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EXO- April Marieson Fuentes

Chapter 1 -Prince Charmingby: Salang-uiGongju
*Sa Room*

Kumapit ako nsa magkabilang sulok ng pintuan na para bang lumilindol, pero etchoos lang yung
lumilindol. Hinihinmgal kase ako , kasi nga nagmamadali akong pumunta dito. Pumaso9k na ako,
nahihiya akong pumasik kasi late ako.

" YOOOOOHHHOOOOOOO"-classmates. Ayy Tipaklong.!!! At talagang pinalakpakna pa nila ako huh !!
Tsskkk..

>.<

Makatao ba yung ginawa nila?? Tma aba namang palakpakan at sigawan ako ng 'yoooohooo' ... kainis at
aba! piangatatawanan pa talaga ako huh !!. umupo na ako , nakakahiya !! First day na first day
nanghahighblood agad ?

"Bat kaba kasi nalate??"-Tlecaj. Tanong niya sa akin. Ehh kasi naman po , nagday dream pa ako kanina...
Na bitin tuloy ako sa Chocolates T.T

"Kasi .... kasi ehh , nakatulog ako"-Eun Jae . Sabay kamot sa ulo.

"A-Ano?"-Telecaj. Matawa tawa nyang sabi.Totoo naman ehh . Naku ! Batukan ko kaya siyta , gu sto
niyo?

"OO ehh"-Eun jae

"Hahahahha! nakakatawa ka naman"-Telecaj

"sssshhhhh ! Wag kanang maingay ! Magsasalita na si Maam"-Eun Jae. Buti naman at tumigil na siya .
inayois ko yung bangs ko tsaka umupong maayos.

"Hmmm students ! Kailangan magpakilalakayo sa isa't isa ! Para malaman nila kung sino ang bagay sa
posisyon ng mga officers!"-Mrs. Sollano. ALangan naman ! Shunga rin pala itong si Mam no?"At
makipag-shakehands kayo sa isa't isa sa kanila!" Ano? Nababaliw na ba si maam? Sabagay kaunti lang
naman kami. As usual , walang sumagot o nagreact man lang sa sinabi ni mam.

FIRST...

SECOND...

THIRD..

And so on...

" Hi , I'm Cheska ! 17 young of age"-Cheska. Maganda siya huh pero mukhang maarte. Tapos nakipag
shake hands siya isa isa, ang l;ambot naman ng kamay nya, natotomboy tuloy ako.

NEXT..

NEXT..

and so on,, sumunod naman yung boy na mukhang palyboy, may pa pogi pogi sign pa siya. Mga loko
loko ko namang klasmates , eto kinikilig at naghihiyawan. mga babae talaga >.<

"ahmmm hi guys ! I'm France Jay Visda, 17 years of age"France. Tssk ,super feelingon niya.

NEXT..

NEXT..

NEXT...

Then ME??

Patay ! kinakabahan ako baka pagtawanan na naman nila ako ulit T.T. Pumilkit ako *Deep breath*. Ang
OA ko masyado no?

*INHALE*

*EXHALE*

*INHALE*

*EXHALE*

"HOY !! Ekaw ng next!"-Telecaj. kinilabit niya ako.

"ahhh. eheheh okay!"-eun jae. Tumayo na ako, yuko yuko akong lumakad. Pagdating ko dun ,
napakamot ako sa ulo ko, napa lower lip bite, kitkit sa kuko at sa wakas sinimulan ko na.

"annyeong haseo, I'm Eun Jae Gaule or Jae Gaule Eun . I'm half korean, nice to meet you all ehehe!"-Eun
jae. Paulit-ulit lang no? Di ba sinabi ko na yung name ko kanina sa simula pa lang. tsskkk. Nakipag shake
hands ako sa kanlia but suddenly one cute boy caught my eyes, he's cute pero napak seryoso ng mukha.
I lend my hand pero inisnob niya yung kamay ko, ang sungit.. >.< ayaw makipag shake hands ? Edi wag ,
madali naman akong kausap ehh !!. Pumunta na ako sa katabi niya, as usual nilahad ko yung kamay ko
pero.....

"AA-aarayyy !!"-Eun Jae.Bweesssiit tong cute na'to ahh. Pesteng gwapo >.<

"Ms. Eu is there any problem?"-Mrs. Sollano. Pinilipit lang po naman ng gwapo niyong studyante yung
kamay ko pero di ko yun sinabi baka kumapal yung isang toh!!.

"aniyo , it's nothing"-Eun Jae. binalik ko yung tingin sa cute na ito. At tinignan ng "humanda ka sa akin
look"

"jeoleul tteol-eo tteuli"-Eun Jae.

(bitiwan mo ako)

Humanda ka sa akin, ililibing kita ng buhay. Binitawan na nya yunbg kamay ko tapos..

tapos...

tapos...

*WINK*

:O

Ngeee? Feelingerooo !!close kami? close kami??
Kung makakindat, akala mo kung sinong gwapo pero in fairness cute siya !! HEH!! magtigl tigil ka nga sa
kalandian mo.

NEXT...

NEXT...

NEXT..

NEXT..

THEN siya na !! SIya na ! yung cute kong crushmate ay este classmate pala.
Tssk talagang nahiya pa siyang magpakilala huh .eh ang feelingero kaya niya.

"Hi !! I'm Shem Cuesta. 17 years of age!"-Shem . Then he smiled . Naku ! naku ! naku ! ayan na naman
yung mga malalandi kung kaklase , nagsitilian na naman.

NEXT...

NEXT...

NEXT..

Then ,natapos na rin.

"SO,students mag-eelect na tayo for our officers"-Mrs.Sollano.

Ayon ! Nagsimula na silang mag elect ay este kami pala. As usual sinimulan nila sa PRESIDENT , Ang
naging president namin ay si Mary Jane Dajao . Kasi daw matalino siya tapos honor student siya nung
Grade 10 kami.So. sa vice president naman , may isang lalaking nagtaas ng kamay na mukhang dancer
ata at ang name niya ay Vhen ?? Di ako siguro,nakalimutan ko na ehh.

"uhmm, I nominate Jeraica Aiko Pancito for vice president"-Vhen. Pagkarinig niya sa kanyang
pangalan,na shock siya at agad napayuko. Isa kasi siyang tabaching ching na babae pero pretty naman
siya. Pag naka upo mag-akakala kang isang dyosa pero pag tumayo .... ayyy naku wag nyo ng alamin .
ehehe.

"huh?"-aika.bigla siyang napatayo"A-a-akkko?? naku ayoko po"-aika.Tapos nagbow head siya.

"oo sige .ayaw niya kaya iba nalang"-Mrs.Sollano, Mahiyain masyado si Aika ano?

(AN : sorry Jeraica Aiko Pancito and Vhrn Joshua Fernanadez, solid kasi akong fan niyo eehhh !! eheheh .
Klasmate ko sila when i'm still in 2nd year)

Ang naging Vice President namin ay si Aimee Balbuena...

Secretary : Eniamrahc Wagas

P.R.O :Jason Moniular

Treasurer: Hannah Yonac,April Marieson Fuentes at Eun Jae Gaule...ooppsss ako yun ahhh !! ahaha
akalain nyo yun .

Auditor: Telecaj Rio at France Jay Visda

Srg at Arms : Vhen Joshua Fernandez

Sa muse na at syempre si Cheska yun , maganda kasi siya tapos sa Prince Charming naman ay si ..... ehh
sino pa ba ,.. edi si Shem Cuesta. O////O

*KINABUKASAN*

Maganda ata yung gising ko ngayon ahh !! /siguro dahil like ako ng mga new friends at klasmate ko at
syempre di ako late , yehhheyyy !!. Habang papasok ako sa gate may nakita akong poster , na ang
nakasulat : "ATTENTION TO ALL FOR THOSE WHO HAVE A TALENT IN SINGING AND FEELING MAY
TALENT NITO , PLEASE JOIN OUR SINGING CLUB OR "O.A SINGING CLUB"

WHEN : NEXT FRIDAY , 5:00 PM

WHERE: TO THE MUSIC STUDIO

GOOD LUCK !!

Ano daw?? Singi------- singing club ? Ohh yeess !! sasali ako author huh ? ehehe may talent naman ako
no ! i love singing , espicially KOREAN SONGS !! i love to play piano and guitar and drums. Mahilig din
ako sa k-pop , syempre proud to be akong naging half korean. Maksali nga dito. Ang saya saya ko talaga
^.^. Hayan papalapit na ko sa room namin.

*HHHHHHHHHHHWWWWWEEEPPPP*

AN: hanep ng sound effects no? ahehe

"aarrrayy ko !"-eun jae. Masaya akong pumasok sa school pero sinira ng isang to ang malahalimuyak
kung araw ! tchooss !! . Halos makain na ako ng simento buti nalang at nahawakan nya ako . Hionayupak
siya , bwesit siya .. gaganti ako >.< G.G.G.R.R.R

Hinarangan lang naman niya yung dinadaanan ko at ayon natumba ako !!

"s-sorry !"-Shem. Talagang nagsosorry pa siya huh !. Gagawin ko siyang piniritong tipaklong !..
buahahhaa !! (evil grain)

"ANONG SORRY ??"-eun Jae . Galit ako nyan huh !! "SORRY YOUR FACE !! PAGKATAPOS NG GINAWA MO
? PINAHIYA MO KO" dakadak pa rin ako ng dakdak pero mukhang di naman to nakikinig ehh" ANG
GANDA NG UMAGA KO PERO SINIRA MO LANG .. tsskk.. kainis kaaaa !!"

* BHOOGZZ ** PAKK **

Sinuntok suntok ko siya sa braso paramakaganti..

"A-Araayy ko !! "-Shem. Umiwas iwas siya sa suntok ko pero di siya nakaiwas, ako pa !! ang tapang ko
kya ." Hoy ! di ko naman sinasadya ahh !! hhoooyy !! aww .. masakit ! bitawan mo nga akoo !! Isa !"
pagbabanta niya. May pa bilang bilang pa , eh ang tigas kaya ng LAHI ko !! "dalawa !" di ko pa rin siya
tinigilan ,"TATLLOOO".. pinagtitnginan kami ng mga kaklase ko.

O.O

Hinawakan niya yung dalawang braso ko at parang matutumba na ako dahil ang lapit lapit.. ungas to !!

"Oh sige ! suntukin mo pa ako ! hahalikan kita !!" -Shem. Hahaliakan ?? no wayyy !! tumaas na yung
presyon ko sa kanya >.

"uuiieeeeee"-classmates. "ooouccchh" react ng mga classmates ko.

*PAK*

Kabooggzz ! patay ang junior natin !!

"aaarrayayyy ouchh ! awwooohh !!" -shem. hahaha , buti nga sayo , di ba kayo magtatanong kung anong
kalupitan ang ginawa ko sa kanya? Well , tinadyakan ko lang naman ang kanyang *tooott* .. censored ..
censored .. hahaha

" Buti nga sayoo !! manyak ! "-Eun jae. Tumalikod akong nakangisi, ang mga classmates ko naman ?
nagsisipalakpakan ! para bang nakakita ng wrestling.

"he best ka tlaga Eun Jae !!, tayong dalawa nalang yung Srg. @ arms huh"-Vhen Joshua . ang ugok ng
mga classmates ko, ! Mukhang masaya ang year na toh ahh ! Kya napag isipan ng mga classmates ko na
isa ako sa mga srg @arms . ang galing galing ko talaga ! PALAKPAKAN !!

Nilapitna ako nilang apat (as usual my friends :P)

" Hoy !! girl , nagawa mo talga yunj ?" -Cheska. Kita na ngang patay ng junior niya . Ngumisi lang ako ng
nakakaloko .

" uiy ! Eun jae ! Galing mo ahh ! " -Aika . Sabay hampas sa braso ko.

"Ouch ! Sakit nun ahh ! " react ko.

Mabigat talag yung kamay niya ehh !

" sorry " -aika

" Ang bigat bigat pala ng kamay mo " react ko ulit .. paki niyo ba ? kung palagi akong nagrereact..

" hmmm" -aika . Sabay bow head . Ayan na naman siya .. palagi nalang ! >//<

" joke lang yun ! " bawi ko sa sinabi ko .. " ekaw naman ,, joke lang yun ! .. Wag mung masayadong
dinidibdib yung mga sinasabi ko !" sabi ko.. Asus ! ang sama ko talagang kaibigan , sinungaling ! ahahha !
pero binibigyan ko lang naman siya ng self confidence . Kaya ayan siya, bumalik na sa sigla .

" umupo na nga tayo baka abotan pa tayo ni madam ehh " - ako.

*************************************************************

