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Chapter4 - Partners-

"Class, dito sa activity na gagawin natin ay kinakailangan niyo ng kapartner para obserbahan yung mga
insects sa garden, okay ba yun?"- Science Teacher

"Okay po mam"-kaming lahat. 30 lang naman kami each room kaya bale may 15 paurs.

Aik at Vhen
Cheska at France
Ako at Sheem??

Sheemaay ka te!

"Mam, sino namang kapartner ko?"-Telecaj. Pagrereklamo ni Telecaj.
Sakto namang pagdating na si Jhuno Mars.

"Telecaj, kayo nalang ni Jhuno Mars! HAHAHAHA :D" saway ng dambuhala kong kaklase HAHA :D
Bat ko siya pinagtatawanan?? Si Jhuno kasi ay isang maitim na lalaki pero may itsura naman kahit
papaano pero kunti nga lang :3.
Ang sama ko talaga :3

"HAHAHA :D Ou nga bagay naman kayo ee!"France. Panunukso ni France sa kanya.

"Tssk!"-Telecaj. Yun lang naisagot niya, wala naman siyang magagawa ee!

"Halika na!"- Shem/ Hinawakan niya yung kamay ko at kinaladkad niya ako palabas.

"Hoy! What are you doin'? Saan mo 'ko dadalhing loko ka!?"sigaw ko sa kanya.

Huminto kami tapos binitawan niya ako. Ngumiti siya. Aiggoo! Ayan naman yang ngiti niya. Aisst!

"Sa puso ko, gusto mo?" - Shem.

*PAK*

Binatukan ko siya.
"Umayos ayos ka ha?! Seryoso akong nagtatanong tapos binibiro mo'ko!. Tssk. Kainiiis!"-Ako

"Aray! Muntikan ng malaglag yung leeg ko nun ha?!"-Shem. Sabi niya habang hinimas himas niya ang
kanyang leeg.
"Seryoso naman yung sagot ko aa! Dadalhin kita sa puso ko, ahehehe *wink*"- Shem

OhDyosKoPoo~ Patawarin niyo po ako at baka mapatay ko 'tong lalaking to.
Guys? May tanong ako. Namumula ba ko?
Kumabog bigla yung heart ko.

"Heh! tumigil ka ha!?"-ako. Singhal ko sa kanya.

"Oyy! Oyy! Oyy! kinikilig siya, nakita ko nambablush siya. Oyyyy!"-Shem. Saabi niya habang sinusundot
yung tagiliran ko.
Guys? Namumula ba talaga ako? oh nooo!

"FYI! di ako kinikilig at di rin ako nambablush!"-ako. Di naman talaga siguro ako nambablush no ee!
Namumula lang ako.

"Aweee?"-Shem. Mangiti ngiti niyang sabi habang titig na titig sa akin.

"Hep! Hep! Wag kang tumingin sa akin at lalong lalong wag kang ngmiti, arasso?"-ako. Pagbabanat ko sa
kanya.

arasso = get it

Nakakatakot yung ngiti niya. How could a devil look like an angel whenever he smile. Nakkuu naman
ooh! Ayokong magkagusto sa kanya .. Nabigla ako ng bigla niya akong binitawan.

"NYAHAHAHA :D Okay fine, di na ko titingin sayo para di kana kiligin diyan baka mainlove kapa sakin ee!
.. Mahirap na!"-Shem. Sabay akbay sa akin.

"Aisst! .. Ang kapal mo rin ano? Tssk"-ako.
Ang kapal talaga! "bitawan mo nga ako!"

AIKA's POV

Ang awkward naman, kasama ko ngayon ang nag-iisang 'CRUSH' ng buhay ko, ahehehe. Since Grade7
kasi crush ko na siya. Tuwing nakikita ko siya, naalala ko yung ginawa niya sa akin.

*F L A S H B A C K*

"Hoy tabachingching! Dun ka umupo sa pinaka likuaran, wala kang lugar dito sa harap!" sigaw nung
kaklase kong sosyalera

