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BABALA: 

 PLAGIARISM is a CRIME  

 Ang sinumang magnakaw sa gawa ko ay sinusumpa kong magkakaroon siya ng  at KULUBOT sa PWET! 

:D 

---------- 

 

PROLOGUE 

Every girl has her own Cinderella story .. 

A Prince Charming she always dreams of .. 

- 

- 

- 

keeps waiting for LOVE .. 

**** 

  

"Nag-asawa kana ba ?" Eun Jae. 

 

"Wala pa" Shem 

 



*silence* 

"Because I'm still waiting sa babaeng pumuntang Korea"Shem. Crowd applauses at ang iba'y nagtitilian.  

Ilang minuto pa at tsaka pa nag sink in sa utak ko ang mga nangyari at mga sinabi niya.Natulala ako saglit 

at napatakip sa mukha ko.  

Unti unting pumatak ang mga luha ko. I can't believe it T^T. 

 

Unti unti kong naramdamang may yumakap sakin.. 

Gently and slowly he kiss me in my forehead :) 

 

Napahikbi ako. Nagtilian na ang lahat pero feeling ko kami lang dalawa ang nandito. 

--------- 

Now Playing: Lovely Day ---> Click on this side 

 

Eun Jae's POV 

 

    Magmahal ng isang lalaking paasa? 

    Nakakahigh blood di ba ? Ang sarap sipain! Kainiiisss! >.<. Well, I believe naman eh. 

" If you really LOVE HIM, just learn to wait. Maybe you're not MEANT TO BE together today but maybe in 

the FUTURE. 

Ahehehe . Assuming  masyado pero di naman bawal mag.assume di ba? 

I may see a lot of people who are happily inlove today but I believe that it will my turn someday. 

    Ahh! Oo nga pala, humahaba na ang introductionko baka makalimiutan kong magpakilala. 

 

I'm Eun Jae Gaule nga pala at half korean ako my mommy kasi is a Filipino but my Daddy is a Korean. 

Hindi naman ako kagandahan pero maganda daw ako at cute pero di ako naniniwala dun, ee kung 

maganda ako minahal na sana ako ng lalaking nagpapatigidig ng puso ko .. 



Ang korny korny pero ganun talaga pag inlove eeh. Nandito ako ngayon sa dressing room ng studio, 

tinutukso ako ngayon ng bestfriend kong may tililing sa utak. 

Ewan ko ba't bakit naging bestfriend ko 'to -.-!. 

 

"annyeong! Ako nga pala si Ehm Jay Bestfriend ko si Eun Jae! Hahaha, magkatunog yung name namin 

no?- Ehm Jay. 

 

"Hoy! Tumahimik ka nga! Di ikaw ang bida dito kaya tumigil ka sa kakadakdak"-Eun Jae. 

Siya si Ehm Jay di siya korean pero feeling korean .. Same kami ng interest, you know, KPOP :).  

Di ko pa siya napapakilala sa mga barkada  ko sa school. Kilala niyo na ba yung mga barkada ko? 

Well ,tanungin niyo nalang ang author, siya sumulat nito ee! ahehe.. 

 

"Alam niyo bang inlove siy------Ahmmmmpp"-Ehm Jay 

 

"Ang dalda! sabing ako ng magsabi eh"-Ako. Well ,tinakpan ko lang naman ang bibig niya napakadaldal 

kasi. 

Binitawan ko na siya, nakakaawa eh?. 

 

"Ehem .. Ou na! Ikaw na!"-sabi pa niya. 

"Ou, inlove ako sa 'classmate' ko noon, hindi ko nga akalain eh .. Ganito kasi yun! Once upon a time 

..Eehehe di joke lang! kayo talaga1 .. Eto na, totoo na talaga to"-ako. 

 

*FLASHBACK* 

 

 

Haaay! Pasukan na naman .. Boooorinngg ang junior high ko sana naman ngayon wala ng KJ dito. 

Tumitingin tingin ako sa mga rooms kung saang room ak. 



Sa kasamaang palad napunta ako sa room na pinakayaw ko sa lahat! Eeeeh ang pangit pangit kasi ng 

physical appearance ng room nila.. I mean namin pala T^T at wala akong mgagawa at higit sa lahat wala 

akong classmate na classmate ko noon! WTF! 

Mag-isa na naman ako! Napakabooooring! Pagpasok ko ..WOOOOW (*.*)<--- mukha ko. Ang ganda pala 

ng room nato parang pang bastaaa! An dami kasinf desgins! Umupo ako sa pangatlong row at sa 

pangatlong column din, sanay na kasi ako dun ee. 

Dumarami na yung mga estudyante rito sa loob pero ni isa wala man lang tumabi sa akin >.<(kawawang 

Eun Jae) 

 

 

 

132135454745 hours wala parin at ng *BOLAGAA* .. sa wakas may tumabi rin. 

 

*SILENCE* 

 

*SILENCE* 

 

*SILENCE* 

 

Pero sa aming dalawa lang yung katahimikan ahh! Ang ingay ingay kasi dito eh, yung mga bago kung 

kaklase ang lalaki ng bunganga .. 

 

:Uhhmm .. Hi, I'm Telecaj nga pala and you are ?"-Telecaj.Yay! Buti naman at may gusto pang 

makipagkilala sa akin. Nagsmile ako sa kanya at .. 

 

"Ahehe .. Eun Jae Gaule  nga pala, but you can call me Eun Jae"-ako. 

 

"Sure ^_^"-siya. So, friends na kami ngayon. Nagkwentuhan lang kami ng nagkwentuhan ng biglang 

pumasok yung adviser namin.. 



. 

"Good Morning class"-teacher. Tumayo kaming lahat. "I'm Mrs.Agnes Sollano"pormal niyang sabi. 

 

"Good morning Mrs. Sollano"-all. Honestley,mukha kaming grade one :3. Tapos nun umupo na din kami. 

 

"Class, mag-eelect tayo ng  officers mamayang hapo"-Mrs.Sollano. ANg bilis naman, atat masyadno si 

Mam huh! 

 

"Ang bilis naman no?"-Eun Jae. Bulong ko sa friend kong bago. 

 

"Ou nga ee :3"- Telecaj. 

 

Now playing ---> Lovely Day (click the video) 

*LUNCH* 

Heto ako ngayon, mag isa na naman, si Ehm Jay kasi ee di dito pinapasok ng parents niy, si Telecaj 

naman andun sa mga barkada niya. 

Hahaaay! Life nga naman ooh! 

 

Andito ako ngayon sa canteen. 

 

*YAAAWWN* 

 

Inaantok na ako! Ano ba naman yan, napuyat tuloy ako dahil sa kanunuod ng The Heirs. Ee kasi naman 

ee! Wala na akong time manuod kapag pasukan ee.  

Good girl kaya to! :D focus muna ako sa studies pero kahit ganun naghahanap din ako ng mabibingwit na 

mga pogi. Buahaha :D 



Pumili na ako ng pagkain pero ang bigat bigat na talaga ng mga mata ko @.@. Umupo na ako sa empty 

table dun, barag'2 na nga ang paglakad ko! Owaaa @.@ 

Anyari? Di ko na masyadong makita yung daan pero umabot parin ako sa upuan. 

 

Kumain na ako pero mga ilang kutsara palang yung naitira ko sa bunganga ko peroo.. 

 

perooo. 

 

"Uhm miss, pwede makishare ng table?"-stranger. 

 

"o-okay"-ako. Di ko na tiningnan yung mukha kasi 

 

 kasi 

 kasi ..  

 

*zZzZzZzZz* 

 

AN:(Aba! Nakatulog po siya -.-! Pasensya na po, ganyan po talaga siya :3) 

 

Nasan ako? Nasa 'Planet Chocolate' na po ba ako? Ang dami namang chocolates! Yum! Yum! Yum! Sabay 

rolled ng dila ko sa bibig. 

 

Wooowww! Ayoko nang umuwi sa planet wattpad, dito na lang ako FOVEVER, ang boring naman kasi 

dun ee!  

 

Pumulot ako ng isang chocolates, tas kinain ko. 

 



 

PULOT 

KAIN  

PULOT 

KAIN  

PULOT 

KAIN 

PULOT 

 

*BUUUURRRP* 

 

Nabusog ako ata sa chocolates ee! Ang sarap sarap, hinimas himas ko yung tiyan ko. 

 

"Ang laki laki na :3*pout*" May umaninag na liwanag tapos lumitaw ang isang mala anghel na lalaki per 

odi naman  clear ee yung pagmumukha niya.  

Ang labo no? Mala anghel daw tapos di naman clear yung face niay.  

Linapitan niya ako pero di ko parin klaro yung face niya. Multo ba siya?  

 

 Tapos nun pinahiran niya yung dumi kong chocolate sa may bibig ko .. 

 

*The song ends here* 

 

*KRRRRRRNGGGGGGGGG* 

 

Susmaryoseep! Napa ignat ako! 

 



"Bwesit! Panaginip lang pala. hmmp kala ko pa naman totoo na yun :3". Pinagtitinginan na ako ng mga 

studyante dito. May dumi ba sa mukha ko? Kinapa kapa ko yung face ko, at sa tingin ko meron nga.  

Kinuha ko yung 'magic mirror' sa bag ko, etchoos lang! 

 

O.O  

 

Ohh Geez XD 

Ang dungis dungis ko! Napuno ito ng kanin at ulam .Owaaa T.T 

Nakakahiya (/_\) *face palm* 

 

pero bat ganun di naman narumihan yung part sa may bibig ko ang linis linis ?(ano daw ? Di kp gets ee)  

Aah bahala na! Kailangan ko ng magmadali, magsisismula na yung first class ko sa afternoon. 


