya ... ARRGHHH!!!  



  

Mas lumakas lalo yung buhos ng ulan .. 

  

Waahh ~ Umuulan nga pala ..basang basa na ako .. >__< 

  

  

"Rubyyy!!!!!!!!!*cough*"" narinig kong sigaw ni Camille ... 

  

Napatigil ako sa paglalakad ko. 

  

Ayy poteeekk!!!!! Bawal nga pala maulanan si Camille.. 

Madali daw kasi yung magkasakit kapag naulanan sabi ng Kuya niya. 

Waaaaahh ~ 

  

Pagkalingon ko sa kanya..... 

  

  

  

  

  

  

  

O_____O 

  



  

  

  

  

  

  

  

"CAMILLEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!"  

 

Camille's POV  

 

 

Pagkamulat ko, nasa clinic na ako. 

Teka? Paano ako napunta dito?? 

  

Biglang nagflashback sa isipan ko. 

  

 "Please Miko.... I can't .... " i begged at him. 

  

"I'm sorry..  It's over"  then he left.. 

  

=end of flashback= 

??? 

Baka panaginip ko lang yun? AHAHAHA! 

Poteek na panaginip yun ah?? Buti na lang nagising na ko. YEEEEEEY ^______^ 



  

"Oh ? CAMILLE!!! Lukaret ka!!!!!!!! Sabi ng bawal kang maulanan ehhhhh!!! Kainis  ka talaga!!! Akala ko iiwan mo na 

ako!!!" 

"OA much teh? Saka anong pinagsasasabi mo?? Ano bang nangyari??  *cough*" 

"Uwaaaaa~ Nakalimutan mo na? May amnesia ka na? Uwaaaaaaa~"  iyak niya. 

"SIRAULU!! *cough* OA mo talaga!"  

"Aiissshh. Baliw ka kasi eh! Nahimatay ka kanina! Ayaw mo kasi makinig sa akin!!! Ayan!! Inuubo ka nanaman!! Purket 

nagbreak lang.." tapos napatakip siya sa bibig niya. 

  

  

BREAK???? 

KAMI!????? 

BREAK NA TALAGA??? 

  

Hindi yun panaginip???? 

  

Biglang nagflashback ulit sa isipan ko. 

  

 Umuulan na nun.. 

"oo...sabi niya *cough*..... break na daw kami.... *cough*" - ako to 

"WHAAATT??!!! Bakit ngayon mo lang sinabi ?? Uupakan ko yun!!!" - si Ruby 

  

"Rubyyy!!!!!!!!!*cough*"" - ako 

  

=End of flashback= 



  

bigla nanamang sumikip yung dibdib ko. 

LECHUGS talaga !! Naiiyak nanaman ako.. 

  

Kaso nahihirapan akong huminga ... inuubo na kasi ako T__T 

  

"Ruby, hindi ako makahinga" - ako 

"Aissshhh!! Sorry Bhessy... Dapat naupakan ko talaga yun eh.."  - ruby 

"Wag, masasaktan siya."- ako 

tapos tumagilid ako ng pagkakahiga ko sa kama. 

Nakatalikod na ako kay Ruby Ann, ayoko na makita niya na umiiyak ako 

  

:'(  

  

 Umiyak na nga ako, hindi ko napigilan. 

*sob* 

*sniff* 

  

"Bhessy...... tama na..... hayaan mo siya... hahanap na lang kita.."  - ruby 

"Siya lang gusto ko Ruby..." tapos tinigil ko na yung pag iyak ko. 

"Antanga mo lang bhessy pag ganun."  

"Tanga na kung tanga" 

  

tapos tinigil ko na yung pag-iyak ko. 



Lechugas kasi! Hindi na ako makahinga :'( 

POTEEKK!  

Hindi kaya????? 

NOOOOOO!!!! Hindi yun pwede bumalik, lagot ako kay Kuya Randy ... 

Lagot din si Miko.. 

  

WAAHHH!!! 

  

"Ruby???" sabi ko. Tumahimik kasi siya bigla eh. 

"Oh??"  

"Tara na." sabay upo ko 

"Ok ka na??" sabi niya 

"Yep." ako 

  

Tapos bigla niya akong niyakap. 

"UWAAAAAA!!! Ansaya!!!!! Ang bilis makamove on ni Bhessy!!!!!!" - Ruby 

"ANLA? Baliw?! Move on agad? AGAD AGAD?!"  

"HAHAHA! Pinapatawa lang kita eh."  

"Pssshh. Wag mo sasabihin ito kay Kuya ah??" 

"AYAY CAPTAIN!!!" sabi niya. 

  

Kanina pa pala nag-uwian. 

Aisshh. Kakausapin ko pa naman dapat siya.. 

  



  

Umuwi na lang kami ni Ruby. 

  

"Uy, hindi ka na nagtatrabaho sa karinderya?" tanong ko kay Ruby. 

"Hindi na. Antagal na kaya...."  -Ruby 

"Ayy ganun?" - Ako 

"Kasi hindi ganito." - Ruby 

"BALIW!! *cough*" 

"HAHA! Pinapatawa lang kita eh! Ngiti na kasi Camille"  

  

tapos ngumiti ako. Yung pilit lang.. 

  

"Aisshh. Pangeet! Halatang pilit" sabi niya 

"Umangal ka pa." - ako 

"Hehe, sigeeee! Babye Bhessy! muwaaaaaaahhhhhhh."  tapos umalis na siya. 

  

Binuksan ko na yung gate at nakita si Kuya Randy. 

  

"Sabi ng wag kang magpapaulan eh!" sigaw sa akin ni Kuya na halatang galit. 

  

Uwaaaaa ~ Sana lamunin na ako ng lupa. TAKOT MUCH! 

  

"Alam mo?" - ako 

"ALAM KO TALAGA!"  



"Sinabi sayo ni Ruby Ann?"  

"Hindi siya. Yung nag aassist dun sa clinic"  

"Ah??? *cough*" 

  

Nanlaki yung mata niya nung umubo ako. 

  

"Hehe! PEACE!" sabi ko. Tapos nagpeace sign din ako. ^____^v 

  

"AISSHHH!!! Sabi na ehh!!! Ang kulet mo kasi ehhh!!!! Bakit ka ba nagpaulan?? Gusto mo bang bumalik yang sakit mo 

hah ?? Ayytsss! Lagot ka kay Mama." tapos pumasok na siya sa loob ng bahay. 

  

"YAAAAAAA!!!!!! Wag mo sabihin..... PLEASEEEEE!!!! *cough*" tapos sinundan ko siya  papasok ng bahay. 

  

Shemaaaayyy ~ Hirap huminga. 

  

Nakita ko si Kuya na umupo sa sofa. Tapos nakadekwatro siya... 

"Hindi ko sasabihin kay Mama, pero sabihin mo sa akin ang nangyari. Alam kong aware na aware ka na bawal kang 

magpaulan, pero bakit wala ka sa konsentrasyon mo at natuto kang magpaulan ha? ABER? Ano yung dahilan??!"  

"Ano... Hindi ko napansin."  

"Talaga lang ah? Kaya pala pumunta pa dito si Ruby Ann para lang kuhaan ka ng damit."  

  

Tinignan ko yung damit ko. TAE! Hindi na nga ako nakauniform. 

  

"Hehe" 

"Tell me." 



"Your wish?"  

"Wala akong time makipagbiruan Camille, sabihin mo na."  

  

tapos tinignan niya ako ng masama. 

Waahh ... yung mga tingin na yun .. nakakatakot :O 

  

"Saka ko na sasabihin."  

Hindi na nagsalita si kuya. Halata namang inis na siya eh. 

  

  

tapos pumunta na ako ng kwarto ko. 

  

Naiyak na lang ako bigla..... 

  

Siya kasi unang nakita ko eh.. 

  

Puro pictures ni Miko nakikita ko.... T___T 

  

Sumisikip nanaman dibdib ko. ARGGHH!! 

*cough* *cough* 

  

Humiga na lang ako sa kama ko. 

Wala akong ganang kumain eh... 

Tapos nagsoundtrip na lang ako... 



  

  

(play the video at the right side) 

  

( A/N: Translation na lang ilalagay ko ah ^____^v )  

Andante by Super Junior  

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

I fall asleep, fall asleep 
As these heavy tears come to an end, the end comes 
Outside the window of my room, outside my interest..nights pass by 
Your memories pass by 
  

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

  

"HAHAHAHA! So Camille pala name mo?? By the way. I'm Miko"  

:'(  

Bakit nagfaflashback yung mga nangyari sa amin. 

Ang hirap huminga.. 

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

From the first rainy day 
To the last drenched day 
The endless tunnel darkness 
Gradually pierces into my dreams 

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

 

"GRRRR!!! Ayoko na ngaaa!!!!" Padabog niya. 

"BWAHAHAHAHAHAHAH!!! Para kang bata Miko. WAHAHAHA!" 

:'( 

 



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

No matter how I try looking back on your memories 
Those words I haven’t been able to escape 
Till I reach the end of our separation 
I turn around then turn around 

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

  

"Ehhh.. bakit mo naman kasi ako binili...." 

"Ahhmmm... kasiii..."  

"Kasi???" 

"You're CUTE..."  

 

:'(  

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

Even the numerous feelings that have slowly built up 
Even the numerous memories that have slowly filled in 
Slowly I will forget them a b it more 
Andante 

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

"BAKIT BA ANG DAMI DAMI MONG TANONG!!!?" 

Pagdilat ko ng mata ko. 

Yung mukha namin.... 

ako ---> O__________O 

Siya ---> ^__________^ 

WAAAAAAHHH!!! 

"You're beautiful."  

 

:'(  



  

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

In the dreams I’ve gotten used to, calmly I’m prepared for our goodbye 
Even inside my dreams, my heart can’t completely replace you 
Just when can I forget you? 

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

 

"Camille? Are you okay?"  

" Uyy ? Tulala ka?" 

"Ahh.. Oo! Salamat!"  

"You must be careful" 

"Oh sure, thanks talaga." 

 

:'(  

  

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

When I open my eyes, not too long it is Thursday, then Tuesday 
Now even time quickens 
I want to keep you a little b it more, though 

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

"Camille......"  

"Take my heart, this is the moment...." 

"Can I court you???"  

 

:"'(  

 

 



 

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

No matter how I try looking back on memories of that day 
That place I haven’t been able to escape 
Till I reach the front of your house 
I turn around then turn around 

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

"Mimi... say ahhh..."       

"Ahhhhh..." tapos sinubo niya sa akin yung hinimay himay niyang fried chicken na may Rice. 

"I love you Mimi.." sabi niya. 

"I love you more Mimi.." sabi ko. 

  

T_______T 

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

Even the moment of farewell that slowly approached 
Even your heart that slowly drifted apart 
Slowly I will believe them a little b it more 
Andante 

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

 

Miko ....... 

I'm sorry ..... 

Hindi ko kaya...... 

In just remembering our Memories .. 

 

I can't .. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

I can't let you go.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Ilang linggo na ang lumipas. 

Hindi daw pumapasok si Miko. 

Walang nakakaalam kung san daw pumunta. 

May nakapagsabi magkasama daw sila ni Ate Nicole .. ( sumakit dibdib ko nung may nagsabi niyan pero hindi ako naniwala. ) 

Tigilan ko na daw yung paghahanap ko kay Miko kasi balewala lang daw.  

Niloloko lang daw ako ni Miko. 

Tapos kung ano ano pa. 

  

  

Breaktime namin ngayon, pupunta nanaman ako sa room ni Miko as usual, para tignan kung  andun siya. 

  

"Si Miko?" tanong ko sa isang kaklase niya. 

"Ikaw nanaman?! Tae! Antiyaga mo din nuh?"  

"Wala ka na pong paki dun. Si Miko asan?"  

"Ayttss! MIKO!!!! May naghahanap na baliw sayo." tapos umupo na yung kaklase niya. Psshh .. 

  

Biglang bumilis yung tibok ng puso ko. 

Di nga? Andiyan siya ?? 

Napangiti na lang ako sa di malaman lamang dahilan. 

Namiss ko siya sobra. 

  

  

"Oh? Anong kailangan mo?" - Miko 



"Hah ? Ano... pwede ka bang makausap?" 

"At para san?" 

"Bastaaaaaa." tapos hinila ko siya papuntang garden. 

  

  

"Oh? magsalita ka na. Madami pa akong gagawin."  

  

lubdub. lubdub 

lubdub. lubdub 

  

sheemmaayy ~ wala padin pinagbago. 

Ganito pa din ang tibok ng puso ko kapag nakikita ko siya. 

  

"Ano..... Mahal talaga kita....." 

"So???" 

  

</3 

  

  

  

Bigla na lang akong naluha. 

  

tumingin ako sa kanya. 

  



"Miko..... hindi ko kaya e... ayokong magbreak tayo."  

"Hindi ka ba makaintindi??"  

"Yung puso ko!! Ayaw makaintindi!!" 

"Edi turuan mo!" tapos umalis na siya..  

  

  

awwww </3 

  

Nabato ako sa kinatatayuan ko habang umiiyak padin. 

Mga ilang minuto ding nakatayo ako hanggang sa may tanong na biglang pumasok sa isip ko. 

  

  

  

Ano ba yung dahilan niya?? 

  

  

Hinabol ko siya .. 

  

buti na lang nasa hallway pa siya.. 

  

Wala na akong paki kung maraming taong makakita sa amin. 

Ang mahalaga.. 

  

Malaman ko kung ano ba talaga ang dahilan.. 



  

  

  

Nung maabutan ko siya ay agad ko siyang hinawakan sa braso. 

  

  

"Ano bang dahilan??" tanong ko. 

"Hayysss. Dahilan? Ng pakikipagbreak ko sayo??"  

"Oo." 

"Hindi mo padin alam???"  

"Hindi..." 

"Wala ka bang naririnig??"  

"Wala.... ayokong maniwala sa kanilang niloko mo lang ako."  

  

tapos napangiti siya. 

"You're madly inlove with me hah?" sabi niya. 

"Ofcourse. Since I saw you.. Ultimate Crush na kita... kaya nga I'm so happy na naging tayo eh."  

  

Andami ng nakatingin sa amin.. Sheez ...T__T 

  

"Paano kung sabihin kong totoo yung mga sinasabi nila?"  

"Ano yun?"  

"Na niloloko lang kita?" 

  



  

</3 

  

  

"Hindi. Hindi ako naniniwala..." sabi ko habang umiiling at umiiyak. 

"Naaala mo pa ba nung nasa BUY ME CLUB tayo? When I cry ... na sinabi ko sayong nakipagbreak sa akin ang gf ko? 

Wahaha! It's only a joke. Drama ko lang yung pag-iyak ko. Haha! Tsaka tama ka ng hinala mo. Si Nicole? Oo! Gf ko yun. "  

  

</3 

  

Durog ... 

  

  

"Ahhhh...... so dun palang ...  mula ng araw na yun .. niloloko mo na ako??"  

 

Hindi ko na hinawakan yung braso niya. Nakayuko na ako ngayon habang patuloy sa pag iyak. 

  

"Hindi ba halata? Ayyss Camille. Nung naging Gf kita trip ko lang yun. Gf ko din si Nicole nun at the same time. Wala lang 

trip ko lang maging gf kita." 

 

</3 </3 

 

"So? Pinaglaruan mo lang ako?"  

"Hmmm. Parang ganun na nga...."  

  

  



*SLAAAAAAAAPPP!!!!!!!!!!!! 

  

"OOOWWWWWWW!!!!!" sigawan ng mga taong nakapaligid sa amin. 

  

"HOW DARE YOU!!!!!!!!!!! KINASUSUKLAMAN KITA...." sabi ko tapos bumalik na ako sa room ko habang umiiyak. 

  

  

Awwww.. 

Hindi ko mapigilang umiyak ng todo. 

  

Awww. 

Awww 

  

  

T___T 

</3 

  

  

"Camille!!!" sigaw ni Ruby Ann pero hindi ko lang pinansin. 

  

Kinuha ko yung bag ko sabay punta sa gate. 

  

"Psst. Bawal pang lumabas... hindi pa uwian.."  

  



Umiiyak padin ako.. 

  

"Manang...... palabasin mo muna ako kahit ngayon lang..."  

"Ohh? Bakit ka umiiyak?" 

"Ansakit po ng dibdib ko... Hindi po ako makahinga..."  

"Sa clinic dadalin kita." natatarantang sabi ni Manang Guard. 

"Wag na po... sa bahay na lang po..."  

"Ganun? Osige sige. Ingat ka." 

"Salamat po!" 

  

tapos tumakbo na ako... 

Wala na BLURRED na lahat ng nakikita ko. 

  

Basta ang gusto ko lang gawin ngayon ay tumakbo. 

TAKBO. TAKBO. 

  

Basta yung hindi ko siya makikita... 

KAHIT KAILAN..... 

  

  

  

Ruby's POV  

  

ANGRY TIMES 1 MILLION! 



  

On the way na ako para ipasalvage yang Miko na yan.  

  

Kanina dapat hahabulin ko si Camille, kaso pinigilan ako ng kaklase ko. Sabi nila hayaan ko daw muna si Camille mapag isa. 

Tapos tinanong ko kung ano nangyari, kinuwento naman nila. 

  

 

So ? Ganun ? Ang galing naman ng Miko na yan! 

Panalo na siya sa Drama! 

Buseet siya! Pinagsisisihan kong pinaglapit ko pa silang dalawa ni Bhessy. 

Magbabayad siya. 

  

  

Puteekk talaga siya!! 

Pero ang galing niyang magdrama talaga. 

Yung kapani paniwala. 

  

  

Asan na ba yun? 

Para matikman niya kung gaano kasadista si Ruby Ann.  

  

  

"Si Miko asan?" tanong ko sa pinakaunang tao na nasa harap ng Room nila. 

  

Mukhang gulat ata. 



Nanlilisik kasi mata ko eh 

Matakot kayo! 

  

"Mi...Miko!!! May naghahanap nanaman sayo, kaso ngayon iba... Amazona dre!"   

sabay layo sa akin nung lalaki. 

  

  

Nakita ko naman agad si Miko. 

  

"WTF!!!! BUHAY KA PA!!!????" sigaw ko 

  

Agad ko naman siyang nilapitan 

  

*BOOOOOOGGGSSSHH 

  

sinuntok ko siya sa mukha. 

Sa lakas ng impact ay napahiga siya. 

  

  

"ANG KAPAL NG MUKHA MO!!!" - ako 

  

"Ohhhh....." sabi ng mga kaklase niyang lalaki. 

  

  



Wala siyang sinabi. habang hawak hawak niya yung part ng mukha niyang sinuntok ko. 

Mukhang nasaktan ata siya.. 

  

DAPAT LANG NO!! 

  

"So ano? Wala kang masabi no?!! ANG GALING MO DRE! Best Actor!"  

lumapit ako sa kanya at pinagsasabunutan siya. 

  

Nagsilapitan naman agad yung mga kaklase niya para pigilan ako.. 

pero hindi ako nagpaawat 

  

"WALANG HIYA KA!!!!! WALA KANG KARAPATAN PARA GAWIN YUN!!!!" 

"SA LAHAT PA NG LOLOKOHIN MO BESTFRIEND KO PA!!!!! MAMATAY KA NA DUDE!!!!"   

May humila sa akin .. kaya naman natigil ko yung pagsabunot sa kanya. 

  

Naiyak na ako. 

  

"Kapag may nangyari kay Camille tandaan mo!!!!!! 

  

  

  

  

  

  



  

ililibing kita ng buhay..." 

  

**prrrrrrrrrrrrrtttttttttttttttttttttttt  

  

Biglang may pumito. 

  

"KAYONG DALAWA! PUNTA SA GUIDANCE!!!" sigaw nung teacher. 

  

  

Camille's POV  

 

  

I'm Broken. 

 I don't know what to do. 

 I can't breathe. 

 I can't live without him. 

  

 Ganito yung laging nasa isip ko nung kakabreak laming ni Miko. 

pero AKALA ko .. yun na yung pinakamasakit .. 

  

mayroon pa pala.. 

  

 



 

to know that you are nothing to him......  

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

. 

 

  

Because you're only a TOY. 

  

  

"HAHAHA!" mapait kong tawa. 

  

Andito ako somewhere down the road. 

Hindi ko alam kung asan na ako. HAHA! 

Whooo ~ 

Ang saya palang lokohin noh? 

  



 

  

Ilang oras na akong umiiyak dito.. 

Yung dibdib ko sumisikip.. 

  

  

Arrrghhh ... di ako makahinga pisteeeee .. 

  

  

Randy's POV  

 

 

Anong oras na.  

Wala pa din yung kapatid ko. 

Asan na ba yun? 

  

  

Nakita ko si Ruby Ann.. tumatakbo 

  

"Hoy!" tawag ko sa kanya. Napatingin naman siya. 

"Kuya Randy!" sabi niya sabay punta sa akin. 

  

Nakayuko siya at nakahawak sa tuhod niya. Mukhang pagod na pagod. 

  

"Nasan kapatid ko?" 



  

huminga siya ng malalim. 

  

"Si.. Si Camille po .. *hingal* nasa hospital... " 

. 

. 

. 

O_____O 

  

Hindi kaya.... 

  

  

  

  

  

  

  

  

bumalik sakit niya?? 

 

*Flash ng camera* 

"Callie!! Smile pa!"  

*Flash ng camera* 

"Good shot!!!" 



*Flash ng camera* 

"Perfect!" 

*Flash ng camera* 

"Nice!!!!"  

  

"OKAAYY!!! Time out!!!"  

  

sabi ng photographer ko. 

  

Asan ako? 

Andito ako para sa First Cover ko sa isang Magazine. 

Who's Callie ? It's Me ♥  

  

  

Camille Conde. 

  

Anong nangyari sa akin? ganito .. 

  

=Flashback= 

  

Pagkagising ko nasa hospital na ako. 

Tapos unang nakita ko si Ruby Ann at si Kuya Randy 

Hindi ko alam kung anong nangyari ?? 

Basta ang sabi lang sa akin ni Ruby Ann, may nagsabi na lang daw sa kanya na nasa ospital na ako. 



Pagkagising ko... parang nabato na yung puso ko nun. 

Hindi ko na inalala si Miko. 

Wala na din akong pakealam sa kanya. 

  

After that? I am a man hater na. 

Lahat ng pictures nya sa kwarto ko lahat pinunit ko. Nasama ko nga din yung Super Juniors eh. lol 

Pati buong pagkatao nagbago, hindi na ako Nerd :D 

  

Nalaman din ni Kuya Randy na nagbreak kami, kaya ang laki ng galit niya kay Miko.  

Kaya nga sumali siya sa Taugamma sa PUP eh. Para daw may kasama siyang ipasalvage si Miko kasi nga naospital ako dahil 

daw sa MANLOLOKO na yun. 

Kaso pinigilan ko na lang si Kuya Randy kasi baka mapano lang si Kuya eh. Mamaya makulong pa siya mahirap na .. 

saka Wala na din akong balita kay Miko since ilang araw na lang nila nung time na yun ay graduation na nila.  

  

At eto pa pala, naging member din ako ng Taugamma. 

Yeah .. pagkagraduate ko sa highschool sa PUP ako nag-aral. 

  

  

Nagalit sa akin si Ruby Ann nung malaman niyang member ako dun.. 

hindi na daw niya ako kilala... 

Ang laki daw talaga ng pinagbago ko nung mawala si Miko. 

Hindi na daw ako si Camille na nakilala niya... 

Hanggang sa lumipat sila ng bahay... at hindi ko na ulit nakita ang bestfriend ko :'(  

  

  



Naging kaibigan ko pala si Charmaine dun sa PUP. Dahil parehas kaming galit kay Angel. 

Naging kasabwat pa nga ako sa pagdakip kay Angel, grabe talaga ang pinagbago ko. 

So much bitter kasi eh. 

  

Why nga ba ako galit? Dibo nga kasi .. Si Angel love nya si Cedrick... 

tapos .. si Cedrick love din siya. 

  

BITTER AKO, yung mahal ko kasi niloko lang ako eh XD 

Yun lang yun? WAHAHA! 

  

Pero tinigil ko din yung pagiging kontrabida sa love story nila. 

  

  

  

(A/N: Yung Can't Fight This Feeling po yung love story na kinukwento niya. Ayan na po yung dahilan ni Camille Conde kaya siya  

Kontrabida dun. Alam na ah? Forgiven na ba siya? lol XD) 

  

  

  

  

Bakit ko tinigil ang pagiging kontrabida? Kawawa naman sila eh XD 

  

Saka tumigil na din ako sa pag-aaral, nagquit na din ako sa Taugamma sa PUP. 

Ok lang naman kay Kuya Randy since Vice President siya ng Taugamma. 

Ang main reason ko din sa pagtigil sa pag aaral dahil niyaya ulit kasi ako pumasok sa BUY ME CLUB. 



Eh dahil sa kumikita na din ako? hindi na ako nag-aral. 

  

Yung time na yun... Hindi na ako naging Man Hater, dahil siguro sa nakakita ako na may sincere pa palang lalaki sa mundo. si 

Cedrick .. :3 

  

pero di ko siya crush ah? kay Angel na yun. Masaya na sila :D 

  

Wahaha. 

Tapos niyaya nanaman ako na bumalik sa Buy Me Club, kinulang ata sila ng member.. tinanggap ko din naman. 

Sa Buy Me Club.. madami akong nakilalang lalaki. 

Andami ko ding naging boyfriend dun. Yaaa ~ 

Naging Playgirl nga pala ako. 

  

  

  

  

Ilang years ang lumipas sumikat ang Buy Me Club. 

Hanggang sa nabalita ito .. 

At dahil sa madaming babaeng magaganda dito, madaming kinuhang Model. 

  

At isa ako sa nakuha .. 

  

  

  

=End of Flashback= 



  

  

  

  

Kaya ngayon .. 

Andito ako sa Studio para nga sa First Cover ko sa isang Magazine :D 

Buti nga 21 yrs. old na ako ngayon eh, hindi kasi pwedeng minor yung maging model dito. 

  

  

  

Callie ang gusto kong name kung sakaling sumikat man ako. 

Callie (Keyli) means beautiful kasi. Wahaha ~ 

Beautiful na kasi ako lol. 

  

  

Okay ~ Back To Reality na. 

  

  

  

"Callie, pwede ka na munang magpahinga ngayon. Oh ito"  sabay abot sa akin ng pera. 

"Yan ang paunang sahod ko sayo." sabi ng Manager ko. 

  

  

Ang mabait kong Manager na si ... Manager Kim :D 



Kimberly kasi name niya, ajuju XD 

  

"Ma'am! Salamat po!" sabi ko. 

"You're Welcome!" 

  

Yahoo ~ eto ang masaya eh . Sahod agad XD 

  

  

  

"Ayy Callie!! bukas namin spread itong unang magazine mo. Gusto ko sana kasama ka na ipagbili natin ito sa mga  shops, 

para din makilala ka nila."  

"Oh sure po."  

  

  

  

  

Pagkauwi ko ng bahay .. 

  

  

@ Camille's Residence 

  

  

Ang dilim. Tulog na kaya si Kuya?? 

  

Bubuksan ko sana yung ilaw kaso biglang umilaw na. 



  

*Paaakk !! 

  

tunog ng parang bomba na may confetti basta ganun. 

  

(A/N: Wahaha! Hindi ko kasi alam tawag dun. Lol, sensya XD )  

  

"HAPPY BIRTHDAY CAMILLE!!!!!!!!!!!!" sigaw nila.. 

  

  

  

nila .. 

Kuya.. 

at si 

Mama ... 

  

tapos may munting handaan akong nakita. Ahe :D 

  

Pero masaya ako dahil andito na si Mama ^______  ̂

  

Grabe ... huling kita namin nung last 2 years lang naman. 

  

"MAMA!!!!" sigaw ko sabay yakap sa kanya. 

"Andaya mo Mama! akala ko kinalimutan mo na ko..."  



"Sorry...."  

"Mama naman ehhhh. Kala mo dyan!!"  

"Haha. Parang bata padin ang anak ko.."  

"Hehe.. Salamat po Mama sa handa!!!"  

  

"Ayy nako .. hindi ako nakita ng isa diyan .. " sabi ni Kuya Randy.. 

"Ashuuu ~ Thanks Kuya Randy!!!" sabay yakap sa kanya. 

  

"Ayy nga pala... may bisita ka.." - Mama 

  

"Sino???" tanong ko. 

  

  

  

  

  

  

  

  

tapos nakita ko siyang lumabas ng kwarto ko. 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

O____________O 

  

  

  

  

  

  

Lumapit siya.. 

  

  

**SAPOOOOK 

 

T______T 

  

  



"CAMILLE!!!!!!!!!!!!" sabay hug sa akin. hinug ko din siya. Sino pa ba to? Alam na! ^___^ 

"WAAAAAHHH!!!" - ako 

tapos nagtatatalon kaming dalawa. 

  

"Nyemas ka talaga!!! Antanda mo na!!!!!" habang umiiyak pa din siya. 

"Leche ka! Bakit ka lumipat ng bahay ng di ko alam..."  ako din umiiyak.. tears of joy ..  

  

For 5 years hindi ko nakita tong pisteng bestfriend ko sino bang hindi matutuwa diba? XD 

  

Kumawala siya sa pagkakayakap sa akin at tinignan ako. 

  

"Mahabang kwento, pero bhessy .. ang ganda mo na talaga teh!!!"sabay hampas sa balikat ko. 

"Di ka padin talaga nagbabago..."  

"Ashuu ~ Nagbago ka kasi." tapos tinarayan ako. 

"Galit ka padin??"  

"Tange, kung galit pa din ako sana hindi kita pinuntahan noh?"  

"Edi ngayon mo lang ako pinatawad?" tumalikod siya sa akin.. 

"Dati pa kita napatawad nuh, may bestfriend bang matitiis bestfriend niya? diba wala...  

wala lang talga akong pera para makadalaw dito. Futek ka kasi eh, namimiss na talaga kita kaya yun .. "  tapos nilaro laro 

niya yung kamay niya 

"nag-ipon ako para lang makapunta dito.." pagtutuloy niya ng pabulong. 

  

Niyakap ko lang ulit siya. 

"My bestfriend is still a crazy sweet saddist" - ako 

"Pssshh. Ayan nanamang line na yan! May naaalala tuloy ako.."  



"Sus, si Lhanz lang yan.." sabi ko sabay hinampas niya ako. 

"Wahaha! Ashiiee .. kinilig, speaking of him .. kayo pa ba ?"  

di sya nagsalita. 

  

"Tama na yang kadramahan na yan! Para lang kaming nanunuod ng telenovela eh.." sabi ni Kuya 

"Psshh. Inggit ka lang kuya! palibhasa mga kaibigan mo gangster.."sabi ko 

"Sus. Dinamay mo pa sila.. tara na dito.." - kuya 

  

tapos lumapit na din kami ni Camille sa hapagkainan. 

  

Tapos ayun? Ang saya. Parang happy family kami. 

Namiss din ni Mama si Ruby Ann, siyempre close din sila nuh. 

  

Pagkatapos naming maghapunan, pumunta na muna kami ni Ruby Ann sa kwarto ko. 

  

"huy.. curious talaga ako teh.. kayo pa ba ni Lhanz??"  tapos nakatingin lang siya sa akin. Tapos napangiti ng mapait .. 

"Haha! Hindi na eh, hindi ko alam. Wala kaming formal break up. HAHA!"  tapos naiyak siya ng konti. 

"E bakit hindi mo puntahan ngayon?" - ako 

"Wahaha. Di na! Naniniwala ako sa Destiny." tapos tumawa ulit siya habang naiyak. 

"Luka luka! Mahal mo padin yun noh?"   - ako 

"Malamang sa malamang, first love ko yun. and FIRST LOVE NEVER DIES.." sabi niya 

"Wuju! Di din." - ako 

"Bitter." pang aasar niya. Hinampas ko nga. 

"Siraulu!" - ako 



"Musta na? Anong balita sa maganda kong bestfriend?? buti naman nagbalik ka na sa katinuan."  - Ruby 

"Anong nagbalik sa katinuan?" - ako 

"Hindi ka na mataray, basta yung dati."  

"Ahh... Hindi na, wala naman nangyari nung naging ganon ako eh. hehe"  

"Ayan! buti nga. HAHA!"  

"Nang-asar pa." 

"Hehe.." tapos niyakap niya ulit ako. 

"Namiss talaga kita bhessy.." sabi niya 

"Namiss din kita nuh." - ako  

  

Tapos tinignan niya ako. 

  

"Oh? May dungis ba ako?" sabi ko 

"Wala. Ang ganda mo lang talaga."  

"Natomboy bhess ko??"  

"Siraulu hindi!" - Ruby 

"Hahaha!" - ako 

"Ano na nga palang pinagkakaabahalan mo? Hindi ka na daw nag aral ah?"  

"Ahh .. oo kasi kinuha ako ulit sa Buy Me Club eh kumikita na ako, kaya yun di na ako nag-aral. Tapos kanina.. WAHHH!! 

BHESSY! MODEL NA ME!! WAAHH!!"  

"TALAGA!? WAAHH!!" tapos nagtatalon talon kami sa kama. 

  

tapos tinulak ko siya kaya napahiga siya. 

tapos hinila niya naman ako kaya napahiga din ako. 

  



"HAHAHA!" tawa naming dalawa. 

"Let's be together like this bhessy, promise???" - Ruby 

"at kelan ka pa nag english ng mahaba??" - ako 

"Siraulu! Lahat ng tao nagbabago..." - Ruby 

"Tama ka diyan, pansin ko nga nagmatured ka din eh.."  - ako 

"Haha! Ganun talaga. Ikaw din kaya.. hehe.. ano bhessy? Promise??"  - Ruby tapos tinaas niya yung hinliliit niya. 

  

Kinapit ko naman yung hinliliit ko. 

  

"Pinky Promise" - ako. Tapos nagngitian lang kaming dalawa. 

  

  

  

KINABUKASAN.... 

 

Kriiinggggggg**** 

 

  

8am.. 

  

"WAAAAAAAAHH!!!!" sigaw ko sabay punta agad ng C.R 

  

habang naliligo ako.. 

  



"MAMA!! Bakit hindi mo naman ako ginising!!!"  sigaw ko habang nasa C.R 

"May sinabi ka ba?!!!" sigaw naman ni Mama na halatang abala sa paghahanda ng pagkain. 

"Aiisshh!! Si Ruby Ann po? Asan??!!" - ako 

"Umuwi sa kanila.." - Mama 

"Ahhh.."  

  

tapos binilisan ko pa yung pagligo ko. Aytss!! Ngayon pa naman namin ipagbibili yung pinakaFirst Magazine na ako yung cover .. 

Uwaaa ~ Hahaha. 

  

after 15 minutes tapos na ako maligo, tapos mga 5 minutes lang ako kumain. 

  

"MAMA! Malelate na po ako! Babye na po!!"  

  

pagkalabas ko ng bahay may nakita akong kotse. 

  

"Ma'am pinasundo po kayo ni Manager" sabi nung driver. 

"Talaga po?! Salamat po." agad naman akong pumasok sa loob. 

  

Mga 15 minutes lang andun na agad kami sa Studio. 

Grabe! Byaheng langit kanina. HAHAHA 

  

"Ma'am sorry po kung late." - ako 

"Ayus lang, Sige na Callie punta ka na sa dressing room, aayusan ka na nila."  

  

tapos pumunta naman agad ako.. 



gravity yung pinasuot sa akin. Mukha na akong fashionista. HAHAHA 

  

See picture at the right side 

  

Tapos nagsimula na kaming magbiyahe.. 

kung saan saang store kami na may nagtitinda ng mga books and magazines humihinto .. 

  

Tapos Arrgghh... pinagkakaguluhan ako =_= 

  

"Masanay ka na.." sabi ni Manager. Pumasok na kami ni Manager sa loob ng kotse .. next destination naman ata =_=  

"Bakit ang bilis naman po ata na makilala nila ako?"  tanong ko 

"OMG? Hindi mo alam??" - Manager Kim 

"Hehe, hindi po eh.." - ako 

"Haha! Luka! Kagabi na feature ka sa GMA." 

"PO!?"  

"HAHAHA! Hindi ka nanuod noh?"  

"Busy po ako kahapon eh, birthday ko po kasi." 

"Alam ko.. kaya nga binati ka din nila eh..." 

"Talaga po?"  

"Hayyss, eniweys kilala ka na ng mga tao ngayon." - Manager 

"Salamat po Manager!" tapos hinug ko siya. 

"You deserve it Callie.." tapos nginitian ko lang siya. 

  

  



Pagpasok na ako sa loob. 

Ayun? Andaming nagtitinginan sa akin. 

Siyempre nuh? Tignan niyo naman ako diba? halatang artista. 

  

Pumunta muna si Manager sa kwarto ata nung may ari ng shop na yun basta nagtitinda ng mga magazines at books, may ilang 

CD din.  

  

Iniwan nya muna ako. 

Wala naman masyadong tao eh.... 

  

  

Nagtingin tingin na lang muna ako ng mga books. 

  

  

may lumapit sa aking lalaki.. 

  

"Callie??" di ko siya pinansin. Mamaya kuyugin nanaman ako, wala pa naman si Manager =_= 

  

"Ahhhmmm... Camille right??" sabi nya ulit.. kaya naman tinanggal ko shades ko.. tinignan ko siyang mabuti .. hindi ko talaga 

siya kilala ... pero bakit kilala niya ako bilang Camille? 

  

Umalis na din siya agad. 

  

Sino ba yun?! 

  



Tapos sinundan ko lang siya ng tingin. 

  

Maya maya lang.. 

  

  

  

  

O____O 

  

WTF???? 

  

  

May tinutulak siyang isang lalaki papalapit sa akin.. 

  

WAAAAHHHH!!  

  

WAAAAAAHHHHH!!! 

  

  

  

  

nasa harapan ko na siya.. 

  

  



  

  

"Camille......"  

  

DUB.DUB! 

DUB.DUB! 

DUB.DUB! 

  

ang mga boses na yun.. 

  

  

Kahit 6 years ko na siyang hindi nakikita at nakakausap. 

Siya nga ito.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Si MIKO..... 

 

 



  

"CALLIE!!! Tara na!!" sigaw ni Manager na nakasakay na sa kotse. 

"Ahh.. Sige po!!"  

  

tapos umalis na ako sa harapan nila.. 

  

kaso bigla niya akong hinawakan sa wrist ko. 

  

"Camille...." 

humarap ako sa kanya tinaas ko ang isa kong kilay at nagcross arms. 

"What?!" sarcastic kong pagkakasabi. 

Nyemas! Bakit ngayon lang to nagpakita? Bakit kung kailan nagbalik na ako sa dati ngayon pa siya dumating. Bakit nung time na 

naging BAD GIRL ako wala siya. Kainis Kainis! Hindi man lang ako nakaganti.. pero kailangan kong ipakita sa kan yang BAD GIRL 

ako >:) 

  

Ang gulo ng buhay no ?? 

Kung ano yung ineexpect mo yun ang hindi nangyayari, kung ano naman yung hindi mo ineexpect yun tuloy ang nangyayari 

...  >_< 

  

"Ang laki ng pinagbago mo.." sabi niya. Kapal ng mukha naman ng lalaki na to? Siya kaya yung LOKOHIN! Sinong di 

magbabago?!! Arrghhh naaalala ko nanaman. 

"And so? Ikaw din .. ang laki ng pinagbago mo.. parang ang bait mo kasi eh?"  tapos tinarayan ko siya. 

  

"Camille, may sasabihin ako.." tapos hihilahin na niya sana ako. 

pero agad kong inalis yung pagkakahawak niya sa wrist ko. 

  



"Ayokong makipag-usap sa mga manloloko, at wala na din tayong dapat pag-usapan pa." tapos mabilis naman agad akong 

lumayo sa kanila at sumakay ng kotse. 

  

Aww !! Ang B.V .. 

  

  

Waahh! Buseet busseet ! 

USAP HIS FACE! 

  

"Anong nangyari? Kilala mo ba yun?"  - Manager 

"Hah? Hindi po. Baka Fan ko lang." - ako 

"Pero infairness ah, ang gwapo!" sabi ni Manager na parang kinilig. 

  

FUUUUUTEEKK! OO! Mas gumwapo siya ngayon. 

Kaya nagulat talaga ako nung nakita siya. 

Leche talaga yung lalaki na yun! Nagpakita pa. AMP!! KAPALMUKS!!!!!!!!!!!!  

  

 Pero ang gwapo >///< 

Ayy leche! ano ba tong naiisip ko. ERASE ERASE!!  

  

"San na po tayo pupunta ngayon?" - ako 

"Magliliwaliw, HAHAHA!" minsan talaga may saltik si Manager eh =_= 

 "HAHA! Okay po." 

 



 

Maggagabi na din kasi ngayon eh..  

Gravity pagod much, dagdagan mo pa ng Bad Vibes. Arrgghhh!! 

  

  

Nagshopping muna kami sa Mall. 

Medyo nakuyog nga ako ehh. Kawawa naman ako.. ang hirap din palang maging kilala ng mga tao... hayyysss  

  

Imbis na maging masaya ka at mag enjoy ...  

na e-END JOY tuloy. 

  

Binilan ko din si Mama, Ruby Ann at Kuya Randy ng damit. Siyempre sumahod nanaman ako. Wahha :DD 

  

Tapos kumain kami ni Manager sa isang restaurant na unti lang yung tao para naman matahimik ang mundo namin XD 

  

Pagkatapos naming kumain.. 

Sakay ulit sa kotse.. 

  

Tapos maya maya... sa isang club kami pumunta ni Manager. 

  

"Bakit po tayo nandito?" tanong ko. 

"Wahahaha! Magliliwaliw nga tayo diba? HAHAHA!"  jusmiyo, broken ba to si Manager? =.= sabagay bata pa siya eh ... kung 

titignan siya .. parang magkasing tanda lang kaming dalawa. Siya na talaga  maganda XD 

  

"Broken po ba kayo?" tanong ko ulit. 



"Wahaha! As always.. tara .. "  tapos hinila niya ako dun sa bilihan ng drinks. 

  

"Ano pong order niyo???" tanong nung bartender.. 

"Vodka" sabi ni Manager 

  

Waahhhh!! Diba nakakalasing agad yun?! Waaahhhh! >___< 

  

"Kayo po Ma'am??" tanong naman sa akin 

"Ahhmm. Wine na lang po..." sabi ko. 

"Ano pong wine??"  

"Ahmmm yung grapes!"  tapos medyo natawa yung bartender. 

"Okay  one vodka and one wine yung grapes. Haha! Wait lang po"  tapos umalis na yung bartender. 

 Pang-asar >_< 

  

Nagtingin tingin muna ako sa paligid. 

Ang daming nasa dance floor.. 

Ang wild nila. Wahhhhh! My innocent eyes =_= 

  

Ngayon lang talaga ako nakapasok dito pramis. Kahit 21 years old na ako nuh. Sabagay.. laking Buy Me Club ako ! Walang 

kalaswaan dun :P 

  

 Mamaya maya lang.. 

may nahagip ang mga mata ko.. 

  

  



Puteeeeekk. 

Naghahanap nanaman siguro ng maloloko yun. 

  

Oo, andito siya ngayon, may kalandian habang nagsasayaw. 

Nakakabadvibes talaga!! 

  

AMP! AMP! AMP! 

  

Anlandi pa nung babae. 

Bakit ba ako naiinis ! 

Ayy ewan!! 

  

Basta naiinis ako!! 

Leche talaga yung lalaki na yun.  

  

"Andito na po yung order niyo.." sabi nung bartender tapos umalis na. 

  

agad ko naman kinuha yung drinks ko at uminom. 

  

"Uyyy. Dahan dahan lang .. kahit konti lang yung alcohol nyan nakakalasing padin yan."  sabi ni Manager. 

"Hehe." yun na lang nasabi ko. 

  

AMP! Bakit ba siya nandito ...  

"Huy... mabasag yung baso..." sabi ulit ni Manager.. 



  

Tinignan ko nalang si Manager.. 

Grabeehh! Mukhang sanay na sanay sa inuman eh! 

Ang lakas kaya ng alcohol ng Vodka. Pero parang wala lang yung epek sa kanya. 

  

Hayyss.. 

Napalingon nanaman ako sa kanya. 

  

Ayyy Buseet . .. bakit ba napapatingin pa din ako sa kanya 

  

AAHHHH!!!!!!! Hello ? Camille ? Baliw ka na ba ? Haleer ! 

Niloko ka lang nung siraulong yun. Bakit ka pa naaapektuhan .. 

Six years na po ang nakalipas ... grabehan lang .. madami ka nading naging bf ....  

  

ayy pero niloko ko lang pala sila  

  

AHHHHHH!! Wateveeeeeerrrrrrr!! 

  

tapos uminom ako..... 

  

"Bakit pumait??" tanong ko. 

"AHAHAHA!" tawa ni Manager 

  

parang nahilo ako =_= 



 

"Nainom mo kasi yung vodka ko e. AHAHHA! pinagpalit ko baso natin hindi ka naman kasi nakatingin habang umiinom. 

AHAHAHA!! Wait... Sino ba kasi yung tinitignan mo diyan hah?"  - Manager  

"WAHHHH!!! Yung WAFUU kaninaaaa." sabi ulit ni Manager.. medyo may tama na ata siya..  

  

  

  

Nagulat ako ng biglang tumayo si Manager at pinuntahan si Miko..  

  

  

  

"Heyy Waffuu! Yung fan ni Callie.... sayaw tayo!!!!!!!!!!!!!" sigaw ni Manager 

  

  

Tapos napatingin sa akin si Miko. 

Nabilaukan ako.. 

  

Bigla na lang ako humarap sa table... 

  

tapos umorder na lang ulit ako ng iinumin. 

  

  

  

maya maya  

  



tumingin ulit ako sa kanila.. 

  

kaso bakit bigla silang nawala? 

Halaaaaaaa. Baka niloko na din ng Mikong yun si Manager KIM! AMP SIYA!!  

  

Gigilitan ko talaga siya. Nakuuu .. 

  

  

Tumayo ako bigla.. 

  

  

pero wait .. 

  

WAHHHH!!! 

Bakit parang umiikot yung mundo .. 

Whooo ! Ang galing ahh .. 

  

  

"ASAN NA YUNG PANGIT NA YUN!!!"  

"Heyy!!!"  

"HOYYY!! MANLOLOKO!!!!! Asan yung manager ko??"  

"asjdawhwaiwhaphjkl." 

"Hah?????"  anu daw ? 

"Ahfaowhrwaighrqahalkl" 



"Hindi ko marinig leche!!!" 

  

then BLACKOUT =_= 

  

  

Ruby Ann's POV  

  

Kanina pa ako nandito sa bahay nila Camille. 

Antagal niya ah??  

  

Mamaya maya may kumatok sa gate. 

  

"Sino yan??" sabi ni Tita. 

"Ako na po!!" sabi ko tapos sabay punta sa gate. 

  

O___O 

  

"Camille!!!"  

"Huuy!!!" tapos inalog alog ko siya. Kaso hindi magising =_= 

  

"Salamat po Kuya sa paghatid. Pagpasensyahan mo na po yung bestfriend ko, sana wag niyo pong ipagkalat na 

naglasing siya. For sure, first time niya lang po talaga niya ito." sabi ko. 

"Haha, hindi ka padin nagbago Ruby."  

  

O____O 



  

"FUTEK KA! BUHAY KA PA HAH!!!!!" tapos pinagpapalo palo ko siya. 

"Wait! Wait! Si Camille baka mapano."  

"Hmmmm" - Camille 

"Ayy sabi ko nga. LECHE KA! Lumayas ka na nga dito.. nag-iinit ulo ko." -  ako 

"RUBY!!!!!!!!! HAHAHA! May nakita ako kanina.... yung .. HAHAHA! Yung manloloko. HAHAHAHA!"  sabi ni Camille .. wahhh 

.. naluluka na yung bhessy ko >__< 

tapos kinuha ko na lang si Camille kay Miko. Pinatong ko yung mga braso ni bhessy sa shoulders ko. Medyo magaan lang naman 

tong bhessy ko eh, payatot kasi XD ayy seksi pala XD saka gising na din siya kaya medyo nakakalakad na siya. 

Tapos nagsimula na kaming maglakad. 

"Ruby... gumwapo yung manloloko na yun.....HAHAHA! BWISIT TALAGA YUN! Andami pang kalandian kanina dun sa Bar. 

Bwisit siya Bwisit siya! Ayoko na talaga yung makita! ARRGGHH!! Bakit ba ako naiinis?? Diba hindi ko na yun 

mahal....hahah! Ayy baka mahal ko pa.... HAAAHAHAHA! Nakakainis naman, bakit mahal ko pa yun diba niloko lang ako 

nun!!!" - sabi ni Camille ulit, di ko na lang pinatulan. Hayyss bhessy kung alam mo lang na nandito si Miko. =_= 

"Ruby, sa lahat ng sinabi ko sayo noong liligawan ko palang si Camille. Lahat totoo yun."  sabi ni Miko at umalis na siya. 

  

Kainis!! Sasabat pa naman sana ako eh.. 

Ano naman kung totoo yun? Pero kung totoo ngang mahal niya si Bhessy bakit ganon yung break up nila. Buseet talaga yung Miko 

na yun. 

Wahhh .. nakaka B.V!!! 

  

Hindi ko tuloy alam kung totoo ba yung sinasabi niya o hindi eh. 

Pero ayoko ng magtiwala ulit sa kanya. 

Asa siya..  

  

  

Isa syang MALAKING MANLOLOKO >___< 

 



Camille's POV  

 

  

Amppp ... sakit much ng ulo ko >__< 

anong oras na ba?? 

  

Pagkatingin ko sa kanan ko.. 

  

nandito si Ruby Ann natutulog. 

  

"Huyyy! Bakit ka nandito?" tanong ko 

"Hmmm."  

"Ano bang nangyari??"  

 

WAHHH! Wala akong maalala. Basta..... sa Bar... yung manloloko...... si Manager???? 

  

 HALAH!!!!! Baka naloko siya nung manloloko na yun!!!  

  

  

Dinial ko na yung number niya sa C.P ko.... 

pero nakapagtataka.. alam ko talaga sa kaliwang bulsa lang ako  naglalagay ng cp eh.. 

  

eh bakit nasa kanan? 

  



Watevaahh! dial dial.. 

  

kkkringg .. 

  

"Oh? Callie? Sunday ngayon pahinga ka muna. May Problema ba?"  

"Asan ka po ngayon?"  

"Hihi. Nagkabalikan kami ni Bf kagabi... ahihihihi, andito ako sa bahay nila"  - Manager. 

Wag niyang sabihing si Miko yun .. aww naman! Bakit parang ang sakit ng puso ko. Futeek .. hindi naman siguro.. bakit ba napaka 

paranoid ko T_T 

"Ahmmm. May Bf po kayo???"  

"Ha? Oo! HAHAHA! Kaya nga ako laging broken eh. Wahahha. Pero Mahal din niya pala ako eh. Wahaha! Engot ko lang, 

hindi ko kasi pinakinggan yung side niya, kaya yun akala ko hindi niya ko Love. Wahaha pero nagkaayos na kami. 

AJUJU!"  

"Ahh.... kung hindi niyo naman po mamasamain... sino po yun???"  waaahh! Ano ba to. 

bakit ba ganito yung nararamdaman ko. AMPNESS TO THE HIGHEST LEVEL >_< 

"Ahihihi. Wag kang mag-alala... hindi ito yung wafuu na fan mo. WAHAHAH! Ge bye..."  

"Hindi naman..... *tooootoooot*" ayysshh. na end call na =_= 

  

Amp! Nakakahiya >_< 

  

  

"Huy!!"  

"Ayy palaka!"  

"Haha, anong iniisip mo diyan?"  

"Wala..." 

"Kagabi, loka ka! Kung ano ano pinagsasabi mo.. andun pa naman si Miko.." 



"Hah?????? Anong sinabi ko?????" 

"Wala, baka pagsisihan lang na nalaman mo. Tara kain na tayo."  

 

 

tapos lumabas na ng kwarto si Ruby. 

Amp! Ano ba yung sinabi ko. Ampness perxtime kong malasing eh. WAAHHH T_T  

Sana hindi malala yung nasabi ko. 

  

Kumain na kami. 

  

"Tao po??"  

"Sino yun??" - Mama 

"Ako na po Mama!" tapos lumabas ako.. 

  

"Pinapabigay po ni Manager." 

yung mga damit na binili ko. haha, nakalimutan kong kunin. Amp naman kasi, ayoko ng maglasing =_= 

"Salamat po Manong.." 

  

"Maa!!!! Kuyaa! Ruby!!!! para sa inyo."  

tapos inabot ko sa kanila yung mga gift ko. 

  

"SALAMAT BHESSY!"  sabay yakap sa akin 

"Thanks Nak"  niyakap din ako. 

"Thanks Kapatid." niyakap din ako ni Kuya... di nga?? 

  



Wahahaha. Sabi sa inyo eh. pag andito lang si mama nagiging close kami. Lol 

  

  

"Welcome!" 

  

tapos tinignan na nila. Mukha namang nagustuhan nila ^_____^ 

  

"Bhessy!! Alis na muna ako!!!! Dalaw nalang ako mamaya."  

"Ok! Ingat!!" tapos kiniss niya ako sa cheeks ko then lumayas na. 

  

"Nak, aalis na pala ako mamaya." 

"WAAHHH!!! Ang bilis naman MAMA!!!! T__T" 

"Hahaha! Babalik naman ako ehh."  

"Sabi mo yan ah! *pout*" - ako 

"Suss... pabata epek!" - kuya 

"Asus.. purket aalis na si Mama nang aasar ka nanaman." 

  

"AHAHAHA" nagtawanan lang sila .. 

  

  

  

  

 

 



 

@ Airport  

  

  

Mga 6pm na kami nakapunta sa Airport. 

Si Kuya nagpaiwan. Wala daw magbabantay sa bahay..  

Sus, ganun lang yun! Ayaw lang na umiyak kapag aalis na si Mama.. hahaha! 

Sigurado nagmumukmok na yun ngayun. Wahahha. 

  

  

Andito ako ngayon nakaupo. Hinihintay si Mama. Nag CR lang ...  

 Antagal na niya nga ehhh... 30 minutes na ata??? 

  

Pupuntahan ko na sana siya.. kaso pabalik na din pala siya. 

  

"Wag mo kakalimutan si Mama kapag sikat ka na hah?" sabi ni Mama 

"Mama naman eh! Pwede ba yun?!"  

"Hahaha. Osiya! Alis na ako, tandaan mo lang na nandito lagi si Mama para sayo."  

"Opo." tapos kiniss niya ako sa Noo. 

"Saka pala nak.... kapag may nagawa sayo ang isang tao.. kahit sobrang sakit pa ng nagawa niya....  give another 

chance .. walang masama sa 2nd Chance .. ok ? ang masama.. 3rd Chance, 4th Chance .. ganun.."  

"PO?"  anu daw? hayyss kung ano ano nanaman sinasabi ni Mama =_= 

"Bye Nak!"  

  

Naluluha na ako.. Amp T__T 



Wala nanaman akong Mama for how many years. Hayyss T_T 

Nagsimula ng maglakad si Mama.. 

  

"Ma!!!" tumingin naman agad sa akin si Mama 

tapos tumakbo ako at niyakap siya. 

"Mamimiss po talaga kita..."  

"Mamimiss ko din kayo.. wag ka ng umiyak.. sige na malelate na si Mama."  

"Opo!" 

"Ingat kayo ng kuya mo ha? Sige. Loveyou nak."  tapos umalis na siya. 

  

Hayyyssss.... 

  

  

  

  

"Tignan mo nga naman yung pagkakataon oh..."  

  

Bigla nalang may umimik sa tabi ko.. 

tinignan ko yung katabi ko. 

Leche. 

Ano ba siya? Stalker ko?? 

  

Pero bakit parang namamaga yung pisngi niya. 

Kelan pa siya natutong makipagbubugbugan =_= 



  

  

"Bakit may manloloko na nakapasok sa Airport." sarcastic kong pagkakasabi. 

"Haha. Anlaki talaga ng pinagbago mo Camille..."  

"Wala ka ng paki dun.." 

  

Nagsimula na akong maglakad palabas ng Airport.. 

  

"Camille!!" sigaw ulit niya 

  

Wag siyang pansinin.. sayang oras =_= 

  

"CAMILLE!!!!!!!! MAHAL KITA!!!!!!!!"  

  

  

napatigil ako bigla sa paglalakad. 

  

Amp.. parang gusto ko nanamang umiyak.. 

 Leche parang kapanipaniwala nanaman yung mga sinasabi niya. AMP!!  

Pero ano nanaman kayang pakulo ito? 

Parang dati lang pinagsigawan niyang Niloloko niya ako.. 

tapos ngayon .. Mahal niya ako..  

  

  



  

Astig ah? 

Kapalmuks dre? 

Nilingon ko siya at sumigaw din. 

  

"AYOKO SA MANLOLOKO!!!!" 

  

 tapos tumakbo na ulit ako. 

Parang nangyari na to dati. Waaaaahhh 

Takbo takbo takbo T_T 

  

Umiyak nanaman ako. 

  

Lechugas yan...... 

  

Pero bakit ganun .. 

  

Sinabi ko na sa sarili kong kakalimutan ko na siya... 

AMP!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

  

  

Madami na akong nakabunggo sa gilid ko pero hindi ko nalang sila pinansin.. 

  



Hawak hawak ko padin yung mukha ko habang umiiyak.. at tumatakbo.. 

  

  

*Booogsshh 

  

May nakabunggo nanaman ako T_T pero nahawakan nya naman agad yung braso ko kaya hindi ako natumba...  

nasa harapan ko kasi siya eh.. kaya natigil na din yung pagtakbo ko.. 

  

  

  

Nanlambot bigla yung mga binti ko.. siguro napagod sa kakatakbo... binitawan niya naman ako.. at mukhang umalis na din siya.  

Hindi ko tinanggal yung kamay ko sa mukha ko. Mamaya kasi may makakilala pa sa akin dito eh.. 

  

kaya naman napaupo na lang muna ako habang umiiyak.. 

  

  

"Miko....*sob* bakit ganon??? mahal pa din kita..."  tapos humagulgol nanaman ako. Ayy leche talaga.. 

  

  

  

  

May bigla nalang  may yumakap sa akin kaya naman napaluhod ako habang yakap niya ako. 

  

  



  

  

"I'm sorry Camille..... please give me another chance.... please..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O______O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miko's POV  

  

Hayysss salamat! Akala ko talaga wala ng balak si Author na magPOV ako eh! waaahhh .. madami sigurong galit sa akin T__T 

  

Wag po! 

  

Magpapaliwanag po ako ... Pero gusto kong sabihin sa buong madla.. 

  

  

MAHAL NA MAHAL KO PO SI CAMILLE CONDE ♥  

  

  

=Flashback= 

  

Pumunta kami ng Bestfriend kong si Alfred sa isang shop. 

Basta .. may mga books, magazines, cd. ganun.. 

  

"Dre!?? Parang isa sa mga ex mo ito." tanong ni Alfred. 

"San??" sabi ko at may pinakita siya sa aking magazine. 

  

"SHIT!! Siya ba to?" sabi ko. WAHH O_O 

"Oo pare! Ang hot!!!" - Alfred 

"Potapete pare! Dapat pala di ako nakipagbreak. HAHAHAHA!" - ako, ayoko naman talaga makipagbreak eh! 



 "HAHAHAHA! Nagparetoke ba dre?" - Alfred 

"BOBO! Hindi!"  sabi ko.  

"Diba Pangit yun?" - Alfred 

"Sira! Medyo lang! Nerd lang yun kaya akala mo pangit."  sabi ko pero it's just a lie .. kasi kahit gusto kong sabihin na Hindi 

pangit si CAMILLE!! at kahit Nerd pa siya ay MAHAL ko siya. Nyemas  talagang buhay =_= 

"Ahhh. Ganda dre! Ligawan ko ah?" 

"Suntok gusto mo??" gusto mo mamatay na din? XD 

"Diba pinaglaruan mo lang yun? Tanda ko pa nga andami pa ngang tao nung binreak mo siya e."  

"Oo, pero ngayon.... tinamaan ako." SOBRA!!!!! Pero di ko yun niloko. Arrgghh.. Ang hirap mag explain T_T 

  

"Dre, suportahan kita." Sabi ni Alfred. Napangiti naman ako ng sobra. 

"Talaga?" 

"Oo! May saltik ka din nuh?? kanina pa kaya kita binibiro? Alam ko namang kami ang dahilan kaya ka nakipagbreak ka e, 

na no choice ka kaya ganun yung ginawa mo sa kanya. Alam kong Mahal na mahal mo si Camille, saksi ako dun kahit 6 

years ago na yun. Kaya ngayon di mo na kailangan pang magsinungaling, wala na din yung kapatid ko kaya wala na ding 

dahilan para maglokohan pa tayo.. Malaya ka na matagal na. Naging chickboy ka pa tuloy. Haha! Sorry talaga dre, ang 

selfish ko at ng kapatid ko.." seryoso niyang pagkakasabi. Tapos naiyak siya ng konti. Pinunasan naman agad niya. 

  

"Pwede na din ba akong umiyak?" - Ako 

Ang drama naming dalawa Nyemas =_= 

  

OK ! I'll explain. May bestfriend ako .. si Alfred ..  

May kapatid siya .. si Nicole .. 

TAKE NOTE: Wala na silang magulang, naaksidente ang mga ito.. kasama ang magulang ko.. yeahh .. wala na din akong 

magulang, magbusiness partner sila at sa isang aksidente sa Airplane kaya nawalan kami pareho ng magulang. yun lang :D Kaya 

nga mahal na mahal ni Alfred ang kapatid niya. Dahil ito na lang ang pamilya nito. Pero maswerte sila kasi may business sila,  at si 

Alfred na ang nagaayos dito, kawawa naman si Alfred… XD Yung business nila Mama at Papa?? Wala na. Wahaha! hindi kasi ako 



marunong magpatakbo ng business... nalugi XD pero Nagpapasalamat ako dahil may bestfriend akong Alfred, para ko na nga 

siyang tatay eh.  

At mula din nun.. sa bahay na nila ako nakatira.. 

  

Nagkagusto ako kay Nicole pero saglit lang yun....... Crush ko lang siguro siya. 

Siguro kasi maganda talaga siya.. 

Lagi kasi akong nasa bahay ni Alfred, since magbestfriend nga kami mula pagkabata.. 

  

  

Dumating yung araw na may bagong member sa BUY ME CLUB.. 

at love-at-first-sight ako dun... 

  

  

kay Camille..  

  

Mahilig ako tumambay sa Club na yun dahil maraming maganda .. 

pero hindi ko aakalaing magkakagusto ako sa nerd =_= 

  

Since the day na nagkasama kami sa Buy Me Club, nakaramdam talaga ako ng kakaiba .. kaya nga pinuntahan ko pa siya sa 

Classroom niya nun eh para lang ilibre ko siya kasi nilibre niya ako .. pero ang totoo gusto ko lang talga siya makasama. tap os 

naconfirm ko pang crush niya ako. ansaya diba :D 

  

pero nung kinagabihan nung dumalaw ako kay Alfred ... nagtapat sa akin si Nicole ng nararamdaman niya. 

Mahal daw niya ako na kinagulat ko naman.  



  

Tinanggihan ko si Nicole... 

Tapos as usual umiyak siya.. 

Pumunta sila ni Alfred at Nicole sa kwarto .. 

mga isang oras din sila dun.. 

  

Nanuod na lang ako ng t.v nun.. pero nagulat ako nung pagkalabas nila ng kwarto .. 

nagalit sa akin si Alfred. 

Pinaasa ko daw yung kapatid niya, na hindi naman... =_= 

  

Hindi ko alam kung anong sinabi sa kanya ni Nicole.. 

Pero wala na din akong nagawa....  

may sinabi sa akin si Alfred na hindi ko natanggihan. 

  

may Cancer kasi si Nicole ..... ilang years or months na lang daw maari na siyang mamatay.. matagal na palang may gusto sa ak in 

si Nicole .. kaya wag ko na daw tanggihan. 

 Kaya yun.. naging kami kahit ayoko :(  

  

  

  

  

Kinabukasan na dapat si Camille yung bibilin ko.. kay Nicole ako napunta. 

May nakabili kay Camille .. nag iinit talaga yung dugo ko nun. Roby ata yung pangalan nun. ay ewan basta yun. Tapos nag usap 

lang kami ni Nicole .. 



Tuwang tuwa siya dahil kami na daw .. 

Babe nga tawagan namin eh =_= ewww XD pero hindi ko na lang pinapakita kay Nicole na ayaw ko sa kanya. Deal kasi namin yun 

ni Alfred eh, dapat bago mamatay kapatid niya napasaya ko ito. 

Wala naman ako nagawa kasi ang laki talaga ng utang na loob ko kay Alfred. Siguro kung hndi dahil sa kanya, nakakulong na ako 

somewhere.. dahil sa lubog sa utang T_T 

  

  

  

Tapos yung araw na umiyak ako kay Camille ..pinayagan kasi ako ni Nicole na ligawan siya.....  Yeah.. sinabi ko kay Nicole na may 

gusto ako kay Camille.. nalungkot siya .. pero ewan ko dun sabi niya ligawan ko daw. Kaya yun!!!! ANSAYA!! Naiyak ako. lol an g 

bakla XD 

  

Tears of joy yun yung iyak ko kay Camille. OA ba? wapakels na kayo dun :P 

  

Wahaha! yung mga sinasabi ko sa kanya kasinungalingan ko lang yun.. para yakapin niya ako.. wahahaha pero tama nga .. 

niyakap niya nga ako. MISSION SUCCESS XD  

  

kalantod na lalaki >//< aytss naalala ko nanaman yung masayang moment na yun. pero embarassing kasi ang lakas ng utot ko =_=  

  

  

Tapos naging close kami ni Ruby Ann. Humingi ako ng payo sa kanya kung pano ba magiging kami ni Camille ... tapos ansaya 

andami kong nalaman. Kasi elementary palang ULTIMATE CRUSH daw ako ni Camille .. grabe .. habang nagkukwento si Ruby 

Ann lalo akong napapamahal kay Camille .. 

Pero nakooo! DANGER yan si Ruby Ann! SADISTA! Masyado tuloy akong natorture sa kanya! Basahin niyo yung Crazy Sweet 

Saddist xD 

  

Pero sulit naman lahat ng paghihirap ko, kasi naging kami nung Mahal ko ♥ 



  

  

  

Pero nakakab.v lang kasi nung First  Monthsary namin, naudlot pero nakakasama ko naman siya .. si Nicole kasi  may kasalanan 

nun. Samahan ko daw siya, may bibilin daw siya at kailangan niya ng tulong ko. =_= 

  

  

Tapos dumating yung araw na sinabi sa akin ni Nicole na i -break ko na daw si Camille .. 

Grabe talaga .. Sobrang galit ako kay Nicole nun. Dapat palang nung una hindi na niya sinabing ligawan ko si Camille .. siyem pre 

diba? Masasaktan si Camille ng sobra pag ganun. 

At ako nasasaktan din ako.. hindi ko kayang mawala sa akin yung MIMI ko ♥ mahal ko yun! 

  

1 month and ilang days palang kami ni Camille nun.. at feeling ko hindi ko kyang mawala si Mimi sa akin kaya naglasing ako nung 

araw na yun.. 

Bwisit na bwisit talaga ako. Amp ..  

  

Pero sa hindi ko inaasahang pangyayari nagising nalang ako na iba na yung suot ko. 

Sa bahay nila Alfred as usual dun naman talaga ako nakatira kaso sa kwarto pa ni Nicole e =_= 

  

Hindi ko alam kung anong nangyari .. pero dahil galit ako kay Nicole hindi ko siya pinansin nun tapos pumasok na lang ako. 

Tuwing Recess kasi sabay kami ni Mimi kumain eh :D 

  

Ilang linggo kong hindi pinapansin si Nicole, maganda nga yun eh. Kasi mas natutok ko yung oras ko kay Mimi. Kaso hanggang 

hapon lang, pero ok lang bawal siya magpagabi kasi malalagot siya sa Kuya niya. 

  



Nalaman ni Alfred na hindi ko pinapansin si Nicole, nagsumbong nanaman ata. 

Lagpas ata ng isang buwan na hindi ko siya pinapansin, pati sa bahay talaga.. nagkukulong lang kasi ako sa sarili kong kwarto , 

lagi ko lang sinasabing busy ako.. na marami akong projects at assigments kasi nga 4th year na ako ..  

at sa buwan na paglayo kay Nicole naging Masaya ako. Kasi Kapiling ko yung totoo kong Mahal. 

  

Tapos dumating yung time na nagsorry sa akin si Nicole, napatawad ko agad siya, siyempre lagpas na ng isang buwan nangyari 

yun eh…grabe naman ako magalit pag ganun. HAHA! XD  

  

Tapos lagi ko na ulit nakakasama si Nicole pagkatapos na magkaayos kaming dalawa, ayun? As usual mag gf and magbf kami .. 

No choice .. Iniisip ko na lang na matatapos din yun at kailangan ko lang maaccomplished yung pangako ko kay Alfred.  

May nakakakita pa nga sa aming magkasama kami. Pero buti na lang hindi nakakarating kay Camille, pero ewan ko? Nakarating 

ba sa kanya? Pero siguro kahit makarating yun sa kanya, for sure hindi yun maniniwala. Kaya Love na love ko yun eh :D 

  

Tapos dumating nanaman yung araw na inopen ni Nicole yung pakikipagbreak ko kay Camille, kaya nagalit nanaman ako.. 

magtatatlong buwan na kami ni Mimi… naB.V tuloy ako bigla nun.. 

  

Pero…… Hindi na ako nakatanggi…..  nung sinabi nyang .. 

  

  

  

  

BUNTIS DAW SIYA >________< 

  

 

 



 

 

Kaya wala akong nagawa kundi makipagbreak ako kay Camille sa marahas na paraan.. 

Alam ko kasing hindi siya makikipagbreak kapag sa malinis na paraan, pati ayoko sabihin na buntis si Nicole, kasi hindi  ako sure 

kung anong nangyari nung gabing iyon. AMP talaga >_< 

  

Tapos pagkatapos nung 3rd Monthsary namin, kinabukasan nakapagdesisyunan ko ng makipagbreak sa kanya. Ayoko siyang 

masaktan.. 

  

Kung alam niyo lang kung gaaano yung pageensayo ko sa bahay para lang mapakita kay Camille na gusto ko ng makipagbreak.. 

Kung paano kapigil yung iyak ko nung time na pinapahiya ko siya… 

Kung gaano kahirap sabihing Trip ko lang na maging Gf siya na gayong gusto ko na nga siya makasama habang buhay T_T  

Kung alam niyo lang kung pano ako nagdusa nung mawala siya sa piling ko T______T 

  

 AMP >_____<  

  

Pero after how many months… 

Napansin kong hindi lomolobo yung tiyan ni Nicole.. 

  

  

  

Isa lang pala yung kasinungalingan…… 

Yung pregnancy test, kalokohan lang din nila ni Alfred 

Yung galit ko nun? FUTEEKK! Makakapatay na ako ng tao… pati kay Alfred galit talaga ako. 



  

  

  

Pero di din nagtagal .. lumala yung sakit ni Nicole.. nalagas yung mga buhok nito.. 

Kaya imbis na magalit ako sa kanya pati sa kuya niya ng sobra, napalitan ito ng awa.. 

Nagawa ko din magpatawad, alam ko namang ginawa ni Alfred yun dahil mahal na mahal niya yung kapatid niya..  

  

Hanggang after 2 years … namatay din si Nicole.. 

  

Mula nun .. naging playboy ako..  

Wala lang.. naghahanap lang ulit ako ng babaeng makapagpapatibok sa puso ko ulit .. pero wala.. 

  

Si Camille pa din talaga. 

  

And that’s my Reason……. 

  

   

Ang tanong? 

May pag-asa pa ba ako sa kanya? 

Mapatawad niya kaya ako kung sabihin ko sa kanya yung totoo? 

Kaso ang IMPOSIBLE eh. Diba? 

Napahiya ko siya. Pero No Choice yun eh T_T 

  



  

  

Back to Flashback .. 

  

At yun na nga .. 

Nakita ko yung magazine ni Camille.. 

Anlaki ng pinagbago niya...... leche ang ganda na niya...  

Lalo tuloy akong nainlove XD  

  

  

  

 “Uy? Si Callie yun ah?”  narinig kong chismis. May babae kasing mukhang fashionistang pumasok sa loob. 

“Pare! Sakto! Si Camille diba yan?” - Alfred 

“Hah?” – ako 

“Ayy nako. Si Callie at si Camille  iisa..”  sabi ni Alfred 

“Pano mo nalaman?”  

“Ayy engot talaga. Dali! Lapitan mo na!”  

“Teka lang Alfred, kinakabahan ako. Saka anlaki ng kasalanan ko dre”  

„Kaya sorry talaga dre. Di bali, tutulungan na kita this time” 

“Hah?” – ako .. 

  

tapos biglang lumapit si Alfred dun sa babaeng fashionista.. 

  



Nanlaki yung mata ko nung tinanggal niya yung shades niya. 

  

Wahhh O____O Si Camille talaga yun!! 

  

Nyemas ang ganda, >_____< 

  

  

  

Tapos bumalik si Alfred. 

  

“Dre, sabi ko sayo eh. Si Camille  yun eh.. lapit dali…” tapos tinulak tulak niya ako. 

Yung puso ko parang sasabog na ewan. 

  

Napatulala lang siya sa akin… at ganon din ako sa kanya .. 

Pero bigla siyang tinawag nung babae sa kotse kaya yun umalis din agad siya. 

Niyaya ko nga siyang makipag usap kaso .. </3 ayaw niya.  

Nasabihan pa akong manloloko. 

  

Tapos… 

Dahil depress ako nagpunta ako sa Bar. 

Nakipagsayawan sa mga babaeng malalandi. 

Amp lang talaga….. 

  



Pero mamaya maya lumapit sa akin yung babaeng nasa kotse kanina na kasama ni Camille… nagyayaya ng sayaw ..  

Kaya nung Makita ko yung babae na yun.. hinanap ko si Camille .. at nakita ko naman. Umiinom… 

Mukhang nagulat pa nga nung nakita niya ako eh … 

  

  

  

Tapos nabaling yung tingin ko sa kasama niya na sumasayaw sa harap ko.. anlakas na ng tama … tapos may biglang may humila 

sa kanya. 

  

  

Hindi ko alam kung sino, pero ang sabi nito, boyfriend daw. Kaya yun dinala niya yung babae.. medyo tinulungan ko din siya sa 

pagbuhat nung babae dun sa kotse. Tapos nagpasalamat yung lalaki at umalis na sila. 

  

  

Binalikan ko si Camille kaso wala na siya sa table .. 

Pero hinanap ko .. 

At yun nakita ko din .. 

  

  

  

"ASAN NA YUNG PANGIT NA YUN!!!" -  kinilig ako. Wahaha! Hinahanap ako ni Mimi :3 

"Heyy!!!" -  sabi ko. 

"HOYYY!! MANLOLOKO!!!!! Asan yung manager ko??"  

"Sinundo na ng boyfriend niya.”  



"Hah?????"  

"Ang bingi?? Pasalamat ka! Mahal kita!" 

"Hindi ko marinig leche!!!" 

 Tapos bigla na lang siya nagcollapsed. Nakainom din siguro. 

  

Tapos hinatid ko na lang siya. Nagtaxi kami, ang saya! After 6 years.. nagkita din kami… at masaya akong makasama siya ng 

ganito .. yung kaming dalawa lang namiss ko to :D 

  

Tinitignan ko lang siya habang bumabiyahe.. napansin kong palabas na yung cp niya sa bulsa niya. 

Kaya naman kinuha ko ito.. at kinuha ko na din yung contact number niya pati ng kay Ruby Ann. Ang utak noh? Wahaha XD  

  

Tapos pagkababa namin sa bahay nila.. yeaahh .. alam ko yung bahay ni Camille, pero hindi ako pumunta don dati dahil alam 

kong galit  pa siya sa akin .. saka nabalitaan ko din na hinahanap ako ng kuya niya .. ipapasalvage daw ako .. kaya hindi ako 

nagpakita .. 

  

  

Ang nagbukas ng gate sa amin si Ruby Ann ..  

Gumanda din yung bestfriend niya. 

  

Tapos nagalit pa sa akin at pinaghahampas ako. Ineexpect ko na yun..  

  

Medyo nagising si Camille .. kung ano ano nga pinagsasasabi eh. Wahaha! Pero natuwa ako dahil kaya pala siya naglasing kasi 

nagseselos siya .. and MAHAL pa ako ni Camille .. Kaya nabuhayan talaga ako ng loob :D 

  

Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Ruby umalis na ako sa tapat ng bahay nila. 



  

  

=End of Flashback= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nandito ako ngayon kila Alfred. 

  

“Uyy dre! Lalim ng iniisip ah?”  – Alfred 

“May pag-asa pa ba ako?”  

“Sorry talaga dre. Pero di ko alam…”  

“Dre sabi niya mahal niya pa daw ako.” – ako 

“Talaga!!!!! EDI MAY PAG ASA!!!”  napasigaw siya na parang tuwang tuwa. 

“Ang hirap dre! Hindi na ata ako nun mapapatawad” – ako 



“Dre! Sorry talaga. Hayyss … pero ipaglaban mo dre….. nung dating may hadlang sa inyo nagawa mo padin siyang 

ligawan, kung kelan tuloy wala ng hadlang saka ka pa tuloy naduduwag”  

“Tama.” 

“Dre…. Aalis pala ako..”  – Alfred 

“Hah? San ka pupunta??”  – Ako 

“Sa ibang bansa dre, pero business trip lang naman.” 

“Ah.. kelan balik dre?”  

“Next month?”  

“Tagal naman.” – ako 

“Mamimiss mo lang ako.”  

“Siraulu!” – ako 

“Hahahah” nagtawanan na lang kaming dalawa. 

  

Kinabukasan, nagtext ako kay Ruby Ann na magkita kami.. at salamat pumunta naman siya.  

Nagkita lang kami sa Mcdo.. 

  

“Ruby..”  

“Sa totoo lang ayoko talagang makipagkita sayo, kasi sayang oras ko noh?? tignan mo? Kagigising lang namin ni 

Bhessy... pero nung nabasa ko yung text mo nagmadali ako kasi curious ako sa sasabihin mo..  

Alam mo naman ang kalokohan na ginawa mo 6 years ago diba? Pero dahil nakucurious nga talaga ako sige sabihin mo 

na." 

 

natatawa ako na ewan, ang daming sinabi XD 

"Oh? Bakit ka parang natatawa diyan. Sabihin mo na! yung oras oh tumatakbo!"  

"Mahal ko talaga si Camille..."  

"Ayytsss.. kung yan lang sasabihin mo.. ayy nako hindi ako maniniwala.. mas magandang umalis na ako. Mahirap ng 

maloko ulit."  tapos tumayo siya .. pero hinawakan ko yung wrist niya ..  



  

Nagsimula na akong magkwento .. 

Agad naman siyang napatingin sa akin .. 

Habang tumatagal yung pagkukwento ko ... 

Umupo na din ulit siya .. 

  

Kain lang siya ng kain habang sinasalaysay ko ang lahat ng nangyari sa buhay ko..  

  

Nagalit pa nga siya nung malaman niya yung kay Nicole, ipapasalvage niya daw. Wahaha, pero sabi ko patay na .. tapos  yun 

kumalma na ulit siya. 

  

Tapos nabilaukan siya nung time na kinukwento ko yung nakipagbreak ako.. 

Nakwento ko kasi na namaga yung mukha ko sa suntok niya.. pati sumakit yung ulo ko nung sinabunutan niya ako XD  

  

at after ilang minutes .. 

  

  

"At yun na yun .. Mahal ko talaga si Camille" 

 

nabilaukan siya .. 

"Hehe, Sorry talaga..."  sabi ni Ruby 

"Ok lang.. alam ko namang mahal mo lang talga bestfriend mo.."  

"Talaga noh! Pero.. teka wait .. di kaya niloloko mo lang ako?"  

"Haha, ang galing ko naman magimbento ng mabilis.."  

"Sabagay, tuloy tuloy ka magkwento... pero di kaya kinabasido mo yan kagabi? Kasi alam mo ng sumisikat si bhessy 

kaya ka nagpakita nanaman...at habol mo yung pera niya? OMEGASHH!!"  



"Hindi nga pramis. Wala ka na talagang tiwala sa akin, pero hindi kita masisisi."  

"Drama mo! Sige uwi na muna ako. Salamat sa pagsabi at sa libreng pagkain!"  tumayo na siya at naglakad 

"Hoy! Saglit!"  tumingin naman agad siya sa akin 

"Oh??"  

"Tulungan mo ako ulit kay Camille.. please ... for the second time .. please .." - Ako 

"Watever, ewan .. siguro ? Bye!" tapos umalis na siya. 

  

Yesssss! Mission Success :D 

  

Pagkatapos .. 

Pumunta naman ako sa bahay nila Camille. 

  

Kinakabahan ako leche .. kakausapin ko naman kasi ngayon si Kuya Randy. 

  

"Tao po?" - tanong ko 

"Sino yan?!" - malaking boses ng isang lalaki. Kuya na nga siguro ito ni Camille. pero pano kung hindi? Boyfriend niya ? Ay 

lechugas .. bakit napaparanoid ata ako =_= 

"Si Miko po." sagot ko. 

"Miko??" tapos binuksan niya yung gate ..  

  

"Ikaw ba yung boyfriend ni Camille dati?"  

"Ako nga po."  

  

bigla na lang niya ako sinuntok kaya naman napahiga ako. 

  



"Ang kapal naman ng mukha mo magpakita. Pero ayos na din yun, para mapatay na kita."  

  

Nung susuntukin na ulit ako ni Kuya Randy .. 
Biglang may pumigil .. 

  

Si Ruby Ann.. 

 "Ayyytss .. Kuya Randy, i'll explain." - Ruby 

"Hayyss sabi na nga ba Miko susugod ka dito ng mag-isa eh, ang engot mo talaga kahit kailan!" - sabi naman sa akin ni 

Ruby  

  

"Salamat Ruby!"  

"Wag ka muna magpasalamat, hindi pa kayo ayos ng bhessy ko."  

 

"Anong pinagsasasabi mo Ruby?!" sabi ni Kuya Randy 

"Kuya I'll explain.." tapos hinigit naman ni Ruby Ann si Kuya Randy papasok sa bahay...  

  

"Bawal kang pumasok!" sabi sa akin ni Kuya  

"Sorry po."  

"Sige na Miko, ako na bahala dito. Tetext na lang kita.." 

"Salamat talaga Ruby Ann."  

"Hayss. WELCOME!" tapos pumasok na sila sa loob. 

  

  

  

Pagkauwi ko ng bahay nila Alfred, inaayos na niya mga gamit niya. 



  

"Tara na dre?" yaya ko. Ako na kasi magdadrive sa kanya papuntang airport 

  

"Saglit lang" tapos inaayos niya padin hanggang sa natapos na siya. Pagkatingin niya sa akin.. nabitawan nya yung maleta niya.   

"Ohh? At kailan ka pa natuto makipag away??" Hinawakan niya yung parte na nasuntok kanina 

"Aww! Wala to dre, ayos lang to."  

"Ayos daw pero nag aww.. Namamaga na oh?"  - Alfred 

"Yaan mo na, ako na bahala.."  

"Sabi mo yan"  

 

 

tapos sumakay na kami sa kotse niya.. at nagdrive na ako. 

  

Mga ilang minutes nandun na kami sa Airport ..  

  

"Sige dre! Goodluck!!" - Ako 

"Ge! ingatan mo yung bahay.." 

"As always.." 

tapos tinap niya lang yung likod ko .. 

tinap ko din yung likod niya.. 

  

"Ge dre! Ingat!" - Ako 

tapos nagwave lang siya tapos umalis na.. 

  

Nung tumalikod ako .. 



Nakita ko.. 

  

Si Camille pati yung Mama niya siguro .. 

  

  

Umalis yung Mama niya .. 

Pupunta ata ng C.R kaya hindi ko sinayang yung pagkakataon na makausap ang mama niya. 

  

Pagkalabas nito sa C.R.. 

  

"Ma'am pwede po ba kayong makausap?" 

"Oh men.. anong nangyari sa mukha mo?? Teka?? Do I know you?"  

"Hindi po, pero kilala po ako ni Camille.." 

"Ahhhh.... Okay... tara.." tapos pumunta kami sa isang bench at nag-usap. 

  

"Ma'am may nagawa po akong kasalanan sa anak niyo po.. pero may reason ako kaya ko nagawa iyon.. Ma'am mahal ko 

po talaga yung anak niyo ... kaya ngayon po .. nagpapaalam po ako sa iyo na kung pwede po ba ay ligawan ko po yung 

anak niyo? Dati hindi po ako nakapagpaalam kasi po.. wala po kayo... pero this time gusto ko po na may permiso niyo.."  

tuloy tuloy kong pagkakasabi.. kasi halatang busy na tao ang mama ni Camille. ayoko naman na maabala siya.. 

"Haha, nako baka gangster ka ah??? pero nakakatuwa ka iho, wag kang mag-alala. Boto ako sayo. HAHA!"   

"Talaga po?"  

"Yes, Ikaw ba si Miko?"  

"Opo" hindi na ako magtataka .. ultimate crush nga pala ako ni Camille .. nakakatuwa! nakwento siguro niya a ko sa mama niya. 

Ahihi :3 

"Pero ang alam ko hindi gangster yun eh hehe,"  

"Nasuntok po kasi ako kanina ni Kuya Randy.."  



"What??!! Oh i'm sorry kung ano man nagawa sayo ng anak ko.."  

"Tama lang po yun, may nagawa po kasi ako kay Camille kaya tama lang po yun.." 

"Hindi ko na kailangan pa sigurong malaman yun, alam kong may reason ka talaga. Gusto ko sanang malaman kaso busy 

kasi ako.. Anyway hindi na siguro mahalaga yun. Past is past.. And nakakatuwa ka talaga alam mo yun? Ang lakas ng 

loob mo na magpakita sa amin kahit alam mong may nagawa kang pagkakamali.. Napakasincere mo kaya naniniwala ako 

sayo.. Wag kang mag alala.. Kung ano man ang nagawa mo kay Camille.. Kilala ko ang anak ko, marunong yun 

magpatawad."  

"Talaga po? Sana po."  

" Alam kong Mahal mo ang anak ko. Pinapayagan kita na ligawan mo siya.. wag mo lang sanang uulitin ang nagawa mo 

dati." 

"Salamat po Ma'am!" 

"Hehe, don't call me Ma'am.. you can call me tita, mommy, mama or what."  

"Can I call you Tita na lang po??" 

"Oh sure." 

"Salamat po Tita." 

"Welcome." tapos hinug niya ako. Waahh Naluluha ako.. 

"Problem??" 

"Wala po, namiss ko lang po Mama ko."  

"Nasan ba siya??"  

"Wala na po eh.."  

"Ganun ba? Don't worry pag naging kayo ng anak ko, ako na ang bago mong mommy..HAHA!"  

"Hehe, salamat po talaga tita."  

"Osiya, baka hinahanap na ako ng anak ko." 

"Ayy tita wag niyo pong sasabihin sa kanya yung pinag usapan natin .."  

"Sure!" 

"Salamat po!" 

 



 

tapos bumalik na siya kay Camille.. 

  

Nagpaalam na sila sa isa't isa .. 

at nung umalis na si tita tumabi ako kay Camille.. 

"Tignan mo nga naman yung pagkakataon oh..."  sabi ko 

"Bakit may manloloko na nakapasok sa Airport." sarcastic niyang pagkakasabi. Antaray na ni Camille, pero hindi ako susuko. 

"Haha. Anlaki talaga ng pinagbago mo Camille..."  

"Wala ka ng paki dun.." sabi niya sabay alis .. 

  

"Camille!!" sigaw ko.. 

  

patuloy padin siya sa paglalakad ng mabilis .. 

  

"CAMILLE!!!!!!!! MAHAL KITA!!!!!!!!" wahhh .. hindi ko napigilan masabi. AMP naman, bat bigla ko bang nasabi yon >_< 

  

napahinto siya.. 

pero mamaya maya lang tumakbo na siya 

  

Kaya hinabol ko.. 

Pero Amp! Ang daming tao .. 

  

Hindi ko na siya mahanap.. 

Kaya naman mas binilisan ko yung pagtakbo ko.. 

At salamat .. 



  

Nakita ko na siya .. 

  

Papalapit sa akin. 

Hawak hawak niya yung mukha niya .. at wala siyang paki kung sino man makabunggo niya ..  

  

Nung makalapit siya sa akin .. 

  

Talagang humarang ako sa dadaanan niya kaya naman nagkabungguan kami.. 

Nahawakan ko naman yung braso niya ...  

  

Bigla na lang unti unti siyang umuupo kaya binitawan ko yung braso n iya. 

  

Tapos nakalagay padin yung mga kamay niya sa mukha niya ..  

At iyak padin siya ng iyak ..  

Hayyyss ...  

  

Lumapit ako sa kanya .. 

pero di niya ata napansin .. 

  

  

"Miko.. *sob* bakit ganon? Mahal pa din kita??" nagulat na lang ako nung sinabi niya yun. Alam niya bang ako ang nasa 

harapan niya? pero mukhang hindi kasi nakatakip yung mga kamay niya sa kanyang mukha .. 

  

Niyakap ko na lang siya.. kaya naman napaluhod siya.. 



  

"I'm sorry Camille, please give me another chance.. please???"  

 

hindi padin s iya nagsasalita. 

  

"This time, hindi na kita paiiyakin, please? I can explain.. Mapatawad mo lang ako.."  

  

bigla niya akong tinulak.. 

  

"Maghanap ka ng lolokohin mo!" tapos tumakbo na siya. 

  

Nagsmirked lang ako. Kung hindi siya makuha sa mabait na paraan, e sa dahas kaya? XD 

  

"Bawal mo ng bawiin yung sinabi mo kanina ah!!!!" sigaw ko. 

  

Pagkatingin ko sa kanya .. napahinto ulit siya.. 

  

"Anong sinabi ko??" tanong niya 

"Miko.. *sob* bakit ganon? Mahal pa din kita??"  gayang gaya ko yung pagkakasabi niya kanina. Wahahaha. Pang asar lol 

  

"LECHE KA!!" sabi nya then tumakbo ulit siya. 

  

  

Tumakbo din ako para habulin siya.. 

 Ang hirap paamuin ang mabait na naging mataray.. hayyss 



  

  

  

Nung nahawakan ko yung wrist niya .. 

  

  

agad ko siyang hinila papalapit sa akin .. 

hinawakan ko din yung bewang niya para walang kawala >:) 

  

  

  

  

*SMAACKK 

  

  

  

  

nanlaki naman yung mata niya. 

  

  

  

  

  

  



  

  

"Whether you like it or you like it... liligawan kita..."  

  

 

Ruby's POV  

 

Ayy salamat... muntikan na talaga kaninang mabugbog si Miko .. 

Kawawa naman, wafu pa naman .. wahaha lol 

Totoo naman kase >_< 

  

Andito padin ako sa bahay nila Camille, sinabi ko din kay Kuya Randy kung ano yung dahilan ni Miko. Medyo kumalma nga din 

siya eh. 

  

Yung feeling na .. 

  

PAHIYA hahahaha. 

  

Oo, napahiya din talga ako sa ginawa ko kay Miko. 

  

Hindi mo talaga pwedeng i-judge ang tao ng ganun ganun lang .. ng wala kang matibay na rason at   tamang basehan :)) 

  

Mag-10pm na .. asan na kaya yung luka lukang yun ..  

madami pa akong chika sa kanya! Waahhh!! 

  



maya maya may kumatok sa gate.. 

  

"Tao po??" 

"Ako na."  sabi ni Kuya Randy .. sinundan ko naman siya .. hihi 

  

  

Nakita ko si Miko.. kasama niya si Camille .. anong nangyari ? >///<  

Nakatulala lang si Camille, sinabi na ba ni Miko ? Amp! 

CURIOSITY KILLSSSSSS!!!!!!! 

  

Tapos parang tuod na pumapasok si Camille .. Amp ? What happened ba ? 

Nung matapilok si Camille .. 

Kahit katabi na ni Kuya Randy si Camille, ay si Miko pa din agad yung umalalay >///<  

Uwaaaaa ~ Kinikilig nanaman ako sa Camiko! XD 

  

"Salamat" sabi ni Kuya Randy .. tapos inalalayan na niya si Camille. 

Sinarado naman ni Miko yung gate bago siya umalis. 

  

Pagkapasok na pagkapasok ng pinto ni Camille .. 

Sinapok ko nga bigla .. 

  

"ARAY!"  

"Para kang timang! Anong nangyayari sayo??"  

"Ha???????? Ano nga ba ulit nangyari ?? AHHHHH!!!!!!!!!" tapos pumasok siya bigla sa kwarto. 



  

Pumunta muna ako kay Kuya Randy na nanunuod ng t.v 

  

"Kuya? Anong nangyari dun sa luka na yun??"  

"Natrauma." 

"Trauma ? Saan??" 

"Kinuyog daw sila ni Miko kanina sa Airport"  

"Eh bakit andun si Miko??? Sinundan niya si Camille??? ... Kyaaaahh!!"  

"Baliw ka talaga, hinatid daw niya bestfriend niya sa airport..."  

"Ahhhhh..."  

 

Pumasok naman ako sa kwarto niya. 

Tulala padin. 

  

*puukkk  

pinektusan ko nga . 

  

"Aray ko Ruby ah ? Nakakailan ka na" 

"Para ka kasing baliw eh" 

"SINO BANG MABABALIW!!!!! EH KINISS....." bigla niyang tinakpan yung bibig niya. 

"Omo??? Kiniss ka ni Miko?? KYAAAAAAAHHH!!!"  

*PPPAAKK 

"Aray!" Sabi ko. Nabatukan ako eh =_= 

"Bakit tuwang tuwa ka pa? Siraulu yun! Ang kapal ng mukha niya! Ligaw ligaw. LIGAW HIS FACE nuh ?! Anlaki na talaga 

ng mga topak ng mga tao ngayon. Pagkatapos mong lokohin babalikan mo? Abay malaking kalokohan yun ah."  



"Bhessy.....may dahilan si Miko kung bakit niya ginawa yun.."  

"Pati ba naman ikaw?? Ruby?? NO WAY!!!!"  

 

bigla siyang lumabas ng kwarto .. tapos pinuntahan niya yung kuya niya ..  

  

"Kuya! Nakita mo si Miko kanina diba? Bakit hindi mo sinapok? Bakit di mo ginulpi? Kala ko ba papasalvage mo yung 

lalaki na yun kapag nakita mo??"  

"Nasuntok ko na yun kanina"  

"What?! Ikaw yung sumuntok dun sa kumag na yun?"  

"OO! Nadala lang ng galit."  

"AMP!!!! Dapat sinalvage mo!"  

"Bakit ba galit na galit ka dun? Kala ko nga kanina kayo na ulit eh."  

"ANO!? DUH! NEVER!!" 

"Bakit? hindi niya pa ba sinabi sayo??"  

"Ang ano??"  

"Yung reason niya kung bakit ka niya niloko.." 

"HUH!???????? Pati ba naman ikaw kuyaaaaaaa....."  

 

 

napatingin si Camille  sa akin .. 

  

Ako -----> ^______^v 

  

tapos tumingin ulit siya kay Kuya Randy 

Si Kuya Randy ---------> ( _ _) 

  



"AMMMMPP!!! ANO NANAMANG KALOKOHAN ANG SINABI SA INYO NG MANLOLOKO NA YUN!!!"  

padabog niya at pumunta siya sa kwarto niya. 

  

"Bhessyy ... sasabihin ko na .. makinig ka na lang"  

  

  

  

  

  

Camille's POV  

  

"Bhessyy ... sasabihin ko na .. makinig ka na lang" 

"Ayaw!!!!!" - Ako 

"Bakit ba ayaw mo??" - Ruby 

"Ruby, alam mo naman pinagdaanan ko diba?? Bakit ba kampi kayo sa manloloko na yun. Nakakainis naman!"  

"Hindi naman sa kampi bhessy, may dahilan kasi siya. Pakinggan mo muna .. Saka humihingi siya ng chance." 

 

 

Chance? Amp! 

Naalala ko yung sinabi ni Mama .. Hindi daw masama magbigay ng 2nd chance, ang masama 3rd chance, 4th chance ..  

  

Ampness. Ano ba talaga? 

Bigyan ko ba? 

  

NOOOOOOOOOO! Ano ba tong naiisip ko. 



  

"AHHHHH!! Ang gulo!!!"  

"Bhessy! May tiwala ka sa akin?" 

"Oo naman!"  

"Yun naman pala e! Hindi naman ako kakampi sa mokong na yun ng ganon ganon lang. Mahal kita bhessy noh?"  

"Ashiiee .. umaatake nanaman yang kasweetan mo."  

"Ayytss. Sige ganito na lang, kung ayaw mong makinig sa reason niya, ikwento mo nalang kung ano yung nangyari.."  

"OMO!! Speaking of nangyari.." 

 

 

Waaaaaaahhh!! Bigla kong kinuha yung laptap ko.. 

  

AT... 

  

TRENDING sa Facebook..... 

  

O___________O 

  

tinignan ko si Ruby .. 

  

Yung mukha niya ...... ---> O______O 

tapos biglang naging ganito 

^__________^ 

  

bigla akong hinampas sa balikat.. 



  

"Kayo talaga....... maglalandian na lang sa Airport pa."  

"Mali ka ng akala noh!!!!"  

"Ashuu ~ eh ano pala yang picture na yan!!!"  

"Ganito kasi..."  

 

Flashback 

 

"Whether you like it or you like it liligawan kita" sabi ni Miko. 

  

Nakatingin lang ako sa kanya ... 

  

nang biglang . 

  

*Flash ng Camera* 

  

"Ayyyy!! Tange!!!!! Dapat tinanggal mo yung flash" sabi nung kumuha ng picture sa amin. 

"Hoy!!!!!!" sigaw ko. at tumakbo na sila .. 

"Uyyy! ANU BA!!!!!! Bitawan mo nga ako!!!" sabi ko sa kanya. Nakahawak padin kasi sa bewang ko. >_< para tuloy kaming 

magkayakap. 

"Pano ba yan???? Wala ka ng kawala??" tapos nagsmirked lang siya. 

  

"MUKAMUU!! Bitawan mo sabi ako eh!!!" tapos tinulak tulak ko siya kaso tae walang epek =_= 

"Ayaw ko...... pumayag ka muna na ligawan kita..."  

"Ang kapal mo talaga.. pagkatapos mo akong loko...  



 

 

*SMACCK 

  

  

"Bad word yun!"  

"BWISIT KA! NAKAKAILAN KA NA!!! Ganyan ba makaasta ang isang manliligaw??"  

 

tapos b initawan niya na ako. 

  

  

"Wala ng bawian... Nanggaling na sa bibig mo .. na isa akong Manliligaw"  

  

ARRRRRRGGGGGGHH!!! 

  

"HOYY!! AYOS KA AH!!!" 

"Maayos talaga ako! Pinayagan na ako manligaw nung mahal ko eh.."  

"HOY! HOY! Ayus ayusin mo yung pagsasalita mo ah?? AYOKO SABI SA MANLO.."  

 

*Smack 

  

*Flash ng Camera* 

  

AHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! PATAYIN NIYO NA PO ITONG LALAKI NA ITO!!!!!!!!!  

  



"Bad word sabi yun eh..." 

 

=End of Flashback= 

 

 

"UWAAAAAAAAAA!!!!" sigaw ni Ruby. 

"Uwaaa ka diyan! BUSEET! Nakatatlo siya!! NAKAKAINIS!!!"  

"So sweet emergesshh. BAD WORD nga kase. HAHAHAHA!!"  

"Ehhh manlolo.. amp! ayoko na ngang sabihin. Buseet!" - Ako 

"Bakit ayaw mo?? Akala mo naman susugurin ka ni Miko at kikiss ka dito kapag nalaman niyang sinabi mo yun? 

WAHAHAHA! ASA KA TEH! HAHAHA!"  

"Buseet ka din Ruby!"  

"Wahahaha! Ayieee .. tatlo sa isang araw oh? Wahaha! I Love You yun teh!"  

"AMP! AHHH!! AYOKO NA MAALALA!!! Tignan mo! Yung picture namin. AMP! Ang pangit ko!! Pati siya! Ang pangit niya! 

Maga yung mukha!!!" 

"Wahaha! kawawa nga dapat yun kanina eh, buti naabutan ko sila ni Kuya Randy. Speaking of you...Eh bakit kasi iyak 

iyak ka pa.. ayan nagkalat tuloy yung make up mo. Wahaha mukha kang bruha. HAHAHA! " - pangaasar niya 

"Amp kasing MIKO na yan! Pinaiyak ako eh!"  

"Ashuuu .. pakinggan mo na kasi yung reason.." 

"Hayyss..." - Ako 

"Eh bakit ka tulala pag uwi?? May nangyari sa loob ng taxi noh?"  

"SIRAULU! Nakatulog kasi ako sa balikat niya. Kainis...."  

"Oh? Anong meron dun??"  

"First time na mangyari yun.... first time din yung kiss.. ang daming first time... AMP!! Kaya yun habang inaalalayan ako ni 

Miko.. ayy ewannn.."  

"Ayieeeeeeeeee." - Ruby 



"Tama na Ruby!! Arrgghh!"  

"Second chance na yan..."  

"Ewan, di ko alam.."  

"Alamin mo na yung reason, for sure maiinlove ka kay Miko."  

"Ewan ko lang.. umuwi ka na nga. Gusto ko siya magsabi nun kung ano mang rason niya. Baka excuses lang yun psshh."  

"Hindi ah??" - Ruby 

"Sige na sige na! Alis na!" - Ako 

"Psshh. Pinapalayas mo na ako *pout*" 

"Aisshh. Sige na .. byebye na .. maaga pa ako bukas .."  

"Edi ikaw na busy.."  

"Sige na, ingat ka!"  

"Oo na! Babye!" tapos kiniss niya ako sa cheeks tapos umalis na.. 

  

mag12am na.. 

  

Ayytss >_< 

Anong petsa ba ngayon?? 

  

  

  

September 17 Birthday ko eh. 

Bali 18 kahapon nung nagdistribute kami ni Manager ng magazines.. 

at September 19 ngayon. :3 

  



Memorable ah? 

Umalis si Mama.. tapos amp na MIKO yan! 

  

Pero di ko makakalimutan yung...  

  

First Kiss ♥ 

  

  

Aabnorfhaworfbhawjhnalskjkl !!! Ano nanaman tong naiisip ko >_______< 

  

Kinuha ko nalang yung laptop ko. 

Waahh .. daming message sa fb .. sabagay hindi na ako nagbubukas e. 

  

Grabeh ? Andaming friend request .. nasa 1000 hahaha. Hayaan na yan! XD  

  

  

Habang nagscan ako ng notification ko.. 

May tinag sa akin .. 

  

Yung picture nanaman namin ni Miko.  

  

  

Tinignan ko lang ito .. 

  



pero bakit ganun?? 

  

  

Bakit ako biglang napapangiti????? >_______< 

 

 

  



Miko's POV  

  

  

Pagkagising ko... buti ayos na yung mukha ko :)) 

Ginamot ko kagabi. Bago matulog ahe :D 

Kung nikiss lang to ni Camille edi sana magaling na kagabi pa. XD 

  

  

On the way ako sa BUY ME CLUB ngayon. 

Gamit ko yung kotse ni Alfred. Waahaha :D 

  

Alam kong nandun si Camille, nabalitaan ko eh. 

Dahil sa club na yun sumikat siya. 

  

Pagkapasok ko, anlaki ng pinagbago. Basta .. ang ganda na ng loob. 

  

"Sino pong bibilin niyo Sir?" 

"Si Camille..."  

"Camille? Baka si Callie po??"  

"Callie? O basta yung babaeng yun!!" tapos tinuro ko yung picture niya. 

 

( see pictures at the right side ) 

 

 

Ang ganda niya na talaga.. 



  

"Sir.. Sigurado po kayo? P10,000 po siya."  

"ANO?!" 

"Ganon talaga sir. Sikat na po kasi si Ma'am Callie ngayon."  

"Ganun?"  

"Opo."  

"Osige, thank you." tapos umalis na ako. 

  

pagbalik ko sa kotse .. 

parang nangaasar yung kanta ..  

  

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

CHORUS 

Iba na ang ‘yong ngiti 

Iba na ang ‘yong tingin 

Nagbago nang lahat sa ‘yo 

Sana’y hindi nakita 

Sana’y walang problema 

‘Pagkat kulang ang dala kong pera 

Na pambili, ooh, pambili sa mukha mong maganda... 

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

  

Tssskk.. 

Napadaan ako sa store na yun. 

  

Yung store na una kong nakita si Camille.. 

  

Bumaba ako dun .. 



  

Nakita ko yung magazine ni Camille.. 

Kinuha ko ito .. 

dinala ko sa counter at binayaran. 

  

Bumalik na lang ako sa bahay ..  

  

Umupo ako sa sofa .. 

at binuksan yung magazine .. 

  

Ang ganda niya talaga. 

Sa magazine na ito, madami siyang picture .. 

  

Nagmomodel siya ng shoes, ng damit, at kung ano ano. 

  

Kahit ano talagang isuot niya bagay sa kanya. 

  

Ang boring... namimiss ko si Mimi. 

  

Wahahaha. Nakatatlong beses pala akong nakaw na halik sa kanya. lol 

  

  

tinext ko.. 

  



| busy ka ngayon? | - Ako 

| sino po ito? Manager Kim?? | 

Manager Kim? Sino yun? Lalaki ba yun? Amp >__< 

| SINO YUNG KIM NA YUN! |  

| Hoy! Maka-Kim lang? Manager ko po yun! Sino ka ba hah? | 

| Yung mahal mo | 

  

tapos hindi na nagreply XD  

  

| oyyy.. kita tayo... | - ako 

| bakit ba ang kulit mo? | 

| Camille .. seryoso ako... mag usap tayo... please.. | 

| Pagkatapos ng photoshoot ko. ge | 

  

YES! YES! YES! Wahahha ^_____  ̂

  

  

Camille's POV  

 

 

Kakatapos lang ng photoshoot ko .. 

  

 

"Camille, ano yung nasa fb? ha? Akala ko ba fan mo lang yung si wafuu."  tanong ni Manager 

 "Manager..... ganito po kasi... "  



 

Tapos nagsimula na akong magkwento. 

Kami lang naman dalawa ngayon sa dressing room eh. 

Kinuwento ko yung lovelife ko sa kanya.. 

Mapagkakatiwalaan naman si Manager Kim eh.. 

  

"Ay loka! bigyan mo ng chance! saka hindi mo pa naman alam yung reason diba?"  

"Hindi pa po.. mamaya pa po.."  

"Tsskk! Ikaw talaga! walang masama kung bibigyan mo siya ng chance... tandaan .. Ma s magandang subukan ang isang 

bagay kahit hindi mo alam ang mangyayari .. dahil mas mahirap ang magsisi dahil hindi mo ito ginawa... in short ..   

It's better to regret something you did than regret not doing it ... 

Tignan mo kami nung bf ko ? Nagkaayos kami. Uwaaa ~ Saya much XD "  

 

"Ganun po?"  

"Yep. Pakinggan mo muna siya ... "  

"Salamat po!" tapos hinug ko siya. 

"Magkikita ba kayo ngayon?"  

"Opo."  

"Ge! Goodluck girl! Kung tanungin man mamaya sa akin ng media kung sino siya... I' ll keep it a secret." 

"Salamat po!" 

 

 

tapos lumabas na ako ng studio. 

Sumakay ako ng taxi .. 

Saan ba kami magkikita? 

  



Tinext ko siya.. 

  

| San tayo magkikita? | - Ako 

| Bahay ko na lang, para walang makakilala sayo | - Miko 

| Bahay mo? San? | 

| Sunduin na lang kita, san ka ba?? | 

| Nasa taxi ako eh | 

| Baba ka na lang sa ***** | 

| K. | 

| Ingat! Mahal pa naman kita | 

  

>////< 

Hindi na ako nagreply. Baliw talaga yung kumag na yun. 

  

  

Tapos mga ilang minutes lang .. nagbayad na ako at 

Bumaba na ako ng taxi. 

  

Mukhang wala pa ata siya ..  

  

Pagtingin tingin ko ...... 

Nakita ko na siya.. 

May babaeng lumapit sa kanya ... infairness ganda nung babae.. 

  



Sino kaya yun? Baka yung GF niya. Papakilala niya. Ayooss?? 

  

NAKAKAINIS talaga. Baka set up lang to ..  

Sabi na nga ba eh, ang manloloko .. manloloko always. 

B.V na ako, ayoko na siyang makausap. >____< 

  

  

Miko's POV  

 

 

Pagkababa ko ng kotse .. may nagtanong sa aking babae .. 

Naliligaw siguro XD 

  

Tapos pagkatapos kong makipag usap sa kanya at ituro ang daanan. 

Nakita ko si Camille .. 

  

Kaso naglalakad na palayo .. 

  

Problema nun?? 

  

Edi sinundan ko.. 

  

"Camille!!!" sigaw ko 

  

hindi umimik ... 



  

"HOY!!!" sigaw ko ulit.. 

  

mas bumilis lakad niya.. kaya naman tumakbo na ako.. 

  

pero lumiko siya at tatawid .. 

  

mukang hindi niya nakita yung mabilis na kotse na papunta sa kanya ..  

  

kaya sa abot ng makakaya ko ay tumakbo ako ng sobrang bilis....  

  

Niyakap ko siya...... 

  

  

  

  

  

  

*******ENNNNNNNNGKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK......  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

"HOY!!!!!! MAGPAPAKAMATAY BA KAYO!!!?" sigaw nung driver 

  

WOOHH!! Muntik na yun ah? Buti nakapreno si Manong :D 

  

tumingin ako kay Camille.. 

  

"Ayos ka lang??"  

 nagulat ako nung umiiyak siya ..  

"Siraulu ka talaga!!!!!!! *sob* Dapat hinayaan mo na lang ako!!! Pano kung napano kaaaa!!!!"  

"Ayos lang, basta ayos yung mahal ko." 

"Buseet ka talaga MIKO!!"  

 

 

 

 

 



 

O________O 

 

 

 

 

She.. she .. SHE KISS ME 

  

  

Camille's POV  

  

 "HOY!!!!!! Kanina pa kayo diyan!!! Alis na kayo!! PDA pa kayo ah!!" sabi nung driver mukhang galit na galit na talaga.. 

  

tinignan ko si Miko. 

BWAHAHAHA! Nastun siya >:) 

  

  

Baliw kasi.. kainis! Muntik pa kaming maaksidente .. 

sabagay .. ako naman may kasalanan .. 

  

Hinila ko na lang si Miko. 

Ako na yung humawak sa kamay niya ..  

  

pero maya maya lang .. 



  

Holding hands na >///<  

Kami na agad? Abay ayus?! 

  

Tapos tinanggal ko kaagad yung kamay ko sa kamay niya.  

  

"Ano ba yan!" tapos nag *pout* siya. 

"Wahaha! Ano ka Miko? Bata?" pangaasar ko. 

"Ikaw matanda" 

"Loko ka ah!" tapos tumakbo siya papunta sa kotse niya. 

  

"Hahaha! O dali sakay na"  

"K." 

 

 

tapos pumunta kami sa bahay niya. 

  

"Upo ka.."  

  

umupo naman ako.. kumuha siya ng juice at snacks.. 

  

"Sabihin mo na..." - Ako 

  

"Sige.." at nagsimula na siya magkuwento .. 

  



Habang nagkukwento siya ..  

Ewan ko? Iyak lang ako ng iyak. 

Lalo na yung part na nahirapan siyang makipagbreak sa akin. So touching .. 

hanggang sa matapos yung kwento niya ay iyak ako ng iyak.  

Naiyak din ako nung malaman kong wala na si Ate Nicole, naging close pa naman kami kahit papano. Hayyysss..  

  

 "Alam mo bang kahit naging playboy ako.. ikaw padin mahal ko nun? Wahaha. Bakit ba ako nagkagusto sa isang Nerd"  

"Bakit mo pa sinasabi yan?? nang aasar ka ba??" - ako 

"Hindi, I just wanted to let you know... you're in my thoughts all the time..."  

 

 

 

Ako na kinilig >///< 

Speechless XD 

  

"Sorry talaga..." tapos niyakap niya ako. 

Niyakap ko din siya.. 

  

Bakit ang saya ko? Bakit parang nawala lahat ng tinik sa puso ko. 

Ang saya! Tama si Manager.. Hinding hindi ko pinagsisihan na bigyan si Miko ng chance. 

  

Ilang minutes lang kaming ganun. 

Wala atang may balak na bumitaw. 

 

Rinig ko yung tibok ng puso niya.. ang bilis, tulad nung sa akin :D 



  

Bigla siyang nagsalita habang magkayakap pa din kami. 

  

"Camille.... Liligawan kita..."  

"Haha! Parang tayo na nga eh.."  sabi ko 

  

tapos tumingin siya sa akin. 

Anlapit ng mukha namin >///< 

  

"Whether you like it or you like it liligawan kita diba?"  

  

kiniss ko siya sa cheeks.. 

"I like it"  

"Umuwi ka na nga, baka ano pang magawa ko." 

"Bakit?! Anong gagawin mo??"  

"Basta! uwi na..." hinawakan niya ako sa kamay.. 

  

Yeah, holding hands. Kulit ng lahi nito? Manliligaw palang pero nakapagholding hands na XD  

Tapos hinatid niya ako sa bahay. 

  

"Bye!" tapos nagwaved siya at nagwaved din ako. 

  

"Ohhh .. ngiting ngiti ang luka..." - Ruby 

"RUBY ANNNNN!!!!!!!!" tapos niyakap ko siya. 



"Ayan? Ayaw pa niya ah. Lakas magpakipot" 

"Wahaahha! Uwi ka na nga, inaasar mo nanaman ako eh"  

"Pinapauwi mo nanaman ako, kayo na ni Miko??"  

"Hah? Di pa. Manliligaw daw siya eh.."  

"Lantod niyo!"  - Ruby 

"Inggit ka lang."  

 

tapos pumasok na ako sa bahay. 

 

"Si Kuya?" tanong ko kay Ruby 

"Malay ko?" 

"Baka may project"  - Ako 

"Baka.." 

 

 

Kumain na lang kami ni Ruby habang kinukwento ko yung nangyari sa amin ni Miko. 

Kilig na kilig ang baliw XD 

  

Tapos mamaya tumawag si Manager Kim. 

Sinabi ko naman yung nangyari at tuwang tuwa siya sa akin. 

Parehas daw kaming may lovelife. AHAHA adek lang XD 

 

 

 



Whooo ~ 

September 20 :D 

HAPPY DAY XD 

 

Camille's POV  

 

 

pagkagising ko.... 

O_____O 

  

  

"Manager Kim??" 

"Buti gising ka na.."  

"Anong oras na po ba?" -  Ako 

"8am" 

"Ang aga pa po ah?"  

"Kasi Callie may pupuntahan tayo.." 

"San po?"  

"Mayroon ka kasing interview...." 

"PO?!"  

"Hayyss. PDA kasi sa daanan eh!" naiinis na sagot ni Manager Kim 

"Sorry po......Naalala ko na... sige po maliligo lang po ako.." 

 

 

After 15 minutes. 



Lumabas na ako ng banyo.. 

Gulat ako andun yung nag aayos sa akin. 

  

Pinasuot nila ako kulay white.. tapos medyo inayos yung mahaba kong buhok. 

Nilagyan ako ng Ribbon na kulay Violet. Ang cute :3 

  

Pero nagulat ako nung may pinapasuot sa akin salamin. 

  

Yung salamin ko dati, nung nerd pa ako. 

  

"Suotin mo yan" sabi ni Manager 

"Sige po.." 

  

tapos pumunta na kami sa destination kung saan man ako iinterviewhin. 

  

  

Nasa backstage kami. 

Kinakabahan na ako.. 

  

"Go Callie!! Basta speak honestly.. ok?"  

"Ok po."  

  

  

Nagsimula na ata yung program.. 



  

Narinig ko kasing naghiyawan yung mga tao eh. Tapos nagsasalita na yung host. 

  

Mamaya maya lang tinawag ako.. 

  

"Please Welcome! CALLIE CONDE!!!!" tapos naghiyawan ulit yung mga tao. 

Lumabas ako.. 

  

At siyempre i wear my biggest smile... 

  

"Good Morning Callie!!"  

"Good Morning po."  

"Anong masasabi mo at napili ka namin sa iinterviewhin?"  

"Masaya po." 

"Hehe, anyway.. may ilang question ka lang naman na dapat sagutin."  

Huminga ako ng malalim.. 

"OK po!" 

  

"Ok.. magsisimula na tayo.."  

"Mahirap ba maging model?"  

"Medyo po, ang mahirap lang po ay maging sikat" 

"May Kuya ka daw??" 

"Opo."  

"Camille talaga ang tunay na pangalan mo." 



"Opo."  

"Nerd ka daw dati.." 

"Opo.."  

"Niloko ka daw ng una mong boyfriend"  

huminga ako ng malalim..  

"Niloko niya ako pero may reason kaya niya yun ginawa." 

"Ok.. May sakit ka daw, Bronchitis daw???"  

Huminga ako ng malalim... 

"Yeahh. That's my Secret#2, makulit po kasi ako nung bata.. I love Rain. Kaya mula nung sinugod ako sa hospital sa lala 

ng lagnat ko at ng ubo ko.. hindi na nga din po pala ako makahinga nun. hehe.. pagkatapos nun.. hindi na ako pinayagan 

nila Mama na mabasa pa ng ulan. Hindi din nila ako pinapagod masyado.. and I Thank God hindi na po bumalik yung sakit 

ko na iyon, tuluyan na siyang nawala" 

"Oww.. I see.. kung may Secret#2 ka.. edi may Secret#1 ka??"  

bigla akong namula.. 

"Namula siya partner!" sabi nung co-host. 

  

"Uyy... Pwede bang malaman kung ano yun??" pangungulit nung host. 

  

napangiti ako.. 

  

"May Ultimate Crush po kasi ako.. tinago ko yun for how many years pero dahil sa hindi sinasadyang pangyayari nabulgar 

po iyon.."  

"Owww... Sino yung maswerteng lalaki na yan??" tanong ulit 

  

Huminga ako ng malalim 

  



"Si Miko Henderson po.."  

"Ayiiiiiiieeeeeeeeeee" sigaw ng mga tao.. 

"Nakikita mo pa ba si Miko?"  

"Actually po... he is my first boyfriend.." 

"Ibig sabihin siya yung nanloko sayo??"  

"Hehe, ganun na nga po. Pero may rason naman po kaya niya yun ginawa" 

"Okayy.. Okay lang ba sayo na pag-usapan itong Private life mo?" 

"Okay lang po, wala naman po dapat itago. At alam ko naman po na kapag nasa media ka.. kahit anong tago mo sa private 

life mo mabubulgar padin."  

"Tama ka diyan." -  entrada ng co-host 

"Last Question.. manggagaling sa isang guests"  sabi nung host 

  

  

  

  

  

"Can you be my Girlfriend??" biglang bumilis yung tibok ng puso ko nun.. 

Kilala ko yung boses na yun.. 

  

  

Bigla na lang nagblack out .. 

at may kumanta habang tumutugtog ng gitara.. 

  

( play the video at the right side ) 

 



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

Bucket full of tears 
Baby know I’m here 
I’m here waiting 

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

  

Biglang nagkaroon ng spot light sa kanya.. 

Kaya naman napatingin ako sa kanya... 

  

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

Just close your precious eyes 
And just realize 
I’m still fighting 

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

  

nakatayo siya sa isang maliit na stage na nasa gitna ng mga audience .. 

may mga maliliit na puno na nakadesign sa stage na yun . 

  

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

For you to be with me 
Sit under this tree 
And we can watch the sunrise 

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

"KYAAAAAAAAAAHHHH!!!" sigaw ng mga tao .. 

  

Gusto ko nadin sumigaw.  

Parang sasabog yung puso ko sa ginagawa niya.. 

  



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

Wake up feel the air that I’m breathin 
I can’t explain this feeling that I’m feelin 
I won’t go another day without you.. 

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

  

Habang kinakanta niya yun ay nakatitig lang siya sa akin. 

At nakatitig lang din ako sa kanya habang umiiyak .. 

  

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

I know it feels like no one's around 
But baby you're wrong 

 
Just get rid of the fear 
Promise that I'm here 
I'll never be gone 

 
So baby come with me 
We can fly away and we can watch the stars shine 

 

And baby you can be my love  

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

  

  

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

And this is me tonight 
There's NO MORE GAMES and NO MORE LIES 
And I know its right 
'Cause of the way you look into my eyes 
And when I hold you tight 
The worries disappear  
I'm glad your in my life  

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

 



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

Wake up, feel the air that I'm breathin'  
I can't explain this feeling that I'm feelin'  
I won't go another day without you (without you)  
Hold on, I promise it gets brighter 
When it rains I'll hold you even tighter 
I won't go another day without you (without you)  

 

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

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

  

Pagkatapos niyang kumanta ay lumapit siya sa akin.. 

Lalong naglakasan yung hiyawan ng mga tao.. 

  

Habang papalapit siya lalo akong naiiyak ng sobra.. 

  

"Camille! Sorry sa lahat...sorry kung pinagsigawan ko dati sa school na niloloko kita... SORRY... Pero tandaan mo.. kahit 

nerd ka palang minahal na kita. At kahit maging sino ka pa, ikaw padin ang mamahalin ko.. at ngayon? Ipagsisigawan ko 

naman sa BUONG MUNDO na mahal kita..... MAHAL na MAHAL.... I do really love you and I wont go another day without 

you... I'll repeat the last question....Can you be my Girlfriend??"  

 

 

"Ye..*sob* YES!!!!" niyakap niya ako ng sobrang higpit. 

"I'm very happy.." - Miko 

"Ikaw lang?" - Ako 

"Haha! Look..."  

 

tapos tinignan ko naman yung tinuro niya .. 

  

Yung mga audience .. 

may hawak hawak na plackards... 



isa isa nila itong tinaas 

  

  

Hanggang sa nakabuo ng salitang.. 

  

"I LOVE YOU MIMI" 

  

>////< 

  

 

"WOOOOOOOHHHHHH!!!!!! KISS!!!!!!!!" sabi ng mga tao.. 

  

*Smaacckk 

  

"KYAAAAAAHHH!!! BOTO NA AKO SA LOVETEAM NIYO!!"  

 

"Bakit ikaw kumiss?" - Miko 

"Para sweet." - Ako 

"Adik!" - Miko 

"Sayo :))" - Ako 

"Baka mabaliw ako Camille, magtigil ka diyan." 

"Hhahaha!" tawa ko sabay yakap sa kanya.. 

  

"CAMIKOOOOOOO!!!!!!!!!!" si Ruby Ann yun ah??? 



  

tapos napeace sign lang siya sa akin. 

Nakita ko din si Kuya Randy.. 

So ano to? Set up? 

  

Anyway .. I'm very Happy :D 

  

  

Masaya ako na may boyfriend akong gwapo na .. sweet pa :D 

  

  

Anong date ngayon ? September 21. Whooo! bakit sunod sunod yung araw na masaya ako? Ajuju XD 

  

September 21, 2007 ♥   

 Two is Better than One XD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lumipas ang limang taon.. 

At sa Limang taon na iyon.. 

Masaya akong kasama si Miko... ♥  

  

Last year, tumigil na ako sa pagmomodel. 

Kaya naman napagdesisyunan naming magpakasal ngayong taon :)))) 

  

  

 Ngayong araw ay September 21,2012 ♥ 

Yeaahh. Pang 5th Anniversary din namin ngayon ni Miko. and Kasal din namin. 

AJUJU XD 

  

  

Andito ako ngayon sa bahay.. 

With Ruby Ann at si Mama :D 

  

Inaayos niya yung gown ko.. 

yeahhhhh IKAKASAL din ako sa WAKAS! :D  

  

  

"You look so Beautiful..."  

"Thank you ma. Mana lang po sayo.."  

"Asus.." tapos niyakap niya ako. 



  

"Bhessy! Pakakasalan na kita.."  

"HAHAHA! Pano na kayo ni Lhanz?" 

"Joke lang yun siyempre! Mamaya ihagis mo yung bouquet sa akin ah? W AHAHA! para kami na yung susunod" pabiro 

niya. 

  

Yeaahh ~ Naging sila ulit ni Lhanz. Ang gulo ng buhay niyan ni Ruby eh XD 

  

"Hahaha. Osige"  

  

"Nak sakay kana... baka malate na tayo..." 

"Opo..." 

  

Sumakay na ako mag-isa sa kotse.. 

Dinesign ito ng pangkasal talaga. 

  

Tapos sila Mama at Ruby .. iba yung sasakyan.. 

  

Kung may papa lang siguro ako.. edi sana kasama niya ako ngayon at masasaksihan niya yung wedding ko.. 

Hayyss..  

  

  

  



Miko's POV  

 

 

hayyss.. ganito ba yung feeling ng kinakasal?? 

AMPNESS! ninenerbyos ako ehh.. 

Halo halo ... 

Masaya na natatakot.. 

  

Kasi naman antagal dumating ng ASAWA KO. 

Eching lang .. assuming .. pero mamaya asawa ko naman na siya diba? XD 

  

  

Lumipas ang mga ilang minuto ..  

AMP! 

Sobra bang nagpaganda yun? Aytss. 

  

1 hour passed.. 

  

"Dre? Baka hindi ka na sisiputin ng girlfriend mo.." pabiro ni Alfred. Hinampas ko nga 

"Siraulu! Mahal ako nun."  

  

  

Biglang bumukas yung pinto.. 



  

Huminga ako ng malalim .. 

This is it .. 

  

nung tumingin ako kung sino yung nasa pinto .. 

  

  

  

  

  

O______O 

si Ruby Ann.. na hingal na hingal .. 

  

Kaya naman napatakbo ako papunta sa kanya.. 

  

"Anong nangyari??" 

  

napahawak siya sa tuhod niya. 

  

"Si Bhessy!!!! *hingal* Naaksidente!!!!!"  

"WHAT?!!!!!!! Asan siya???"  

"Huhuhu. Miko ... 50/50 daw siya.. sa ******* Hospital" 

  



Agad agad akong pumasok sa kotse ko kasama si Ruby Ann..  

  

  

at hinarurot ito ng mabilis .. 

  

  

Pagkarating namin sa hospital.. 

  

"Si Camille Conde po? Anong room niya?"  

"Room 21 po Sir.."  

"Thank You.." 

  

  

  

  

Agad naman kaming pumunta dun.. 

Una kong nakita si Tita na humahagulgol sa iyak habang pinipigilan siya ni Kuya Randy na pumasok sa loob ng room. 

  

Unti unting nanlambot yung mga tuhod ko. 

  

  

Ruby Ann's POV  

  



  

"Ang anak ko...... CAMILLEEEEEE!!! "  sabi ni Tita habang pinipigilan naman siya ni Kuya Randy na pumasok sa loob ng ICU 

Room. 

  

  

Nagsimula na din akong umiyak..  

  

Nakikita ko si Bhessy na lumalaban.. 

  

Nirerevive na siya ngayon.. 

  

  

Kaso.... 

  

  

  

Bigla na lang  tumigil yung doktor. 

  

  

Bumukas ang pintuan ng ICU Room. 

  

Walang lumalabas ng boses sa aking mga bibig. 

  



  

"Sorry po Ma'am... pero hindi kinaya ng pasyente."  

  

"NO!! NO!!! HINDI TO TOTOO!!! DOC! TULUNGAN MO PO SIYA!! DOC!!!!"   

"Sorry po, pero wala na pong pag-asa." umalis na yung doctor. 

  

  

"Wala na po ba talaga??" pagpupumilit ko. 

"I'm sorry miss.." at tuluyan na siyang umalis.. 

  

  

"NOOOOOO!!!!!!!!!!!!!" sabay takbo ni Tita kay Camille. 

  

"Camille, baby.. Wake up. Andito na si Mommy... Camille... *sob* Camille!!!!!"  

  

Nagpatuloy lang ako sa pag-iyak.. 

Ang bestfriend ko... 

  

  

  

T____T 

  

Nakita kong pumasok si Miko papasok ng room.. 



Walang expression na mukha... 

  

"Hindi po Tita... Buhay pa po siya.. Ikakasal pa po kami..."  sabi ni Miko.. 

Hinawakan niya si bhessy sa wrists nito. 

  

 "Mimi, tara na.. mahuhuli na tayo sa kasal natin.." sabi ni Miko.. 

"Mimi naman ehh!!! Gumising ka na!!! Sige ka iba pakakasalan ko..."  sabi ulit ni Miko... 

  

"CAMILLE!! HUYYY!!!!!!!" tapos inalog alog niya ito. 

  

At napahawak nalang ako sa bibig ko habang umiiyak... 

  

  

  

"CAMILLE!!!!!!!!!!! Wag mo naman ako ng iwan ng ganito ohhhh  *sob*.. please??? hindi ko kayaaaa..." nagcrack yung 

boses niya sa bandang huli ng sinabi niya.. 

  

Lalo akong naiyak.. 

  

"Camille...... mahal kita...... hindi mo ba ako mahal?? hindi mo ba ako inisip?? Paano na lang si Miko kung wala ka??" 

  

"Camille.... kaya ko na malayo sa akin ... kakayanin ko na hindi ka makapiling habang buhay .. wag ka lang 

mawawala........"  

 



T______T 

  

"Alam ko, mahal mo ako... alam ko hindi mo ko iiwan diba?? Alam ko na!  *sob* papuntahin ko na lang dito 

yung  *sob* magkakasal sa atin. " tapos pinunasan niya yung luha niya...  

  

"Tita!! Papuntahin niyo po dito  *sob* yung mga aattend ng kasal namin ni Mimi...pati yung magkakasal sa 

amin  *sob* kung sino man yun.. Tita dali.. naghihintay si Mimi oohh... Ikakasal na kami.."  

"Miko iho, hindi pwede.."  

"BAKIT HINDI PWEDE!!!" 

"Miko.. wala na siya... Wala na yung anak ko......"  at humagulgol na ulit si Tita. 

"Hindi po!  *sob* Natutulog lang po yung magiging asawa ko..  *sob* nangako kami sa isa't isa.. magiging masaya 

kami  *sob* pagkatapos ng kasal.. magkakaanak  *sob* kami ng dalawa ...Tita nangako po siya na 

magpapakasal  *sob* kami at ngayon ang araw na yun.. saka hindi pa po siya patay..."  

 

 *BOOOGSHH 

  

Bigla siyang sinapak ni Alfred 

  

Agad namang tinulungan ni Tita si Miko na nakahandusay sa sahig 

  

"Dre! WAKE UP!!!" sigaw ni Alfred sa kanya. 

"Sana nga dre... pakigising na ako .. THIS IS JUST A NIGHTMARE!! HINDI TO TOTOO!! GISINGIN NYO NA AKOO!!!!! 

AHHHHHHHHHH!!!!!" tapos nahilamos lang niya yung kamay niya sa buong mukha niya..  

  

"Miko, tama na.."  pagaawat sa kanya ni Tita at niyakap siya. Niyakap din siya ni Miko. 



  

"Why??? Why... Why did you do this to me????..." - Miko 

  

At umiyak na silang dalawa... 

  

Tinignan ko si Bhessy.. 

  

"Bhessyy.. Ang daya mo alam mo yun?? Hindi mo na ba maalala yung pinky promise natin??"   patuloy padin yung pag 

agos ng luha ko. 

"Kanina lang kasama kita ah? Nakangiti at masayang masaya dahil ikakasal ka na.... Bhessyy!! Yung bouquet?? Ihahagis 

mo pa sa akin yun.... bhessyy... huyyy"  inalog alog ko din siya. 

  

"bhessy naman ehhh!!! SINO NA LANG YUNG SASAPUKIN KO? SINO NA LANG YUNG AASARIN KO? SINO NA LANG 

YUNG BESTFRIEND KO? SINO NA LANG???? CAMILLEEEE..."  

  

At humagulgol na ako habang yakap yakap ko siya... 

  

"Hoy Baliw! Tumayo ka diyan!" sabi ni Kuya Randy  

"Nakakainis ka! Inunahan mo na nga akong mag asawa tapos mauuna ka pa ata sa akin mawala.. 

hoyy!!! CAMILLEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!" tapos nagsimula na ding umiyak si Kuya Randy..  

  

 Rinig na rinig ang mga paghikbi ng mga tao sa kwarto... at 

Nabalot ng kapighatian ang buong kwarto na iyon........  

  

  



Lahat kami nasasaktan ngayon 

pero ang alam ko ... si Miko ang PINAKAnasasaktan.. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

May mga bagay talagang darating na hindi mo inaasahan.. 

pero hindi yun hadlang para hindi ka na mabuhay ..  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Epilogue: 

 

 

 

Ruby Ann's POV  

 

 

Andito kami ngayon sa puntod ng aking pinakamamahal na bestfriend.. 

  

  

  

1st Death Anniversary niya ngayon...  

  

"Bhessy... Miss na kita.. " pabulong ko .. 

  

"Nak! Miss ka na ni Mama"  napahawak naman agad si Tita sa kanyang bibig at nagsimula nanamang umiyak. At ganun din 

ako... 

  

  

Si Miko naman nakangiti.. 

  

"Camille, mahal kita. Kahit Nerd ka, mahal kita. Kahit lagi mo akong inaasar, mahal kita. Kahit nung kinamuhian mo ako, 

mahal pa din kita. Kahit na pinagtabuyan mo ako nun, mahal kita.  Kahit di ka sumipot sa kasal natin *sob* mahal kita.. 



kahit (pumuyok siya) .. Kahit iniwan mo na ako dito mag-isa.. MAHAL NA MAHAL pa din kita......." at tuluyan na siyang 

umiyak.. 

  

Niyakap naman ni Tita si Miko...  

  

"Tita... miss na miss na miss na miss ko na po si Camille.." sinabi niya kay Tita habang umiiyak. 

"Ako din Miko..."  

 

 

  

Si Kuya Randy ay wala lang imik. 

Pero bakas sa kanyang mga mata ang pangungulila sa kanyang kapatid. 

  

  

  

  

  

  

Mga ilang oras din kaming nagstay dun.. 

Hanggang sa naging masaya na ulit kami. 

Inisip na lang namin na kasama namin lagi si bhessy...  

  

  



Nagpaalam na kami isa isa sa puntod niya ..  

  

  

  

  

Nagpahuli doon si Miko .. 

  

  

  

  

  

Miko's POV  

  

  

  

Nauna nang umalis sila tita .. 

at naiwan muna ako dun.. 

  

  

Kinantahan ko pa muna siya ..  

Yung kinanta ko sa kanya nung nilagawan ko siya...  

  

 



 

  

====================================== 
Bucket full of tears 
babe you know Im here 
Im here waiting 
 
Close your precious eyes 
and just realize 
Im still fighting 
 
For you to be with me 
and sit under this tree 
and we can watch the sunrise, 
we can watch the sunrise 
 
Wake up feel the air that Im breathin 
I cant explain this feeling that Im feelin 
I wont go another day without you 
 
I know it feels  
like no ones around 
but baby you’re wrong 
 
Just get rid of the fear 
promise that Im here 
I’ll never be gone 
 
So baby come with me 
we can fly away and we can watch the 
stars shine 
 
And baby you can be my love 
Oh 
 
Wake up feel the air that Im breathin 
I cant explain this feeling that Im feelin 
I wont go another day without you 
Without you  
 
Hold on I promise its gets brighter 
and when it rains I’ll hold you even tighter 
I won’t go another day without you 
Without you  
 
This is me tonight 
no more games and no more lies 
and I know its right 
cause of the way you look into my eyes 
and when I hold you tight 
the worries disappear Im glad you’re in my life 
 
Wake up feel the air that Im breathin 
I cant explain this feeling that Im feelin 
I wont go another day without you 
 
Hold on I promise its gets brighter 
and when it rains I’ll hold you even tighter 
I won’t go another day without you 



Without you  
 
And I won’t go another day, 
Without you 
======================================== 

 

T_____T 

  

 "Mimi, ang sama mo alam mo yun?? Wala kasing araw na hindi ako umiiyak nung mawala ka eh.. tapos.. HAHAHA! 

Muntik na nga pala ako sumunod sayo, kaso pinigilan ako ni Tita. Hahaha, nababaliw na kasi ako eh.."  

. 

. 

. 

. 

 

"Camille..... ILOVEYOU.... kung sakaling mabuhay ka ulit sa susunod na buhay .. at kung magkita man tayo sa kabilang 

buhay .. sana mahal mo padin ako ... "  

 

 

 

 

 

Tumayo na ako .. 

  

  

  

Pero may ibibigay nga pala ako sa kanya ..  



  

  

  

  

  

May kinuha ako sa aking bag .. 

  

  

at nilagay ko iyon sa puntod niya.. 

  

"Happy 6th Anniversary Mimi. I love You."  

  

  

  

  

Gift ko sana yun sa kanya for our 5th Anniversary at sa kasal namin..  

  

  

  

  

  

  

  



  

It's a Compilation of our Pictures together .. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 sa isang Magazine....... 

  

  

  

  

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

 

Salamat po talaga sa lahat ng sumusubaybay ng aking Kwento.  

Naiyak ka? Basahin mo Crazy Sweet Saddist ng tumawa ka naman. HAHAHA!  

Thanks talaga sa patuloy na nagbabasa ng stories ko. 

ILoveyouall! ^_^ GOD BLESS ^_________^ 

Simsimi29  

 



 


