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Chapter2 - Sit On The Air- A.P time -

Hahay nakakapagod mag-aral , sino kaya ang nagpauso nito ? Ng mabatukan ko !! Nagdidiscuss lang
nagdiscuus yung teacher namin hanngang sa dalawin ako ng antok ! Antok na as ing natok na anotk !
LOL .. Mababagsak na ata yung mata ko eeh !

* YYYYAAAAWWNNN *

Sana mapeh nalang eto eeh kasi magakakantahan at magsasaywan lang kami , di ba ang saya nun ?
Umub.ob ao sa disk ko ng may biglang nambato sa ulo ko , di ko pinansin nung una pero sinundan pa ng
isa eeh ! Nakakanis kaya yun ! Tumingin ako sa likuran ko , nakita kong nakangisi si Shem . Hinayupak
talaga tung lalaking toh ! at alam kong siya ang nambato kania !

>.< Naningkit na yung mga mata ko sa inis , binian ko siya ng "patay ka sakin look"

"natutulog ka kasi ! " paliwanag niya .

"anong paki mo ? "ako. "taray look" , sabay "duuh !" *rolled eyes*. Buamlik ako sa pag.ob.ob nang
batuhin niya ako ulit !

" PUTANG INA SHEM !! " -ako. Oooppss ! Nasigaw ko ata, may patayo trayo effect pa ao. Nakakahiya !
>.< patay tung Shem nito ! Makakakita siya ng kamao na bumabaga !

" Why are you shoutong Ms. Eun ? " -Maam AP.

"Si shem kasi Ms. eeh ! Nambabato ng papel !" ako. Nagbowhead ako tapos palihim na sumilip kay Shem
at nakatingin din siya sa akin. Pinakita ko ang aking kamao , tapos tinwanan nya lang ako.

" Anong nakakatawa , Chris? "

" Wala po Ms. , Natutulog kasi siya Ms. eeh kaya ko siya binato !" Di kasi ----".Shem

" Eeeh ! ano bang paki mo ? Bleeeh :P " . Binilatan ko siya >.<

" Ohh ayan maam ooh ! siya yung nauna ! " Shem .

" GET OUT OF MY ROOM NOOWWW !!! " Maam Economics . LAGOT naaah !

Room daw niya ? eeehh room kaya namin toh ! Siya kaya ang paalisin ko dito !..

" Pero maam" Sabay kami, tapos nagkatinginan ulit kami .. tsskk ! >.<

" LUMABAS KAYO KUNG AYAW NIYONG MAGUIDANCE !! " . Wala naman kaming magawa baka
maguidance pa kami tapos graduating pa nman kami . Ayokong may bad records ako noh !!

Ang saklap naman ng kapalaran ko.. Pinarusahan ata ako ng otor ehh ! POOE EUN JAE :( tsskk .. tsskk/.

Nang malapit na kami sa pinto .. aba't may pahabol pa si maam !

" SET ON THE AIR ! THE TWO OF YOU !! "-Maam Economics .

Ano daw ? Woohhhaaaatt ? Set on the air ? Paano naman kaim makakaupo sa hangin ? ahaha .. Joke
lang ! ( ^.^v)

Di nalang kami nagreact.

Habang nag seset on the air kami , inis na inis akong nakatitig kay shem habang siya ay tawa ng tawa . *
Tiger Look *

" Ahehe .. baka , matunaw ako dyan sa kakatitig mo huh ! " . Ang hangin niya huh ..

Nakakatawa talaga ( sarcastic way ). Nakakabwesit siya ! Porket gwapo siya ! Aisst .. anq kapal !

" Hoy , tipaklong , nagawa mo pa talaga akong tawanan , ano ?" - Ako.

" AHAHA .. Sa sususnod kasi magtinotino ka na sa buhay mo ! " - shem. ano naman ang ititino ko kung
matino na'ko di ba ?

" hoy ! anong tingin mo sa sarili mo ? Matino ka na niyan ? huh !! " - ako. Di ko na siya tiningnan baka
atikihin ako sa puso . Di na rin kasi umimik . Magtino daw ako , eeh pareho lang naman kami !

As usual andito pa rin kami sa room namin . Nagchichikahan at kasama ko ngayon sina Aika , Cheska and
Telecaj ,. Minan kasi jumajam din itong si Telecaj sa amin.

" Sinong crush mo Aika ? " tanong ni Telecaj . haaay ! Ganyan talaga kami pag nag gigirls talk lagi nalang
about crushes ! ahehe . Minsan di namin mapigilan ang kiligin :D

Ngumiti si Aika tapos nilingon yung side kung saan andun yung boys kong klasmate at tinitigan niya si
Vhen .

" oHHHMMYYGAASSSH GIRRRL !! " kung makareact c Cheska eeh wagas ! " May crush ka kay Vhen ? " .
Nagbowhead c Aika tapos tumango ito ..

"Pero Girl . di ka nun pansin eeh ! Sikat yun na dancer sa school natin tapos habulin pa ng mga girls ! " c
Telecaj . Tumingin ako kay Telecaj tapos nag-agree naman si Cheska .

* PAK *

* PAK *

Pinaghahampas ko sila sa balikat .. eeeh embes na sila yung sumusuporta sa lovelife nitong si Aika
parang sila pa yung unang nagdodown sa kanya ! Lumungkot bigla yung mukha ni Aika.

Tiningnan ko silang dalawa ..

"pssst ,, zeep your mouth "tapos binalingan ko si aika " alam mo unnie , wala namang impossible aah !
Maganda ka naman "

" mataba nga lang " Cheska at Telacaj , At talagang sabay pa ang dalawang ito . Tiningnan ko sila ng
masama >///<

" gusto niyong mauna sa langit ? tssk " eun jae. Binalingan ko ulit si Aika " Wag kang magpapaniwala sa
mga yan ! mga patpatin kasi sila , kaya ikaw ! Konting bawas langng fats sa mukha mo tapos sa bilbil mo
.. hhmm ! PERFEECCCETT ! you're totally beautiful na " Dagdag ko pa .

" Talaga ? " Aika .

" ahaamm ! " pagsasang-ayun ko . Nilapitan ako ng dalawang makukulit ,

" WAAAAAHHH GGGIIIRRRRLLL ! " Cheska .

" ALAM MO CHESKA ! PARA KANG MEGAPHONE EEH ! MS MALAKAS PA ATA YANG BUNGANGA MO
KESA MIC. EEH ! " Kung makasugaw ! ,. niyugyug niya ako.

" Ano ?? Bitawan mo nga ako !! "

" Alam mo ba ? " - cheska

" Di ko alam , tss. " - ako

" Ano kaba !? Pilosopa nito !"

" Ano ba kasi ?" -ako

" Tingnan mo yung si Shem, kanina pa nakatitig sayo oh ! "- Cheska . Sabay turo ng nguso niya . Nilingon
ko siya >,>

* WINK *

Aissst ! .. kainis ! Kinindatan na naman ako !

" Girrl ! I knew it ! , My crush siya sayo ! " Pagtitili ni Cheska

" Siya ? magkakacrush sakin ? Tssk , Kabaliwan ! Pagpinagsama mo kami baka magkaroon pa ng WORLD
WAR ABC (capslock para intense)" ako. Nilingon ko siya , nakatingin parin siya sa akin habang ngumingiti
. BALI WW!

" bagay naman kayo Eun Jae aa !"-Aika. Duuuhhh !! Bagay raw kami ? Tssk. Ang ganda ganda ko tapos
ibabagay lang sa isang mayabang at pangit na lalaki ..

"OO nga ! "- Telecaj.

"Aissst ! change topiuc nga tayo !! Mbabaliw ako sa in yo ee !- Eun Jae

" Okaay ^-^ '-telecaj/Aika/Cheka. At talagang sabay pa huh !

"Ee ikaw Telecaj , sinong crush mo ? "-Eun Jae

"Change topic daw !! pero about crushes parin ! .. tssk " -Telecaj

"Oyyy ! Sasabihin na yan ! sasabihin na yan ! pagchecheer naming tatlo ..

"HAHAHAHA ! wala no ! "-telecaj. As if naman itong si Telecaj na wala pero deep inside baka meron ??
Hhmm di natin alam ..

