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Description:
☜♥☞ This is a side story of “My Doudle Prince”. It is better if you first read “My
Double Prince” before this one but it’s depend on you also, if you want to read this first
then GO! I want to clarify first things first: “My Double Prince” comes from a manga
entitled “Moe Kare by Ikeyamada Go”. Second: This one (The Dream Prince Met The
Sadist Princess) is definitely my work. The “Moe Kare” only has it’s ending for the two
main character and don’t have any side story for the other supporting characters but I also
want to see their sides so I did this one.. ☜♥☞

.♥♥♥Vote And Comment tayo every Chapter para masaya♥♥♥
I thought our relationship was okay..
But something happened..
And I made a decision..
A decision that I will forever regret..
I left the one I love because of stupidity..
I came back for her, but I think..
…it’s too late already…
I forced her to choose between the two of us..
I did not consider her feelings..
…her happiness…
..I LOST HER..
I thought I will never be happy again..
But I was wrong again..
She came to my life...
And without even realizing it..
She entered my..Heart..
And from then on..
I never expected myself to became a different person..
I never expected that one day, I will be the one who will..

..PRETEND..

--Chad Ayala
-----------------------------------------------------------------A/N:
May nakagusto po ba nung Prologue niya? pinaghirapan ko po yan ABA! Appreciate
nyu dapat.. JOKE! May naka-gets kaya dun sa prologue? Sige nga.. ano?? ano?? sabihin
nyo nga kung ano ang nilalaman nyan at kung ano tumatakbo sa isip ko? HA! bibigyan
ko nang unang soft copy ang maka-gets nyan.. kailangan yung BUONG takbo nang story
ha!! hahaha ^__^V crush ko yan si Chad kaya sa ending mamatay yung babae… at ako
makakatuluyan niya.. (.^^)// \\(^^.) \(^_^)/.. VIVA HURRAY!!

Chapter 1.1
>Chad’s POV<
“Chad, practice bukas ha?”, si Dan.
“O sige!”, ako.
“Wag kang mawawala, captain!”
“O sige bukas na lang!”
“pupunta ka na naman ba dun ngayon?”
Hindi na ako sumagot at umalis na ako.
Nagd-drive na ako ngayon nang kotse ko papunta dun.
Ang lugar na mahalaga sa akin..
And Yes! I’m driving my own car now.
Ma! Bought me this car as a graduation gift.
Bumaba na ako sa kotse ko pero hindi ako umalis, nakapatong ang isa kong paa sa pinto
ng car habang pinagmamasdan ko ito..
Bee Garden..
Same beautiful place, but now.. I’m not with her and she’s with someone else.
Dito kami unang nagkita sa unang date namin at dito rin kami madalas magkita kapag
magda-date kami nung kami PA!
Pumasok na ulit ako sa car ko at nag-drive.
Nag-park ako nang sasakyan hindi kalayuan sa pupuntahan ko..
Autumn Park..
Bumaba na ako at dumiretso sa isang stand ng mga pagkain sa loob ng Autumn Park..
“manang, pabili po nito.. nito.. at coke in can po”, ako habang tinuturo ang mga pagkain.
“osige hijo..”

Pinagkukuha na niya yung mga tinuro ko..
“eto hijo 0h!”, sabay abot ng pagkain.
“salamat po”, ^__^ sabay ngiti at inabot ko na ang bayad.
“aba’y ang gwapo naman pala nito.. hindi na, sayo na yan at ipang-date mo na lang yang
pera mo”, *__* si manang.
“hala! Hindi na po.. eto na po”, ako.
Kinuha ko yung kamay ni manang at nilagay yung bayad..
“keep the change na rin po”, ako.
“salamat, gwapo na mabait pa.. sige na makipag-date ka na”, si manang.
Umalis na ako.. nasaktan ako sa sinabi ni manang.. date.. eh wala nga akong girlfriend
=__=, hahahaha.
Umupo naman ako sa tabi nang fountain habang nakain, gutom na rin kasi ako gawa nang
practice.
This place holds so much memories..
Nasa likod ko yung fountain kung saan siya nahulog dahil kinukuha yung doll nung bata
at nag-make face pa siya kasi naiiyak yung bata..
Ayoko na sanang magpakilala, pero sige. Ako si Chad Ayala, isang TANGA! 1st year ako
at architecture ang kinuha ko.. 2nd sem na rin namin ngayon, masaya ang buhay college
pero iba pag-high school.. At ang karate? Ewan ko! pero minsan na lang ako nakakapagtrain.. pero may isa akong bagay na nakilala nang nagsimula ang college, Basketball..
hindi ko akalain na may isa pa pala akong bagay na magugustuhan bukod sa karate kasi
simula bata pa lang yun na ang hilig ko.. nakipaglaro kasi ako sa kaklase ko ng basketball
tapos sabi sumali daw ako sa Team, at luckily Captain ang kinalabasan.. si Dan, yung
kanina na kausap ko.. ka-team ko siya at siya ang nag-suggest sa akin nang basketball.
Si Ciro sa school ko rin nag-aaral, balita ko sila na nung babaeng nililigawan niya dati
pa.. si.. si Kyle yung kaibigan ni Chloe na kasama namin sa group date. Minsan lang
kami magkita kasi Architecture ako at Accountancy naman ang kinuha niya.
Alam niya na lagi akong napunta dito dahil nakita na niya ako dito more than 5 time ata..
Hindi ko na sasabihin ang dahilan kung bakit ako tanga! Alam nyo na yan (A/N: kung
binasa nyo ang “My Double Prince”.

Si Fane? Tinapos lang niya ang 2nd Year niya dito sa Pilipinas at bumalik na rin sa
London para magpagaling nang tuluyan at maging normal katulad nang dati, I hope that
she can become the Karate Princess again just like when we were young. I never blamed
her for all of the things that happened, after all I’m the stupid one here and I’m the one
who decided to let go the one I love.

Chapter 1.2
Napunta ako dito kapag walang gagawin, minsan 4 time a week.. O.A. ba? hindi..
TANGA lang talaga..
Natapos na akong kumain at nakaupo na lang ako habang nakatungo at iniisip siya na
masaya na sa iba..
Bigla kong nakita na may paa na tumigil sa harapan ko.
Kaya napatingala ako..
At nakita ko ang isang babae na maganda, medyo mahaba yung buhok at mukhang galit
na galit.
“bakit---“, itatanong ko sana kung bakit, may kailangan ba siya pero hindi ko natuloy
dahil..
*SLAAAAAAAPPPPP*
“aray, pshhh…”
Nakahawak ako sa pisngi na sinampal nung babae.
“player, leecher. LALAKING POTA!!!”, sigaw niya malakas.. sabay takbo nang
mabilis..
“aray.. aray.. pssshhhh…”, bulong ko sa sarili ko.
What’s wrong with that girl?
Is she insane?, wala na akong ginagawang masama..
Ang sakit nang sampal niya, SOBRA!
Napatingin ako sa paligid kasi nakakaramdam ako nang masamang tingin. O.O
SH.T
Isigaw ba na ‘lalaki pota’ daw ako..
Siyempre napatingin lahat sa akin at yung sampal niya kasi ang lakas kaya nakakuha siya
ng atensyon..
“siguro pinaglalaruan niya mga babae” lalaking medyo matanda. (~~.)

“baka ginagawang sex slave”, kasama nung LMM
Narinig ko yung mga bulungan nila kaya umalis na lang ako,. (~~.)
Sino naman kasing tanga ang mananatili dun kapag sinampal sila nang sobrang lakas at
sinigawan na ‘lalaking pota’..
Pagtingin ko sa side mirror ko..
That girl is really insane..
Yung sampal niya bakat sa mukha ko..
Sumakay na ako sa sasakyan ko at nagmaneho gamit ang isang kamay habang ang isang
kamay ay hawak ang pisngi na sinampal niya..
-----------------------------------------------------“hahaha tingnan nyo si Captain 0h! may balat sa mukha hahaha”, sigaw ni dan.
“aray!”, siya.
Q(-_-Q) Binatukan ko nang isa. =__=++++
“hahaha, captain ano yan?” TM 1 (team mate)
“baka, busted si captain” TM2
“baka naman sinubukang gumahasa ng chiks sa tabi tapos yan ang nakuha” TM3
“MGA UGOK! Si captain? BUSTED? Manggagahasa? Eh kahit sino mamahalin yan at
kahit sino magpapagahasa diyan.. pa-kiss nga”, (/ * 3*)/ si Dan.
(=_=)++++ (.--)
“joke lang”
Hinarap ko kasi yung kamao ko at tiningnan ko nang masama.
“tama na yan!! practice na!!”, sigaw ko.
--------------------------------------------------------

Chapter 1.3
“Grabe! Sana pala hindi ko na pinaglaro si Captain ng baskteball”, si Dan.
“nakakapagod ang practice pag si Capatin”, TM4
“sana bumalik na si coach” TM5.
“another round?”, tanong ko.
“HINDI! ANG BAIT NGA NI CAPTAIN!!”, sigaw nang lahat ng teammates ko. ^__^
^__^ ^__^
Tsk.. mga ngiting aso.
Tapos na ang practice namin at nasa shower room na kami para magpalit..
Wala si coach ngayon, kaya ako muna bahala sa practice..
“Ge! Alis na ako”, paalam ko sa kanila.
“pupunta na naman yan sa Autumn Park”, biro ni Dan.
“gusto mong umikot nang 30 rounds ulit?”, +__+ tanong ko.
“uy! Di ba uuwi na si captain”, sabay tapik ni dan sa ka team mate namin.
“ah-ah! oo. OO!, ingat captain”, ^__^ sagot nung tinapik niya.
Lumabas na ako, katatapos lang magshower at magbihis.
Sabi ni coach sa akin dati masyado daw akong mabait at hindi niya daw gusto kasi hindi
madidisiplina ang team kaya sabi niya ganon daw ang gawin kong ugali pag nasa harap
nang team.. sinunod ko naman, kaya medyo iba ugali ko pagdating sa Team at
basketball..
Sumakay na ako sa kotse ko..
At dumiretso na sa usual place..
Nag-aalinlangan pa ako na pumunta kasi baka may nakakatanda nang mukha ko
hanggang ngayon dahil sa insidente kahapon..
Medyo halata pa rin yung sampal, ang lakas kasi talaga!

Nag-park na ako at bumaba na.. tumingin ako sa paligid at wala naman ngayon ang mga
tao, konti lang..
Nagpunta ako sa fountain ulit at umupo, yun lang naman ang ginagawa ko dito eh,..
Pampalipas oras lang yung pag-alala ko sa mga nangyari.. nakakatuwa lang kahit minsan
naranasan ko yung ganon..
Napatayo ako sa kinauupuan ko nang makarinig ako nang iyak at hikbi.
*hikbi**sob*
*hikbi**sob*
*hikbi**sob*
Hinahanap ko kung saan nanggagaling ang iyak at hikbi pero hindi ko makita..
*hikbi**sob*
Napatingin ako sa malaking puno sa likod ko..
Ngayon ko lang nakita ang puno na to’ dito.. hindi kasi siya pansinin eh,
*hikbi**sob*
Lumapit ako sa puno kasi parang dun nanggagaling.
*hikbi**sob*
At sa likod ng puno nakita ko siya…
.
.
.
.Ang babaeng gumawa nang balat sa mukha ko.
-----------------------------------------------------A/N:
Sino po ang nagkagusto sa Chapter 1 > The SLAP Encounter ni Chad?? hahahaha
nakakatuwa talaga yung kwento ni Chad kaya yan ang inuna ko eh, matutuwa kayo
dyan.. baka nga dito pa lang matuwa na kayo eh, pero mas nakakatuwa yung Next Chapie
kaya basahin nyo siya.. I Love You Guys.
Next Chapter > The SLAP Girl!

*Vote and Comment Please*
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Chapter 2.1
>Chad’s POV<
Lumapit ako sa puno kasi parang dun nanggagaling.
*hikbi**sob*
At sa likod ng puno nakita ko siya…
.
.
.
.Ang babaeng gumawa nang balat sa mukha ko.
Nakaupo siya at nakasandal sa likod nang puno..
Napatingin siya sa akin kaya pinunasan niya yung mga luha niya pero patuloy pa rin siya
sa pag-iyak..
Ang ganda niya kahit naiiyak siya.
(look at the side to see the picture of the girl crying)
Bigla kong kinuha yung panyo ko sa bulsa ko.
At inabot sa kanya..
Kinuha naman niya at..
*sehjghk*
“salamat”, siya sabay abot ulit na panyo sa akin.
“h-hindi na, sa’yo na yan”
Tama bang ibalik sa akin yung panyo na siningahan niya..
OO sa halip na ipunas niya sa luha niya ay siningahan lang niya ito.
“b-bakit ka nandito?” tanong ko lang.
“…”
“bakit ka naiyak..”
“…”

Nice Talking.. lalakad na sana ako palayo nang bigla siyang umimik..
“dahil nalaman nang boyfriend ko na natulog ako sa hotel kasama nang ibang lalaki at
HINDI NA AKO VIRGIN!”, siya.
Kailangan bang isigaw? o__o”
Bigla siyang tumayo at dinuro-duro ako. @__@
“at.. ikaw.. IKAW.. dahil sa isang kang malaking TANGA na kumuha ng pinakaiingatan
ko, ano ang tingin nyo sa aming mga babae, PARAUSAN? Eh, P.T.NG.N. humanap kayo
dyan sa tabi-tabi ng POKPOK at huwag nyo akong idamay.. ililibre ko pa kayo para
masaya..”, siya. O.O
“pero hindi nga ako yung---“
“HINDI IKAW?!” napasapok siya sa noo nya nang mahina.
“anong tingin mo sa akin TANGA na katulad mo? hindi kita makakalimutan dahil sa gabi
pa lang na nakilala kita ay isinumpa ko na na tatandaan ko ang mukha ng p.t.ng.n.ng
kumuha ng PERLAS ng SILANGANAN sa akin” @__@
“pero—“
Kailan ba niya ako balak patapusin?
“iimik ka pa? at anong sasabihin mo, hindi ikaw? F.CK YOU t(+t +)”
With hand gesture pa niyang sinabi yun.
Babae ba talaga to?!
“s-sorry”
Hindi ko alam kung bakit yan na lang ang salitang lumabas sa akin.. eh kasi naman, hindi
niya ako pinapatapos..
“0h! eh di inamin mo na rin”

Chapter 2.2
May tumulo na naman na luha sa mata niya kaya pinunasan niya agad.
Lumapit siya sa akin.. at tumayo sa harap ko..
“anong pangalan mo? (~~.)++
“ha? -__“@rgh.. WHAT THE!! PANGALAN MO?!” (~~.)+++++
“C-Chad” -__Ang ibig kong sabihin sa ‘HA?’ bakit niya tinatanong pangalan ko.
“school?” (~~.)++
“Danford University” -__“age?” (~~.)++
“19” -__“college na.. anong course?” (~~.)++
“architecture?” -__“family name?” (~~.)++
“Ayala” -__“okay..” (-.-)
“bakit mo tinanong?” -__“WALA!” +____+
“o-okay” nakakautal na kausap to eh,
“aalis na ako”
“ihahatid na kita”
(.~~) -__-

“WAG NA! baka hindi ka na naman makapag-pigil at bigla mo na lang akong hilahin sa
talahiban para gawing PARAUSAN!”
PARAUSAN? O.O Hindi ko nga ginagawa ang bagay na yun.. kailan ba makikinig ang
babaeng ito sa akin.
Aalis na sana siya pero hinawakan ko siya sa braso..
“I insist”
“WAG NA! kaya ko ang sarili ko, BYE!”
Nilagay niya yung shoulder bag niya sa balikat na parang lalaki lang..
At umalis na siya sa harapan ko..
Sino ba yun?
Bakit niya tinanong yung mga bagay na yun?
Tsk.
2nd time na akong nagpunta dito na nagulo dahil sa babaeng yun.

Chapter 2.3
Umuwi na ako ng bahay..
“sir..” bati nang guard.
Sabay bukas nang gate namin..
“andyan po ngayon si Mam, maagap dumating”, sabi nung guard namin.
Woah! ang aga naman ata ngayon ni Ma!
Alam ko na kung ano ang ginagawa niya..
*ennnkkkkk*
Pagpasok ko sa bahay..
Pumunta agad ako kung san ko siya makikita..
Tama ako! sa kusina!
“Ma” ^__^ tawag ko.
“0h! andito na pala ang lalaki nang buhay ko eh, hahaha”
(/ * 3*)/ Sabay yakap sa akin.
“ang aga ah” biro ko.
“Pinagluluto kita ng paborito mo eh,” siya.
Si MA! Ang babae nang buhay ko..
“Minsan ka na lang umuwi tapos pinapagod mo pa sarili mo” ako.
“sige hindi na kita ipagluluto”
“joke lang! naglalambing lang.. hahaha”
Napakasaya ko pag kasama siya.. minsan ko lang kasi siya makita dahil na rin sa business
ng Ayala.. naka-business attire pa nga siya ngayon eh,
Tsk. Masasabi ako na mama’s boy dahil sa kanya naman talaga ako lumaki.. bata pa lang,
wala na si Dad..

“punta ka na sa sala ihahain ko paborito mong pasta”
“okay”
Pumunta na ako sa sala..
Nandito ang Portrait naming tatlo..
Ma! Dad! At Ako!
“eto na” si ma sabay lapag nang pasta sa table..
Tumabi siya sa akin.. at saka niya tiningnan ang mukha ko.. (.~~)
“0h napano yang mukha mo?”
Tsk.. Nakita ni Ma yung mukha ko na may balat dahil sa babae kanina..
“napaglaruan lang ng ka-team” sagot ko.
“kayo talaga”
Napatahimik kami bigla..
Napatingin ako sa kanya..
Ang ganda pa rin talaga ni Ma, hindi mo mahahalatang may anak na.. parang dalaga pa
rin at hindi mo makikitang stress siya sa business namin.. Si Ma na lang kasi
nagpapatakbo ng business after dad passed away, kasama niya sina Tito at Tita.

Chapter 2.4
Napatingin siya sa Portrait ni Dad.
Diretso lang ako sa pagkain.. masarap siyang magluto eh,
“I want to see him..”
Napatingin ako sa kanya..
“si Dad?” tanong ko.
“hahaha.. anak kung pwede nga lang eh, pero hindi siya..” she paused atsaka huminga ng
malalim.
“si Andrew…” malungkot na pagkakasabi niya.
Napatigil ako sa pagkain ko..
Nasabi ko na sa kanya lahat ng alam ko kay Andrew, pero parang nung sinabi ko yun..
mas natuwa siya sa sinabi ko na nakilala ko si Andrew at walang bahid nang galit 0h
kahit ano?
Medyo nagulat siya pero nag-ngiti siya nung sinabi ko yun.
“0h sige Ma! Kakausapin ko sila ni Chloe.. hindi pa ako nadalaw sa Acuin High eh”
“hahaha si Chloe? baka naman masaktan ka lang hahaha”, biro niya.
Alam na rin niya yung about kay Chloe.. =__=
“hindi na!”
“0h meron nang iba?”
“wala..” mahina kong sagot.
“hindi marunong.. hahaha”, biro niya na may pailing-iling pa nang ulo.
“basta, ako na bahala kay Andrew.. baka matagalan pa eh, busy pa ako ngayon sa
practice at school”
“0 sige, pero ngayon.. ikaw muna ang nag-iisang lalaki nang buhay ko, payakap nga.”
(/ * 3*)/ Sabay yakap sa akin.

Hahahaha nakakatuwa si Ma..
Umakyat na ako nang kwarto ko at nag-shower, nagbihis na rin.
Humiga ako, hindi pa ako tutulog..
Magpapahinga lang ako..
Pero nang maipikit ko na yung mata ko..
‘at.. ikaw.. IKAW.. dahil sa isang kang malaking TANGA na kumuha ng pinakaiingatan
ko, ano ang tingin nyo sa aming mga babae, PARAUSAN? Eh, P.T.NG.N. humanap kayo
dyan sa tabi-tabi ng POKPOK at huwag nyo akong idamay.. ililibre ko pa kayo para
masaya..’
First time akong tawagin na ginagawa ang babae na ‘PARAUSAN’.. at first time kong
namura nang ganon kalutong.
‘anong tingin mo sa akin TANGA na katulad mo? hindi kita makakalimutan dahil sa gabi
pa lang na nakilala kita ay isinumpa ko na na tatandaan ko ang mukha ng p.t.ng.n.ng
kumuha ng PERLAS ng SILANGANAN sa akin’
Napamulat ako.. naiisip ko yung sinabi niya sa akin..
Hindi kaya napagkamalan na naman ako?!
Hindi ito ang unang beses na napagkamalan ako, maraming beses nangyari to’ nung 3rd
year ako at isa na si Chloe dun. Hindi kaya ang tinutukoy niya na kumuha nang
importanteng bagay sa kanya ay si…
.
.
.Andrew Drake Ociman.
----------------------------------------------------------A/N:
0h Em! Masyado nang lumalawak at the same time lumiliit ang mga buhay nang
ating mga bida.. pano n ang mangyayari? 0h may mangyayari pa ba? Nakakatuwa yung
babae, GRABE! Hahaha pero maganda siya.. ano kaya pangalan niya? hindi ko pa alam
eh, ano ba maganda?
Next Chapter > Take The Responsibility!
*Vote and Comment Please*
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Chapter 3.1
>Chad’s POV<
Papasok na naman ako sa mga klase ko..
Gusto kong kausapin ang babaeng yun at ipaliwanag lahat-lahat pero wala naman akong
alam tungkol sa kanya.. pangalan man lang o school na pinag-aaralan.
Ang tanging alam ko lang sa kanya ay yung mukha niyang maamo na kabaliktaran pa ng
ugali niya. tsk. =__=
Nandito na ako sa room ng subject namin ngayon pero wala pa ang prof.
Bakit nga ba hindi ko man lang tinanong kung ano ang pangalan niya katulad nang
ginawa niya sa akin kahapon..
------------------------------------------------------Ayun, natapos ang klase namin na wala akong naiintindihan dahil sa babaeng yun.
Umalis na agad ako sa school pagkatapos nang klase, wala naman ngayong practice ng
basketball..
Nagd-drive na ako nang madaanan ko ang Autumn Park..
“tama..”, bulong ko sa sarili ko.
Agad kong tinanggal ang seatbelt ko at nagmadaling tumakbo sa Autumn Park.
Sigurado ako na nandito siya..
Bat nga ba hindi ko naisip na makikita ko naman ulit siya dito..
Tiningnan ko yung buong park.. sa parte ng fountain kung saan niya ako sinampal at sa
malaking puno kung saan ko siya nakitang umiiyak..
Pero wala..
Tumalikod na ako at naglakad papalayo nang biglang..
“aray”, tumingin ako sa likod.. at napahawak sa ulo ko.
Nakakita ako nang maliit na bato sa paanan ko..
Sino naman kaya ang matinong tao na babato nito sa ulo ko? (--.)” “(.--) (-.-)”

Tinapon ko na yung bato sa malayo, baka mga batang naglalaro lang.
Tumalikod na siya at naglakad na ulit.. ( )”
“aray”, napahawak ulit ako sa ulo ko. /(-.- )\
Tumalikod ako pero wala namang tao.. kaya hinayaan ko na lang ulit..
Naglakad na ulit ako pero wala pang ilang segundo ay humarap ulit ako para makita kung
sino ang bumabato..
“ARAY!”, napahawak siya sa noo niya..
Sa noo naman ako tinamaan nang bato.
“up here”
Napatingin ako sa pinanggalingan nang boses..
Sa puno, tumingin ako sa taas at nakita ko ang babaeng nakahiga sa malakig puno.. ang
babaeng hinahanap ko.
“buti nagpakita ka.. pero sana naman hindi ka bumabato.. at bakit ka nandyan sa taas ng
puno at may dalang maliit na bato?”
Tumalon siya sa puno at bumaba palapit sa akin..
“para pag may dumating na ASUNGOT eh mababato ko agad, for example” siya saby
lahad ng palad na parang sinasabi na ‘ISA-KA-SA-MGA-ASUNGOT’ (~~.)++++
“tsk. Mabuti nakita kita.. gusto kong sabihin na yung kapatid ko yung---“
“take the responsibility”
“ha?” o.o
“Take The Responsibility sa ginawa mo nung gabi sa akin”,
“WHAT? BUNTIS KA?” Nanlaki yung mata ko. O.O @_@
“Yes..”sinabi niya na parang normal lang.. kasabay nun ang paglaglag nang panga ko..
SH.T.
Shemay… Andrew.. ano bang ginawa mo?!

Chapter 3.2
“take the responsibility”
“ha?”
“Take The Responsibility sa ginawa mo nung gabi sa akin”,
“WHAT? BUNTIS KA?” Nanlaki yung mata ko. O.O @_@
“Yes..”sinabi niya na parang normal lang.. kasabay nun ang paglaglag nang panga ko..
SH.T.
Shemay… Andrew.. ano bang ginawa mo?!
“Chloe…” napabulong na lang ako.
At naphilamos ang isang kamay sa mukha ko.
“aray!”, ako.
=__= Q(-_-Q) Sinapok ba naman ako..
Napaka-sadista nito eh,.
“TANGA KA BA? MALAMANG NAMAN NA BUNTIOS AKO?! AT KUNG
BUNTIS AKO KANINA KA PA PATAY NA NAKAHIGA SA LUPANG
TINATAYUAN MO!! HINDI AKO BUNTIS!!”, sigaw niya.
Napatingin na naman lahat nang mata sa amin.
Hindi ba siya marunong mahiya? Babae ba talaga to o chicksilog? O.O”
“Eh di, hindi ka buntis??.. at pwede ba hinaan mo boses mo?”, mahina kong sabi.
“hindi nga! Kulit!”, siya.
“then what are you talking about the take the repobility?”, ako.
“wag mo kong inglesin”, siya.
“okay.. ano bang ibig mong sabihin sa take the responsibility kanina?” psssh -___“Tke the responsibility sa pag-break namin nang boyfriend ko..”
“ipapaliwanag ko sa kanya ang nangyari”

“aray!” =__= Q(-_-Q)
Naka-talong bato nang maliit na bato at dalawang sapok na siya sa akin..
“TANGA!! Ano sasabihin mo? sorry na nakuha ko ang PERLAS ng SILANGAN ng
Girlfriend mo?”, siya.
“eh ano nga?”
“simple lang.. be my BOYFRIEND”, siya.
“WHAT?” O__O
“nakaka-intindi ka ba? o kailangan mo pa nito”, siya sabay taas nang kamay para sa
sapok.. Q(-_-Q)
“tsk.. pero hindi nga ako yung---“, ako.
“NO BUTS!! Kung may girlfriend ka man sa ngayon.. BREAK up with her.. and from
now on, you’re my Boyfriend”, siya.
“hindi nga ako yung---“, sako.
“Sophia..”, siya.
“Ha? Sophia?”
“Sophia pangalan ko.. Sophia Chloe Villafuente, 3rd Year High School sa Peñamonte
High School”
She lean closer to me.. at.. *tsup* O.O
“Bye! Sunduin mo ako bukas ng 3:30 sa school”, sabay biglang takbo.
Nakakagulat naman ang babae na yun,. tsk..
Biglang nanghahalik,. sa cheeks lang naman pero kahit pa..
“SH.T”, napabulong na lang ako.

Chapter 3.3
Pumunta na ako kung san naka-park ang sasakyan ko..
‘simple lang.. be my BOYFRIEND’
‘Kung may girlfriend ka man sa ngayon.. BREAK with her.. and from now on, you’re my
Boyfriend’
Sooo.. hindi ko pwedeng sabihin to kay Chloe o kay Andrew.. kasi sigurado na gagawa
siya nang paraan maging Boyfriend lang talaga yung totoong kumuha daw ng kayamanan
niya sa katawan..
At panigurado na.. masasaktan na naman si Chloe pag nagkataon..
Ano bang ginagawa ni Andrew? akala ko bang mahal niya si Chloe..
‘Sophia pangalan ko.. Sophia Chloe Villafuente”
So may girlfriend na ako ngayon at talagang hindi naman nang-aasar ang
tadhana..talagang pinag-baliktad lang yung Chloe at Sophia.. Ang sarap lang suntukin
nang FATE.. SH.T
----------------------------------------------------Ngayon naman, nandito na ako..
Sunduin ko daw siya nang 3:30 eh, buti medyo maagap ang labas ko ngayon at eto na nga
ako nagda-drive papunta sa Peñamonte High School para sunduin siya..
Nakapagdesisyon na ako, sasabihin ko na talaga sa kanya ang totoo pero hindi ko
sasabihin na si Andrew..
Gagawa na lang ako nang palusot, ayoko ring madamay pa dito sina Chloe..
Bumaba na ako..
At nakasandal ang katawan sa sasakyan pati ang isang paa.. -___“sino siya?”, Girl 1.
“Oh EM!, andyan na pala yung sundo ko”, Girl 2.
“yung asawa ko pala, sinusundo na ako”. Girl 3.

Ngayon lang ba nadalaw ang isang college student sa school nila para kasing ngayon lang
sila nakakakita..
“TANGA!!”, may sumigaw at nakita ko ang isang babae na takbo nang takbo papalapit
sa akin..
Lumapit ako sa kanya.. at sinalubong ko siya..
“Look, Sophia.. we need to talk”, ako.
“0h eh di tara na!”, masaya pa niyang sabi. ^___^
“I mean---“. Napatigil ako.
“siya pala ang gago na naka-UNA sa’yo”
Napatingin ako sa lalaking nagsalita.. (.--)
“napakadali mo palang bumigay, siguro hindi lang siya ang lalaki na nakasama mo sa
kama?”, patuloy nung lalaki..
Bigla siyang napakapit nang mahigpit sa braso ko.
“baka naman iba pa yang lalaki na yan..”
Nakakuha na nang atensyon ang ginagawa nang lalaki.
May kasama yung lalaki sa likod niya na dalawang lalaki at isang babae..
“tama! Hindi lang yan ang lalaki niyang babae na yan.. ako nakakita sa kanya na
lumalabas sa isang Hotel nang sobrang aga after nilang mag-inuman nang mga kaklase
nila”, sabi nung babae na nasa likod nung lalaki.
“akala mo naman kung sino na santa kung maka-galaw.. eh sa kama naman pala
gumagalaw”, yung lalaki.
Bigla humarap si Sophia sa lalaki..
At naglakad papalapit sa kanila..
“OO! siya ang boyfriend ko, at OO! marami akong nakasama na lalaki sa kama.. pero
ikaw”, •--(--.) sabay turo ni Sophia sa lalaki at sabay iling nang ulo.
“ayoko, kasi kasing laki lang yan ng HINLILIIT KO!!, kaya sigurado akong hindi naman
ako mage-ENJOY!?, so why bother doing that with you di ba”, siya habang nakataas ang
hinliliit.

WOW she’s a tough woman.. O.O
Maraming tumawa na nanunuod samin dahil sa sinabi ni Sophia.
“SHUT UP!!”, sigaw nung lalaki.
Biglang tinaas nung lalaki yung kamay niya na parang susuntukin si Sophia.. Q(-_-)
“a-aHhhh!! Aray!”, siya.
*thugsh*
Hinarangan ko ang kamay niya at inikot sa likod saka ko sinipa siya sa tuhod niya para
mapaluhod siya..
“ang babae ginagalang.. at hindi sinasaktan,.. sa susunod na galawin niyo ang
GIRLFRIEND KO…”, ako sabay turo kay Sophia at inikot ang tingin sa lahat nang taong
nanunuod..
“…wag na kayong magpakita nang lahi niyo sa akin”, ako.
Binitawan ko na yung lalaki na siguro yung EX ni Sophia..

Chapter 3.4
Napatingin ako kay Sophia.. maluluha na siya pero pinigilan niya, siguro ayaw niyang
lumuha dito..
Bigla akong lumapit sa kanya at..
“ah-Ahhh!! Anong ginagawa mo?”, tanong niya.
“binubuhat ka”, ^__^ simpleng sagot ko.
Binuhat ko kasi siya na parang sa bagong kasal..
Tapos nilagay ko yung mukha niya sa parteng dibdib ko at bumulong..
“umiyak ka lang”
Naglakad na kami papalayo..
“w0aaahhhhh!!!”
“ang ganda talaga ni Sophia..”
“grabe!! Ang sweet!!”
Nag caused nang commotion yung ginawa namin..
Maya-maya ay narinig ko na siyang umiiyak.. pero nakalayo na kami sa mga tao..
*hikbi**sob*
*hikbi**sob*
Nababasa na rin yung damit ko sa dibdib gawa nang luha niya..
Nagpatuloy lang siya habang naglalakad kami papalapit sa sasakyan ko..
Ipinasok ko siya sa tabi nang driver’s seat at pumasok na rin ako sa driver’s seat.
Pagkaandar ko nang kotse ay tumigil na siya sa pag-hikbi niya pero nakatingin lang siya
sa daanan sa tabi ng window niya.
“wag mong pigilin”, mahina kong sabi.
“s-sorry *hikbi**sob*”

“you don’t need to”
At nagpatuloy na ako sa pagda-drive habang naiyak siya,..
Habang nagda-drive ako naisip ko kung ano ang ginawa ko kanina sa lalaki at kung ano
ang mga sinabi ko, ayoko lang naman na nakakakita nang babae na umiiyak..
At nakita ko sa kanya na parang sa kabila nang pagiging sadista niya there’s a weak
person inside her na kabaliktaran nang pinapakita niya sa lahat kaya naman siguro
nagawa ko siya kaninang ipagtanggol..
Tinigil ko ang sasakyan sa Autumn Park, dito ko siya laging nakikita eh.. siguro eto yung
lugar na mas gugustuhin niyang puntahan sa ganitong pagkakataon..
Lumabas na ako at lumabas na rin siya naupo kami dun sa tabi nang fountain pero umalis
ako para bumili nang ice cream..
“eto 0h!”, abot ko sa kanya nang ice cream. (.--)--> (--.)
“vanilla?” tanong niya.
“ah-oo”, ako.
“okay”, sabay kuha nang ice cream. (.--) <--(--.)
Grabe! Nakakatuwa siyang panuorin kumain ng ice cream parang bata lang.
“pffftt---“, nagpipigil ako nang tawa.
“bakit?” siya
Tinuro ko yung tabi nang labi niya.
Kinapa lang niya.. hindi naman niya punasan yung amos niya eh,
“nasan ba?!”, iritang tanong niya.
“tsk, andito 0h! hahaha para ka kasing batang kumain:, tinanggal ko yung vanilla ice
cream na nasa tabi nang labi niya.
>.< siya.
“favorite mo?” patungkol ko sa vanilla.
“vanilla? Hmmm…”, siya sabay taas nang dalawang balikat.

EWAN? Pero kung makakain siya para siyang batang maaubusan ng ice cream.

Chapter 3.5
“EX mo ba yung kanina?”
“yung ULUL! OO, pogi no?! at yung babae na nasa likod niya si Beatriz EX niya na
nagsabi na nakita ako na lumabas sa hotel..”
POGI? Siguro para sa kanya.. EX niya eh,
“pero kahit ganon yon, minahal ko pa rin ang gagong yun”, may tumulong luha sa kanya
at pinunasan niya agad..
Naramdaman ko sa kanya na, minahal nga niya talaga ang lalaki na yun.
“ang hirap mag-move on no?” siya sabay tingin sa akin at ngumiti nang mapait.
“pano mo nga ba naman malalaman ang move on eh—“ siya.
“oo.. mahirap”, ako.
“naranasan mo na?”, gulat na tanong niya. O.O
“oo, mahal ko siya sobra, I mean sobra-sobra pa sa buhay ko pero dahil sa tanga ako,
nawala lahat.. sinubukan kong ayusin pero huli na pala talaga?”
“TANGA ka nga! Inayos mo pa eh nasira na.. para kang nag-tape nang isang babasaging
bagay”, siya.
“I have to admit that what you said is somehow true”
“mabuti alam mong TANGA ka”
“tsk.”
Nasasanay na siyang tawagin akong tanga..
Pero minsan, totoo naman pero hindi lagi..
Nag-usap lang kami tungkol sa gwapo DAW niyang EX at kung paano naman naging
komplikado kami ni Chloe pero hindi ko binanggit si Andrew. Natanong ko na rin sa
kanya kung ano ang nangyari at nasabi niyang ako ang kumuha nang Perlas sa kanya..
ang sabi niya:
 sinama daw siya nang Friend niya na si Aira sa Bar kasi birthday daw nang kaibigan
ni Aira na si Mike na kaibigan ko rin daw kaya nandoon ako, tapos hindi daw niya

namalayang nakainom na siya at the second time na minulat niya ang mata niya ay wala
na siyang suot maliban sa underwear at nakita niya ang isang papel
Pinakita niya sa akin ang papel at ito ang nakasulat:
 thanks for the night.
Medyo naguguluhan lang ako, at yung sulat.. kay Andrew ba talaga to?!
“Tanga ka ba! pati yun hindi mo na tanda!”
“oo na, oo na.. tara na!”
“okay”
Medyo gumagabi na rin kasi, medyo natagalan pala kami dito..
Ihahatid ko siya sa bahay nila..
“dyan na lang..”, sabi niya.
“okay” tinigil ko yung sasakyan at napatingin ako sa bahay na tinigilan nila.
Maganda ah! parang bahay lang din namin..
Nagtaka lang ako? bakit kung mayaman siya para siyang sobrang lalaki kung makagalaw, hindi ba dapat lady-like siya katulad nang iba?
KATULAD NANG IBA..
OO nga naman, she’s unique at hindi siya katulad nang iba..
Napatawa na lang ako sa isip ko..
“sige, salamat..”, siya sabay bukas nang pinto ng kotse ko at bumaba pero hindi pa niya
nasasarado ang pinto nang buksan niya ulit ito..
“may nakalimutan ka?”
“oo.. *tsup* thank you”, siya sabay ngiti.
At iniwan na niya ako, hindi ako nagulat sa halik niya sa cheeks.. dun sa sinabi niya ako
nagulat..
THANK YOU.. marunong pala siya nun at marunong siyang gumamit nang ganong salita
na mapapangiti talaga yung sinabihan niya.

^__^ IBA NGA SIYA.. she’s tough woman but also weak inside.. she’s a sadist but also
a sweet one.. hahaha
Napahawak ako sa kung saan siya humalik..
“your unique, sophia..”, bulong ko.
-----------------------------------------------------A/N:
Nakakakilig po ba? whahahah ^___^ bat ganun? kinikilig ako kay Chad at kay
Sophia, pero ano na nga ba ang magiging takbo nang kwento nang dalawa.. ating
subaybayan.. hahaha nakakaasar lang yung EX ni Sophia, ang bad bad >.< niaaway yung
character ko.. tsk..
Next Chapter > New HairStyle!
*Vote and Comment Please*
#krix08 >> The Dream Prince Met The Sadist Princess

Chapter 4.1
PATAY AKO!!
SH.T
Hindi ko alam ang number niya, hindi ko naman hiningi nung mga nakaraang araw.
Pano ko siya masasabihan?
“Captain! Back to the game”, sigaw ni Dan.
5 araw na rin ang nakakalipas nang magkaron ako nang sadistang girlfriend, well she’s
nice but absolutely a sadist, without a doubt.
Kanina pa siya labas, hindi ko naman nasabihan kahapon na hindi ko siya masusundo
ngayon. May try-out kasi kami laban sa kabilang school pero dito ginaganap sa gym nang
school namin.
Hindi ako pwedeng umalis.. konti na lang ang lamang namin sa kalaban at dehado ang
team pag umalis pa ako.. 3rd quarter na ng game ang kasunod at nagtime-out lang sandali
ang kabilang team.
“Captain!”, kanina pa ako tawag ni Dan.
Pero tinitingnan ko yung cellphone ko, hindi naman siya nagte-text. Di ba alam na naman
niya ang number ko..
Hindi kaya ginulo na naman siya nang EX niya at nang EX ng EX niya.
O baka naman may nangyari na sa kan--SH.T
*pfffffftttttt*
Tawag na kami sa gitna para ipagpatuloy ang laro..
“captain!”, tawag nang ka-team ko na nasa gitna na nang court.
Lumapit ako kay captain.
“coach, kailangan ko lang umalis, may emergency lang”
“Pero, sige.. sige na, bilisan mo at bumalik kung aabot ka pa”

“Paul, ikaw muna sa akin” tawag ko kay paul na naka-upo sa quarters namin.
“okay”, sagot niya at pumunta na siya sa gitna nang court.,
Hindi pa ako nakakalayo sa gym nang..
“TAN!”
Napalingon ako pabalik sa gym..
Kilala ko ang boses na yun. O.O
Hindi ako pwedeng magkamali.
Isang tao lang ang tumatawag sa akin nun.
Pagtingin ko sa tumawag sa akin.
Tama nga ako.
Siya nga.
Pero pano niya nalaman na nandito ako?

Chapter 4.2
>Sophia’s POV<
Babatukan ko talaga yun pagkakitang-pagkakita ko sa kanya. Q(-_-Q) @rgh.
Kanina pa ako labas tapos hindi pa ako sinusundo..
Tatlong araw na rin naman niya akog sinusundo at hinahatid sa labas nang bahay.
Hindi ko siya mai-text kasi nakalimutan ko yung cellphone ko at hindi ako pwedeng
maki-text kasi hindi ko memorize number niya..
May balak pa mandin ka ako ngayon..
@rgh. NO CHOICE.
Papara na sana ako nang taxi para puntahan siya sa school nila pero biglang may mga
babaeng humarang sa akin.
Beatriz with her alipores gang.
“going to your boyfriend? I mean to you next target?”, beatriz.
Nagtawanan naman ang tatlo niyang alipores.
“kung gusto mo si Ryan, IYO na!! wala akong panahon sa’yo”, ako.
Naglakad na ako pero bigla niya akong hinawakan sa braso nang mahigpit.
“kukunin ko lahat nang sa’yo, make sure na nakatali sa’yo nang mahigpit ang next target
mo.. at talagang nagpaputol ka nang buhok, tingin mo naman bagay sa’yo?”, siya.
Well, yeah! nagpagupit ako kanina lang.. mas pinaiksian ko, may masama kasing alaala.
Pero hindi ito ang panahon para dun..
Tiningnan ko si Beatriz na mula ulo mukhang paa.. I mean mula ulo hanggang paa. Pero
pwede na rin yung first statement.
Then nag-smile ako. ^__^
“Make sure that your beautiful enough before you do that.. at etong buhok ko” ^__^
Sabay hawak sa buhok ko.

“inggit ka, pagupit ka rin.. 0h~ wait.. bagay lang kasi to sa medyo maganda ang hugis
nang mukha at hindi bagay sa isang mukhang baba na tinubuan nang mukha”, sabay
tanggal nang kamay niya.
Maganda naman si Beatriz, siguro ka-level na nang paa ko.
Uyyy!! Pasalamat siya, mataas ang level nang paa ko buti nga paa ko siya eh,
Pwee--- mukhang baba na tinubuan nang mukha in short mukhang ice cone sa haba nang
baba niya..
Maputi lang siya no? magsama sila ng EX ko.
Aagawin niya lahat sa akin, pati si ‘TAN’ (short for TANGA)
Napailing na lang ako.. (--.) (.--) (--.) (.--)
Nagsakay na ako nang taxi, tanda ko Danford University eh..
Babatukan ko talaga yun pag nakita ko siya. ihahanda ko na kamao ko Q(-_-Q)
Pag-intayin ba ako?!
Pagkababa ko sa taxi durmiretso ako sa gurad, binigay ang ID ko sa school at kumuha
nang ID pass. Nagtanong na rin ako kung san ang building ng archi?
Nagtanong naman ako sa mg archi kung nasaan ang papatayin ko na si Chad Ayala,?
Nasa gym daw.
Pagkapasok na pagkapasok ko sa gym..
“3 points shoot by number 18.. AYALA!!”, announcer.
Umakyat ako sa isa sa mga upuan para mapanuod ang laro nila..

Chapter 4.3
2nd Quarter na pala ang labanan nila..
May kaunti silang lamang.
“2 points by number 18.. ayala!”
Ang galing niya.
Yung paggalaw niya, para lang siyang nagsasayaw sa paningin ko.
Pawisan na rin siya kaya *Q* drool.
Sinapak ko nang mahina ang sarili ko at umiling-iling. (--.) (.--) (--.) (.--)
Hindi.. Hindi.. pero nakita ko ulit talaga siya at <(>Q<)> drool talaga.
Siguro maraming babae nakatingin sa kanya pag naglalaro, magaling din yung isa na kateam niya at may hitsura na rin pero iba siya.
Ngayon ko lang napansin na ang gwapo pala nang kumuha ng PERLAS ng
SILANGANAN sa akin..
Tamang-tama lang pala to siya para mamaya sa plano ko eh,
“End of 2nd Quarter.. Blue Sharks on the lead with 5 points”
Team pala nila Tan ang Blue Sharks, cool!
Pagkatapos na pagkatapos nang game ay nakita kong tiningnan niya ang CP niya at
parang hindi mapakali.
Tinatawag na siya nung isa pang may hitsura na magaling din magbasketball pero hindi
naman niya pinapansin..
Nagsilapitan na ang mga ka-team niya sa gitna nang court pero siya wala pa rin,
nagamamadali siyang lumapit sa coach nila..
At nakita ko na lang na tumatakbo siya papunta sa labas ng gym..
Hindi kaya dahil sa akin..
Nagmadali akong bumaba para mahabol ko siya.
Hindi pa siya nakakalayo sa gym ay..

“TAN”
Napalingon siya sa tawag ko. O.O
“s-sophia?”, para lang siyang natulala na ewan.
“sino pa ba?” psshh (-.-)
“yung buhok mo..”
“0h, nagpagupit ako.... teka nga lang, eto ba ang oras para pag-usapan ang buhok ko..
bakit kaya hindi ka bumalik sa game niyo”
“OO nga!”
“tsk.. masyadong nabighani sa ganda ko”, bulong ko.
“ano?”
“wala!, sabi ko bulok ka maglaro nang basketball”
“tsk”
Sa kabaliktaran!
Sabay na kami ulit pumasok sa gym at na-upo ulit ako sa kanina kong inuupuan at siya
naman ay naglaro na ulit mga ilang minuto pagkapasok namin.
“3 points! For Blue Sharks by number 18”
Ang galing talaga niya,..
--------------------------------------------------

Chapter 4.4
“and the winner----“
Hindi ko na pinakinggan,.. alam na eh.
Bumaba agad ako at lumapit ako sa quarters nila.
“Tan”
Lumingon naman siya at lumapit sa akin.
“sorry, hindi kita sinundo kanina”
“aray!” siya. Q(-_-Q)
“oo nga no? nakalimutan ko na yun.. sabi ko babatukan kita kapag nakita kita eh,”
“sadista”, bulong niya pero rinig ko.
“ngayon lang ba nakakita ang ka-team mo nang babae?”
“bakit?”
“yung mga mata nila luluwa na sa katitingin sa akin eh,” (.~_~) (.#_#) (.-_-) (.@_@)
(.0_0) (.<3_<3)
Lumingon siya sa ka-team niya nang biglang nagsalita yung isang may hitsura na
magaling din.
“hindi pero ngayon lang kami nakakita nang babae na binabatukan lang si Captain”
“oo nga,.. oo nga” sagutan ng mga ka-team ni tan.
“lalaki yan.. aray!” si Tan. =__= Q(-_-Q)
Batukan ko nga nang isa pa.
“ayyyyy…. Under na pala si captain ngayon eh, ang captain ni captain!” yung may
hitsura na lalaki.
Nagtawanan naman ang buong Blue Sharks.
“tumahimik ka Dan!”, sigaw ni Tan.
Ahhhh… si Dan pala yung may hitsura na magaling din.

“congrats nga pala”
“ha?”
“nakakaintindi ka ba? congrats nga!”
“ayos ba yung laro?”
“hindi”
“tsk. Sana pala hindi na lang ako naglaro” -____Sabay umalis siya sa quarters at naglakad papalayo.
“san ka?”
“magsho-shower, sasama ka? Tsk” (~.~)++++
Nagtawanan yung mga ka-team niya. Pumasok na siya nang shower room.
-----------------------------------------------Next Chapter > Meet The Parents!
*Vote and Comment sa may gusto, sa ayw wag pilitin baka pumayag*
#krix08 >> The Dream Prince Met The Sadist Princess

Chapter 5.1
“ayos ba yung laro?”
“hindi”
“tsk. Sana pala hindi na lang ako naglaro” -_____Sabay umalis siya sa quarters at naglakad papalayo.
“san ka?”
“magsho-shower, sasama ka? Tsk” (~.~)++++
Nagtawanan yung mga ka-team niya. Pumasok na siya nang shower room.
AHHHH!!! Ano ba pinagsasasabi nun?
Parang bata na naaway.
Lumabas na siya sa shower room at nakabihis na rin.
<(>Q<)> the wet look.
*iling**iling**sampal**sampal* (--.) (.--) (--.) (.--)
“a-ano? may pupuntahan tayo.. samahan mo ako!”
“okay!”
Naka-jersey pa siya..
Sumakay na kami sa sasakyan niya..
Bakit parang iba siya ngayon.. dahil ba sa sinabi ko kanina..
Like duh~ alam na naman niya na siya pinaka-magaling.. kailangan ko pa bang sabihin.
“dyan na lang sa tabi”
Nandito kami sa tapat nang bahay.
“okay”
Sabay baba niya.

Bumaba na rin ako, HALA! Baka masira balak ko kapag ganyan ang mood niyang lalaki
na yan.
Lumapit ako sa kanya na nakasandal sa car niya at naka-cross arms.
Humarap naman siya sa akin.
Nilapit ko yung mukha ko sa kanya.. then *tsup*
Hinalikan ko siya sa pisngi at ngumiti. ^__^
“ikaw pinakamagaling sa kanila, okay?” ^__^
“a-ano sabi mo”
“wala!”
“ulitin mo!”
“bahala ka diyan”
At umalis na ako sa harap niya.
“teka akala ko ba may pupuntahan tayo?”
“oo nga! Dito sa bahay”
“0h eh lagi naman tayo dyang napunta kasi hinahatid kita eh”
“iba ngayon!”
“panong iba?”
“ipapakilala kita kay mama at papa”
“ano?!”
“bingi ka ba o nagbibingibingihan lang?”
“pero—“
“wala nang pero pero”
“tingnan mo nga yang suot ko”
Tumingin naman ako sa kanya.

<(>Q<)> sa katawan ako napatingin hindi sa suot niya. *iling-iling.* (--.) (.--) (--.) (.--)
“oh anong meron?”
“yung suot ko, naka-jersey lang ako”
“ayos nga eh, ganda nang katawan.. at nang wet look” siyempre bulong ko lang yan.
“ano?”
“wala, sabi ko ayos yan.. basketball player din dati si papa nung college kaya
magkakasundo kayo, tara na!” hinila ko na siya papasok nang bahay kaya wala na siyang
nagawa.

Chapter 5.2
Nasa loob na kami nang bahay.
“Ma!!!”, tawag ko pagkapasok nang bahay.
“0h a---nak? Sino yan”, napatingin siya kay Tan.
“boyfriend ko Ma!”, sabay kapit sa balikat ni tan.
Nalaglag ang panga ni mama, bakit ba? masama ba na may boyfriend ako?
Eh kasi naman, lagi nila akong niloloko na para daw akong lalaki kung umasta kaya eto
nagdala ako nang matatawag na boyfriend para naman hindi na ako guluhin nang
magulang ko sa mga date date na lagi na lang nilang sinasabi.
“a-ah! oh pasok hijo.. pasok!” sabi ni mama kay tan.
“good afternoon po tita”
Nagpasok naman kami sa sala.
“sandali lang ha? ipaghahanda ko lang kayo? Nang makakain”
“si papa nasan Ma?”
“ahh.. pauwi pa lang daw siya, pinauwi mo daw nang maaga eh,”
“ahhh.. okay..”
Umalis na si Mama para kumuha nang makakain.
“sigurado ka ba dito?”
“oo, boyfriend naman talaga kita di ba?”
“okay, makikisakay ako sa gusto mo”
Siya sabay kindat sa akin at bumalik ang tingin sa TV na bukas.
*Q* the wink *Q* the jersey *Q* and the wet look.
*ennnkkk*
“0h asan na si Chloe? pinapunta ako nang maaga eh”

“Pa!”, tawag ko kay papa na kapapasok pa lang sa bahay.
“0h a---nak? Sino siya?”, sabay turo kay Tan.
Tumayo bigla si Tan at..
“boyfriend po nang anak niyo sir, gusto ko lang pong sabihin para mahingi ang permiso
nyong i-date ang anak niyo?”
Nalaglag naman ang panga ni papa sa sinabi ni tan.
Nice!. Ano ka ngayon papa? Niloloko mo ko ha?
Biglang dumating si Mama at tinaas ang panga ni papa na nahulog.
Hahahaha. Priceless ang mukha ni Papa.
“a-ah! b-boyfriend ka pala ni Chloe”
“yes sir, Chad po”
Sabay lahad nang kamay para makipag-shake hands.. nakipagshake-hands naman si papa.
“0h kumain na kayo..”, si mama na nilapag ang mga pagkain sa lamesa.
Tinulungan naman ni Tan si mama nang pagaayos nang kainan.
“aba’y masipag na bata pala to eh,”, si Mama.
“hahaha” tumawa na lang ang timang.
Naupo na kaming dalawa na magkatabi at sa harap namin sila papa na katabi si mama.

Chapter 5.3
Nakaupo na kaming apat.
“player ka?”, tanong ni papa.
“yes sir, in the past I’m into karate only then I started to play basketball in college.”
“ahhhh… sana makalaro kita minsan, ano nga ulit pangalan mo?”
“sabi nga po ni sophia magaling daw kayo maglaro, sana po sa next time makalaro ko
kayo,.. Chad po, Chad Ayala, sir”
“Ayala? Ikaw ang anak ni Mrs. Ayala nang Ayala Corporation?”
“opo”
“kilala mo sila hon?” tanong ni mama kay papa.
“hmmm.. nakakasama ko lang sila minsan sa mga business gatherings kaya nakilala ko si
Mrs. Ayala”
“ahhhh….” Si mama.
OO nga no? ngayon ko lang napagtanto na Ayala siya at baka konektado siya sa Ayala
Corporation.
Mayaman pala ang tanga na to’
Hinayaan ko lang silang mag-usap usap.
Magaling si Tan! Hindi siya kinakabahan.
“don’t call me sir, tito na lang”
“hahaha sige po tito”
“oh eh kaya naman pala nag-aayos na itong si Chloe kasi may boyfriend na pala siya, at
nagpagupit pa 0h! nagpapaganda para sa’yo baka daw maagaw ka eh,” singit ni mama.
“Ma!” >.<
“hahahaha” nagtawanan naman yung tatlo. Happy family ganon?
“oh siya! kumain na tayo” si mama.

Nagkainan lang naman kami at nag-usap sila papa at si tan sa sala., siguro about sa
basketball o business yan.
Nandito kami sa kusina ni mama at nag-aayos ng kinainan.
Wala naman kasi si Aling Tess ngayon na kasambahay namin.. day-off siya. isa lang din
siya na kasambahay namin kasi nandito naman daw si mama at kaya niya pang tumulong
sa mga gawaing bahay.
“nakikita ko na mahal ka niya at kaya ka niyang alagaan” si mama.
“ano po mama?”
“sabi ko, mahal ka niyang si Chad at kaya ka niyang alagaan.. alam mo bang yan din ang
nakita ko sa papa mo kaya hindi ko na siya pinakawalan”
Mahal ako nung ugok na yun? eh di ba napilitan lang naman siya na maging boyfriend
ko..
Hindi ko na nasagot si mama at nagpatuloy na kami sa paghuhugas.
Pagkatapos naming maghugas ay naglalakad na kami sa sala papunta kay papa at tan
nang marinig namin ni mama na nagtatawanan ang dalawa habang nakangiti ^__^ ^__^
“ayos pa siya sa papa mo”, bulong ni mama.
“Ma! Naman.” >\\\\<
“basta ang akin lang, wag mong sayangin ang ganyang lalaki na dadaan sa’yo”
Napatahimik ako sa sinasabi ni Mama.
Nasa sala na kami kasama nang dalawa pero nakatayo pa kami ni mama.
“mukhang nage-enjoy ang dalawa nating lalaki dito ah” si mama.
“nakakatuwa kasi tong si Chad, sabi niya para daw lalaki ang anak natin tas binato pala
siya sa ulo” si papa.
“0h talaga? Ito talagang si Chloe” si mama.
“Gabi na ah! baka kailangan nang umuwi nyang si Chad”, patuloy ni mama.
“sige po tita, tito. Salamat po”
“chloe, ihatid mo si Chad sa labas” si mama.

“opo”
“sige, sa susunod laro tayo ha?” si papa.
“opo tito.”
Lumabas na kaming dalawa, ihatid ko daw eh..

Chapter 5.4
Nasa labas na kaming dalawa.
“nakakatuwa pamilya mo. hahaha” ^___^
“happy family nga kayong tatlo kanina, pinagtulungan pa ako” >.<
“hahaha, hindi naman eh.” ^__^
“bahala ka nga!”
“sige na, labas na!” taboy ko sa kanya.
“hahahaha... galit na si ISTA!”
“ISTA?”
“oo, TAN ang tawag mo sa akin.. ISTA sa’yo”
“bakit naman Ista?”
“sadista ka kasi”
“tsk.”
“nag-tsk ka, nakakatuwa ka”
Eto talaga para *tsk* lang, eh kasi naman nagagaya na ako sa kanya.
“umuwi ka na, ingat”
“sa susunod, ikaw papakilala ko kay mama!”
“ano?! ayaw ko nga!!”
Tumalikod na ako sa kanya pero bigla niya akong hinila sa braso.
“NO! you’re my girlfriend at dapat legal tayo.. may nakalimutan ako”
Bigla siyang lumapit sa akin at..
“ano bang nakalimutan m—hmpf”
Nabato ako sa kinatatayuan ko.

Ano ba tong lalaki na to?!
Nilapat niya ang labi ko sa labi niyang malambot.
:* he shut me up using his soft and gentle lips.
Lumayo na siya at ngumiti sa akin sabay pinatong ang dalawang kamay sa braso ko.
“bye! Sa susunod ipapakilala kita kay Mama para naman legal na tayo, okay? Ista!”
Sumakay na siya sa sasakyan niya at pinaandar na niya.
A-ano yun?
>.< bat siya ganun. >/////<
Pumasok na ako sa bahay at diretso sa kwarto ang lola mo.
Humiga sa kama at kinuha ang unan at tinakip sa bunganga ko saka ako sumigaw..
“kyaaaaaaaaaa” pero hindi masyadong rinig dahil sa unan.
Napahawak ako sa labi ko.. ang True First Kiss ko sa kanya,..
Ano bang nangyayari sa akin…
Kinikilig ba ako?
Kinikilig ako?
AKO?? KINIKILIG?? <(>0<)>!!!
Waaaaa!!!!!
>Chad’s POV<
Nakakatuwa ang pamilya niya.
Pati yung mukha niya nung ginawa ko yun..
Bakit ko ba ginawa yun?!
Kasi boyfriend naman niya ako di ba? kaya ayos lang yun.
Siya nga nahalik sa akin eh, sa pisngi nga lang.

Tapos kanina, ewan ko ba kung ano ang nangyari sa akin nung sabihan niya ako nang
‘hindi daw ayos laro ko/hindi ako magaling’. Parang ang bigat sa pakiramdam, siguro
dahil unang beses may nagsabi ng ganon? TAMA BA? tsk* ewan.
Umuwi na ako sa bahay…
-----------------------------------------------------A/N:
Masyado ata akong nikikilig sa dalawa? Hindi pwede!! akin lang si Chad ihhhhh!!!
Kasura naman.. yanu! Pero sino ba naman ang hindi kikiligin sa kanilang dalawa >.<
nakakatuwa yung family ni Sophia, hahaha ^___^v sana lahat nang family nang babae
ganun pag magpapakilala ang boyfii nang kanilang unika hija. ♥♥♥
Next Chapter > Date!
*Vote and Comment Please*
#krix08 >> The Dream Prince Met The Sadist Princess

(A/N: alam nyo yung writer’s block, AYUN! Hahaha nahirapan ako dito kasi tapos na
yung ibang Chapter katulad ng Chapter 6 tapos dito wala akong maisip pero ginawa ko
yung best ko, okay! Read na guys!)
Chapter 6.1
>Chad’s POV<
“Date?!?!”, napasigaw na lang ako habang binabasa ang text niya.
“si captain niyayayang mag-date” si dan.
“LOKO!”
“hahaha iba na talaga ngayon ang babae no?”
Iba, ibang-iba lalo na ang isang to’ =__=
Pano ba naman nagtext sa akin:
~wag mo na akong sunduin ngayon after ng practice nyo. Sa Sunday mo na lang ako
sunduin sa bahay, date tayo.. ang umayaw may batok na makukuha pag nakita ko :* ~
May :* pa na nakalagay!
Ano ba nakain nang isang to? Hahaha ^___^
“okay, practice na kayo. Hatiin natin ang team sa dalawa para maglaban”, coach.
Dumating na si coach bago ang try-out namin dati.
“okay!!”, sigaw nang team.
At natapos na ang practice namin..
Nagda-drive na ako nang bigla akong mapatigil.
Teka? San ba ako pupunta?
Pagtingin ko sa daan ko, okay balik tayo.. papunta pala to nang Peñamonte High School,
sabi nga pala niya wag ko na daw siyang sunduin at may DATE daw kami sa Sunday.
Nasanay lang naman ata tong sasakyan ko na dun nadaan after nang class o nang practice.
Sasakyan nga lang ba?

Oo, yun lang yun..
So may date na ako sa sunday, sabado naman bukas kaya ayos lang.
At katulad nang sinabi niya, sinundo ko siya sa bahay nila at nasa labas na ako.
Late nga ako nang konti eh, konti lang naman.
*dingdong*
Nagdo-doorbell na ako sa gate nila.
Sumalubong sa akin ang isang babae na ganto ang mukha (~~.)++++
Para atang gusto ko nang umuwi at matulog na lang. -___Pagkabukas niya nang gate sa halip na papasukin ako ay lumabas siya at..
*pak* \(-_-\)
*toink* Q(-_-Q)
“aray!”
“late ka!” +__+
“5 minutes lang eh,”
“10 minutes kaya”
Tama bang isang sampal at batok ang salubong sa akin. =__=
“tara na!”
Napatingin ako sa kanya.. (.~~)”???
“bakit ganyan suot mo?”, tanong ko.
Nakapang-bahay lang kasi siya.
“your late kaya nagpalit na ako, ayoko na makipagdate.. BYE!” siya
Sabay lakad na papasok nang bahay nila ulit.

Chapter 6.2
WHAT?
Hinawakan ko siya sa braso nang mahigpit..
“NO! may date tayo..”
“wala!”
“meron”
“ayaw ko!”
“gusto ko! magbihis ka na ista.”
“hindi ako magbibihis bahala ka!”
“bahala pala ako Ista eh,”
“ahhhh!!! Ano bang ginagawa mo TAN!!!!!” >.<
“bahala ako di ba” ^__^
Bigla ko siyang binuhat at pinasok sa kotse ko.
Sumakay na rin ako, bababa na sana siya pero hinila ko siya at inakbayan.
“ako bahala di ba?”
“ahhhhh!!!! Kidnap!!!”
“hahaha... kahit magsisigaw ka walang tutulong sa’yo”
Umiiral na naman pagka-iba nang ugali ko pagdating sa taong to’
Yung pagiging calm ko minsan nagiging wild at.. basta!
Pinaadar ko na yung sasakyan..
Bahala ka! May date tayo sa gusto at sa gusto mo. kaya no choice ka sa kin kahit nakapang bahay ka pa.
“san ba tayo pupunta at anong gagawin natin?”
“sa mall, magda-date!”

“DATE SA MALL!? Nakikita mo ba ang suot ko” 0___0
>Sophia’s POV<
“DATE SA MALL!? Nakikita mo ba ang suot ko” 0___0
“oo, simple pero maganda”, sagot niya.
Okay! sige hindi na ako magbibihis, maganda na pala ako eh, ^___^
“bakit ka nga pala nagpagupit?” tanong niya.
“ahhh… hindi ba bagay? Kasi sabi nang EX ko bagay daw sa akin ang mahaba ang
buhok tapos kaya ---“
“mas bagay sa’yo yan”
“h-ha?”
“ang sabi ko mas bagay sa’yo yan, mas bumata ka sa itsura mo.. kaya wag kang makinig
sa EX mo”
Okay sabi mo eh,.
Lagi na palang ganto ang gupit ko.
Iling-iling-iling… (--.) (.--) (--.) (.--)
Anong sabi ko?
LAGING GANTO? para ano, para ba lagi din akong maganda sa kanya? <(>0<)>
NO-NO-NO-NO!! hindi, ang ibig kong sabihin para mas maganda akong tingnan nang
ibang tao.
Nag-mall na kami at katulad nang inaasahan.
Nakatingin sa amin ang karamihan nang tao, hindi ko alam kung sa gwapong nilalang sila
natingin o sa magandang ako na naka-pangbahay lang pero atleast nasabihan nang simple
at maganda.

Chapter 6.3
Nakarinig pa kami nang mga usap-usapan.
“ang gwapo niya”
“uyy!! Girl pakipulot naman nang panty ko, nahulog eh!”
“grabe! Hottie”
“pero may girlfriend na eh”
“wala akong pakialam!”
Tiningnan ko ang mokong, ABA! Ngumiti pa sa mga babae. (.~~) ^__^
“0h my ghad!! Nag-iinit ako”
“ako din!”
“pwede ko ba siyang hilahin sa banyo”
GRABE LANG!! ano ba naman tong mga to!
Bigla ko siyang hinawakan sa braso niya..
“wag kang ngumiti sa iba, babatukan kita!” ako. =___=++++
Bigla niyang nilapit ang bibig niya sa tenga ko.
“selosa”, bulong niya.
“uyyy hindi ah! sige, ngitian mo na pala sila” sabay bitaw ko sa braso niya.
F.Y.I. hindi ako selosa no!!
HINDI TALAGA!! >0<
Nakakaasar siya.. >.<
*toink* Q(-_-Q)
“aray!, bakit na naman?”
“wala lang, tanga ka kasi”

Binatukan ko nga nang isa.. tapos naglakad ako ng medyo mabilis kaya nasa una niya
ako.
“sadista”, bulong niya pero rinig ko naman.
Sadista talaga ako no! masanay na siya.. +__+
-------------------------------------------------@rgh. Dafuq!? Bakit ba ito ang pinili niyang panuorin?
Piliin ba yung romantic na movie?
Ang gusto ko, yung mga actions.. BAKIT ITO??!! +___+
Akala ko naman actions din ang pipiliin niya katulad nung mga The Avengers kasi yun
ang gusto nang mga lalaki.. yun ang alam ko kaya pinayagan ko siyang pumili nang
movie..
Bakit ito pinili niya?
Hindi ba siya na-bobored?!
Ganito kasi yung kwento nang movie na pinapanuod namin sa cinehan.. YES! nasa
cinehan kami..
Kwento: Nag-meet si boy at girl tapos nagmahalan sila.. Humadlang ang friends ni boy at
parents ni girl tapos gumawa sila nang paraan.. nagtanan sila tapos out of nowhere iniwan
si girl ni boy tapos after 3 years malalaman ni girl na may sakit pala si boy 4 years ago pa
kaya siya iniwan tapos makikita niya si boy at…
Poof—inaalagaan na siya ngayon ni girl at parang magpapaalam na si boy..
*yawn* Siguro tulog na yung kasama ko.. hindi kasi nagalaw..
Pagtingin ko..
T__T
Okay! gising siya. pero…
WHAT DAFUQ?!!

Chapter 6.4
WHAT DAFUQ?!!
Lalaki ba siya, bakit umiiyak siya sa mga ganto?!
“lalaki ka ba?” out of nowhere kong tanong habang nakaharap sa kanya.
Naninigurado lang ako baka mamaya iba na pala Boyfriend ko.. (~.~)++++
Bigla niyang pinunasan yung mga luha niya sa pisngi..
“bakit mo natanong? Dahil naiyak ako.. hindi naman ibig sabihin na na-touch ang lalaki
sa movie ay bakla na di ba?” firm na sagot niya.
OO nga naman pero—
“excuse yan”, hindi na ako nakatingin sa kanya nang sinabi ko yun.
“bakla nga ata”, bulong ko sa kabilang side, wala naman kasing nakaupo.
“ano sabi mo?”
“wala!!.. bakla”, siyempre bulong lang yung bakala no!
“bakla?” patanong niya.
“OO bakla ka!” humarap na ako sa kanya.
“ulitin mo”, sabi niya..
Hala!! Iba na yung mukha niya, may killing aura na siya.. =___=++++
Siyempre hindi ako nagpahalata kahit takot na ako no!
“bakla!” ako sabay talikod ulit sa kanya.
OH MO!! nakakatakot pala siya.
Bigla niya akong hinawakan sa balikat kaya tumaas lahat nang balahibo ko sa katawan.
>.<
“lalaki!! I’ll prove it to you”, bigla niya akong hinarap.
OH MO!! a-anong prove yun?!

<(>0<)> ito na ba yung sinasabi nila na gagawin ang lalaki kapag tinawag mo siyang
bakla?!
0h No!! 0h No!!
Nanginginig na yung buo kong katawan..
Hinila niya ang ulo ko palapit habang lumalapit din ang ulo niya..
Ano bang ginagawa nang lalaki kapag tinatawag silang bakla.. delikado daw yun eh,
Palapit na yung mukha niya sa mukha ko.. hindi kaya… hindi kaya ang tinutukoy nilang
delikado ay.. Oh Mo!!
Mga 3 inches na lang ang layo nang mukha namin..
Hala!! Hala!! 3 inches.. 2 inches..
1 inch at…
“excuse me mam at sir! Ahmm.. bawal po kasi sa cinehan ang ganyan mam at sir!”, yung
girl na taga-bantay sa cinehan.
Bigla niya akobng binitawan at umupo kami nang maayos. <\\\\< >////>
Humarap siya sa left at ako naman sa right kaya magkalayo tingin namin sa isa’t-isa.
kyaaaaaa TT0TT nakakahiya yung nangyari.. pano na to?!
Akala pa nung girl sa cinehan na gumagawa kami nang milagro dito sa kasulok-ulukan,
kadilim-diliman at kataas-taasan..
papatayin ko ang lalaki na to eh, ano bang iniisip niya kanina? Pati reputasyon ko sa
cinehan nadadamay eh,.. +____+
Delikado pala talaga kapag tinatawag mong bakla ang isang lalaki.. delikado.
Natapos na ang pinapanuod namin..
At siyempre walang miracle na naganap sa movie kaya namatay si boy at naiwan si girl
na solo..
Hindi ko siya tinitingnan pero ayon sa aking peripheral vision ay hindi na siya umiiyak.
Siguro hindi na rin niya naintindihan yung movie gawa dun sa nangyari.

Ayan naaalala ko na naman. >0<
Lumabas na kami.. magkatabi kaming naglalakad palabas pero may distance.
Sa next destination naman daw kami,. sa…
~!MoonLand!~
Para siyang mini-enchanted kingdom or star city kasi may mga rides at kung anu-ano pa.

Chapter 6.5
>Chad’s POV<
SH.T
Dahil dun sa ginawa ko, hindi ko tuloy siya maka-usap nang maayos.
Mas ayos sana kung natuloy na lang eh, kaso nakita pa nung babae sa cinehan kaya lalo
akong naiilang sa kanya.
Nandito kami sa ~!MoonLand!~
Simula kanina hindi pa kami nag-uusap.
“ah-Ah! dun muna tayo oh!”, naglakas loob na akong kausapin.
Tumungo lang siya at nagpunta na kami sa isang bench.
“bibili lang ako nang makakain, dito ka muna”, paalam ko.
Tumango ulit siya..
Halatang pati siya naiilang sa nangyari. >___>
Gusto ko lang namang patunayan na hindi totoo yung hinuhusga niya eh,
Bumili ako nang makakain namin pati na rin nang ice cream as usual vanilla sa kanya.
Naglalakad na ako palapit nang may mapansin ako.
Agad akong lumapit ako sa kanya at sa kasama niya..
Kaalis ko lang may lumalapit na agad na lalaki dito.
Ewan ko lang pero parang gusto kong basagin ang panga nung lalaki. =__=+++
“ista!”, tawag ko.
“0h! andyan na pala yung BOYFRIEND KO!”, sabi niya.
Natuwa naman ako dun sa sinabi niya. ^__^
Lumapit siya sa akin.

“sino siya?”, tanong ko kung sino yung katabi niya na ngayon ay makaupo sa bench.
“ah! wala lumapit lang.. number ko daw eh, kaso sabi ko may boyfriend ako.. ayaw
namang maniwala”, siya.
Tiningnan ko yung lalaki.
May balak siyang agawin tong babae na to’ eh kung titingnan ko ang katawan niya para
namang natutumba na sa isang suntok.. (.~~)+++
“boyfriend, pare!”, sabi ko sa lalaki.
Ngumiti naman tong katabi ko nang sabihin ko yun. ^___^
Umalis na yung lalaki kaya naupo kami ulit sa bench.
“0h!”, abot ko sakanya ng vanilla ice cream at nang ibang pagkain. (.--)--> (--.)
Kumakain na kami nang mga binili ko.
“sa susunod, sapakin mo agad ang lalaki na lalapit sa’yo”
“ha?!”
“wag kang basta basta makikipag-usap sa ibang lalaki?”
“bakit?”
“dahil may BOYFRIEND ka”
“eh pano kung ayaw ko?”
“basta gawin mo na lang”
“pano kung crush ko yung lalaki?”
Tumingin ako sa kanya nang seryoso.. +__+
Tumungo naman siya.
Yun kasing lalaki kanina sarap tanggalan nang panga eh, (~.~)++++
“seloso”, bulong niya rinig ko naman.
“hindi.”

“talaga?”
“oo”
“okay! sabi mo eh”, siya =__=
Hindi naman talaga di ba?
Di ba pumayag lang ako sa boyfriend-girlfriend na to dahil kay Andrew at para hindi
masaktan si Chloe.
Yun nga lang ba?!
OO YUN LANG!!

Chapter 6.6
At nagpatuloy na kaming kumain.
Nang matapos kaming kumain ay nagdecide kami nang sasakyan naming rides pero.
“dun tayo sa haunted house”, siya.
“sa ferris wheel.”. ako
“sa haunted house”
“sa ferris wheel..”
“haunted house”
“ferris wheel”
5 minutes pa kaming nagtatalo.
“okay jock n’ poy tayo, sinong manalo siya ang masusunod” siya.
“okay.” simpleng sagot ko. =__=
“okay!”, siya.
Nag-position na kami para sa jock n’ poy.
“jock n’ poy, halle halle hoy, sinong matalo siyang unggoy”, siya.
At…. < (gunting) O (bato)
“aaahhhhhhh!!!!! okay ferris wheel na!”, siya. <(>0<)>!!!
Ako panalo eh, hahaha
“hahahaha” napatawa na lang ako. ^___^
Nagdadabog siyang naglakad papunta sa pila nang ferris wheel..
Halatang ayaw niya.. nauuna siya sa akin maglakad..
Hinabol ko siya at hinawakan ang kamay niya.
“tara!”

“oo nga sa ferris wheel”
“hahaha nakakatuwa ka” ^___^
“tatawa pa! akala mo naman kung sinong gwapo pag natawa”
“hindi ba” hinarap ko ang mukha ko sa kanya at nagpa-cute, sa kanya ko lang to ginawa.
(*3*)
Hahahaha tingnan ko nga kung tatalab, sarap niya lokohin eh,
“h-hindi! tara na nga sa ferris wheel” *Q* iling-iling-iling (--.) (.--) (--.) (.--) *stare* (~~.)
“No!”
“ha?”
“sa haunted house tayo, tara na!”
Hinila ko siya papunta sa pila nang haunted house.
Hindi naman sa takot ako.. ayoko lang nang masyadong maingay kaya ayaw ko dito kasi
syempre may mga sisigaw dito.
Pero okay lang.. dahil ito naman ang gusto niya.. ^__^
Hawak ko pa rin ang kamay niya sa pila.
Nilalaro ko yung kamay niya.
Ayos lang naman siguro di ba? I mean boyfriend naman niya ako. ^___^ AYOS!
“nginingiti-ngiti mo?” tanong niya
“wala” sabay pindot ko sa ilong niya.
“@rgh! Wag mo kong ganyanin”
*toink* =__= Q(-_-Q)
“aray, ang sadista mo Ista ka talaga!” ako.
Tama bang batukan ako?
“tama lang yan”

“okay 10 pairs” sigaw nung nagpapapila sa haunted house.
Malapit na kami kaya kasama kami sa 10 pairs.
----------------------------------------------

Chapter 6.7
“0h! bitawan mo na ako”, ako.
“haaaa….. haaaaa….” Hingal na hingal na siya.
Paano namang hindi eh kung makasigaw akala mo may microphone na dala pagpasok sa
haunted house tong kasama ko.
Tapos kung makahawak sa braso ko parang gusto nang ihiwalay sa katawan ko yung
braso ko.
Akala mo kung sinong matapang na sadista, mga fake na multo lang pala ang
makakapag-pairit dito. Tsk.
“upo muna tayo haaa…. haa…”, sabi niya
Pati ako napapagod sa kanya eh,
“okay”
Umupo kami sa malapit na upuan.
After 10 minutes.
“Roller Coaster tayo” siya.
“okay”
After 10 minutes.
“haaa…. haaaa..” siya.
As usual SIGAW lang niya ang narinig ko, nakalimutan kong magdala ng pantaklob sa
tenga.
“umupo muna tayo”, siya.
“okay”
Palakad na sana kami nang makita niya ang Photo Print Machine na malapit sa amin.
Parang katulad nung Photo Machine nung Foundation day namin dati, yung magpo-pose
ka tapos after nang 3 shoots ay makukuha mo na yung picture.
“gusto mo?”, tanong ko sa kanya kasi nakita kong kanina pa siya nakatingin.

Tumungo siya kaya hinawakan ko ang kamay niya at pumasok kami sa Photo Print
Machine.
Pinindot ko na yung machine.
*click*
1st shot = Tsk, para namang hindi kami magboyfriend-girlfriend nito.. nakangiti lang
kami pareha sa camera tapos medyo magkalayo.
*click*
2nd shot = Hahaha nagulat siya, BAKIT? masama bang halikan siya? girlfriend ko siya
ah! at sa pisngi pa lang yun.
“aray!”, ako.
Pinalo ako sa braso.
“bakit mo ginawa yun?”, siya.
“bakit? girlfriend kita! Wag kang magulo 3rd shot na, humarap ka dun!”
Napansin kong namula siya pero humarap na kami sa camera. (>///<) (^__^)
“hmpf---“
*click*
3rd shot = I kiss her.. sa Lips. (.^^) (_ _.)”
Pinalo ako ulit sa braso pero mas malakas.
“aray!”
“nakakasura ka!” sabay labas sa Photo Print machine.
“ayaw pa, gusto rin naman”, bulong ko.
Kinuha ko yung picture namin, ang cute nang mukha niya. amp! Hahaha
Dinikit ko yung 3rd shot sa likod ng Cellphone ko, habang nakangiti. (.^^)
Binigay ko rin sa kanya yung picture, at napansin kong nilagay sa cellphone niya yung
2nd shot namin.

Gusto rin naman aayaw-ayaw pa!
“anong tinitingin-tingin mo?”, napansin na nakatingin ako sa kanya.
“ang cute mo” sabay pisil ko sa ilong niya.
“wag mo kong ganyanin” >.<
Hahampasin sana ako nang kamay niya pero bigla kong hinawakan yun.
“tara na!”, sabi ko sabay hila sa kanya. (^___^) (>////>)
I never thought na siya ang makakapagpabalik nang pagiging makulit ko, siguro kung
hindi niya ko sinabihan nang: take the responsibility ay hindi ako ganito kasaya ngayon
at nagluluksa pa rin ako sa nangyari sa amin ni Chloe, pero iba na dahil nandito na siya.
Tinapos namin lahat nang rides sa ~!Moonland!~.
At ngayon naka-upo na naman kami sa isa sa mga bench.
Parang nagdala lang ako nang bata na first time sa ganto.
Tumingin ako sa kanya habang nakaupo kami.
“pffff”, ako.
“bakit?… haaa… haaaa….”, hingal na hingal pa rin siya.
“hahahaha, tingnan mo nga yang mukha mo” ^___^
Kumuha siya nang salamin habang tumatawa ako.
“ang sama mo”, siya sabay hampas sa braso ko.
Eh kasi naman yung mukha niya tapos yung buhok niya ang gulo-gulo na. hahahaha
Ibang – iba to, walang pakialam sa kung anong tingin nang kasama niya sa kanya kahit sa
boyfriend niya..
Noon kasing kami ni Chloe parang good sides lang ang nakita ko sa kanya, yung mga bad
sides niya nakikita ko kapag kasama niya siAndrew.. ngayon ko lang nalaman ibig
sabihin nun, na napapakita mo ang bad sides mo sa taong komportable ka.
Tiningnan ko ulit siya.

“pffff---hahahahaha”
“@rgh.. wag mo kong tawanan”
“okay. hahaha.. sorry, sorry”
After 1 hour.
Kumain kami at unulit ang ibang rides.
Nasa ferris wheel na kami na medyo mabagal lang ang ikot.
“ang ganda dito ano?”
“oo, maganda nga”, sagot ko habang nakatingin sa kanya.
“wag ka ngang tumingin sa akin”, >.<
“bakit?” (.^^)”?
“@rgh, basta wag! Babatukan kita kapag tumingin ka sa akin.
Hindi ko pinansin ang sinasabi niya, nakatingin pa rin ako sa kanya.
Ang ganda niya.
At akin lang siya.
“sabing wag eh!!!”, babatukan na sana ako pero hinawakan ko ulit ang kamay niya.
“salamat”, sabay halik sa kamay niya.
“e-ewan ko sa’yo”, (>.>)
Nagbaba na kami nang ferris wheel at hindi pa rin siya makatingin sa akin.
(.^^) (>.>)
(~.~)+++++ nag-init ang dugo ko, napansin ko na naman na may mga lalaking tumitingin
sa kanya, P.TNG.N. kasasabi ko pa lang na akin lang siya eh,
Kanina pa itong mga lalaki na to eh, pagkadating pa lang namin sa ~!MoonLand!~ para
atang sinusundan pa kami.
Hinawakan ko ang kamay ni Ista,

“tara na”
“bakit?”
Baka makabasag ako nang mukha kapag nandito tayo eh, baka hindi ko mapigilan ang
sarili ko.
“basta! Tara na!”, ako.
“nag-eenjoy pa ako eh, sige na nga! Tara na! pero san tayo?”
“ako bahala”
Hinila ko na siya, inakbayan ko siya at tiningnan ko yung mga lalaki -___-+++++
Umalis na kami at sumakay sa sasakyan ko.

Chapter 6.8
“bakit dito?”, tanong niya.
“lagi kasi kita ditong nakikita, kaya baka gusto mo dito”
“okay, tara sa park tayo”, siya
Nasa Autumn Park kasi kami.
Umupo lang kami sa swing.
“bakit ka laging nandito?”, tanong ko.
“hmmmm… bakit nga ba?!”
“hahaha hindi mo alam?”
“hmmm.. para kasing sobrang sarap dito, yung kapag nandito ka ayos lang kahit wala
kang isipin..”
“ahhhhh…..”
“eh bakit ka naman nandito nung araw na sinampal kita?”
Ipinaalala pa yung sampal. Tsk.
“may magandang alaala lang na nandito”
“hmmmm… hahaha, kaya rin siguro gusto ko to’ kasi dito ako dinala ni Ryan nang first
date namin.. almost 2 years din kami nun blah blah blah blah”
Parang nag-init yung dugo ko sa sinabi niya.. hindi ko namalayan na niyuyukom ko na
pala yung palad ko.. (~.~)++++
“hoy!” bigla niya akong tinapik.
“h-Ha?”
“hindi ka naman nakikinig eh,”
“sorry.”
Nakaramdam lang naman ako nang pakiramdam na ang sarap basagin nang mukha nung
EX niya na gwapo DAW.

“ahmmm.. mabuti pa siguro na umuwi na lang muna tayo”, ako.
“hmmm… osige”, siya
Tumayo na kami at naglalakad nang may biglang humarang sa amin.
“nandito lang pala ang lalaking matagal na tayong tinataguan”, boy 1.
“may kasama na naman na bagong babae”, boy 2.
“tanda mo pa ba kami?” boy 3.
“kami na sinabihan mo na ‘maybe your lacking in the DICK area’”, boy 4.
SH.T
Napapalibutan kami ngayon nang isang grupo nang lalaki.
Sigurado ako na isa lang ang pakay nila… at yun ay AKO na akala nila ay si ANDREW!
ano bang gulo ang pinapasok nang kapatid kong yun?!
----------------------------------------------------A/N:
0h 0h!! our bidas are on trouble.. ano ang gagawin nila lalo pa at may kasama si
Chad na babae?! inakala pa nang mga lalaki na siya si Andrew! anong gulo to? At sinong
nakakatanda sa gang/group na yan? sa mga nagbasa nang My Double Prince? Remember
nyo pa?!
Next Chapter > Malas! pero Swerte!
*Vote and Comment Please*
#krix08 >> The Dream Prince Met The Sadist Princess

Chapter 7.1
Tumayo na kami at naglalakad nang may biglang humarang sa amin.
“nandito lang pala ang lalaking matagal na tayong tinataguan”, boy 1.
“may kasama na naman na bagong babae”, boy 2.
“tanda mo pa ba kami?” boy 3.
“kami na sinabihan mo na ‘maybe your lacking in the DICK area’”, boy 4.
SH.T
Napapalibutan kami ngayon nang isang grupo nang lalaki.
Sigurado ako na isa lang ang pakay nila… at yun ay AKO na akala nila ay si ANDREW!
ano bang gulo ang pinapasok nang kapatid kong yun?!
Bigla akong kinuhit ni Ista!
“ikaw! Ang dami mong gulong pinapasok!”, bulong niya. (~.~)++
“hindi ako yan” =__=
“tsk, pati ba yan ide-deny mo? eh tingnan mo nga yung mga mata nila, parang gusto ka
na nilang ilibing nang buhay”, siya.
(.~_~) (.#_#) (.-_-) (.@_@) (.0_0) (.%_%)
“wala akong alam diyan”
“ANONG PINAGBUBULUNGAN NYO DYAN?”, Boy 5.
“baka nagpapaalam na siya sa babae niya” Boy 6.
Nagtawanan naman sila.
“tapusin na natin to!”, bulong niya.
“tatakbo ka?”, ako.
“ULUL!! Takbo!? Hindi yan uso, eto ang uso!!”, siya sabay sipa sa mukha nang isang
lalaki.
“hoy miss, wag kang sumama dito.. baka madamay ka pa!”, boy 7.

*b0ogsh*
Sinipa naman ni Ista yung Boy 7.
Ting..Ning..Ning..Ning..
Knock-Out!! @__@
“aba! Gusto atang makatikim nung babae”, boy 8.
Susuntukin na sana si Ista pero hinarangan ko nang kamay ko at inikot sa likod niya saka
ko siya sinipa nang malakas.
“okay! game na!”, si Ista.
Wala na akong magagawa..
Sumugod na sila..
*b0oogsh*
*thugsh*
*b0oogsh*
*thugsh*
*b0oogsh*
*thugsh*
*b0oogsh*
*thugsh*
*b0oogsh*
*thugsh*
Grabe!! Para siyang lalaki kung makipag-laban.. hahaha ewan ko kung matatawa ako o
matatakot.
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Kawawa nga yung mga nakakalaban niya, ako kasi pinapatulog ko lang pero siya
mukhang pinapatulog na talaga niya nang PANGHABANGBUHAY..
*b0oogsh*
*thugsh*
*b0oogsh*
*thugsh*
“ano wala na ba?!” tanong ni Ista sa mga lalaking nakahiga sa lupa.
Biglang bumuhos ang ulan nang napakalakas.
“tara na! naulan na!”, ako.
“hindi, sandali lang.. ang lakas nang loob niyo ha!”, siya sabay sipa sa isang lalaki na
nasa lupa. @__@
Yan ang tinatawag na B-R-U-T-A-L!!
Pinigilan ko na siya..
“tara na! naulan na nang malakas!”
Hinila ko na siya papunta sa sasakyan..
Nakakatuwa ang babae na to’
Bakit naman umulan pa nang malakas..
Ang layo pa mandin ka kung saan ko pinark yung sasakyan..
Tumakbo lang kami nang tumakbo habang hawak ko ang isa niyang kamay.
Ang tagal namin bago kami nakapunta sa sasakyan, mabuti hindi namin nadala lahat nang
gamit namin, iniwan niya kasi shoulder bag niya tapos ako, iniwan ko cellphone at wallet
ko kanina.
Pumasok agad kami nang sasakyan..
“ang lamig”, siya habang hinihimas yung dalawa niyang braso.

Hinubad ko yung polo ko, may shirt pa naman sa loob eh..
Nilagay ko sa balikat niya,
“suot mo”, ako.
“hindi ayos lang—“
Tinakpan ko yung labi niya nang hintuturo kong daliri.
“suotin mo, okay?”, mahinahon kong sabi.
Tumungo lang siya atsaka ko tinanggal ang daliri ko sa labi niya.
Binalot naman niya sa buo niyang katawan ang polo.
Ang lakas pa rin nang ulan..
Pinaandar ko na yung sasakyan ko..
30 minutes pa lang ang nakakalipas nang…
“bakit mo pinatigil?”, tanong niya.
“hindi ko, tinigil.. sandali lang..”, ako.
*brmmmm*
*brmmmm*
“ayaw umandar?”, tanong niya.
“ka fu-full tank ko lang nito kanina…”
*brmmmm*
Ayaw talaga.
MALAS!. =___=

Chapter 7.3
Malayo pa kami sa bahay niya lalo na sa bahay ko.
“pano na tayo?” >0<
Napatingin lang ako sa kung nasan na kami.
At nakita ko yung building na medyo malayo sa amin.
“okay lang ba kung sa condo muna tayo?”
“condo? May condo ka?
“oo, pero minsan ko lang magamit”
“saan?”
Tinuro ko yung building na nakita ko.
Buti lagi kong dala yung susi nang condo ko.
“0h tara na!”
“hindi tayo magta-taxi?”
“may dumadaan ba dito, ang TANGA mo!!”
Napa-isip ako. wala nga pala..
“tara na! ilagay mo yang polo sa ulo mo”, ako.
Ang lakas pa rin kasi nang ulan.
“pano tong sasakyan mo?”
“hindi yan mawawala dyan”
“okay”
Bumaba na kami at tumakbo sa gitna nang napakalakas na ulan.
Hindi naman kalayuan ang condo building ko kung nasan kami eh, pero basang-basa na
talaga kami ngayon.
Dumiretso ako sa condo unit ko.

Nasa 20th floor kaya nag-elevator na kami.
Pagkabukas ko ay agad kaming pumasok, sobrang lamig.
“upo ka muna” sabi ko sa kanya.
Umupo naman siya at pumunta ako sa bedroom saka iko kinuha ang dalawang towel sa
drawer.
Lumabas ako at napatingin ako sa kanya.
SH.T +__+
Napa-iwas ako nang tingin nang may mapansin ako..
Sabihin na natin na dahil medyo basa yung suot niya at nakapang-bahay siya kaya naman
MEDYO kita.
“a-ah! towel 0h!”, inabot ko sa kanya nang hindi ako natingin. >___>
“ang linis mo pala, maganda rin dito”
“o-oo! ligo ka na”, hindi ako mapakali.
“ikaw na muna!, mas nabasa ka!”
“hindi! ikaw na”, pagmamatigas ko.
“ayaw! Kung hindi ka liligo, eh di hindi rin ako” =___=
“tsk. Baka magkasakit ka niyan”
“kaya nga maligo ka na para malaligo na rin ako”
“kulit” =___=
Pero may napansin ako sa kanyang parang iba..
Mamaya na lang, pumunta na ako sa banyo at nagsimulang maligo..
Ayaw pa niya na siya muna..

Chapter 7.4
After 10 minutes, natapos na akong maligo.
Nagpalit na rin ako nang suot ko at saka lumabas nang banyo.
“Ista!! Ista!! Ikaw na!”, tawag ko sa kanya.
“Ista!”, ako.
Pumunta ako sa sala pero wala..
“Ista!!!”, ako.
Nasan na ba yun?!
*crshhhh*
Nakarinig ako nang nabasag kaya napapunta ako sa kusina.
“ISTA!!”, sigaw ko nang makita ko siyang nakahiga sa sahig at may basag na baso sa
tabi niya. 0__0
Lumapit ako kaagad sa kanya at ginalaw siya.
“Ista! Ista!”
“hmmmm” -___Hinawakan ko siya sa noo..
Bakit ganto?! may lagnat kaagad siya?! di ba dapat mga 2 araw bago magkalagnat..
Ang init na nang buo niyang katawan.
Binuhat ko siya.. dinala sa kwarto saka ko siya nilapag sa kama..
“Ista!! Ista!!”, ako.
Ang init niya talaga, kinakabahan na ako..
Ano ang gagawin ko? tsk.
Sabi naman kasing siya na munang maligo.

Sabi na nga ba at may mali sa kanya kanina, medyo malamya siya kanina pagdating sa
condo ko.
Nagpunta ako sa kusina at nagpa-init nang tubig.
Nang mainit na ay nilagay ko sa isang maliit na lalagyan at pumunta na ulit ako sa kwarto
kung saan siya nakahiga.
Kumuha ako nang towel at binabad ko sa mainit na tubig.
Pagtingin ko sa kanya na nakahiga..
Ayos lang naman di ba? kasi wala namang malisya dahil gagawin ko to dahil may sakit
siya,.
Pasaway kasing babae.
Akala mo napakalakas tapos mahina naman pala sa sakit.
Nagsisimula na akong tanggalin ang suot niya.
Okay wala na yung pang-itaas niya.
Tama ako, pink na may horizontal line nga ang suot niya na bra.
Bakit?! Walang masama, nakita ko lang kanina kasi basa yung suot niya. =__=
Nagsimula na akong punasan siya sa katawan niya.
Pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko.. at nilagay niya sa pisngi niya..
“wag mo kong iiwan”, mahina niyang sinabi.
May tumulong luha sa kanya kaya naman pinunasan ko gamit ang isa kong kamay..
Hinawakan ko ang kamay niya na nakahawak sa akin.
“hindi kita iiwan, nandito lang ako.. okay?”, ako sabay halik sa kamay niya.
Unti-unti kong nilagay ang kamay niya sa tagiliran niya.
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Pinunasan ko na ulit siya nang mainit na tubig.
Nag-iinit ako, a-ang ibig kong sabihin kasi ang init nung tubig kaya nag-iinit yung kamay
ko at pinagpapawisan. +__+
Tinanggal ko na rin ang pang-ibaba niya habang nakapikit..
Delikado na! baka mamaya hindi pa mapigilan kaya pumikit ako..
Kinuha ko yung jogging pants ko at sinuot ko sa kanya.. Kumuha na rin ako nang t-shirt
ko saka ko sinuot sa pang-itaas niya.
Napatingin ako sa kanya na mahimbing na natutulog.
Ang ganda niya, she’s beautiful lalo na kapag ganto siya pero mas gusto ko yung sadista
na side niya.. hahaha ^__^
Napatingin ako sa labi niya pero pinigilan ko ang sarili ko.
*tsup* sa noo ko lang siya hinalikan..
Napangiti ako at nasabi ko na lang na:
“nagseselos nga ako, kanina yung lalaki sa moonland na lumapit sa’yo at sa EX mo”,
tulog naman siya kaya ayos lang.
Hinawakan ko yung noo niya, hindi na gaanong mainit sa tingin ko medyo bumaba na
siya..
Aalis na sana ako nang bigla niyang hawakan ang kamay ko na nasa noo niya..
“wag..mo..kong..iwan”, bulong niya pero sapat lang para marinig ko.
Umupo ako sa bedside at hinawakan ang dalawa niyang kamay..
First time ko lang tong gagawin pero ayos lang naman di ba?
~Hindi Kita Iiwan~
Hindi kita iiwan
Hindi pababayaan
Sa akin ay hindi ka iiyak na kahit minsan
Hindi kita iiwan
Hindi pababayaan

Hinding hindi ka sasaktan
O akin ka na lang di kita iiwan
Lahat ay gagawin
Pag ika'y napa sa akin
Lahat ng utos mo ay aking susundin
Hindi ko hahayaan na ikaw ay masaktan
Mahal sana naman sa akin ka na lang
Hindi kita iiwan....
Akin ka na lang.....
Napangiti naman siya pagkatapos kong kumanta at nilagay ko ulit ang kamay niya sa
tagiliran niya.
Tinitigan ko ulit siya at *tsup*
“hindi kita iiwan”, smack lang naman sa labi, ayos lang yun di ba?!
Lumabas muna ako nang kwarto at hinanap ang gamot sa cabinet na nasa sala.
Ipapainom ko sa kanya to’ mamaya baka kasi hindi pa niya mainom ngayon..
Konsensya: bakit hindi mo na lang gawin yung ginawa mo dati kay Chloe!
Ako: hindi! hindi pwede! baka mabatukan lang ako niyan.
Konsensya: hindi yan!
Ako: baka sabihin na kahit na may sakit siya gagawin ko pa rin siyang PARAUSAN.
Konsensya: OO nga! Wrong move pala yun.
Hahahaha kung ano-ano na lang naiisp ko.
Kumuha ako nang gamot at tubig para sa kanya at nilagay ko sa table na nasa tabi nang
kama.
Ang sarap niyang alagaan..
Ginagawa ko pa ba to dahil concern ako kay Chloe at kay Andrew? o dahil…
I’m starting to fall with this sadist princess.
Iniwan ko na muna siya sa kwarto at dumiretso ako sa sala, don na lang muna ako
matutulog.

Gabi na rin,. Tsk. Nakakapagod ang araw na to, ang malas pero nabawi lahat nang makita
ko siya kanina. ^___^ makikita naman niya siguro yung baso ng tubig at gamot
pagkagising niya..
Humiga na ako at natulog nang nakangiti.

Chapter 7.6
>Sophia’s POV<
a-ahhh!!! Ang sakit nang ulo ko.
Uminom ba ako nang alcohol kagabi, bakit ganito kasakit ang ulo ko.
Napabangon ako at napatingin ako sa salamin na nasa kwarto.
Kwarto?? Kwarto??
Nilibot ko nang tingin yung buong kwarto..
Pagkatingin ko sa salamin. -_- o__o 0__0 O___O
“AHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!”, napasigaw ako nang makita ko ang suot ko.
May nagmadaling tumakbo at may nagbukas nang pinto sa kwarto kung nasan ako..
“IKAW!!??? SABI NA NGA BA GINAWA MO NA NAMAN AKONG----“
Bigla niyang tinakluban ang bibig ko nang kamay niya.
“Hindi kita ginawang parausan, inuunahan na kita.. nandito ka sa condo ko kasi
nagkasakit ka po at pinaltan ko lang ang damit mo.. okay”
Nagtungo na lang ako.. (~.~)++
“tsk, parausan na naman.. sinabi na ngang hindi ako ganun”, bulong niya sa sarili niya.
=___=
Eh malay natin di ba?! baka mamaya naka-second home run na pala ang gagu hindi kon
pa alam.
Ahhhh… kaya pala medyo masakit ang ulo ko at may naaalala na ako, naulanan kami at
nasiraan nang sasakyan kaya kami napunta dito.
Lumabas na siya kaya sumunod naman ako.
*Q* pagkapunta ko sa sala.
Gawa niya lahat nang to?!
GRABE!! Siya na!!

“luto mo?”
“oo”
“kumain ka na at maya-maya ka umuwi baka lumala pa yang sakit mo eh,”
Maya-maya okay lang naman pero.. Sunday kahapon at ngayon ay…
“Monday ngayon?!” pasigaw na tanong ko.
“oo, oo.. wag ka masyado sumigaw, yung tenga ko”
“hindi ako pwedeng ma-late!”
“umabsent ka!”
“may report ako sa first subject ko!”
“mag-excuse ka, sabihin mo may sakit ka.. baka lumala yan eh”
“hindi.. please! Kahit sa first subject lang ako pumasok tapos aabsent na ako”
“HINDI”, sagot niya.
“bahala ka, papasok ako sa ayaw at sa gusto mo”
“ang kulit, kaya nagkakasakit eh.. pano ka papasok kung wala kang damit?? Uuwi ka pa?
eh di mala-late ka din”
Napa-isip ako, oo nga.. medyo malayo dito ang bahay. TT0TT
Napatungo na lang ako.. pero hindi ako pwedeng umabsent kasi reporting namin sa
history ay 30%. (_ _.)
“OO na! papasok ka na, pero sa first subject lang ha?”

Chapter 7.7
Napatingin ako sa kanya.
“eh?”
“first subject lang tapos uuwi ka na rin, okay?”, siya sabay turo sa akin.
Tumungo na lang ako.
“pero pano yung damit ko at u-underwear ko”
“para san pa ang mall namin kung hindi gagamitin”
OO nga!! May mall sila dito na medyo malapit.
“talaga?!”
“oo nga, basta 1st subject ka lang papasok at sasamahan kitang pumasok”
“pano schoool mo? practice mo?”
“mamayng hapon ako magp-practice at tanghali pa klase ko, ako na rin maghahatid sa’yo
pauwi sa inyo”
“o-okay” >.<
May nakain ba siya?! bakit para atang sobrang protective niya tapos hindi lang yun!! mmedyo mabait ata siya?! tama ba?! kasi biruin mo hindi siya magp-practice ngayon tapos
ihahatid pa ako after ng first class namin.
“m-may nakain ka ba?”
“wala pa, gutom na nga ako eh.. kain na tayo”
Umupo na siya sa kainan kaya umupo na rin ako.
“eh bat para atang ang b-bait mo ngayon?” >///< nahihiya akong tanungin kung bakit eh,
“simple lang, guso mong malaman?!”
Natungo na lang ako.
Bigla siyang tumayo at lumapit sa akin saka bumulong..

“dahil boyfriend mo ako at girlfriend kita” *tsup* “sige, kain ka na muna, bibili lang ako
nang damit mo total naman hindi kayo uniform tuwing Monday, balik ako kaya intayin
mo ako”, siya sabay labas nang condo.
Ano ba naman yun?!
“kyaaaaaa……” <(>0<)>!!!
Bigla na lang akong napa-irit.
Nagulat ako nang bumukas ulit ang pinto..
Sumilip siya at:
“wag kang masyadong kiligin, magigising yung mga tao.. bye” siya sabay kindat.
*Q* ano nang nangyari sa TAN ko!! kinain na ba siya ng alien o baka naman hindi talaga
siya si TAN!! \\(**.) (.**)// \(*.*)/
Ganun ba talaga ka-sweet yun?! 0h Mo!! 0h Mo!! namumula ata ako. >////<
Hindi ako mapakali habang nakain ng masarp kong almusal na gawa nang adonis kong
boyfriend.
Hindi pa ako tapos kumain nang mag-ring ang phone ko na nasa shoulder bag ko pa.
Tumayo ako .. kinuha ang cellphone at sinagot ang tawag..
“ista.. uhmmm… hmmm…”
“bakit?”
Bakit naman kaya nabubulol to?!
“a-ano.. yung… yung…”
“alin?”
“yungsizenangunderwearmo?!”
“ha? hindi ko maintindihan, dahan-dahan lang”
“yung..size..nang..underwear..mo?”, siya.
Narinig ko na nagbuntong hininga siya pagkatanong niya.

Hahhahahahaha yun lang ang tinatanong niya tapos kinakabahan siya.
“pfffttt----okay.. okay.. ahmmm.. B-Cup yung sa taas tapos Medium naman sa baba”
“okay.. okay.. ‘sir ayos lang po ba kayo namumula po kasi kayo’, a-ah! ayos lang ako”
Bigla kong binaba yung tawag.

Chapter 7.8
Pagkababa ko nang tawag ay humagalpak ako sa kakatawa. Pano ba naman, tinanong
siya nang sales lady kung ayos lang daw ba siya kasi namumula siya..
“hahahahahahahahahaha” gulong ako sa sahig.
Grabe!! Ang sakit nang tiyan ko sa kakatawa kaya hindi na ako nakakain, gumagaling
ang sakit ko nang wala sa oras nito eh,
May nakalimutan ako na ipabili kaya tinawagan ko siya.
Sinagot naman niya agad.
“0h bakit?”, siya.
“ahmmm… may nakalimutan kasi ako ipabili, nandyan ka pa ba sa mall”
“oo, ano ba yun”
“pantyliner”
“okay,. ahhh miss san po ba sito yung pantyliner”? tanong siguro niya sa sales lady.
And for the second time, humagalpak na naman ako sa tawa.. hahahahaha
sabi ba naman sa kanya nung sales lady ay: “sir! Ang bastos nyo naman po”
Hahahahaha
Hindi ko na siya pinabili sa mall, sabi ko sa tindahan na lang siya bumili.
Ano naman kayang bastos sa pantyliner? Sira ulo yung sales lady na yun.
Dumating na siya agad at dala ang kanyang mga pinamili..
May mga doll shoes na rin at kung anu-ano pa.
Ayos pala to!
Nakaligo na rin ako kanina ayaw niya,.. sabi niya baka daw lumala pero gusto ko kaya
sabi niya mag-init daw ako nang tubig, at ginawa ko naman ang sabi ni Tan!
“suot mo na yan! tapos punta na tayo sa school mo, magt-time na” siya.
“hindi ka pa nakain”

“bibili na lang ako sa school niyo”
“no! gutom ka na sabi mo kanina kaya kumain ka”
“hindi na nga” =__=
“hindi na pala ako papasok”
*Blam*
Isinarado ko nang malakas yung pinto nang kwarto niya.
*knock**knock**knock*
“oo na, kakain na ako”, narinig kong sabi niya sa labas nang pinto.
Binuksan ko yung pinto.
“okay kumain ka na, habang nagbibihis ako”
“kulit talaga”, =__= siya sabay gulo nang buhok ko.
“wag mong guluhin buhok ko!”, ako.
*toink* =___= Q(-_-Q)
“aray! Bakit mo ko binatukan?”
“dapat lang yan sa’yo!”
*Blam*
Sinarado ko na ulit ang pinto..
Ayoko na ginugulo ang buhok ko kasi.. OO na!! nakakakilig kaya <(>0<)>
Natapos na akong magbihis at natapos na rin siyang kumain.
Lumabas kami nang building at nagpunta sa parking lot.

Chapter 7.9
Nagsakay kami sa sasakyan niya, ihahatid niya daw ako at iintayin na rin na matapos ang
1st subject ko para maihatid niya sa bahay.
Yup! may sasakyan pa siyang isa na nasa parking lot, extra daw yun katulad na lang
kahapon na nasiraan ang isa nyang sasakyan.
At yung nasiraan daw niyang sasakyan ay ipinakuha na niya kahapon pa.
Siyempre siya nagmamaneho at ako sa tabi nang driver’s seat.
May gusto akong itanong sa kanya na matagal..
“ahmmm.. tan.. bakit hindi ka na nagco-contact lense? Yung blue?”
*screeeeechhhhh*
Napahawak ako sa seatbelt ko nang magpreno siya bigla.
“bakit?!”
“a-aH! wala may pusa lang kaya nag-preno ako”
Pinaandar na ulit niya yung sasakyan niya.
“bakit?”, tanong ko ulit.
“a-ano nga ba yun?”
Bakit parang kinakabahan siya.
“yung contact lense mo na blue?”
“a-ah! hindi ko na kasi nagagamit eh”
“ahh…” =__=
Mas gwapo kasi siya dun pero mas gusto ko ang natural na mata niya, may pagka-gentle
kasi yung black eyes niya hindi katulad nung blue na may pagka-wild.
Binaba na niya ako sa school at bumaba rin siya.
“Iintayin mo talaga ako dito? magpractice ka na lang kaya, kaya ko namang umuwi eh”
“hindi na! sige na, mala-late ka pa” ^__^

At pumasok na nga ako..
--------------------------------------------------------->Chad’s POV<
Isang oras na rin ang nakakalipas, kaya siguradong palabas na rin siya.
Nakasandal ako sa sasakyan ko..
“Tan!”
Napalingon ako, ayun na siya pero hindi siya solo.. may kasama siya na babae rin.
Pagkalapit na pagkalapit nang dalawa ay agad na nagsalit yung babae,.
“ikaw Sophia, hindi mo sa akin sinasabi na ito naman pala ang pinalit mo kay ryan eh”,
yung babaeng kasama niya na tumapik pa kay Ista.
“s-sino siya?”
Para kasing kilala niya ako.
“ano ka ba? Tan! Siya si Aira, yung nag-invite sa akin sa bar dati, tsk.. nang magkita
tayo”
Aira.. Aira.. bigla akong kinabahan..
Siya.. siya yung babae na sinabi ni Ista na nag-invite sa kanya sa bar soo kung ganon
alam niya ang pangalan ni.. Andrew..
“di ba ikaw si a-an-And----“, si Aira.
Hindi ko na siya pinatapos..
Sinakay ko na si Ista sa sasakyan..
Kilala nga niya si Andrew..
PATAY!! Mabubuking at mabubuking na rin ako.
“Ista! May gusto akong sabihin sa’yo! Ang totoo niyan---“
*ring**ring**ring**ring*

Sinagot ni ista ang tumatawag sa kanya.

Chapter 7.10
Sinagot niya ang tawag kung sino man yun.
“hello?”
“ARAY! Mama!! Wag kasigaw!!”
“kasama ko po si Chad! nagkasakit lang po kasi ako..” =___=
“kagabi po.. opo.. opo.. ayos na po”
“uuwi na po ako ngayon diyan”
“o sige po”
Nilagay na ulit niya ang phone sa bag niya.
“ano daw?”
“ayun, sinigawan ako kung bakit daw hindi ako umuwi..”
“ie-explain ko mamaya”
“wag na, sinabi ko na naman”
“No! ako na bahala, ihahatid na rin naman kita”
Inihatid ko na siya sa bahay nila at pinapasok naman niya ako.
Nasa bahay nila si Tita at pinaakyat niya agad si Sophia sa kwarto.
Inexplain na ni Tita kung bakit ganon kabilis maapektuhan si Ista sa lagnat at sakit, kasi
daw mahina ang katawan ni Ista pagdating sa ganun.
Alam daw ni Ista pero bakit pa siya nagpa-ulan?!
Napakapasaway eh,
Inexplain ko na rin yung buong nangyari kung bakit hindi nakauwi si ista at ayos lang
daw kay Tita, nagalala lang daw sila ni Tito.
“uuna na po ako Tita, may pasok pa po ako”, paalam ko kay Tita.
“oh sige.. oh sige.. salamat! Chad ha?!”

“okay lang po”
“sige po”
At umalis na ako sa bahay nila..
SH.T =___=
Naalala ko yung dapat na sasabihin ko sa kanya na hindi ko na nasabi.
Ano ba talagang nangyari?!
-----------------------------------------------------A/N:
Lumiliit na ang mundo nang ating mga BIDAs, pano na yan?! at anong gagawin ni
Chad?! madadamay din ba ang ating unang mga bida na sina Andrew at Vhloe..
hmmmm…
Hanggang ngayon guys may writer’s block pa rin ako. kaya pasensya na sa mga
updates.. hahaha.. pero sa susunod I’ll make sure na mawawala na to’ pwamiz.
Next Chapter > Nervous Meeting.
*Vote and Comment sa may gusto, sa ayw wag pilitin baka pumayag*
#krix08 >> The Dream Prince Met The Sadist Princess

Chapter 8.1
>Chad’s POV<
“bat ka naka-contact lense?”, tanong ni Ista.
“bakit? Ayaw mo ba, tatanggalin ko na”
“no, hindi. I mean, nakakapanibago lang kahit pangalawang beses na kitang nkita na blue
ang mata. Hahaha”,
“bagay ba?”
“hmmm… pwede na, eh bakit ganyan ang suot mo? parang medyo formal” (.--)”?? ^__^
Nandito ako ngayon sa school nila, Tuesday ngayon.. ^__^
Medyo formal talaga para mamaya. Hahaha.
“okay! tara na!”
“saan?” (.--)?
“magda-date! Di ba sabi ko sa’yo magda-date tayo ngayon?” ^__^
“may practice kaya kayo”
“wala, wala si coach at pahinga daw muna kami”
“tinatakasan mo ata practice nyo para lang sa akin eh,”
“hindi ah! mas importante yung practice ko, wala lang talaga ngayon”
“ah! ganun!! sige dun ka na sa practice mo *thugsh**thugsh*”,
“aray! Ang sakit ha”
Biglang naglakad nang mabilis pagkatapos akong hampasin nang bag niya.
Siyempre lalambingin ko yan kaya ko sinabi yun.
Lumakad na ako palapit sa kanya at nang nasa tabi ko siya hinawakan ko ang kamay niya
at ni-lock ko sa kamy ko.
Tinatanggal niya pero hinigpitan ko saka ko hinila ang kamay niya.

“joke lang yun, may practice nga kami.. ayos lang yun! mas mahalaga ka dun! Hahaha”,
ako.
“bulaan, wala kayong practice”
Umiling ako.
“mas mahalaga ka dun, alam mo bang first time kong umabsent sa practice..”, seryoso
kong sabi.
Natahimik naman siya., naramdaman siguro na totoo naman ang sinasabi ko. (._ _)
Hinila ko na siya papasok nang kotse.
Mas mahalaga ang gagawin ko ngayon kaysa sa kahit na ano pa man, ito ang first time na
gagawin ko to’, hindi pa niya alam at ayokong ipaalam dahil siguradong hindi yan
papayag.
Pinaandar ko na ang sasakyan at pinark ko sa parking lot nang mall namin.
“bakit tayo nandito?”
“hmmmm… wala naman” ^__^
“oh eh, bakit mo ako dito dinala?”
“basta! Wag ka na lang matanong tara na!”
Hinawakan ko ang kamay niya, ayos lang naman di ba? BOYFRIEND niya ako at
GIRLFRIEND ko siya kaya ayos lang kahit gawin namin to sa public, hindi naman ganun
ka-PDA eh,
Pumasok na kami sa mall namin.

Chapter 8.2
Pumasok ako sa isa sa mga stores na pang-babae.
“Good Afternoon, Mr. Ayala”, bati nung sales lady.
“bakit tayo nandito?” (.--)??
“wala lang, gusto ko lang na ibili ka nang damit”
“marami akong damit, hindi na kailangan”
Lalabas na sana siya pero pinigilan ko siya. ( )
“dali na, wag nang makulit.. pumili ka na kahit isa lang”
“okay! ikaw nasasanay ka nang inuutusan at pinapasunod ako ha!”
Hahaha siya nga lagi nasusunod sa amin eh, ^__^
Nagtry siya nang nagtry at pinapakita niya sa akin..
Ako daw ang pumili total naman daw ako ang may gusto.
At napili ko naman syempre yung medyo pang-desente para bagay mamaya.
Nagbili na rin siya nang heels na mga 2 inches lang, ayaw daw niya nang mataas, masakit
sa paa kung gusto ko daw ako na lang magsuot. hahaha
“okay na to?”, tanong niya.
“oo”
“parang sobrang simple naman”
“ayos lang yan,”
“saan naman tayo ngayon?”
“tara!”
Hindi ko na siya pinaiimik at hinila ko na siya agad.
Suot na niya yung binili namin na pinili ko para sa kanya.
“bakit naman tayo nandito?” (.~~)??

“wala lang! gusto ko lang na kahit paminsan-minsan maganda ka”
“ah ganun! so hindi ako maganda sa paningin mo?!”
“paminsan-minsan MAS maganda ka, oh! ano? okay na! tara na nga!”
Inakbayan ko na siya at pumasok kami sa isa sa mga salon dito sa loob nang mall.
“Mr. Ayala, at 0oh!! ang galing talagang pumili ni Mr. Ayala”, bati sa amin nung bakla
sa salon.
Kilala niya ako kasi laging nandito si Ma at nagpapaayos kapag may occasion.
“ayusan mo siya, simple lang pero kailangan MAS maganda at desente”
“so hindi ako desente?”, bulong niya sa akin. (~.~)
“ayusan mo siya, simple lang pero kailangan MAS maganda at MAS desente”
Pianupo na siya sa isa sa mga upuan at ako naman ay nagbabasa nang magazine sa loob
nang salon habang nakaupo at nag-iintay sa kanya.
(_ _.) zZzzzzz…
“chad.. chad.. uyyy… gising! Tapos na”
Napamulat ako nang kaunti, may gumigising kas sa mahimbing kung tulog.
-__- o__- -__o o__o 0__0 O__O
“naku miss! Sorry, may kasama na ako eh, magagalit yun kapag nakita ka”, sabi ko sa
babaeng gumising sa akin kahit na alam kung siya naman yun.
“tara na!” sabi niya.
“sorry miss may kasama ako eh,” ang sarap lang niyang lokohin pero gumanda talaga
siya ngayon.
“hayy.. naku.. Mr. Ayala, wag ka nang magkunwari, maganda naman talaga yang
girlfriend mo” singit nung bakla.
“halata ba? ahahah”, ako.
“ang sama mo”, si Ista sabay hampas sa akin at lumabas na nang salon.

“ano bang occasion ang meron at pinaayusan mo siya?” tanong nung bakla.
Binulong ko naman kung anong meron at natuwa naman siya.
Hahahaha.

Chapter 8.3
Lumabas na rin ako at nakita ko siya na nasa tabi nang glass door nang salon.
“ang tagal mo!”, salubong niya.
“tara na!”
“saan naman ngayon?”
“basta! Surprise!” ako.
Medyo natagalan pala kami sa salon kaya medyo gabi na rin.
Naglalakad na kami palabas nang mall nang makita ko siya.
Patay!! Agad akong umiwas nang tingin at binilisan ang lakad namin.
“wag mong masyadong bilisan, ikaw kaya mag-heels”, siya.
Hawak ko kasi ang kamay niya kaya napapabilis din ang lakad niya.
Pero binilisan ko pa rin.
Alam kong nakita rin niya ako..
Nakita niya ako na suot ang Blue Eyes na contact lense.
Si Chloe.
Nakarating na kami sa parking lot kung saan nandun ang kotse.
“saan na ba tayo?! Wag mong sabihin na pinaayusan mo lang ako dahil gusto mo akong
makita na nakaayos”, siya.
“basta! Wag ka nang magtanung!”, ako.
Pinapasok ko na siya sa kotse at pumasok na rin ako saka ko pinaandar.
Sigurado akong nakita kami ni Chloe, at parang galit siya.. hindi kaya inakala niya na ako
si Andrew dahil naka-Blue Eyes contact lense ako at akala niya ay nakikipag-date si
Andrew sa iba.
PATAY na!! pero hindi ko muna yun inisip, dahil mas mahalaga ito.
*beep**beep*

Binuksan naman nung guard ang gate nang nagbusina na ako.
“good evening po sir”, bati nang guard samin.
“mukhang may kasama ka sir ah”, patuloy nung guard nang makita yung kasama ko na
nakatulog na sa biyahe.
“oo eh,”, ako.
“sige po sir”, yung guard.
Lumabas na ako sa kotse at binuksan ko naman pinto nang kotse kung saam nandoon
siya.
“Ista.. Ista.. gising na, nandito na tayo”, ako habang inuuga ko siya.
“hmmmm… sorry, nakatulog ako”, siya.
Tinanggal na niya yung seatbelt at bumaba na rin siya.
Pumasok kami sa loob nang bahay.
“kaninong bahay to?”, tanong niya.
“hmmm… sa amin” ako.
“what? Bakit tayo nandito?”, siya.
Kaya ba ayaw kong sabihin sa kanya eh, hindi ko pa nga sinasabi kung bakit ganyan na
agad ang reaksyon niya.
“ipapakilala kita sa babae nang buhay ko…”, ako.
Nandito na daw siya eh, pinauwi ko nga nang maaga para sa gabing ito.
“BABAE NANG BUHAY MO?! MAY ASAWA KA NA?!” O__O
“aray! Tenga ko..”, ako.
*thugsh**thugsh* Q(~_~Q)
“aray! Aray! Tama na.. masakit ah!”
“manloloko ka talaga kahit kailan” Q(~_~Q)

Nasa sopa na kami habang hinahampas pa rin niya ako nang biglang..
“ganyan na ba maglambingan ngayon ang kabataan anak?”

Chapter 8.4
Napatigil siya sa paghampas nang makita niya ang babae nang buhay ko na nasa taas
nang stairs.
“Ma!”, tawag ko.
“hahaha nakakatuwa naman kayo”, si Ma.
“m-mama mo?!” bulong ni Ista.
“oo ang babae nang buhay ko” ^__^
“bakit hindi mo sinabi sa akin” bulong niya pa rin.
“dahil alam kong hindi ka papayag”
“nakakaasar ka” siya. <(>.<)>!!!
“hahaha, just be yourself.. wag kang matakot” ako.
“tapos na ba kayong magbulungan? Hahaha”, tanong ni Ma habang pababa ng stairs.
Lumapit ako kay mama habang hawak ang kamay ni Ista, hahaha nilalamig ang kamay
niya. kabado.
Sabi naman kasing just be yourself.
“Sophia pala Ma! Girlfriend ko, isa na rin sa buhay ko ngayon”, ako. ^__^
“Sophia..”, sabi ni Mama. ^__^
“good evening po mam”, sabay tungo pa ni Ista.
“hahaha, don’t call me mam, tita na lang magmumukha akong matanda kapag mam..
hahaha at wag kang kabahan, hindi ako nangangain”, si Ma.
“hindi po, mukha nga po kayong dalaga pa eh”, si ista.
“hahaha eh marunong naman palang pumili ang anak ko eh,”
“hahahaha. Ako pa!”, ako.
“tara na, kain muna tayo.. pinagluto ko kayo!” si Ma.

Nagluto pa eh galing na nga sa trabaho, pero pabayaan ko lang daw siyang magluto sabi
niya kasi pampatanggal na rin daw yun nang stress niya.
“umupo ka hija” si ma.
Umupo si ista sa tabi ko at nasa harap namin si mama.
“wag kang mag-alala hija, ang mahal nang anak ko ay mahal ko na rin”
Napangiti naman si ista sa sinabi ni mama.
Ayos! Pasado na.. legal na naman kami sa parents ni ista kaya legal na rin ang relasyon
namin.
Kumakain na kaming tatlo, pakiramdam ko medyo normal na si Ista.
“masarap ba hija? Paborito yan ni Chad na pasta”
“opo, may pinagmanahan naman pala si Chad pagdating sa pagluluto” ^__^
“0h! pinagluto ka na niya? hahaha”
“opo, isang beses pa lang po”
“ano nga bang full name mo hija”
“Sophia.. Sophia Chloe Villafuente po”
“mahilig sa Chloe ang anak ko ah”
“Po?”
“wala, so Villafuente ka pala.. papa mo si Jon Villafuente, tama ba?”
“opo, papa ko po siya”
“nakakasama ko lang sila sa ibang business gatherings kaya pamilyar na rin siya sa akin”
“hahaha ganun din po ang pinag-usapn nila ni Tan I mean ni Chad po at ni papa nung
pinakilala ko sila”
“0h! pinakilala mo na pala sa papa mo ang anak ko? hahaha”
“opo, at nakuha po agad ang tiwala. Ahahaha”

“mabuti yan at legal kayo.. alam mo bang ikaw ang unang babae na pinakilala sa akin
niyang anak ko”
Napangiti naman si Ista.

Chapter 8.5
Grabe! Hindi ako makasangat sa dalawa. Hahaha pero ayos lang atleast tanggap na rin
siya ni Ma!
Natapos na kaming kumain at nag-uusap pa rin ang dalawa habang nasa sala, nadito lang
naman ako sa tabio nila pero hinahayaan ko lang sila.
“papa po ba yun ni Chad?”, sabay turo sa portrait ni dad na nasa sala.
“oo, dad niya yan.. ang lalaking minahal at minamahal ko”
“hahaha ngayon ko lang po siya nakita, nasan na po siya?”
“unfortunately hija wala na siya, bata pa lang si Chad nang mawala and dad niya”
“sorry po”
“no, don’t be..ayos lang hija”
“may replica po pala ang asaw nyo”
“oo nga eh, wala ngang nakuha si Chad kahit mata ko lang, talagang lahat sa dad niya”
“hmm… may kapatid po ba si Chad?”
Agad akong napatayo sa tinanong niya.
“ahh.. wala pero actually—“
Nilapitan ko na si ista at hinawakan sa kamay.
“nag-text na sa akin si tito na ihatid na daw kita, masyado na daw gabi”
“ah-ganun ba, sige po tita, si Papa kasi eh” ^__^
“sige, dumalaw ka dito mga minsan hija ha?!”
“salamat po tita”
“okay, Chad. ingat kayo”, si Ma!
“Sige po Ma!”
Lumabas na kami nang bahay.

At ihinatid ko na siya gamit ang kotse ni Ma! Nakalimutan ko kasi magpagasolina
kanina.
Nasa byahe na kami, kanina pa ako humahanap nang pagkakataon..
Malapit na kami sa kanila, mga 20 minutes na lang..
Ngayon ko na sasabihin sa kanya, wala nang ibang oras.. baka mamaya sa iba pa niya
malaman.. at lalo lang lumala.
“Ista.. ang totoo niyan, HINDI AKO YUNG TAONG hinahanap mo..”
Narmdaman kung hinarap niya ako, kanina kasi nakatalikod siya sa akin.. pero hindi siya
umimik kaya nagdiretso lang ako sa sinasabi ko…
“ang totoo niyan, may step-brother ako at kamukhang-kamukha ko siya ang tanging
pinagkaiba lang namin ay ang mata namin dahil blue ang mata niya at ako naman ay
black.. siya ang nakasama mo sa bar nang gabing yun.. pero please! Wag kang magalit sa
akin, maaring nung una nag-Pretend ako pero ngayon..
Tinigil ko yung sasakyan at humarap ako sa kanya pero nakatungo kaya hindi ko siya
kita..
“ngayon, hindi na ako nagp-Pretend! Pero ngayon, iba na dahil may nararamdaman na
ako sa’yo,.. Can I take the responsibility, as Chad Ayala?”
Speechless parin siya kaya napatingin ako sa kanya.
O.O SH.T

Chapter 8.6
Nagda-drama ako habang TULOG siya.
Ano ba namang buhay to 0h!
Bigla ko na lang nahampas yung busina nang malakas.
*BEEEEEEEEPPPPPPPP*
Agad naman siyang umupo nang maayos..
“bakit?! nasa bahay na ba tayo”
Nalaglag ang panga ko, wala nga siyang narinig.
“a-Ah! wala, may aso kasi ayaw umalis sa daan kaya binusinahan ko nang malakas”, ako
sabay turo pa sa daan.
“ahhh.... nandyan pa ba?”
“w-wala na!”
Pinaandar ko na ulit yung sasakyan.
“mamaya mo na ako gisingin ha?, napagod ako sa kaba kanina, hindi mo man lang sinabi
na mama mo pala yung ipapakilala mo sa akin” =__=
“okay” -__Ako na ang na-speechless sa kanya.
Gusto ko siyang sigawan .. tama bang gawin yun?!
Tsk.
Inihatid ko na siya.
“salamat, at pakisabi kay tita na ang sarap din niyang magluto”,
Nasa harap na kami nang bahay nila kaya bumaba na kami.
Bumaba rin ako, kailangan ko na talaga sa kanyang sabihin.
Naglalakad na siya papasok.

“Ista..”tawag ko.
Lumingon naman siya.
“bakit ka pa bumaba?”
“may kailangan lang talaga akong sabihin”
“a-ano yun? bukas na lang gabi na eh”
“importante, please hear it out, okay?”
“ang totoo kasi niya ay hindi---“
“0h Chad! Sophia, dumating na pala kayo”, si Tito.
Nice timing naman lagi sina Tito at Tita kapag sasabihin ko na eh,
“papasukin mo si Chad, anak!”
“hindi na po Tito, hinatid ko lang po si Sophia”
“ah! ano nga ba yun Chad?”
“hmmm?”
“yung sasabihin mo na importante?”
“sa susunod na lang.. okay!? magpa-practice na ako bukas at baka matagalan kaya baka
hindi kita masundo..”
“okay lang. sige, gabi na rin naman kaya umuwi ka na, ingat”, siya.
“okay”, ako.
Sumakay na ulit ako sa kotse habang papasok naman siya sa bahay nila.
Pinaandar ko na yung kotse ko at umuwi.
-------------------------------------------------A/N:
Hahahaha Ipinapaalala ko lang po na isa lang itong Side Story at ang Main Story po
ay ang My Double Prince, kaya po ito ay medyo maikli lang.. sinubukan ko po talaga
siyang pagkasyahin lang sa mga 10-15 Chapters kasi 3 Side Story pa po ang gagawan ko.

hahaha hope you understand.. pero katulad nga po nang sabi ko: “may good news ako
kapag natapos ko ang 4 na Side Story Before ang mag-start ang school di ba?
Ano na nga ba ang mangyayari sa kanila? Kay TAN at kay ISTA?
Next Chapter > The Mistake.
*Vote and Comment sa may gusto, sa ayw wag pilitin baka pumayag*
#krix08 >> The Dream Prince Met The Sadist Princess

Chapter 9.1
>Sophia’s POV<
Katulad nga nang sabi niya, hindi ko na siya hihintayin mamaya kasi matagal ang
practice nila at hindi niya ako masusundo kahit gusto ko.
Ayoko naman maging selfish girlfriend!
“Sophia..” ^__^ bulong ni Aira na biglang tumabi sa akin, absent kasi katabi ko.
“bakit?..”, =__= bulong ko rin.
“bakit hindi ka sakin nagkwe-kwento”
“nang ano?” -__“nang ano pa, eh di yung inyo nang great-great boyfriend mo?”
“wala namang dapat ikwento eh,”
“anong wala, kung hindi dahil sa akin eh di sana hindi kayo magkakilala! hindi mo sinabi
sa akin na boyfriend mo na pala si Andrew” <(>0<)>!!!
True enough, kung hindi dahil sa kanya hindi kami ni Tan at KUNG HINDI RIN DAHIL
SA KANYA HINDI SANA MAWAWALA ANG KAYAMANAN KO… pero never
kong nakwento sa kanya yung about sa hotel thingy, hindi na rin naman siya nagtanong
kaya bat ko sasabihin, at pano? Sasabihin ko na ~uy salamat, dahil sa’yo hindi na ako
virgin~ yuck!!
Pero nagtaka ako sa last niyang sinabi ‘Andrew’
“ha? sino? Andrew? si Chad yun” (.--)”??
“Chad? who the hell is that person? Nagtwo-two time ka ba sa boyfriend mo?” 0.0
“two time? Hell no!”, medyo napalakas kaya tinakluban ko yung bibig ko.
“oh eh sino yung Chad?”
“hindi mo ba siya nakita kahapon? Si Chad, yung boyfriend ko at siya yung pinakilala mo
sa bar dati”
“Chad? loka-loka ka ba? Andrew pangalan nung pinakita mo kahapon, tanda ko no kaya
wag mo kong lokohin dahil si Mike mismo nagpakilala sakin dun” =__=

Now that I remember, hindi ko naman dati alam ang pangalan niya eh. Nung nasa bar
kami.. nalaman ko lang ay nung day after na sinampal ko siya.
“Chad”
“Andrew”
“Chad”
“Andrew”
“impossible namang hindi ko alam yung pangalan nang boyfriend ko no! Chad” (.~~)
“ehhh?? Kung ganon sino yung nakilala ko sa bar dati? Andrew? Chad” (~.~)??
“baka naman iba yung pinakilala sa’yo nung Mike tapos inakala mo na si Chad”
“baka nga, pero isang hottie hindi ko matatandaan.. napaka-impossible naman ata nun”
Napa isip din ako. as far as I know,. Lahat nanag gwapo sa paningin ni Aira kilala niya,
pero baka naman nagkamali lang talaga siya.
*pak*
Bigla niya akong tinapik nang malakas sa braso.
“awwww----“, tapos tinakpan ng kamay yung bibig ko.
Ngayon nyo pa ba tatanungin kung bakit ako nagiging sadista? Tingnan nyo na lang ang
mga kaibigan ko! tsk.
Napatingin yung iba naming kaklase sa aming dalawa, buti na lang yung Teacher namin
ay medyo matanda na kaya baka hindi rinig. Sana!
“hindi kaya may kapatid siya tapos magkaibing lalaki yung boyfriend mo at yung lalaki
sa bar na nakilala ko?”
Napa-isip ulit ako sa sinabi niya.
Impossible, dahil kung kahit identical twins may pagkakaiba pero yung lalaki sa bar at si
Chad, I’m definitely sure na iisa lang.
“pero napaka-impossible naman nun, well.. samahan mo ko mamaya, no excuses.. hindi
ka naman niya masusundo di ba?”, saby tumayo na siya at umupo sa upuan niya. ^__^
Buong klase kong iniisip yung sinabi niya sa akin.

Bigla akong kinabahan.. dahil dun sa pangalan nung…
.
.
.
.Andrew.

Chapter 9.2
Tapos na ang klase namin.
“tara na! sasamahan mo ako whether you like it or you like it”, si Aira.
Eto naman si Ms. Shopping Addict na nagaakit na samahan ako, wala naman akong
magagawa kaya sasama na rin ako.
Lumabas na kami at sa hindi nga naman inaasahan na pagkakataon ay saktong labas din
ni Bea and her alipores gang sa classroom nila which is katabi lang nang room namin, kayear ko siya pero iba section namin ni Aira.
Naglalakad na kami sa tabi nila pero biglang humarang silang apat sa amin.
“ang mga B.TCH nga naman ngayon pakalat-kalat na”, Bea.
Sabay tawa nang 3 niyang alipores.
Tsk. Wrong timing tong 4 eh, kasama ko si Aira kaya hindi ko siya maloloko dahil..
“0h!! Sophia, may PAA na pala na naglalakad ngayon sa school natin, I mean mukhang
PAA pala”, si Aira.
Hahahahaha, I forgot to tell you that, SHE’S DEFINITELY A BULLY.
Pero hindi ako nagpatalo kaya humirit din ako.
“ahhh.. PAA, sorry all along I thought BABA yung naglalakad, or mukhang BABA”, ako
sabay tingin kay Bea.
Hahahaha ^___^ priceless yung mukha niya, sobra. Halatang umuusok na sa galit..
“tara na Sophia! Baka mahawahan tayo… ewww”, si Aira.
Tinabing namin yung mga alipores niya na nakaharang sa daan.
Pagkalayo namin agad namang tumawa si Aira with clap pa yan pag tumawa.
“hahahaha *clap**clap* nakita mo ba yung mukha niya, sobrang priceless.. may
priceless palang PAA no scratch that, BABA pala, hahahaha” ^___^
Sabi ko sa inyo bully yan eh,
Nagpunta na kami sa mall, para matapos na agad siyang mamili bilang isang Ms.
Shopping Addict.

Ang dami na naming nabibili, bags, clothes, heels.. =___=
Gabi na kami sa mall.. mall nila Tan to, to be exact.
Tsk. Ano bang maganda sa mga to?
Nagtataka ba kayo kung bakit ko yan naging kaibigan kahit na magkaibang-magkaiba
kami.. siya mahilig sa mga girlish na bagay at ako naman, hindi ganon masyado.
Simple lang, dahil parehas kaming B.TCH at parehas kaming BULLY! Lalo na pagdating
kay Bea and her alipores.
“dito naman tayo”, sabay pasok na naman niya sa isang store.
Tsk.
Nagagaya na ako sa tsk ni Tan, kasi naman..
Kumuha si Aira nang isang tube dress tapos pumasok sa Fitting Room, ako naman nagintay sa labas.
Pagkalabas niya, suot niya yung tube dress na kulay violet.
“bagay ba?”, tanong niya. ^__^
Tumango lang ako. lahat naman bagay sa kanya eh,
Pumasok ulit siya sa fitting room at paglabas niya, yung uniform na namin suot niya
tapos bitbit yung violet tube dress at pumunta sa cashier.
As usual, pagkatapos niya sa isang store lumabas na ulit kami.
Pero nang palabas na kami ay bigla niyang hinarang yung kamay niya sa tummy ko kaya
napatigil ako.
“sinungaling!” girl.
“wala nga, baka naman hindi ako yun!!”, boy
“hindi ikaw, sino namang magpapanggap maging ikaw?!” girl
“ayaw mo na namang maniwala sa akin eh, don’t you trust me? Babs?” boy.
Napatingin ako sa dalawang nagtatalo at O.O nanglaki yung mata ko sa kung ano ang
nakita ko, no- mali, kung SINO ang nakita ko.

Chapter 9.3
()__()
Akala ko ba may practice siya.
Bakit nandito siya? at sino yung babaeng nakikipagtalo sa kanya sa loob nang mall sa
harap nang maraming tao.
Si Tan.
Magkaharap lang sila nung babae. maganda yung babae,.
“I trust you, pero sinisira mo naman!”
“hindi nga ako yun, di ba magkasama lang tayo kahapon nang hapon kaya pano mo ko
makikita sa mall nang gabi?”
“pero---“, biglang napatigil yung girl sa sinasabi niya nang makita niya ako.
“siya yung babae kahapon”, medyo mahinang sabi nung girl kay tan tapos tinuro ako.
Napatingin naman sa akin si Tan,. Ngayon ko lang napansin naka-contact lense pala siya
nung blue.
Tinitigan niya lang ako nang matagal na parang sinusuri tapos nagsalita siya.
“di ba ikaw yung sa bar--?”, (.--)”?? nakatingin siya sa akin.
Ano ba pinagsasasabi niya?
Ako ba kausap niya? bakit parang hindi niya ako kilala?
“BAR!? See?! Kilala mo nga siya! Andrew naman eh,”, sigaw nung babae kay Tan tapos
lumakad na papalayo.
“Babs, wait! Chloe!”, si Tan.
Napatingin ako sa kanya, he never called me Chloe.
Pero hindi siya nakatingin sa akin.
“don’t call me chloe”, sabi nung girl habang naglalakad nang mabilis palayo kay Tan.
So siya yung tinatawag niya at hindi ako?, Chloe.

Ibig sabihin, siya yung EX niya na sinabi niya sa akin. Chloe rin pangalan nun eh, pero
bakit sila magkasama ngayon?!
Bakit ganon si Tan? Hindi ba niya ako namukhaan? Bakit parang hindi niya ako kilala.
“SEE?”, biglang humarap sa akin si Aira.
“ha?”
“Andrew ang pangalan niya, hindi Chad”
Ngayon lang nag-sink sa utak ko na tinawag siyang Andrew nung babae.
Andrew?
“but that’s not the issue here, SH.T that boyfriend of yours, first nagtwo-time sa’yo and
second ha! hindi ka man lang niya pinansin na parang ikaw yung niloko niya, Aish! Hate
him” >.<
Para akong binuhusan nang malamig na tubig sa nakita at narinig ko.
Nabato ako sa kinatatayuan ko,.
Hindi ako makahinga nang maayos.
Anong ibig sabihin nang mga nakita ko..
Tan?!
Nag-intay ako nang text niya hanggang madaling araw.
Nandito ako sa kwarto ko at hindi makatulog, hindi na rin ako kumain nang hapunan
pagdating ko sa bahay.
Hindi ko siya tine-text dahil hindi ko alam ang sasabihin ko.
12:30am na pero wala pa rin akong call or text galing kay Tan,.
Nagbalikan na ba sila?
Kailan pa?
Nung bago maging kami? nung kami? o ngayon lang?
Bakit ganto yung nararamdaman ko.

May sakit ba ako sa puso, para akong hindi makahinga nang maayos at naninikip yung
dibdib ko simula nang makita ko silang dalawa kanina nung EX niya.
“@rgh~ babatukan kita pag nakita kita, humanda ka!”, my voice broke. Q(-_Q-)
Bigla kong pinunasan yung tubig na mula sa mata ko.
Tumingala ako at pinipigilan ko.
Bakit ba lagi na lang akong nasasaktan sa mga lalaki?
Am I that bad?
Pero bakit MAS masakit yung nararmdaman ko ngayon kumpara nung nakipag-break at
sinabihan ako nang masasama ni Ryan!
Did I really fall with that stupid and dense Tan!
Humiga ako sa kama ko at nagtaklob nang unan.
Hindi ko na napigilan, sumisikip na naman ang dibdib ko at tumutulo na ang mga traydor
kong luha.
Masakit pala lalo yung hindi siya nakipag-break, pero niloko ka niya.
Nababasa na ang unan ko sa kaiiyak pero wala akong pakialam.

Chapter 9.4
Nakatulog na rin ako siguro nang two hours naman, pumasok ako sa klase ko nang maaga
dahil P.E. ang una naming subject.
Buong P.E. class wala ako sa sarili ko, nagpunta na kami sa classroom dahil tapos na ang
P.E. class.
“uy, anong problema mo?”, biglang tumabi na namn si Aira sa akin dahil wala ang
gangster kong katabi.
“h-ha” =__=
“hindi ka natulog, yung eye maleta mo grabe!”, siya.
“eye maleta?”
“eye bag kapag maliit, eye maleta kapag malaki. Hahaha”
“tsk.”
“pero anong problema?, duh~ nagtanong pa ako.. nakita nga pala natin ang boyfriend mo
kahapon”
“nakaktulong ka Aira! You’re a great friend, alam mo ba yun.. well kung hindi,
pinapaalam ko sa’yo”, I told her with full of sarcasm.
“hehe, alam ko.. sige yun lang, uupo na ko sa upuan ko”
“mabuti pa nga”
*pak*
“aray!”
“ang sama mo, pinapaalis mo friend mo”
Tinapik na naman ako nang sobrang lakas. Tsk.
“hindi ah! di ba ikaw nga yung great friend ko” I told her with full of sarcasm again.
“hehehe, hindi na.. alis na ako”
“psssh”
Pagkatapos nang klase namin, hindi na ako umasang susunduin niya ako.

Hindi nga siya nagtext sa akin at tumawag para lang mag-explain tapos susunduin pa
ako?!
Pero kailangan ko siyang makausap, kung iniisip niyang ganon ako kadaling susuko,
HINDI!
Pagkatapos na pagkatapos nang klase ay pumunta ako sa bahay nina Tan!
Solo lang ako.
*ding**dong*
Kung nadito siya eh di maganda, pero kung wala iintayin ko siya.
Biglang lumabas si manong guard pagka-doorbell ko.
“si Chad po?”, tanong ko.
“ah si sir po ba! ay wala pa po eh, hindi pa nauwi, kayo po yung kasama niya nung isang
araw di po ba? pasok po kayo”
“salamat po”
Binuksan naman ni manong guard ang gate at pinapasok ako.
Habang naglalakad ako papasok ay nagsalita si manong.
“pero nandyan po si mam”
Baka si Tita.
“ah! sige po”
Pumasok na ako nang pinto.
“Anak, para namang ang aga mong—ohh!! Sophia”, si Tita.
“tita! Magandang hapon po”
“napadalaw ka”
“may tatanong lang po kay Chad”, seryoso kong sabi.
“mukhang seryoso ah! pero wala siya eh, inatyin mo na lang.. mabuti at napaagap ako
nang uwi, Tito kasi ni Chad ang nasa meeting ngayon eh”

“ganon po ba?”
“0hh!! Wag kang tumayo dyan, umupo ka”
Nakatayo pa rin kasi ako sa tapat nang pinto kaya pinaupo ako ni Tita sa sala. Nag-upo
rin si Tita.

Chapter 9.5
Napatingin na naman ako sa portrait nilang tatlo sa sala.
“ang gwapo naman po ni tito”
“oo kaya ako na-in love dyan eh, ang kaso…” huminga siya nang malalim.
“babaero eh…”, patuloy ni Tita.
“po?”
“hahaha babaero yan, pero hindi naman ganun kalala.. tinatanong mo sa akin dati kung
meron si Chad na kapatid, ang totoo niyan wala pero actually meron..”
“pero bakit po—“, ako sabay turo sa tatlong portrait.
“bakit wala siya sa portrait at kami lang tatlo?, dahil nagkaron si Chad nang half-brother
sa father side niya”
“half-brother po?”
“oo, pano nyo po nalaman?”
“alam ko na talaga pagkapanganak ko pa lang kay Chad, sinabi na sa akin ni Alex ang
lahat nang nangyari nang pumunta siya sa England, nakakilala siya nang babae at may
nangyari sa kanila pero dahil meron na siyang commitment dito sa Pilipinas at
pinagbubuntis ko na si Chad, kaya bumalik siya sa akin… pero alam kong mahal niya
ako, masama mang isipin pero alam kong mahal niya rin ang babaeng nakilala niya sa
England.. pagkapanganak ko saka niya sinabi sa akin ang lahat.. and guess what?”
“ano po?”
“nagkita si Chad at ang anak niya sa school, hahaha.. kaya nang sinabi sa akin ni Chad
and tungkol sa kanya, hindi na ako nagulat. Gusto ko nga siyang makilala dahil nalaman
ko rin kung ano ang pinagdaanan niya sa England nang dahil sa nangyari, kaya gusto ko
siyang ituring din bilang anak. Wala akong tinatanim na sa babaeng nakilala ni Patrick sa
England.. at lalong lao na sa bata na wala namang kasalanan”
“napakabait nyo po Tita”
“naku hindi! gusto ko rin siyang makita at panigurado na magugustuhan mo rin ang
kapatid niya”
“bakit po?”

“dahil ang alam ko, ang sabi sa akin ni Chad. magkamukhang-magkamukha daw sila”
Nanginig ang buo kong katawan sa sinabi ni Tita.
“ma-magkamukha po?”
“oo, mata lang daw ang pinagkaiba nila.. kay Andrew blue at kay Chad black”
“Andre..w?” nanginginig kong tanong.
“oo, yun daw ang pangalan nung kapatid niya eh,”
Naninikip yung buo kong katawan sa nalaman ko ngayong araw.
Kung kahapon parang nahihirapan akong makahinga, ngayon hindi na ako makahinga sa
lakas ng impact nang mga nalaman ko.
“pero magkaibang-magkaiba sila nang ugali, kasi ito atang si Andrew ay nagmana sa dad
nila sa pagkababaero tapos si Chad naman, seryoso sa lahat nang taong minamahal niya
pero ang pagkakapareho nila parehas silang nahulog sa iisang babae, si Chloe”
“c-chloe po?”
“naku! wag kang mag-alala EX na siya ni Chad at sila na ngayon ni Andrew, at hindi ko
naman nakilala si Chloe, kwenento lang ni Chad,.. wag ka ring mag-alala dahil ikaw na
ang mahal nang anak ko, okay?”
Biglang tumulo yung tubig na traydor sa mata ko, bakit ngayon pa! pinunasan ko agad
gamit ang kamay ko pero napansin ata ni tita.
“Sophia, a-anong problema? May nasabi ba ako! naku! yung kay Chloe, wala na yun sa
anak ko, sorry kung nabanggit ko pa! sophia”
“A-ayos lang po tita, b-babalik na lang po ako” Tumayo na ako at naglakad palabas nang
bahay nila.
“Sophia! Hija!”, tawag ni tita pero nagdire-diretso lang ako.
Lumabas na ako nang bahay nila. hindi ko na inintay si manong guard na pagbuksan ako
dahil ako na mismo ang nagbukas nang gate at naglakad paalis sa bahay nila.
Naglalakad ako sa village nila palabas pero patuloy pa rin sa pagtulo ang luha ko. kaya
hindi ko napapansin ang mga tao at sasakyan na dumadaan.

Chapter 9.6
Naiyak pa rin ako.
Pinupunasan ko sila nang kamay ko.
Ang sakit na! ngayon, sobra-sobra pa ang nalaman ko.
Si Chloe, EX niya pero sila na ni Andrew.
Si Andrew na nakasama ko sa bar na kapatid ni Chad.
At si Chad na naging boyfriend ko dahil sa pagkakamali ko.
Ang tanga ko!! sobraaaa!!! Sobrang galit ako sa sarili ko BIG TIME!!
Tumutulo pa rin sila, hindi pa ako nasakay nang taxi, mukha na akong tanga na naglalakd
sa village habang naiyak.
Pero bakit ko kailangan mahulog sa pagp-PRETEND ni Chad, ganon na ba siya kagaling
mag-PRETEND!!
Pero hindi naman siya ang may kasalanan, AKO!! ako yung pumilit sa kanya kahit dinedeny na niya dati pa!!
Pero ang sakit lang na, pumayag siya pero ako yung tangang nahulog.
Bakit pa niya kailangang mag-PRETEND?!
OO nag naman, para hindi masaktan si Chloe na mahal niya pa rin hanggang ngayon.
Kasi sinabi ko sa kanya na kung may girlfriend siya, i-break na niya.. Kaya siguro hindi
na niya sinabi pa sa akin na hindi siya ang nasa Bar dahil iniisip niyang baka sina
Andrew at Chloe ang magulo.
ANG SWERTE NAMAN NI CHLOE!!
Pinupunasan ko pa rin ang luha ko.
Ang galing niyang mag-PRETEND!
Hindi ko namalayan na nasa labas na ako nang village.
“ISTAAAAA!!!!!!!”
-----------------------------------------

Chapter 9.7
>Chad’s POV<
Katatapos lang nang practice namin.
Katulad nang sabi ko kay Ista, hindi ko siya masusundo ngayon dahil gabi na kami
natapos sa practice pero pano ko masasabi yung totoo.
Patagal na nang patagal ang pagsasabi ko baka mamaya hindi ko na masabi sa kanya ang
totoo.
“captain!”, tawag sakin ni Dan. ^__^
“oh? bakit?”, -___“bat ganyan na naman mukha mo? kasi hindi mo nakita yung Girlfriend mo, shemay in
love na nga si Captain isang araw pa lang miss na agad”,
“eto gusto mo?” Q(-_-Q)
“hahaha, joke lang captain! Basta mamaya ha?”
“oo na!”
“wag mong kakalimutan birthday ko!”, si Dan.
“nagb-birthday ka pala! Hahaha”, ako
“oo naman! Bata pa ako eh, hindi katulad mo.. matanda na!” ^___^
=___= hindi ako matanda. Magkasing-edad nga lang kami at di hamak na mas mukha
naman akong bata kung ikukumpara mo sa kanya no!
“basta! Pupunta ka ha!! BAWAL.KANG.UMINOM. sige na, TEAM mamaya sa condo
ha?”, paalam ni Dan sa amin.
Lumabas na siya sa gym.
Kami namang mga natira ay dumiretso na sa shower room.
Umuwi muna ako para makapag-pahinga kahit isang oras., pagdating ko sa bahay ay
wala pa si Ma! Siguro nasa meeting na kasama nina Tito.
Katulad nang sabi ni Dan, pumunta ako sa kanila para sa birthday niya.

At kahit papano naman binilhan ko siya nang regalo, bata eh.
Bumaba na ako sa kotse at pinark ko sa building nang condo niya.
Ang alam ko, 19th floor yun eh.
Eto na nga!
Binuksan ko na ang pinto nang condo nang birthday boy.
“eto na pala si captain eh”, coach. ^__^
“0h captain! kain ka muna..”, si Troy.
“tsk, tagay muna captain”, si Von
“BAWAL.SI.CAPTAIN.UMINOM”, si Dan.
Alam ni Dan na mahina ako pagdating sa pag-inum.
“0h!”, abot ko (.~~)--> (**.)
Ang mukha nang gago.
Kinuha naman yung dala ko.
(.~~) <--(**.)
“whahaha si Dan, iiyak na yan”, loko ni coach.
“CAPTAIN!!” (/ * 3*)/ sabay yakap sakin.
“bitaw! Ah-Ah!! bitawan mo ko”, tinutulak ko siya.
“hindi ko akalain na, mabait ka pala, eto yung gusto kong latest shoes na nakita natin di
ba?”
“bitawan mo ko, babawiin ko yan!”, ako.
Binitawan naman ako. (~.~) (*,*)
Nakita ko kasi na gusto niya yung sapatos na nakita namin pang-basketball. Kahit na
kaya niyang bilhin, ako na yung bumili para sa kanya.
“oh tama na yan!”, si Troy.

“naiiyak na si birthday boy”, si Von. ^___^
Umupo na ako at kumain muna, magaling si Dan magluto kaya luto niya lahat nang yan..
ang papa naman niyan ay nasa States at ang mama niya, katulad ni Mama, busy sa
company.

Chapter 9.8
Katulad nang inaasahan, isang oras pa lang ang nakakalipas ay lasing na ang mga sira.
Lumabas muna ako sa condo ni dan, may bibilhin lang ako sandali sa labas nang
building.
Naalala ko bigla si Ista nang makita ko ang park na katapat ng building ni Dan.
Sa park din kasi kami unang nagkita.
Nilabas ko na ang cellphone ko at ida-dial ko na ang number niya nang.
*swssshhhhh*
“hoy! Ibalik mo yan! gago!!” (~/•\~) sigaw ko sa lalaki.
SH.T
Hayae na nga, bigla kasing may dumanggil sa akin na lalaki tapos hinablot yung
cellphone ko at tumakbo nang mabilis.
Cellphone lang naman, pero pano ko ngayon tatawagan ni Ista.
Hindi ko na nga nasundo hindi ko pa tatawagan.
Batok na naman ang abot ko pag nagkataon.
Hindi naman ako makahiram ng Cellphone nang iba kasi hindi ko memorize number
niya, dapat pala alamin ko na yun.
Bumili na lang ako nang bibilhin ko at bumalik na rin sa condo ni Dan.
Tulog na silang lahat nang bumalik ako. @__@
Si coach at Dan na lang ang matinong gising.
“lahat ba nang mga yan, dito ang tulog?”, tanong ko. =__=
“oo, hayaan na lang natin. ikaw ba coach?”, si dan.
“dito na rin ako”
“0h! pano una na ko coach, birthday boy”, ako.
“sige captain, salamat ulit”, si Dan. (**.)

Hindi pa rin nawawala ang kinang sa mata nang gago, bawiin ko kaya. hahaha
“ingat ka” ^__^
“sige”, saka ako lumabas ulit sa condo ni Dan.
Umalis na ako sakay nang kotse ko at umuwi na.
Tsk. Tulog na halos lahat nang maid dito, si manong guard na lang sa gate ang hindi.
Mga 11:30 na rin kasi ako nakauwi.
Pagkapasok ko sa kwarto ko ay diretso higa na ako sa kama.
Hmmm… hindi ko siya ngayon nahatid.
Alam ko na, susunduin ko na lang siya bukas nang umaga para ihatid sa school niya,.
And with that, natulog na ako nang 12:00am (___ ___)
*krriiiinggggg*
Gumising na ako nang marinig ko ang sinet kong alarm.
Inagahan ko talaga kahit alam kong wala kaming practice dahil may hang-over ang
Team, ako maghahatid sa kanya ngayon.
Pagkatapos kong magbihis ay pumunta na ako sa bahay nila dala ang sasakyan.
Tanghali pa naman ang klase ko kaya ayos lang din.
Mag-dodoorbell na sana ako nang biglang…
“Chad.. hijo.. 0h! bakit ka nandito?” si Tita. ^__^
“Tita, ihahatid ko po sana si Chloe sa school nila eh,” ^__^
“ayyy.. ganon ba? nakaalis na kasi siya eh, nagpahatid sa driver namin.”
Nasayang lang pala effort ko, pero hindi ko pinahalata kay Tita.
“o sige po, mamaya na lang po”
“may problema ba kayo?”

“ahh—bakit po? wala naman po”
“kagabi, hindi yun kumain at nakinig ko na umiiyak nang madaling araw sa kwarto niya
at napansin ko na 3am na niya pinatay ang ilaw sa kwarto niya”
“b-bakit po tita?”
“hindi ko alam, akala ko nga dahil sa nag-away kayo pero mukhang hindi naman eh”
“hindi lang po kami nagkita nung isang araw dahil sa may practice ako, pero sinabi ko po
sa kanya”
“ahhh---baka naman nagkakamali lang ako, sige sasabihin ko na lang na dumaan ka”
“wag na po, ako na lang po maghahatid kay Sophia pauwi”
“sige, ingat ka”
“opo”
Umuwi na ulit ako pagkatapos nun.
Ano naman ang gagawin ko di ba?

Chapter 9.9
Napa-isip ako sa sinabi ni Tita, naiyak? Baka naman nagkamali nga lang si Tita.
O baka naman ginulo na naman siya nang EX niya.
Parang gusto ko na namang bumasag nang panga. -____-+++++++
Mamaya ko na lang siya susunduin, bago ang practice ako ang maghahatid sa kanya.
Hindi ko naman siya mai-text kahit na nakabili na ako nang Cellphone.
Bakit nga ba hindi ko tinanong kay Tita ang number ni Ista, tsk. Mamaya na nga lang.
Inintay ko lang mag-tanghali at pumasok na rin ako.
Katulad nang sabi ko, bago ang practice ay susunduin ko siya.
Kaya naman nandito na ako sa tapat nang school nila.
Pero 30 minutes na akong anndito at hindi ko pa rin siya nakikita, dapat kanina pa siya
labas.
Nakita ko yung isa sa mga kaklase niya, hindi ko alam pangalan. Si Aira lang naman
pinakilala niya sa akin eh,
Nilapitan ko.
“excuse me, nakita mo ba si Sophia?”, tanong ko.
-__- (**.)
Dapat pala sa lalaki ako nagtatanong.
“sige wag na lang pala”
“a-ah! kanina pa siya umalis eh, pagkalabas na pagkalabas namin, siguro mga 1 oras na”
“sige salamat”
“w-walang anuman”, (**.)
*sigh* ano bang nangyayari sa kanya? bakit naman ang agap niya ngayong umalis.
“alam mo ba cellphone number niya?”

“hindi eh”, (**.)
“sige salamat.”
Umalis na ako at iniwan ko ang matang nanginginang nung kaklase ni Ista, ngayon lang
ba may nadalaw na lalaki dito?
Papasok na sana ako nang kotse nang makita ko si Aira!
Tama! Sigurado na meron siyang contact number kay Ista.
“Aira!”, tumingin siya sa akin at lumapit ako.
“nakita mo ba si---“
*PAK*
“aray!”, napahawak ako sa pisngi ko.
“at ang lakas nang loob mong magpakita dito? matapos mong lokohin si Sophia, tapos
parang hindi mo man lang siya kilala nang makita mo kami sa mall!! How dare you”,
sabay turo sa akin. (.~~)“a-ako?”
“OO, ikaw at wala na ngang iba pa!”
“p-pero hindi ko kayo nakita sa mall, at may practice ako kahapon.. kaya pano yun
mangyayari?”
“wag ka nang magmaang-maangan, tara na nga!”, sabay umalis siya kasama yung
lalaking kasama niya.
What was that slap for?
Ngayon hindi na ako nagtataka kung kanino nagmana si ista.
Pero ano yung sinabi niya na ‘matapos mong lokohin si Sophia, tapos parang hindi mo
man lang siya kilala nang makita mo kami sa mall’
Eh hindi ko nga sila nakikita sa mall.
Hindi ko na alam ang nangyayari, halos 2 araw na kaming hindi nagkikita.

Chapter 9.10
Hindi na ako makakapunta sa kanila ngayon, mamayang after practice pupunta ako sa
kanila at aalamin ko na rin kung bakit siya naiyak nung madaling araw.
Uuwi muna ako para kumuha nang pampalit para sa practice.
Nagmamadali akong mag-drive.
Pagkauwi na pagkauwi ko ay nakita ko si Ma! Na parang nag-aalala.
“Ma!” tawag ko.
“CHAD! anak! Sorry, hindi ko kasi alam na”
“ano po?”
“si Sophia kasi pumunta dito at hinihintay ka kani-kanina lang tapos nakwento ko yung
about kay Andrew at Chloe blah blah blah blah”
Nabato ako sa kinatatayuan ko.
Alam na niya?!
Ito na nga ba ang kinakatakot ko eh,.
Bakit ngayon pa?
Kinabahan ako bigla.
“kaaalis lang po ba niya?”
“oo anak, sorry atlaga--- Chad!!”, si ma!
Bigla akong tumakbo palabas nang bahay at hindi ko alam pero tumakbo ako papunta sa
labas nang village.
Tumatakbo ako nang makita ko ang isang babae na nasa labas na nang village at
nagpupunas nang parang luha niya sa pisngi gamit ang kamay.
Nasasaktan na naman ako dahil nakikita ko siyang umiiyak, pero this time..AKO na ang
may kasalanan.
Hindi ko alam kung paano ko sisimulan pero kailangan mapaalam ko sa kanya hindi lang
ang totoong nangyari kung hindi pati ang nararamdaman ko sa kanya.. alam kong alam

nya rin na totoo ang nararamdaman ko, dahil sa lahat nang nangyaring
PAGPAPANGGAP, ang NARARAMDAMAN lang namin ang PINAKANG-TOTOO.
“ISTAAAAA!!!”, sigaw ko.
--------------------------------------------------------------

Chapter 9.11
>Chad’s POV<
“ISTAAAAA!!!”, sigaw ko.
Napatigil siya sa pagsigaw ko, at napatingin sa akin habang pinupunasan ang luha.
Tama ako! umiiyak siya, nasasaktan.. and this time gawa ko.
Parng tinutusok nang maliliit na karayom unti-unti ang puso ko pag nakikita ko siyang
ganon.
Lumapit na ako papunta sa kanya..
“ista..”
“chad..”, malungkot ang pagkakasabi niya.
She never called me Chad, seryoso siya ngayon.
“I-I’m sorry”, ako.
Ewan ko pero pakiramdam ko yun ang una kong dapat sabihin.
“a-ayos lang hahahaha, ano ka ba! ako nga may kasalanan sa’yo eh” fake yung pagtawa
niya, umiiyak siya at pinupunasan niya pa rin to.
Lalapit na sana ako para punasan ang luha niya pero pinigilan niya ang kamay ko.
“ginawa ko lang yun para kay---“
“Chloe..” siya.
“pero---“
“ayos lang, ano nga ba naman ang laban ko sa first love mo.. ang swerte niya kasi
hanggang ngayon mahal mo pa siy---”
“NOONG UNA OO, pero unti-unti.. Ista, unti-unti nahuhulog ako sa pagpapanggap ko..
at ngayon,.. at ngayon.. nahulog na ako”
“ha-ha-ha ano ka ba? wag ka ngang ganyan, baka maniwala pa ako eh”,
“totoo ang sinasabi ko, I fell… in love… with you”

Sa halip na ngumiti siya, lalong tumulo ang luha niya na agad naman niyang
pinupunasan.
“babatukan kita sa susunod na sabihin mo yan *hikbi**sob*”
“kahit ilan pa! basta gusto kong malaman mo kung ano… kung ano ang nararamdaman
ko para sa’yo.. ISTA! I Love You!”, ako.
Parang napatigil lahat nang ingay nang sinabi ko yun sa kanya kahit ang pag-hikbi niya
tumigil.
“nagpapanggap ka na naman eh”, sabay tapik sa akin. “ayos lang, hindi ko na guguluhin
pa ang buhay ni Chloe o ni Andrew lalo na ang… buhay mo,.. lalayo na lang ako”
“maniwala ka naman sa akin.. ista.. ngayon lang, maniwala ka sa akin.”, lumapit ako sa
kanya at hinawakan ang dalawa niyang kamay at nilagay sa mukha ko habang may
tumutulo na rin na luha sa akin.
Ito ang unang beses na umiyak ako sa harap nang babae.
“naniwala na ako sa’yo dati, naniwala na ako na ikaw siya.. pero hindi pala”
“hindi ako si Andrew, alam mong pinapaliwanag ko na yun sa’yo pero hindi mo ko
pinakinggan, hanggang ngayon ba hindi mo pa rin papakinggan ang nararamdaman ko
para sa’yo?”
Tumutulo pa rin ang luha niya.
“pagpapanggap lang lahat nang yon”, siya.
“PERO SA LAHAT NG PAGPAPANGGAP, ANG NARARAMDAMAN NATIN ANG
PINAKANG-TOTOO!!”
*hikbi**sob*
“I’m sorry, mali na ang nangyari at ayaw ko nang maging mali pa ang lahat.. sobra ka
nang nagpanggap.. tama na”, siya. *hikbi**sob*
“hindi na to pagpapanggap, maniwala ka naman sa akin”, niyuyugyog ko ang katawan
niya gamit ang kamay ko na nakahawak sa balikat niya.
“I’m sorry”, tinanggal niya ang kamay ko sa balikat niya.
Bigla niyang pinara ang taxi na kadadaan lang.
“please.. just this time, maniwala ka naman sa akin”, I’m begging her.

I’m begging her, not to love me but to trust me.
Binuksan na niya ang sasakyan.
“ginawa mo to para kay Chloe, mahal mo siya.. baka naawa ka lang sa akin, pero kahit
anong mangyari wala akong laban sa first love mo”
Napatigil ako sa sinabi niya.
At unti-unting umalis sa harap ko ang taxi..
‘Wala akong laban sa First Love mo’
Bigla akong natauhan sa sinabi niya.
No!! meron!! Meron siyang laban!!
Dahil hindi ko na mahal si Chloe at dahil…
Hinabol ko ang taxi pero hindi ko naabutan kaya sinigaw ko na lang, sana.. sana marinig
niya!!
“MERON KANG LABAN!!! DAHIL!!! DAHIL IKAW ANG LAST LOVE KO!!!!!!”
Binuhos ko lahat nang natitira kong lakas para isigaw ang lahat nang yun.
Pero hindi tumigil ang taxi na sinasakyan niya, unti-unting nawala sa paningin ko..
Kasabay nang pagkawala nang babaeng mahal ko.
Hindi!!
Hindi ako papayag..
Tumayo ulit ako..
Wala akong pakialam kung kailan niya makikinig na TOTOO ang NARARAMDAMAN
ko… gagawa ako nang paraan, hindi ako susuko.
Hindi ko muling papakawalan ang mahal ko.
Hindi ko hahayaang mawala siya katulad ni Chloe.
Mahal ko nga siya,.. oo mahal ko siya at kahit malaman pa yun nang lahat nang tao, basta
maniwala lang siya.

Tinawagan ko si Dan..
“Dan.. kailangan ko nang tulong niyo”, ako.
Hindi ako papayag na mawala ka rin Ista,.
“OO, bukas ko na kailangan!”, sabi ko kay Dan.
I ended the call.
Kailangan mapasakin kana, kahit selfish pakinggan pero akin ka lang.
-----------------------------------------------------

Chapter 9.12
>Sophia’s POV<
Binuksan ko na ang passenger seat nang taxi.
“ginawa mo to para kay Chloe, mahal mo siya.. baka naawa ka lang sa akin, pero kahit
anong mangyari wala akong laban sa first love mo”
Hindi ko alam pero yun ang huli kong sinabi sa kanya.
Napatigil siya sa sinabi.
Pumasok na ako at umalis na ang taxi.
Tama,. Pabayaan mo na lang ako! hindi ako ang mahal mo ay si--Napatigil ako sa pag-iisip ko.
“MERON KANG LABAN!!! DAHIL!!! DAHIL IKAW ANG LAST LOVE KO!!!!!!”
Bigla akong napatingin sa likod nang taxi.
Nakita ko siya, siya ang sumigaw nang mga salitang yun.
Lalong bumilis ang pagbagsak nang mga luha ko nang marinig ko yun.
Gusto kong maniwala dahil may nagsasabi rin sa akin na totoo yun pero,.. may part sa
isip ko na nagsasabing, TAMA NA! ilang beses ka nang naging TANGA!
Umiiyak ako habang humihikbi sa loob nang sasakyan.
Napatingin ako sa mirror sa harap ng taxi at nakatingin din si manong sa akin.
“alam mo miss, mahal ka niya”
Napatigil ako sa pag-iyak ko.
“mahal ka niya kasi nakita ko kanina kung pano siya umiyak at kung pano niya isigaw
ang mga sinigaw niya… pasensya na kung nakikialam ako, pero alam mo konti na lang
ang lalaking katulad niya, yung mahal at kaya ka niyang protektahan”
“po?”

“nakikita naman sa mata nang lalaki kung gaano siya ka-sincere sa mga sinasabi niya,
after all, eyes are the mirror of our soul”
ABA! Nag-e-english pa si manong.
Medyo napatawa naman ako dahil kay manong.
Naalala ko ang mga sinabi ni mama, kaparehas na kaparehas nang sinabi ni manong ang
sinabi ni mama nang makilala niya Tan.
Hindi na muling nagsalita si manong pagkatapos nun, nasa tapat na kami nang bahay
nang bahay.
“manong eto po”, abot ko nang bayad.
Pinigilan ko na rin ang luha at hikbi ko, ayaw kong mahalata ni mama.
“salamat miss”
Binuksan ko na ang taxi nang muling magsalita si manong.
“nasa sa’yo kung papakawalan mo siya o hindi?”
Napatingin ako kay manong.
“maiksi lang ang buhay, minsan kailangan nating muling pumusta para sa mas ikaliligaya
natin, nasa sa’yo ang desisyon”
Napangiti ako sa sinabi ni manong.
“thank you po.”
At sinarado ko na ang taxi at pumasok nang bahay.
Nakasalubong ko si mama.
I manage to gave a smile.
“kumain ka na, anak!”
“hindi na po, busog pa po ako.. akyat lang po ako Ma!”, sabay ngiti.
Nagpolbo ako para naman medyo hindi mahalata ang pag-iyak ko.

Dumiretso na rin ako sa room ko, baka kasi mamaya hindi ko na naman mapigilan yung
nararamdaman ko at tumulo na naman ang traydor kong luha.
Pwede bang batukan ang luha para tumigil >.<
Hindi ako nakatanggap nang kahit anong tawag o text kay Tan, mas mabuti na yun.
Isang araw na ang nakakalipas.
OO! tapos na ang klase ko at nandito na naman ako sa kwarto ko nang nakatulala na
naman at nag-iisp habang may tumutulong luha.
Wala akong natatandaan ngayong araw, isa lang pala at yun ay nung sinabi sa akin ni
Aira na sinampal daw niya si Chad.
Napanganga ako sa sinabi niya nun, bakit niya ginawa yun eh hindi naman nagtwo-two
time si Chad.
Hindi ko na lang inexplain.
Kanina pa maingay sa labas na parang may ginagawang kung anu-ano.
Napatigil ako sa pag-iisip ko nang makinig ko ang boses niya,..
“Sophia Chloe Villafuente, mahal kita!”
Naghahallucinate na naman ako.
Kung anu-ano na naman pumapasok sa isip ko.
“Sophia Chloe Villafuente, inuulit ko. mahal kita!”
O__O hindi.. boses nga niya yun, napatingin ako sa labas dahil dun ko narinig ang boses
at @__@

Chapter 9.13
>Chad’s POV<
“ayos na ba lahat?”, tanong ko.
“yes! captain/yes sir”, sagot ni Dan, Troy, Von at nang-magva-violin.
“wag kang kabahan captain! Ayos lang yan!”, si Dan.
Ngayon ko lang to gagawin, ngayon lang dahil ayaw ko nang mawala ka pa at masayang
ang nararamdaman ko.
“kabado si captain!”, loko ni Von.
“magsisimula na ba tayo sir?”, yung magva-violin.
“sandali lang—ah sige magsimula na tayo”
Magsisimula na sana kami nang biglang may tumawag sa akin.
“0h! Chad, anong ginagawa niyang mga yan dyan?”, si Tita.
Nakita ko si tita, ang mama ni ista na nakapang-formal suit.
“Tita, I’m sorry kung nasaktan ko ang anak niyo pero mahal ko siya, mahal na mahal ko
siya..”
“shhhh… alam ko yun, at nararamdaman ni Chloe yun.. baka natatakot lang na masaktan
ulit ang anak ko”
“hindi ko na ulit siya sasaktan, hinding hindi na”
“kaya ba nagdala ka dito nang banda?”
“gusto kong malaman niya kung ano ang totoong nararamdaman ko Tita”
“sige na! sige na! may pupuntahan lang ako, isa sa mga business gatherings ni jon,
isasama daw ako.. kayo talagang mga kabataan, andyan si maanang na kasambahay
namin.. nasa kwarto si Sophia”
“ ingat po”
Umalis na si Tita dala ang isa nilang kotse.
Banda?

Nagdala lang naman ako ng isang Drummer -- Dan, dalawang guitarist -- Troy, Von at
isang magva-violin na binayaran namin.
Nasa loob sila nang isang malaking sasakyan at bukas ang tabi nang sasakyan na
nakaharap sa bahay nina Ista. At ako naman ay nasa labas nang gate nila.
“Captain! Simula na”, si Dan.
Tumungo lang ako.
Kinuha ko na yung mic.
“Sophia Chloe Villafuente, mahal kita!”, sinabi ko sa mic kaya alam kong rinig niya yun.
Ang alam ko nasa kwarto siya pero bakit hindi siya natingin, baka hindi narinig kaya
inulit ko.
“Sophia Chloe Villafuente, inuulit ko. mahal kita!”
Biglang gumalaw ang kurtina nang kwarto niya.
Nakita ko na siya. @__@
Nagulat nga siya.
“mahal kita, maaaring hindi ikaw ang una kong minahal pero alam ko na ikaw ang huli
kong mamahalin, yun ang laban mo! sorry kung nagkamali ako na hindi ko nilakasan ang
loob ko para sabihin sa’yo.. pero.. hindi lang sina Chloe ang dahilan ko.. natatakot ako..
oo! Ista, natatakot ako na kapag nalaman mo ang totoo na hindi ako si Andrew ay…
mawala ka sa akin.. kaya nandito ako ngayon hindi bilang si Andrew kung hindi bilang si
Chad Ayala, makinig ka sa kung ano ang nararamdaman ko para sa’yo”
Nakatingin ako sa kanya, halatang nagulat siya sa sinabi ko.
Nag-strum na nang guitar si Troy at Von.
~Dashboard Confessional – Stolen~
……………………………………..

You have stolen my heart
You have stolen my heart
Invitation only, grand farewells

Crash the best one, of the best ones
Clear liquor and cloudy eyed, too early to say goodnight
You have stolen my heart
You have stolen my heart
And from the ballroom floor we are in celebration
One good stretch before our hibernation
Our dreams assured and we'll all sleep well
Natapos na ang pagkanta ko pero patuloy pa rin sila sa pagtugtog.
“you have stolen my.. heart, Take The Responsibility Ms. Villafuente”

Chapter 9.14
Nakikita kong pinupunasan na naman niya ang pisngi niya, umiiyak na naman siya.
Binuksan ko ang gate nila, kilala na naman nila ako at isang maid lang daw ang nandito.
Pagkapasok na pagkapasok ko ay sumalubong sa akin ang maid nila.
“ala sir! Kayu pu baga yung syuta ni Miss Sophia, ay naku! napaka-pugi nyu naman pu
pala!”
Bisayain pa.
“makakauwi ka nga daw pala sabi ni Tita, okay lang daw kung umuwi ka na ngayon at sa
isang araw ka na bumalik…”
“alay! Salamat pu sir”
Biglang umalis yung bisayain nilang maid, siguro ay uuwi na.
Wala namang sinasabi si Tita, patay ako pero ayos lang,..
Umakyat naman ako sa kwarto niya,..
Pagkapasok ko nang pinto ay agad kong ni-lock, gusto kong makausap siya nang kami
lang dalawa.
Nakita ko siya na nakatayo na sa tabi nang kama niya at lumalapit sa akin.
“*hikbi**sob* t-totoo ba yun?”
“hindi pa ba sapat?”
“mahal mo ko?”
“mahal kita! SOBRA!”, ako.
------------------------------------------------------A/N:
Grabe!!!! Nakakakilig naman po ang ginawa nang ating bida.. sobra!! Ganyan talaga
kapag mahal mo..
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Chapter 10 > Restricted (TanIsta)
Nakita ko siya na nakatayo na sa tabi nang kama niya at lumalapit sa akin.
“*hikbi**sob* t-totoo ba yun?”
“hindi pa ba sapat?”
“mahal mo ko?”
“mahal kita! SOBRA!”, ako.
“I love you.. now I will not pretend, please let Chad Ayala… take the responsibility”,
patuloy ko.
“But….”
“shhhh….”, ako sabay lagay nang index finger ko sa labi niya.
Napatahimik ang kwarto..
Napatingin ako sa labi niya..
Tinanggal ko yung daliri ko sa labi niya at nilagay ko ang kamay ko sa batok niya..
“I want you..”
“chad baka naman nabibigla ka la--- hmpf”
I kiss her..
Marahas ang paghalik ko sa kanya at tinutulak niya ako..
Nilagay ko ang isa kong kamay sa waist niya at isa sa batok niya..
“I want you, hmmm… please” I told her between my kiss..
Tinutulak pa rin niya ako pero hinawakan ko ang dalawa niyang kamay gamit ang kamay
ko..
Tinulak ko siya hanggang mapadikit ang likod niya sa pader at nilagay ko ang dalawa
niyang kamay sa tabi ng ulo niya..
Hinahalikan ko pa rin siya..

Hindi nagtagal ay humahalik na rin siya sa akin..
Tinanggal ko ang hawak ko sa kamay niya..
I place my arms around her waist and her around my neck..
“uhmmm… Chad… I want you… badly….”, she told me between our kisses..
Binuhat ko siya sa harap nang waist niya at hinahalikan pa rin..
I carried her to the bed without breaking the kiss..
Nilapag ko siya sa kama..
I’m on top of her..
I stop for a moment at tiningnan ko siya..
“may tao dito..”, siya.
“wala..”
“yung mga maid baka—“
“wala siya.. pinalabas ko”
“can you take the responsibility”
“yeah..”
“then prove it..”
Then she pulled me to her closer and kissed me..
Sandali lang na halik.. at tiningnan nya ulit ako habang nakahiga siya sa kama at ako ay
nasa taas niya..
“your wild” I told her.
“talking to yourself” using her husky voice
“are you inviting me?”
“maybe.. YES?”

“then I’ll take it”
I kiss her again.. harsh but in a passionate way..
She respond to my kisses..
I place my arms to her waist again and her to my neck..
“I love you.. uhmmm”, she told me between our kisses..
“uhmmm… yeah… I do too”
I teased her to open her mouth by biting her lowert lips..
Ayaw niya nung una kaya I tried again to bite her lower lips with more force.
And so she did..
I slid my tongue to hers and she let me played with it.
Sabay kaming lumayo pagkatapos nang halik..
“haaaa…. haaaa….”, we’re both gasping.
But her arms are still on my neck and mine to her waist..
Nagtitigan kami..
“your good..” I told her.
“somehow.. and your wild”..
“because of you..”
“…” nakatitig lang siya sa akin at ganun din ako.
I lean closer to her at nagsimula akong halikan siya pero this time sa leeg niya..
I am planting small kisses to her neck..
I heared her moaned..
“ahhhhhh…..”
“I can’t stop”, bulong ko sa kanya na parang nagmamakaawa..

“then don’t” bigla niya akong nilapit sa kanya using her arms that on my neck..
“after this, I’ll take the full responsibility”
She didn’t reply..
Lumayo ako nang konti sa kanya..
Then I untied the ribbon that only supported her top.
“pinaghandaan mo ata to..”, biro ko.
And remove her bra that cover her breast.
She’s half naked in front of me..
“your desire..” siya.
“hmmm??”
“I can see it in your eyes”..
“yours too..”
I am now cupping her breast with both hands..
“it fits perfectly!”
I lean closer to kiss her right breast..
I heared a moan skipped from her mouth again..
“uhmmmmm….”
Her hands clasped pulling my head closer..
I slid the rest of her dress away off her feet, tugging her undies away impatiently.
Now, she’s totally naked, lying on the bed in front of me..
“your beautiful”, I told her then kissed her again in her neck..
>Sophia’s POV<
Now, I’m totally naked, lying on the bed in front of him..

“your beautiful”, he told me then kissed me again in my neck.
Bumaba ang halik niya sa right breast ko..
He is caressing my left breast while kissing the right..
“ahhhhhh…..”
How I love this man..
How I want this man..
“ahhhh…. Chad”
Itinaas niya ulit ang halik niya..
“just tell me to stop and I’ll stop” he said as he slid his one finger between my thigh
while the other is playing with my nipple.
“ohhhhh…. Don’t Chad.. please” I begged him..
I heared him chuckled.
I was beginning to drip..
I can feel his hard on me..
His hand that was playing with my nipple went down and touch my tummy..
“your hot”, she whispered to my ear.
Bigla siyang lumayo..
“don’t”
“no.. I just want you… flesh to flesh”
“let me help you”
Umupo siya then I started to undress him and started to unbutton his pants. I know he
want me to do this.. I can see it in his smile..
He’s HARD! Literally! And obviously BIG!
Hindi ko na inintay na pumatong siya..

Tinulak ko siya kaya naman ako ang nakapaibabaw sa kanya.
I kissed him in his neck..
My hands started to travel to his biceps,.. shoulder.. going down to his broad and perfect
chest then to his stomach..
“aahhhhhh….. “ I heared him moaned.
It plays like a music to my ears..
My other hand travel to his lower part but he touched my hand, stopping it..
“noy yet baby.. after you” siya.
He changed our position..
Now I’m lying again on the bed and he’s on top of me.
“ahhhhhh…..”, napalakas nang konti.
“shhhhh….”, he hissed then kissed me to sealed my lips.
His finger were coming in and out from me..
“uhmmm….” A moan skipped from my mouth again..
He kissed me again..
“ohhh….. I love you Chad”
Napahawak na lang ako sa buhok niya..
As I reached the peak.
“haaa…. haaa….”
Napagod ako..
Napapikit ako..
“you, okay?” tanong niya.
Napatingin ako sa kanya.. at ngumiti..
I know that he wants more,. I can see it in his eyes..

“we’re not yet done baby” he whispered then nibbled my left ear.
“make me yours.. completely”, saka ko siya hinila papalapit ulit sa akin at hinalikan.
>Chad’s POV<
“we’re not yet done baby” I whispered then nibbled her left ear.
“make me yours.. completely”, saka niya ko hinila papalapit ulit sa kanya at hinalikan.
I know that she’s tired already after that but.. I can give more that that.
I want her.. I want her so much that I can’t stop myself from drowning to lust and desire.
I positioned again myself sa taas niya..
I did not hesitate to enter her.. habang hinahalikan siya..
With one second I started to insert mine to hers.
“ahhhh!!!”, napalayo siya sa halik namin at napasigaw.
SH.T!
Napatigil ako sa ginagawa ko..
Bakit ganto?
Napatingin ako sa kanya..
I saw pain and tears from her eyes..
Bigla syang tumingin sa malayo at pumikit.
Hinawakan ko ang mukha niya at hinarap sa akin.
Nagmulat naman siya.
“I..thought..—“,
“please.. don’t hesitate.. make me yours” siya habang nakatingin sa akin at kagat ang
isang daliri..
“pero—“

“I love you”
Saka niya ako hinalikan ulit..
She was trying to fight back her tears..
I felt her hips moved..
She wants me to continue?
But!
“please.. uhmmm”, she told me between our kisses.
I slowly moved at first..
I know she’s still hurting..
I moved a little bit faster..
“ahhhhh….”, she moaned.
Nilagay niya ang kamay niya sa dibdib ko at alam kong pinapakiramdaman niya ang init
sa katawan ko.
“I can’t stop this.. I’m sorry.. bear for it a little” I surrender..
I just want her now.
“ahhhh---hmpf” napalakas ang sigaw niya kaya hinalikan ko siya.
I claimed her lips as I moved deeper..
Harder..
Faster..
“ohh… damn” ako.
“chad…”
I made love to her.. until it made me burst..
My first ever experience with the one I love..
“ahhhh….” sabay naming sigaw..

Hinang-hina ako sa ginawa namin kaya napahiga na lang ako sa katawan niya..
We’re finally one..
Hinawakan niya ang buhok ko.
“I love you” bulong niya.
Tiningnan ko siya at saka hinalikan sa forehead..
“I love you and..”
Nilapit ko ang bibig ko sa tenga niya..
“I’ll take the responsibility”, bulong ko.
Humiga ako sa tabi niya..
At hinawakan ang kamay niya..
Inayos ko ang higa namin dahil alam kong hinang-hina rin siya..
For now, kailangan muna naming magpahinga..
May kailangan pa akong alamin bukas..
Hindi ko alam pero sigurado ako sa nangyari kanina..
I am the ..FIRST..
I felt a force inside her earlier when I first entered her.. and she suppressed a wild scream
because of that..
Niyakap ko siya at natulog kami nang magkatabi nang gabing yun..
---------------------------------------------------A/N:
Sorry po sa mga naka-saksi nang kaaya-aya, I mean hindi kaaya-ayang bagay,
hahaha ^__^V I warned you, walang sisihan. First time kong gumawa ng Restricted Part.
Epilogue > The Ring! My Love!
*Vote and Comment sa may gusto, sa ayw wag pilitin baka pumayag*

#krix08 >> The Dream Prince Met The Sadist Princess

Epilogue.1
>Chad’s POV<
Nagising ako nang tumatama ang sikat nang araw sa buong mukha ko.
Napatingin ako sa babaeng mahal ko.
Ang ganda niya, inayos ko ang kumot na tumataklob sa katawan niya.
Bumangon na rin ako at nagbihis, 8:30 na pala.. may kailangan pa akong gawin.
Pagkababa ko sa bahay nina Ista lalabas na sana ako nang pinto nang..
“ehem.. ehem” =__=
Napatingin ako.
“t-tito.. t-tita” o.O
“mukha atang dito natulog si Chad ah”, tita.
“Captain!” ^__^
Napatingin ako sa mga kalalabas lang nang kusina.
“kain captain oh! ang sarap magluto ni Tita” ^__^
“kinalimutan tayo ni Captain kagabi” ^__^
Nakalimutan ko na nga pala yung mga kasama ko, sina Dan. Von at Troy. Lumabas ang
tatlo na nakain ng pasta.
“mga patay gutom”, bulong ko. =__=
“oyyy! Captain! Rinig ko yun no? patay gutom eh hindi kami nakakain ng maayos kagabi
para lang sa’yo buti na lang at dumating sina Tita kaninang madaling araw at nakita kayo
ni Sophia na--- aray!”, dan.
Binatukan ni Tito.
“hehehe joke lang!”, si dan. ^__^V
“hindi naman sa nagmamasama kami Chad pero *clears throat* sana kaya nyong
panindigan yung ginagawa nyo”, Tito.(~.~)

“honey!”, saway ni tita. -__- (~~.)
Ibig sabihin nakita nga nila kami na magkatabi kaninang madaling araw?
“sinasabi ko lang, baka mamaya gaguhin pa ni Chad ang anak natin” (~.~)
“honey!” -__- (~~.)
“hindi ko po yun gagawin, tito”
“kita mo na! Iba yang si Chad! kaya wag mong igaya sa’yo”, tita.
“hoy!, pinanindigan kita no? at ikaw kasi masyado mo kong pinikot kaya ayan may
Sophia tayo”
“hoy! hoy! hoy! HOY!! ikaw ang tumutulog sa bahay at ikaw ang nauna kaya ayan!”
“hahahah”, tawanan nung 3.
Kung hindi niyo alam, maagang nabuntis si tita pero pinanindigan siya ni tito kahit
ganon. Nalaman ko yun nung una kong pumunta dito nang ipinakilala ako ni Ista sa
magulang niya.
“buti na lang”, bulong ko
“rinig ko yun Chad!”, tito.
“po? ano po yun tito? Dan yung nag-violin?” tanong ko kina dan para hindi na ako
pansinin pa ni tito. Lucky escape.^__^
“ah! pinaalis na namin kagabi pa”, si dan.
“okay…”
“sige po tito at tita, may kailangan lang po akong alamin”
“kain ka muna”, tita.
“oo nga captain! Sarap magluto ni Tita”, Dan.
“hindi na po Tita, babalik din po ako mamaya”
“AYON! Babalik pa naman daw si Captain eh, mamaya bang gabi captain—aray! Tito
naman” Dan.
(.++) – Tito *stares* v(^^.) -- Dan

Nakuha mo kay Tito, mana dyan si ista eh.
“sige po”, paalam ko.
“ingat ka hijo”, tita.
Lumabas na ako nang bahay nila at sumakay sa kotse ko na naiwan ko rin kagabi sa tapat
nang bahay nina Ista.

Epilogue.2
Tinawagan ko si Ciro at kinuha ang number ni kyle, tinawagan ko naman si kyle para
makuha ang number ni Chloe.
Hindi ko kasi tanda number ni Chloe o ni Andrew eh, at dahil nga nakuha ang cellphone
ko at bago ang cellphone ko kaya si Ciro at Kyle ang tinawagan ko.
Eto na! dina-dial ko na ang number ni Chloe habang nagda-drive.
“hello? Sino to?”, parang medyo mahina ang boses niya.
“Chloe..”
“sino to?”
“Chad..”
“Chad? oh bakit? *hikbi**sob*”.
“naiyak ka ba?”
“ah-Ah! wala to!”
“shhhh… bakit nga? Bakita ka naiyak?”
“eh kasi naman si Bads yung kapatid mo, nakita ko na naman sa mall na may kasamang
babae tapos iniwasan ako tapos dine-deny pa niya sabi niya baka daw ikaw yun!!,..
gagawa lang nang kwento yung mahirap pang paniwalaan!”
Sabi na nga ba pati tong dalawa magugulo dahil sa mga nangyayari eh, kailangan kong
ayusin lahat nang nagawa ko.
“Chloe,.. look, kailangan nating mag-usap ipapaliwanag ko lahat”
“b-bakit *hikbi*”
“mamaya sa ice cream parlor tapat nang Bee Garden, magkita tayo. Sorry kung pati kayo
nadadamay”
“nadadamay?”
“mamaya na lang, 10am”
“o-okay!”, parang sumigla naman siya.

Umuwi muna ako para maligo at magbihis.
Katulad nang sinabi ko na magkikita kami ni Chloe sa Ice Cream Parlor sa tapat nang
Bee Garden.
Pumunta ako nang 9:50 at dumating na rin siya after 15 minutes.
“Chad..” =__=
“long time no see chloe, gumaganda ka lalo at humahaba na ang buhok mon katulad dati”
“salamat…”, malungkot na pagkakasabi niya. =__=
“upo ka muna, nag-order na ako para sa atin nang ice cream”
“okay”
Umupo naman siya.
Dumating na yung ice cream at nagsimula na kaming kumain.
Hinawakan ko ang kamay niya pero this time walang malisya.
“look Chloe, I’m sorry kung pati kayo nadadamay”
“saan? Nadadamay?”
“ako yung nakita mo, ako yung lalaking may suot nang blue na contact lense”
“WHAT?!” ().()”
“oo, ako yun. I’m sorry”
“pero bakit ka umiwas sa akin at sino yung babaeng kasama mo?”
“Sophia, ang babaeng mahal ko”
“mahal mo? hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko pero masaya ako na may mahal ka
na ngayon. Alam kong ang weird pakinggan pero Congrats.” ^__^
Hindi pa rin siya nagbabago, masiyahin at carefree.
Napabitaw ang kamay namin nang biglang may lumapit na lalaki sa tapat namin dalawa
at tinitigan ang kamay namin.

Epilogue.3
Ang kapatid ko.
“soo, gumagawa ka lang nang paraan para bumalik ulit sa lalaking yan at pinapalabas mo
pang ako ang nambababae tapos ngayon makikita kitang---“, may galit ang tono niya.
(##.)
Pero hindi na siya pinatapos ni Chloe,.
“sorry kung pinaghinalaan kita.. sorry.. sorry bads.. I love you! pinaliwanag na sa akin ni
Chad ang lahat. I’m sorry na hindi kita pinaniwalaan”
Niyakap na rin naman siya.
“soo kaya ka ngayon narito kasi—“
Tumungo si Chloe.
“tinawagan ako ni Chad at may sasabihin daw siya”
“g-ganon ba” (_ _.)
Nakita lang na magkahawak ang kamay namin ng Babs niya galit na naman, seloso talaga
kahit kailan.
“seloso”, bulong ko.
“t-tumahimik ka! Naninigurado lang, baka may balak ka na naman na agawin to” siya.
(~.~)
Talagang dito pa nagyakapan ang dalawang to! Iniinggit ba ako nitong dalawa.
“Andrew! kailangan kitang makausap”
“o-okay”
Aba! Medyo bumabait ang kapatid ko sa akin ah.
“chloe, kakausapin ko lang si Andrew sandali..”
Tumango naman si Chloe kaya lumabas kaming dalawa sa Ice Cream Parlor.
“ano ba kailangan mo?” (.~~) =__=

Napaka-mainipin talaga nito.
“didiretsuhin na kita, kilala mo ba to?”, sabay abot ko sa kanya nang picture ni Sophia.
“oo, eto yung babae dun sa bar”
“may nangyari ba sa inyo?”
“WHAT THE HELL?! Nangyari, kami na ni Chloe nang araw na yun kaya wala akong
balak gumawa nang ganong bagay sa ibang babae.. kay Chloe ko lang gustong gawin
yun” namula naman ang gagu nung ma-realize ang sinabi niya. >\\\<
‘kay chloe ko lang gustong gawin yun’
Hahahaha
“ikaw ba nagsulat nito?”, inabot ko naman yung sulat na pinakita sa akin ni ista na nakita
daw niya sa hotel nang araw na yun na may nakasulat na ‘thanks fot the night’
“thanks for the night? Hindi ako sumulat nito”
“kilala mo ba sumulat niyan..”
Tinitigan niya nang mabuti.
“kay Oliver ata to eh, siya mahilig sumulat nang ganito…”
“Oliver? San ko siya makikita? Kasama nyo ba siya sa bar nang gabing makita mo si
Sophia?”
“oo, kasama siya. nandun siya sa ‘I’m Yours Bar’ ngayon at nagta-trabaho kay Mike na
may ari nang bar,, si mike din yung may Birthday nang araw na makita ko tong babae na
to”, sabay abot nang picture.
“salamat..” ^__^
“tsk. Oo na! gawin mo na alam kong para yan sa babaeng nasa picture, she’s special to
you, right?”
“oo, sobra!”
“bilis na!” (~.~)
Sobrang saya ko na ayos na kami nang kapatid ko ngayon. Ang weird dahil dati nagaagawan kami sa isang babae tapos ngayon sinusuportahan na niya ako para sa mahal ko.

“wag mong gagaguhin si Chloe”
“kahit hindi mo sabihin yan, wala sa utak ko ang salitang yan!” =__=
Tinulak ko siya papasok nang Ice Cream Parlor.
“mag-date na kayo, ituloy nyo na yan!” ako.
<\\\\< (~~.)
Ang bilis talaga nitong mamula pagdating kay Chloe.
Pumasok na siya nang Ice Cream Parlor at sumakay na naman ako nang sasakyan.

Epilogue.4
Ang laki nang nagawa ni Andrew sa buhay ko ngayon, kung hindi dahil sa kanya ay hindi
ko makikilala ang babaeng mamahalin ko ngayon at pang habang buhay.
Sinundo ko na si Ista sa kanila at sinabi ko na hindi talaga si Andrew ang lalaking iniisip
niyang kumuha nang kayamanan niya.. at siya --> ()__()”??
“pano mo nalaman?”
“nakausap ko si Chloe at Andrew”
“Chloe..”, bulong niya.
“Kaibigan ko siya, at ikaw” hinawakan ko ang kamay niya “ikaw ang mahal ko” ^__^
Ngumiti naman siya at hinawakan nang mahigpit ang kamay ko.
Nasa loob kami sa kotse ngayon at ako ang nagda-drive.
Papunta kami sa ‘I’m Yours Bar’
Ang ganda talaga nang pangalan nang Bar na yun. tsk.
Nagbaba na kami sa Kotse at nasa tapat na namin ang isang Bar na magbubukas pa lang..
Tumingin kami sa taas na may nakalagay ‘I’m Yours Bar’
Tama nga ang binigay ni Andrew na direksyon sa amin.
Pumasok na ako at may sumalubong sa amin na isang lalaki.
“nasan ang manager nitong bar?”
“ahhh… wait lang po sir! Ano po bang kailangan nila?”
“kakausapin ko lang, importante”
“Sandali lang po sir, tatawagin ko po.. upo po muna kayo”
Umupo naman kami ni Ista.
Kinakabahan si ista, hawak pa rin niya ang kamay ko at nanginginig ito.
Wala pang 10 minutes ay bumalik ang lalaki at may kasama pang isang lalaki.

“0h! Andrew! Bat ang aga mo ata, at.. may kasama ka!”, sabi nung isang lalaki na
nakangiti. ^__^
Umalis na yung lalaking tumawag sa sir daw nila.
Ibig sabihin, siya si Mike.
Umupo siya sa tapat namin at katabi ko naman si Ista.
“hindi ako si Andrew, ako si Chad..”
“ohhhHh… totoo pala na magkamukhang-magkamukha kayo, what brings you here?”
^___^”
“kilala mo ba siya” sabay tingin ko kay Ista.
Tinitigan niyang mabuti si Ista.
“ah-OO!” sabay turo kay Ista “ikaw yung babaeng kasama ni Aira sa birthday ko last
year, tama ba?” o.O”
Tumungo naman si ista.
“gusto lang naming alamin kung ano ang nangyari nang gabing yun?”
“nang gabing yun.. ang natatandaan ko lang ay umalis si Aira nang maaga at naiwan
siya” sabay turo kay ista “sophia di ba, oo sophia. Naiwan siya sa amin at hindi namin
namalayan na umiinom na pala siya kasi ang payo sa amin ni Aira ay wag daw siyang
papainumin, kaso nakainom siya at totoo nga ang sinabi ni Aira na mahirap siyang
malasing kasi nakatulog siya agad”
Para pala siyang ako..
“Dahil nga lasing at tulog na siya kaya nag-decide kami na sa hotel siya patulugin,
habang papunta kami sa hotel ay nagsuka siya kaya nasukahan niya ang damit niya.
Pinabili namin ang isa naming kasama nang damit tapos pumunta na kami sa hotel.. Iisa
lang ang babaeng kasama namin noon bukod sa kanya at nag-decide kami na siya na lang
ang magbihis kay Sophia.. pero nang mahubaran na niya si Sophia ay bigla siyang
nakatulog dahil sa lasing na rin siya kaya hiniga na lang namin si Sophia at tinakluban
nang kumot dahil lahat kami ay lalaki na”
Pero bakit parang may mali.. ano yung sulat na may nakalagay na ‘thanks for the night’ at
bakit solo na lang si Ista sa hotel nang gumising siya.
“Bakit solo na lang siya nang magising siya sa hotel?” tanong ko.

“ahh yun—kasi kailangan pang umuwi nang iba naming kasama kaya hinatid namin sila,
pero pagbalik namin nang umaga ay wala na siya”
OO nga, natatandaan ko na sabi dati nung EX nang EX niya na ‘nakita daw niyang
lumabas si Ista sa hotel nang sobrang aga’
Ibig sabihin maaaring nagising si Sophia nang hinahatid pa nila Mike ang iba nilang
kasama at inakala niya na solo lang siya at umalis na siya pero pagbalik nina Mike ay
wala na si Sophia.
“pero yung sulat?..”
“aling sulat?”
Inabot ko yung sulat sa kanya.
“thanks for the night”, binasa niya nang mahina sabay sigaw nang “OLIVER!!!!!!!!!”
(+___+)
Hala!

Epilogue.5
Hala! Sumigaw, parang galit.. ATA?
Biglang lumapit yung lalaki na nasa bar counter at nagpa-practice mag-flair.
“bakit?! nagpa-practice yung tao eh, alam mo namang kawawa ang mga babae kapag
hindi nila ako nakikitang mag-flair”, iritang sabi nung Oliver kay Mike. (.~~) (++.)
*toink*
“aray! Bakit mo ko binatukan?” -__- Q(-_-Q)
Biglang binatukan ni Mike yung oliver.
At binigay ni Mike kay Oliver yung sulat.
“thanks for the night.. di ba ito yung--”, Oliver.
“akala ko bang tinapon mo yan? bago tayo umalis?”, tanong nung Mike kay Oliver. (++.)
“oo nga! Pero bakit nandito to?” napatingin siya kay Ista at “ikaw, di ba siya yung
babae?!” ().()??
“OO, siya nga.. ire-reklamo ka niya nang Rape”, sabi nung Mike kay Oliver.
“HALA! Eh wala namang nangyari eh,” <(>0<)>!!!
(O.o) --> Sophia.
Hindi pa ba niya alam na wala naman talagang nangyari sa bar? At MALI lahat nang
AKALA niya.
“ano ba talagang nangyari, at ano ang sulat?”, tanong ko para matapos na.
“nag-iwan kasi ako nang sulat na may nakalagay na ‘walang nangyari, babalik kami kaya
intayin mo kami’ at iniwann ko siya sa table.. pero itong ugok na to” sabay turo kay
Oliver. (.++)--> (--.)
“… na gwapo”, dugtong ni Oliver. -__“walang gwapo, UGOK lang!, gumawa nang sulat na may nakalagay na ‘thanks for the
night’”, sabay pinakita sa amin yung sulat na binigay ko. =___=
“sabi kong itapon pero hindi naman tinapon”, Mike.

“tinapon ko yan”, Oliver.
“eh panong nakita niya?”, Mike.
Napatingin kami lahat kay Ista.
“n-nakita ko siya sa tabi nang trash ca kalapit nang bed side”
WHAT?! Dun niya nakita yun.. o.o”
Napatingin kami kay Oliver.
“0h! wag nyo akong tingnan nang ganyan, tinapon ko pero hindi ko alam kung nag-shoot
hehehe”, siya ^__^V
Nakahinga ako nang maluwag.
Alam kong walang nangyari pero gusto kong malaman kung bakit inisip ni Ista na may
nangyari sa kanya gayong wala naman! Tsk. Ito talagang babae na to’
Pero nakakatuwa, dahil sa isang PAGKAKAMALI, PAGPAPANGGAP ay dumating ang
isang Sophia Chloe Villafuente.
Umalis na kami at iniwan na namin sina Mike at Oliver na nag-aaway.
Tinanong ko siya kung bakit naman sa lahat nang lalaking nakasama niya sa Bar ay si
Andrew ang pinaghinalaan niya na gumawa nang bagay na yun sa kanya.
Kasi daw, ‘kapag daw may nangyari sa kahit na sinong babae na kasama nila ay si
Andrew daw ang suspek’ sinabi daw yun sa kanila ni Oliver habang nasa bar at
kasisimula pa lang mag-inuman.
Hindi ba niya alam yung salitang JOKE?! Naniwala agad siya. tsk. =__=
Pero buti na lang, kasi kung hindi. Hindi ko siya makikilala, ang Ista ko. corny ba?
psssh..

Epilogue.Final
Nag-date na lang kaming dalawa. At as usual ang huli naming pinuntahan ay isang lugar
na pinakangmahalaga sa aming dalawa..
.
.
.Autumn Park.
Pinakamahalaga sakin dati to dahil napakaraming memories dito pero ngayon mahalaga
to sa akin dahil dito nagsimula ang lahat sa amin ni ista.
Nasa tapat kami nang fountain ngayon at nakaupo habang nakain siya nang ice cream.
Naoatingin ako sa kanya at…
“pfffttt—hahahaha”
“ah ah! may amos ako?!” <(>0<)>!!! iritang tanong niya.
Tinuturo ko yung tabi nang labi niya pero hindi niya mapunasan.
Hinawakan ko yung kamay niya na hanggang ngayon ay kinakapa kung nasaan ang amos
niya.
Hawak ko ang kamay niya at ginamit ko yun para punasan ang amos niya.
Lumuhod ako sa harap niya habang hawak pa rin ang kamay niya. inilagay ko ang ice
cream ko sa lupa.
“a-ano bang ginagawa mo?” >\\\\<
Kinuha ko ang box sa bulsa ko at binuksan sa harap niya.
“ngayon alam ko na kung bakit hindi ko ito naibigay sa una kong minahal,.. ang singsing
na ito ang may dahilan kung bakit maraming nangyari at nawala sa akin taong
pinapahalagahan ko dati… ngayon alam ko na na yun ay dahil sa ibang kamay pala
nakalaan ang singsing na ito…”
“n-nagpro-propose ka ba?” (.**)
Umiling ako.
“hindi, dahil iintayin kong maging legal tayo para sa bagay na yun.. 17 ka pa lang at 19
pa lang ako, hindi pa ako handa pero handa na akong ibigay ang puso ko sa’yo sa
pamamagitan nang singsing na ito.. tatanggapin mo ba?” ^___^

“can you take the responsibility”
“I will”
“then fine” ^___^
Nilagay ko sa kanya ang singsing at niyakap ko siya.
“ayiiieeeee….”
“w0hhhooooo”
“di ba yung babae dati yung sumampal dati dun sa lalaki”
“tapos tinawag na lalaking pota?”
“ang sweet nila”
Nakasaksi ang ibang tao sa kung paano niya ako sampalin noon pero saksi sila ngayon
kung paano ko binigay ang puso ko sa kanya.
Ang unang singsing na binili ko na nagdala nang maraming masamang bagay sa buhay
ko kaya kami naghiwalay ni Chloe ay ang dahilan kung bakit si ista ngayon ang may
hawak nang puso ko.
“I’ll take the responsibility”, ako. ^___^
“talaga lang! ngayon ikaw na talaga ang nakakuha nang PERLAS nang SILANGANAN
sa akin no?”, siya. (.^^) (**.)
“hahahahaha, oo na.. oo na.. pwede bang sa condo tayo ngayon?”
“ano ka! Bahala ka dyan, nadala lang ako kagabi nang kasweetan mo no!!”, sabay tanggal
ang yakap namin at tumakbo papalayo.
Hinabol ko naman siya.
“I’ll take the responsibility naman ah, hahaha” habang hinahabol ko siya tumakbo na
kasi.
“MASAYA KA!!”
“eh kailan ulit?”
“wala nang kasunod yun!”

TT()TT OH NO!!!
~The End~
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Author’s Note
Thank You Letter,
Tapos na po ang aking unang gawang STORY na ako po talaga ang gumawa nang
mga plot. Nagpapasalamat po ako sa kung sino ang bumasa nito at babasa pa hanggang sa
katagalan. Natapos ko siya siguro nang mga 10 days nga ba? Hindi ko tanda baka 15!
Tapos na ang kwento ni Chad at ni Sophia (TanIsta) pero nararamdaman ko na
mananatili sila bilang buhay na mga character sa puso nang mga bumasa nito.
Hindi nyo alam kung gaano nakakasaya yung makikita mo na unti-unting
dumadami ang mga readers, ang votes at ang comment. SOBRANG NAKAKATUWA
po yun. Parang lahat nang inilaan ko na pagod ay bawing-bawi kapag nakikita ko na
nagbunga yung gawa ko.

Information Letter,
Alam nyo naman po na ang story lamang ni Chad at Sophia ay isang Side Story
kaya wag na po kayaong magtatanong kung bakit maiksi o kung bakit ganto-ganto
ganyan-ganyan. Side Story lang po siya.
Pero ang good news po nyan, katulad nang sinabi ko sa “My Double prince” ay
gagawa pa ako nang 3 pa na Side Story kaya po sana ay patuloy niyong basahin at
suportahan ang lahat ng sinusulat ko.
At isa pang pahabol na information, sinabi ko rin ito sa “My Double Prince”,
kapag po natapos ko ang 4 Side Story ay gagawa ako nang Book 2 ng “My Double
prince” at ang good news: Nandoon din po ang pinakamamahal nyo na sina Chad at
Sophia, at magkakaroon sila doon nang story. Kasi po kapag gumawa ako nang Book 2
ng “My Double Prince” pagsasama-samahin ko po lahat nang Side Story. Tapos na po
ang kay Chad soo 3 more to go.

Keep on supporting and reading my story. Love Love Everyone.
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