
When Ms. Nerd Meets the J.E.R.Ks

Ms. N.E.R.D.

Hi my name is Nathasha Evangeline R. Davenport. N.E.R.D for short. May mga saltik ata ang mga parents ko at  

ganung name pa ang binigay saken pede namang Nathasha na lang o kaya nman solong Evangeline. Kaya nman 

puro kantyaw inaabot ko sa school. Dahil di na ako nakatagal,kaya naman nag transfer na ako eh kaso ganun din. 

Kinakantyawan parin nila ako na NERD na nga daw ako tapos ang name ko pa ay N.E.R.D parin.Pero sa totoo lang 

nman di ako nerd nung una kaso yung first crush na first love na first boyfriend ko ang first heartbreak ko. Ewan ko 

ba nagising na lang akong nerd na. Halos lahat ng dresses ko pinatago ko na pati mga heels, mga accessories ko at  

ang pinalit ko ay isang eye glass na sobrang kapal, blouse na longsleeve at palda na lampas tuhod ang haba. Pero 

ang malas ko nung nakilala ko ang the J.E.R.Ks. Lagi tuloy ako inaaway sa school lalo na ng mga girls.Sh*t lng ha 

sapakin  ko  sila.  Sino  ba  ang  magkakagusto  sa  mga  J.E.R.K.  Katulad  na  lng  nung  4  na  yun.Ang 

yayabang,mahahangin,masasama ang ugali,suplado at higit  sa lahat mga feeling gwapo eh hindi  nman eh. Ang 

panget kaya nila.

(author: Baka nman inlove ka sa isa sa kanila at ganyan na ang galit mo sa kanila.)

 Ndi kaya.Diba kasasabi ko lang na ang papanget nila at ang sasama ng ugali.

(author: Asus! maniwala...)

Ewan ko sayo tumigil ka na nga sinisira mo ang introduction eh. Kahit kelan talaga panira ka.

(author: Ay! ewan. Sige alis nako baka masampal mo pa ako eh)

Oo nga eh. Malapit na din kaya alis na shu alis. Panira ka lang eh.

 



Mr. J.E.R.K.

Hi my name is Jayvier Ezekiel R. Kane. Gwapo,matalino,campus hearthrob at isa ding cassanova king. May mga 

kaibigan din ako syempre di naman ako abnormal para di magkaroon ng friends at halos lahat sila ay sikat din 

kasama ko pero di ata ako papatalo noh sayang nman gwapo ko noh.Ewan ko ba bakit sa dinami dami ng mga 

combination ng names ay JERK pa talaga ang nabuo. Kung ako papapiliin si siguraduhin kong walang salitang JERK 

sa name ko pero sayang eh di agad ako naka object kina mama eh di pa ako marunong magsalita eh. Ang galing nga 

eh pati ang Group ko JERK din ang nabuo eh. Pero bigla silang nagbago pati na rin siguro ako eh. Simula nang 

dumating ang Ms N.E.R.D na yun. Ewan ko ba kung bakit.

(author: Love at first sight ata kayo eh)

May love at first sight ka pa diyan nalalaman. Tanong ko sayo.Sino ba ang magkakagusto sa isang NERD ha?

(author: IKAW!)

Anong sabi mo?

(author: Ay bingi-bingihan. Ang sabi ko po ay I-K-A-W)

(o////////o)

(author: Hoy, Wag ka ngang mag blush para ka kasing babae eh.)

Sino ba ang nagbablush ha?

(author: Ay baka yung si manong janitor edi sino pa ba ha?)

Ewan ko sayo. Tumigil ka na nga.



(author: Titigil lang ako kung sasabihin mo na inlove ka kay Nathalie!)

Sinong Nathalie? May kilala ba akong Nathalie? Wala nman akong natatandaan na Nathalie.

(author: Ay Ewan.Sige Ciao! Tandaan mo to Mr. JERK aamin ka din! *evil laugh*)

 

Mr. E.V.I.L

 Hi my name is Exevier Valen I. Lane. Bestfriend ni Jayvier. Madami din ang nagtatanong kung magkapatid daw 

kami. Mga Bulag ba sila eh mas gwapo nman ako kay Jayvier. Ndi nman joke lng magkasing gwapo lng kami no.

(author: Asus! Kung ako ang mag rerate 1 over 10 ang score mo)

Ms. author ayaw mo na bang sumikat ang bukas mo

(Author: Kung sabihin ko bang gusto ko pa at di ako tumugil anong gagawin mo?)

Di mo ba naalala na ako ang Evil Planner ng group ha.

(Author: Syempre tanda ko ang gumawa nito eh)

Yun pala eh.Kaya tumahimik ka minira ka ng speech ng may speech eh.[Kaasar]

(Paano kung di ako tumigil ha)

Papasalvage kita kay Kill. Ay male pala papabugbog muna kita kay RUDE tsaka papasalvage kita kay KILL.



(Edi gawin mo. Edi hindi ko na maisuslat ang mga next chapter neto at di mo na rin makilala si Nathalie)

*sigh* Eh ano pa nga ba ang magagawa ko

(Oh sige alis na ako masyado na akong madaldal.OH sige Ciao!)

Wag ka nang babalik ha!!

(Ewan)

 

Mr. R.U.D.E

My name is Rayden Uzziel D. Ellison. Cousin ni Ray Mark,bestfriend ng ex ni Nathalie  na si Kyle. Siguro nagtataka  

kayo kung bakit ko siya kilala kasi nman mag Bf palang sina Nathalie at Kyle ay may feeling na ako sa kanya pero di 

ko sinabi kasi na torpe ako eh.Kasi nman bakit kasi na uso pa ang TORPE.Mapapatay ko kung sinong nagpa-uso 

nun eh.  Kaya nman naging  stalker  niya  ako,lagi  ko siyang pinapadalhan ng  mga Teddy bear  at  flowers  every 

month.Siya kasi ang first love ko eh.

(Uso pa ba yun ha?)

Ewan ko sa yo!

(Suplado)

Kaya nga Rude eh. Ang slow mo din noh

(Grabe ka naman mag salita.Sige na nga alis na ako.)



Magaling pa nga.

(Che. Ang Panget mo.)

Kaiyamot nmn si Ms. Author. Panira ng Speech eh. Oh sige sasusunod na lang ha.

 

Mr. K.I.L.L

My name is Kayden Izekiel L. Lawson. I hate the most are....NERDs.Pero may nakabangga kami na isang NERD 

GIRL pero iba ang dating eh.Hindi  ko maipaliwanag ni  ndi  manlang ako nagalit  eh at  tinulungan ko pa eh.  Ay 

basta.....EWAN.

The J.E.R.Ks

Jayvier Ezekiel R. Kane - ang leader

Exevier Valen I. Lane - ang right hand

Rayden Uzziel D. Ellison - ang left hand

Kayden Izekiel L. Lawson - ang big brother kung umasta pero sya ang pinaka bata.

 

SILA ANG TINAGURIANG THE JERKs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------



sensya na po.kung medyo magulo

 

Chapter 1: First meet

Nathalie's POV

KKKKKKRRRRRRIIIIIINNNNNNGGGGGG!!!!!!KKKKKKRRRRRRIIIIIINNNNNNGGGGGG!!!!!!

(Sensya na po sa tunog ala ma-isip eh)

Ahhhhhhhhh!!!!!

 

BOOGSH

 

Aray ang sakit ng katawan ko. Kabwisit nman tong alrm na to eh kung kelan nman maganda yung tulog saka tutunog 

ng napakalakas yan tuloy nahulog ako sa kama.

Dahil gising narin ako ay tumayo na ako sa kama at pumunta sa CR para mag-ayos.

*sigh* Hayyyy. Ngayon nga pala ng first day ko sa bagong school kung papasukan kasi nman dun sa dati  kong 

pinapasukan ay kinakantyawan ako ng mga schoolmates ko na NERD daw ako. Oo tama kayo ng basa at diba 

nabasa niyo na rin sa introduction ang reason ko kung bakit ako nagkaganito. Pero ok lang siguro kung kakantyawan 

lng eh kaso ang masama may kasama png pambabato ng itlog. Kundi lang alam sana nila na ako ay nag-aral ng 

taekwando bka bali bali na sila. Pinipigil ko lng ang sarili ko na di mapikon ksi baka pag may na balian ako ay bka ma 



suspend ako ng di oras eh sabi pa naman ni mommy pag ako daw ay nasuspend ay ipadadala daw ako sa america 

para dun mag-aral eh ayaw ko doon. Pag gising mo mag-ienglish ka hanggang sa pagtulog mo  ay english parin  

*nose bleed*.Hindi ko nman kasi major ang english eh.

 

Hay salamat na katapos na din. Kinuha ko na yung mga gamit ko at sinuot ko na yung Nerd glasses ko at umalis na.

 

>SCHOOL<

Pag kababa ko palang ng sasakyan ay tumuloy na akong pumasok.

"Siya ba ang bagong student di to sa School?"-g1

"OO siya nga! ata ?"-g2

"Diba sabi ni Mr. Davenport ay pamangkin niya ang bagong transferre."-b1

(ay nakalimutan ko palang sabihin na tito ko ang may-ari ng school na to!)

"Oo! Pero mukha nman di ito ang pamangkin ni Mr. Davenport"-b2

"Ang pangit kaya nya!"-b3

"Ineexpect ko pa nman ay maganda,maputi at medyo matangkad..."-b4

Naputol kasi yung sinasabi nung mga lalaki ng dumating si tito.



"Oh! Princess.Andyan kana pla!"-nakangiti niyang sabi

(Princess ang tawag sakin kasi sa pamilya nmin ay ako lng ang babae. Ang ibig kong sabihin ay dalawa lng silang  

mag kapatid. Sina mommy at siya tapos si daddy naman ay solong anak tapos ang anak nito ay lalaki kaya ganyan  

ang tawag nila sakin.)

"Ndi! ndi! ala pa ako dito. Ndi joke lang"-sabi ko kay tito habang nakahug sa kanya

hahahahahaha

eto nman si tito panay na tawa

"Sya nga pala Princess. Kamusta na ang mga mommy mo??"sabi niya

"ok lng po"

"eh si thunder??"

"Ganoon pa din po!"

"oh sige andiamo na  (ANDIAMO AY binibigkas ng ganito  ANDYAMO at  ang ibig  sa bihin  ay TAYO NA.  Italian 

Word)!"sabi niya sakin with matching ngiti pa

"ok!!"-masigla kong sagot

 

Hahakbang palang kami ni tito ay narinig akong bumulong pero parang di narin kasi rinig ko.Ang eengot nman nila 

bubulong na lng yung rinig pa.



 

"Anu ba yan NERD pala ang pamangkin ng Principal tapos pa ang tawag ay princess eh hindi nman mukhang 

princess yan eh ang sabihin na lang ay paupper"-b1

"Oo nga noh *laugh*"-b2

 

Di ko nalang pinansin dahil pangit nman tlaga ako eh pero biglang umimik si tito.

 

"You 2 go to the principal's office. NOW!!"-sabi ni tito habang nakaturo sa dalawang lalaking nagbulungan.

"Ye-yes Si-sir!!"sabay nilang sabi tapos tumakbo na papuntang office

 

Nagpatuloy na kaming maglakad pero di ko alam kung ano ang dahilan kung bakit ginawa yun ni tito ay tinanong ko 

siya.

 

"Tito bakit mo nman ginawa yun ha?"-io (io means ako,bigkas iyo)

"Eh kasi nman Princess  tinatawagan ka nilang pangit eh di nman totoo yun eh"-sabi ni tito

"Ok lng yun tito sanay na ako dyan noh."-io



"Sayo oo,sakin indi"-tito

"Na paka protective nman ni tito ko"-io sabay hug sa kanya

 

Di pala nmin napansin na naandito na kami sa tapat ng room ko. Pumasok na kami at anu ba yan bulungan na agad.

"Mukhang sikat kana Princess ah"-bulong ni tito sa kin

"Oo nga po eh.Siya nga pala si Thunder?"-io

"Nsa room na niya!"-sabi ni tito

"Ah ganun ba?"-io

(kasi iba ang pinasukan kong school eh)

"Mamaya na lang kita itu-tour dito sa school ha"-sabi ni tito

Tapos pumasok na kami ng room at binati nman si tito ng mga plastik na bubuyog. Alam niyo kung bakit plastik na  

bubuyog ang tawag ko sa kanila kasi alam kong makikipagplastikan lng sila sakin at pagkatapos ay magbubulungan 

pag nakatalikod ka na.

"Goodmorning Sir"-mga plastik na bubuyog

"Goodmorning class!"-tito

"Class! Siya nga pala ang bagong transferee."



"Ang pangit nman niya"-g1

"Ay sinabi mo pa!"-g2

[Kala mo ang gaganda eh ang papangit nila.]-sabi ko sa isip ko

"Attention class!"-.Nagulat ako sa sigaw ni tito.Kasi nman bigla nalang sumigaw eh at mukhang galit na.

At ang mga bubuyog ay nakinig na.

"Ok! Pede mo ka nang magpakilala!"-sabi nung guro nmin with matching smile

"H-hi my na-name i-is Nathalie Evangeline R. Davenport bu-but you c-can ca-call me Nathalie."-sabi ko na medyo 

nauutal.

(author: Halata nman.)

Kahit kelan talaga panira ka.

"Ano ba yan NERD na nga sya pati ba name niya ganoon din pero sa bagay pangit nman sya."-g1

hahahahahah-nagtatawanan yung si g1 at si g2.

"Ok Ms. Nathalie you may now sit. Doon sa may vacant sit sa likoran."-sabi niya habang nakaturo sa may bakanteng 

upuan sa may likuran pero nag tataka ako kung bakit may 4 vacant sits dun sa tabi ng desk ko pero.....hayaan na lng 

natin wala nman sigurong mawawala kung di na lng natin papansinin diba.

Tapos nag salita ulit si tito.



"You Mr. b1,Ms.1,Mr.2 and Ms. 2."-tinuro nya yung 4 na bubuyog kanina

"ye-yes Si-sir??"-Sabi ni lang apat

"Sumama kayong apat sakin!"-pasigaw na sabi ni tito.Grabe nman tong si tito nakakatakot kung magalit eh.

Habang nagsusulat yung guro sa may board  ato nmang mga kaklase ko ay binabato ako ng papel. Ewan ko ba kung 

bakit. Siguro mga Bulag lang sila eh hindi nman ako mukhang basurahan ah. Di ko nlang pinasin.

*discuss

 *discuss

*discuss

2nd subject  

*discuss

*discuss

*discuss

3rd subject  

*discuss

*discuss



*discuss

kkkkrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnngggggggggggg

 Hay salamat Break time na. Naglalakad na ako papunta sa Principal's Office ng biglang nag ring ang phone ko.Kaya 

nman hinanap ko.

BOOOOGGGGGSSSSHHHHHH

"Ouch"-sigaw ko 

"Sh*t"-sabi nung isang lalaki

Ganito kasi yan.Ang nabangga ko lang naman ay isang lalaking na sobrang gwapo ksama ng tatlo pang lalaki ng 

sosobrang gagwapo yun nga lng ang sama ng ugali.

"So-sorry"-Sabi ko

"Sorry sa tingin mo ganun lang kadali magsorry ha."-sabi nung isa

"Bulag ka ba?"-sabi nung isa

"Di ko nmn sinasadya eh"-sabi ko na medyo naiiyak na

"The hell nman oh"-sabi pa nung isa

"No!Ok lng ako pre ikaw ms. ok ka lang"-sabi nung nabangga ko at sabay abot nung kamay niya.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Sige next time na lng po ulit sensya na din po kung masama ah 

Chapter 2 : first meet part 2

Si MR. RUDE po------------------------------------->>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Rayden's POV

 

Naglalakad kami ng The Jerks papunta sa room nmin galing sa isang labanan ng mga gangsters. As usual nanalo na 

naman kami.Nang bigla akong may nakabangga.

 

BOOOOGGGGGSSSSHHHHHH

"Ouch"-sigaw nung babae

"Sh*t"-sabi ni Jayvier

Pero nagulat na lang ako ng makita ko kung sino yung babae. Si Nathalie ang first love ko. Pero secret lang yun noh.

"So-sorry"-Sabi niya

"Sorry sa tingin mo ganun lang kadali magsorry ha."-sabi ni Kayden



"Bulag ka ba?"-sabi ni Exevier

"Di ko nmn sinasadya eh"-sabi ni Nathalie na medyo naiiyak na

"The hell nman oh"-sabi pa ni Jayvier.*Sigh* Hindi na siguro nakukumpleto ang araw niya ng di sumusigaw eh.

"No!Ok lng ako pre ikaw ms. ok ka lang"-sabi ko at sabay abot ko pa ng kamay. 

Inabot niya yung kamay ko tapos tumayo na sya at sinabing:

"Ok lang ako. Sorry ha!"

Tapos tumakbo na siya,Sunod itinuon ko nman ang tingin ko kay Jayvier.

"Para ka talagang sira!"-Sabi ko na medyo may pagkainis

"At bakit?"-Tanong niya na may halong medyo galit

"Hindi mo ba kilala siya?"-tanong ko

"Bakit famous ba siya eh ang pangit kaya niya?"-Sabi niya

Tapos kinuwelyuhan ko siya.

"Wag na wag mong sasabihin na pangit siya.!"-sigaw ko sa kanya

"Hoy!  mga pre chillax lng kayo pati  ba nman sa isang nerd na katulad nun pinagtatalunan nyo pa eh ang dami 

nman...."Sabi ni Exevier tapos pinutol ko.



"Eh kilala mo ba siya ha?"-sigaw ko

"Hindi!!!"-sigaw niya

"Wag mong sabihin na siya yung first love mo ha!"-Sigaw ni Jayvier at Exevier.

"Sh*t Wag niyong isigaw!"-sigaw ko

"Pero siya nga ba ung first love mo na....si....."-pabulong na sabi ni Exevier habang iniisip ang pangalan ni Nathalie.

"si...si....Nath....si.....ayun!Si Nathalie"-Sigaw ni jayvier

"F*ck sabi ko wag kayong sumigaw"-Sigaw ko dun sa dalawa

"T*ng*n*  nman  oh,hangang  kailan  niyo  ba  gustong  magsigawan  ha.Para  ka  yong  mga  bata  eh!"-sigaw  ni 

Kayden.Nakalimot nga pala ako na kasama namin si Kayden pero may napansin ako sa kanya eh para bang ang 

lalim ng iniisip niya.Ngayon kulang siya nakita na ganyan.Hayaan na nga lang natin.Tapos tumingin siya samin at 

binigyan niya kami ng isang //PAG HINDI KAYO KUMAKAD PAPATAYIN KO KAYO// look ba.Dahil sa takot kaming 

mamatay ng maaga ay nag umpisa na kaming maglakad.

 

Kayden's POV

So siya pala ang ex girlfriend ng Kuya ko na si Kyle. Ang babaeng sinaktan,pinaglaruan at niloko niya.

 

Nathalies's POV



Pagkatapos iaabot  nung lalaki  ung kamay niya para tulungan ako ay tumunghay ako at  tiningnan sila  at  sa di 

inaasahang pagkakataon ay nakita ko ang kapatid ng aking magaling na ex boyfriend na si Kyle.Siya ay si Kayden 

Izekiel L. Lawson.

 

Dahil sa pag iisip ko sa taong yun ay di ko napansin na pumasok na pala ang guro namin sa Technology.Umupo na  

siya ng kanyang upuan at  nagsimula ng magtawag ng  names ng mga students  para malaman kung sino  ang 

absent.Pagkatapos nun ay nag simula na siyang mag discuss ng mga gagawin.Nagulat na lng kami ng biglang 

bumukas ang pintuan at pumasok ang grupo ni Kayden.Dahil papalapit na sila sa may tapat ko ay yumuko na lang 

ako nang di ako makita.Buti na lang at di nila ako nakita pero ang pinakamalas na nagyari sa buhay ko ay katapat ko  

yung unang lalaking nanigaw sakin.Dahil rectangle ang form ng aming room.Ito ay binubuo ng  5 horizontal rows at 4 

vertical rows. Bale ganito posistion namin:

                                                            B1           G1       B2         G2       B3

                                                        G3      B4          G4         B5      G5

                                                              B6         G6        B7          G7     B8

                                                        io          J            E            R          K

 

Ganyan ang tayo nmin tapos nakakailang pa nakatingin skin yung mga plastik na bubuyog na yun.Kasarap batuhin 

ng sapatos eh.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sensya na po putol!!!



 Chapter 3 : seatmate..s?oMG Lord save me

 Nathalie's POV

 

hindi pa din ako makapaniwala na katabi ko ang isang mahangin at walang modong jerk na to at eto pa ha di ako 

tigilan ng mga babaeng ito sarap sabunutan akala lagi aagawin eh. pasensya sila di ko sila type no.

 

-flashback-

 

"hoy"-sabi ni mr. J

hindi ko siya nililingon

"hoy! ano ba bingi ka ba?"-sabi niya ulit ay mali let me rewrite this.......sigaw pala niya

"eh ano bang gusto mo?"-sigaw ko din

"kanina pa kita kinukulbit jan eh...at saka....bingi ka ba ha"-sabi niya

"oo bingi ako,kita mo na ngang narinig ko ang lahat ng sinabi mo taz tatanongun pang kung bingi ako. may t*pak ka 

ba ha kung meron man lumayo ka saakin at baka mahawaan pa ako."-sarkastiko kong sabi

"blah blah blah blah....akin na nga yan"-sabi niya sabay hablot ng note book ko



"hoy akin na yan!!"-sigaw ko habang inaabot ung notebook ko kasi nman tumayo siya  e di ko maabot.

"pandak na nga NERD pa"-sabi niya with matching taas kilay at smirk

"eh paki mo ba ha....at....saka bakla ka ba?"-sabi ko i mean tanong ko

".....O______O......."-ganyan itsura niya

"hala miss lagot ka jan"-sabi ni mR.....di ko kilala eh basta ung nasa tabi niya eh

"eh bakit naman ako malalagot aber. di naman ako lastiko ah"-sabi ko

"hate niya yung word na "bakla" kaya kung ako sa tumakbo kana"-sabi nung nasa tabing nung nagsalita nung una

"eh paki ko ba"-sabi ko taz tiningnan ko si mr. J ganon padin ang itsura niya then kumuha ako ng bangko at tumayo  

dun at kinuha ang notebook. sakatong upo ko ay dumating na ang teacher naming late 8:45 na kaya siyang dumating 

ano pa ba ang maituturo niya ha. ay ewan.

*lecture

-

-

-

*lecture

-



-

-

 

hay salamat at breaktime na.

 

naglalakad na ako papuntang school ng may humila ng buhok ko.

 

"hey! you bitch"-sabi  ni b1

"ang lakas ng loob sigawan si Jayvier nmin"-sabi ni b2

"ang lakas din ng loob nyo na higitin ang buhok ko"-sabi ko

then tinatagtag ko yung kamay nung b1 na un pero mas lalo niyang hinigpitan kaya naman na forced akong pilipitin 

ang poor hands niya.

"Ouch!!!!"sigaw niya habang namimilipit sa sakit

"sa inyo???nagpapatawa ba kayo ha eh.hahahaha kayo eh ang papangit niyo para inyohin ung jerk na un at alam 

niyo ba na nabasa ko sa note niya na ang gusto niya sa babae eh ung maganda,matangakad,ung sexy at ung 36 24 

36 kuno daw un"-sabi ko habang sinusuri ang mga itsura ng mga unggoy na to at kahit di totoo yun.



"tingnan niyo nga itsura nyo ni isa sa mga katangian nung babaeng gusto niya ay wala sa inyo eh"

"b-bwisit k-ka!!"-sabi niya

 

sa galit ko at dahil na rin na sinbihan nila ako ng bwisit ay pinagsisipa ko sila sa tiyan.

 

"this is a warning! wag na wag kayong magsasalita na ako ang may gawa niyan kasi once na magsalita kayo tatahiin 

ko yang mga bibig niyo. UNDERSTAND!!!"-sigaw ko at syempre ung tatahiin kuno ay biro lang para madala sila.

"y-yes"-sabi nilang tatlo

 

then nag lakad na ako palayo at nag punta na sa canteen at kumain alangan nmang magbasa.

 

after ng 2 hours na mala impyerno kong araw ay nag ring na ang bell para umuwi na.

 

-flashback-

 



heto na naman ang bwisit kong katabi.

 

"ok class get your books and open it on page 200"-sabi nung teacher naming ewan

"akin na yan"-sabi ni jerk sabay hablot nung book ko

"prof. kinuha po nitong engot nato ang book ko"-sabi ko sa teacher with matching taas kamay pa.

"Ok mr. jayvier pumunta ka sa upuan ni ms. nathalie then you,mr. exevier you can go to the seat of mr. jayvier then  

you ms. nathalie go to the seat of mr. exevier. "-sabi ni ma'am

"but ma'am"-sabi ko 

"no buts at kahit man  magmakaawa ka man ay di eeffect yan"-sabi ni ma'am

"kaingit nman si nathalie"-sabi  ni g1

"oo nga noh"-g2

"quite class!!"sigaw ni ma'am

"siya nga pala ms. nathalie dahil bago sila.Pahihiramin mo sila ng books i mean magsheshare kayo ng books at siya 

nga pala pag dikitin niyo ang mga desk niyo para makita niyo ung book then you, ms. nathalie turuan mo din sila tutal 

ikaw nman ang top ng klase.......GOODLUCK"-SABI NI MA'AM

then tumingin ako sa apat na ewan kong katabi O_O omo nagsmirk sila.hala lagot ako neto hindi lng patay pa ko 

neto.



 

WHAT THE HELL IS GOING ON!!!PARANG MAY BINABALAK SILA SA KIN. OH LORD HELP ME FROM THIS  

HELL OF THIS CLASS.PROMISE MAG PAPAKABAIT NA AKO.PLEASE SA DI TO TOO.

 

"hoy anong dinadasal mo jan"-sabi naman ng epal kong kapatir

"ipinagdadasal ko lang naman na sana wala akong katabing demonyo sa room pagpasok"-sabi ko

"tama lang na magdasal ka"-sabi niya

"at bakit nman ha"-sabi ko bale tanong ko pala

"makikita mo nalang bukas"

PLEASE DON'T FORGET TO VOTE AND COMMENT. KAHIT NDI NA FAN BASTA VOTE AT COMMENT LANG

Chapter 4 : OMO What the heck??

 Nathalie's POV

 

nasaan ako???bakit?soccer field ba ito pero anong ginagawa ko rito?



 

 

 

"nathalie!"

 

 

 

hala sino un....pero ung boses nung tumawag sa kin ay nagmumula sa north part nitong field.

 

 

 

"nath!"

 

 

 



sigaw nman nung isa sa may east  part....pero bakit  niya ako tinawag na nath isa lng nman ang natawag nun 

sakin....un ay ung cousin ng bestfriend ng ex ko.

 

 

 

"Miss"

 

 

 

sigaw nman nung isa galing sa south part

 

 

 

"miss nathalie!"

 



 

 

sigaw nung nasa west part...hala ano ba yan ang daming natawag sino ba sila...ano ko ba sila....

 

 

 

"AAAAATTTTTTEEEEE!"

 

 

 

eh sino nman un...at bakit ate ang sinigaw niya...hayaan na nga lng natin kung sino man ung sumigaw ng ate.

 

 

 

dahil  hindi  ko  makita  kung sino  ang  mga sumigaw ay pinilit  kung aninagin  pero  ang  labo  talaga...then  nalapit 



sila....palapit sakin.

 

KKKKKKKKKrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggg!!!!!

 

 

 

"HAAAA!!"-sigaw ko dahil nagulat ako ng may biglang humawak ng balikat ko at yug-yugin ako at dahil na rin sa pag 

tunogng alarm clock.

 

 

 

"ate gising na"-sabi nung sumigaw kanina ng ate

 

"sinong ate?"-tanong ko habang nakapikit pa mga mata

 



"ano ba ate.wala ng oras pa sa lokohan...dalian mo na at malelate kana."-sabi ni thunder

 

 

 

si thunder lang pala.

 

 

 

"opo..dadalian ko na po"-sagot ko then tumayo na ako.

 

 

 

*naghilamos

 

*naligo



 

*nagbihis

 

*nagsuklay

 

*isinuot ang eye glasses ko

 

*kumain at 

 

*nag toothbrush na

 

 

 

pagkatapos ko nang gawin ang mga mission ko ay nagmadali na akong pumasok sa school.

 



 

 

AT SCHOOL

 

 

 

dahil nga ako ay nagmamadali,dumaan na lang ako sa soccer field para shortcut kesa naman iikot pa ako.Dahil nga 

sa pagmamadali ko di ko napansin na may naglalaro ng may biglang tumawag sakin at sabay sabay pa.

 

 

 

"nathalie!"

 

"nath!"

 



"Miss"

 

"miss nathalie!"

 

 

 

sa sobra kong bait na bata kahit late na ay lumingon ako sa tumawag ng......

 

 

 

BOOOOOOOGGGGGSSSHHHHHH

 

 

 

pagkatapos nun ay bigla na lng akong natumba at ayun...blackout.



 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jayvier's POV

 

 

 

6am palang ay pumasok na ako ng school kesa namn mag-iistay pa ako sa bahay na ang tanging maririnig ko lang 

ay ang pagpuputak ng mama ko...dahil na bobored ako ay tinawagan ko ung apat na pumunta dito agad sa school.

 

 

 

fter ng ten minutes ay dumating na sila kaya nman ay dumeretso agad kami ng soccer field at naglalaro...dahil 

napasarap kami sa paglalaro ay di namin namalayan ang oras.

 

i-gogoal ko na sana ng biglang dumaan si nathalie na mukhang nagmamadali...pero sa di sinasadyang pagkakataon 



ay nasipa ko ang bola at nakita kong papunta sa tapat niya kaya sumigaw ako pero di ko inaasan na tatawagin nila 

rin si nathalie at nagkasabay sabay pa kaming apat.

 

"nathalie!"-sigaw ko

 

"nath!"-sigaw ni Rayden (R.U.D.E)

 

"Miss"-sigaw ni Exevier (E.V.I.L)

 

"miss nathalie!"-sigaw ni Kayden (K.I.L.L)

 

 

 

tapos lumingon siya pero huli na...tinamaan na siya ng bola at ayun knockout.

 



 

 

"hoy!nath,gising gising"-sabi ni Rayden

 

 

 

hmmmm..bakit nath ang tawag niya magkakilala ba sila...aish maya na nga yan

 

 

 

"miss!miss!"-sabi ni exevier with matchin kaway kaway pa ng kamay sa mukha ni nath

 

"may topak kaba kita mong walang malay ung tao kakaway kaway ka pa"-sabi nman ni kayden

 

"hmm...anong gagawin natin"-tanong ko



 

"edi ano pa...dadalhin sa clinic alangan nman nating iwanan yan dito"-kayden

 

 

 

pilisopo tlaga nitong mokong na ito....alam ko nmang dadalhin dun eh

 

 

 

"ok bubuhatin ko siya puntang clinic, ikaw kayden sabihin mo kay ma'am na ganito ang nangyari tapos ikaw nman 

exevier bitbitin mo ang gamit niya tapos ikaw jayvier.....ehmmm...magpahinga ka na lang"-paliwanag ni rayden tapos 

binuhat na niya si nathalie

 

 

 

ehmmmm.....i smell something fishy!!!!aamin kadin rayden ka *evil smile*



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rayden's POV

 

 

 

binuhat ko na si nath at dinala na sa clinic.

 

*

 

*

 

*

 



"ehmmm....nurse anong oras magigising siya"-tanong ko

 

"di ko alam eh"-sagot niya habang nag aayos ng gamit kaya tinanong ko siya

 

"ahmmm.nurse saan ka pupunta?"-tanong ko

 

"ahhh siya nga pala may meeting kaya dito ka muna ha....ikaw muna ang mag bantay sa kanya at kung sakaling 

magising na siya ay painumin mo ng gamot ha."

"ok"

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Chapter 5 : Clinic

Rayden's POV

 

Ang tagal nman niyang magising...Kanina pa ako rito. (sabi ko sa sarili ko then kinuha ko ang phone ko tinawagan  

sina Jayvier)



 

After 5 min. dumating na sila,  grabe gutom na ako...kanina pa kaya akong umaga dito at saka anong oras na. 

Tanghali na,di pa nman ako kumain kanina.

 

So pagkadating na pagkadating nung tatlo ay dali dali akong tumakbo palabas ng clinic at pumunta sa canteen.

 

End of Rayden's POV

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jayvier's POV

 

Nag-papalit na kami ng damit sa may locker room ng biglang tumawag itong si Rayden...

(On the phone)

Hello - ako

Hello -Rayden na parang natataranta

Bakit?? -ako



Punta kayo dito! -sabi niya

Bakit?? -tanong ko ulit

Bilis!-sabi niya

OK OK punta na kami jan-sabi ko

tooot....

 

Then umalis na kami sa locker room at pumunta sa clinic then biglang pumasok sa isip ko kung bakit Nath ang tawag 

nya dun sa nerd na yun..

Habang nag lalakad papuntang clinic ay napaisip ako tungkol dun sa NATH na yun...

"Nath?? Anong relation meron si Rayden at ung nerd na yun??"-ako

then ndi ko namalayan nasabi ko na pala ng malakas

"Oo nga noh"-sabi ni kayden habang nakahawak sa may chin nya

"Ha???"-tanong ko

"Anong connection ni Rayden kay Nathalie"-sagot ni Exevier

"Hmmm....."-sagot ni Kayden na parang nag-iisip



"Kambal yata kayo ni Rayden eh?"-sabi ko kay Kayden

"At bakit nman?? Di hamak nmang mas gwapo ako dun eh"-sagot nya

"Mas gwapo?? Baka naman mas pangit hahahahaha"-sabi namn ni Exevier

"Tsk..Kala mo kung sinong gwapo."-pabulong kong sabi

"ha...may sinabi kaba??"-tanong sakin Exevier

"Wala ang sabi ko ang pangit mo"-sabi ko sabay smirk

"Eh ikaw Tsonggo!"-sigaw ni Exevier

"O___O Anong sabi mo!"-bulyaw ko kay Exevier

"Blehh"-Exevier

"Para kayong mga tanga jan eh...sya nga pala bakit mo naman nasabing baka kambal kami ni Rayden??"-sabi ni  

Kayden

"Eh ikaw ulaga hahahaha"-sagot ni Exevier

"F***...bw*sit ka papatayin kita"-sabi ni Kayden

 

Ang talas talaga ng dila nyang si Kayden di mapigilang mag-sabi ng dirty word.



 

"Kasi ang wierd nyo"-sagot ko sa tanong niya kanina

"At bakit nman??"-tanong niya

"Kase si Rayden sinabihan ng Nath si nerd at ikaw at kung umasta para siya ang leader tapos ikaw kung umasta 

parang si Sherlock Holmes"-sagot ko

"???"-si Kayden

 

 

 

After ng mahabang pag lalakbay ay nakarating narin kami sa wakas,,sa Clinic.

 

Hahawakan ko pa lng ang door knob ng biglang bumukas ang pinto at lumabas ang isang.....

*

*

*



*

*

*

Galit na galit na expression ni Rayden...Ano kaya ang problem nito

*

Papasok na sana kami ng biglang tumakbo papalayo si Rayden.

 

"Saan kaya un pupunta??"-tanong ni Exevier

"Hindi ko alam"-sabi ko then pumasok na kami sa loob ng clinic.

 

Lumapit kami sa tabi ng kama ni Nath at tiningnan kung ok na sya.

*

*

"Hoy Jayvier hiramin ko muna yung salamin ni Ms. Nerd ha"-sabi ni Exevier

"Do what you want"-sagot ko



 

Pumunta muna ako sa katabing upuan nung kama ni Nath...Tinitingnan ko lang si Exevier na Tinatagtag ang salamin 

ni Nath ng biglang magBAGO ang facial Expression nya..

 

Parang ganito ba:

-__- to O 0 O

 

Mukhang manghang mangha.Tapos biglang nag salita si Kayden.

 

"Huy! panget para ka jang naingkanto"-sabi kayden

Pero di natinag si Exevier but ang ginawa pa niya ay halos idikit na ang mukha nya sa mukha ni Nathalie. Kaya namn 

bigla kaming lumapit kay Exievier para pigilan sya sa kung anumang gagawin nya...Nang higitin nmin sya palayo ay  

napalingon ako kay Nathalie at natulala ndi lang ako pati narin si Kayden.

 

"WOW ang ganda pala ni Nathalie"-sabi ni Exevier habang nakatingin sa hangin

"OO nga noh,,,bakit di ko narealize nung una"-sagot naman ni Kayden na parang lumulutang sa hangin..



 _____________________________________________________________

hahaha...putol muna ha wala ng maisip eh

Chapter 6: Clinic part 2

 

Exevier's POV

...Ehmmm...hello everyone I'm Exevier. ^^

OK

Nandito lng kami sa clinic ...nag-iintay na magising sya....pero ndi ako ang nag-iintay sila Jayvier lng.

 

Dahil naboboring na ako ay sinabi ko kay Jayvier kung pede kong mahiram ang salamin ni Nath. Nakakacurios kasi 

eh lagi nyang suot yang salamin nya eh.

 

(a/n: Curios agad agad ndi ba pede munang malabo ung mata nya!)

 

Epal ka Author...at saka ndi nman sa ganun nakikita ko syang walang salamin,,....MINSAN LNG.



 

(a/n: Stalker ang peg! Kelan pa? At inemphasize pa tlaga ung phrase na "MINSAN LNG")

 

Ay ewan ko sayo,bakit? Porket ba na nakikita ko sya paminsan-minsan na walang salamin stalker na agad ndi ba 

pedeng nakikita ko syang walang salamin pag napapadaan ako sa tapat ng bahay nila pag nag-jajogging ako!

 

(a/n: Tsk...Ikaw na, ikaw na magaling,,,hmph!)

 

Hala si author galit na!

 

(a/n: ndi ako galit)

 

Eh ano??

 

(a/n:Galit na galit lng. Sige maya maya nalang ulit ituloy muna yang story mong.....)



 

Mong....???

 

(a/n: pang MMK *sarkastiko kong sagot*)

 

hahaha...galit na sya oh.

OK Back to reality

 

 

Tapos un nga kinuha ko yung salamin ni Nath.

 

 

Then.....

*

*



*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Wahhhh........

 

Ang ganda nya....grabe

 

(a/n: Grabe ka nman kung maka.....Wahhhh....parang ngayon lng nagkita ng maganda ^_^V)



 

Sige isa pa Author....malalagot ka saakin....

 

(a/n: FYI ndi ako lastiko para malagot...kung ikaw kaya tagtagin ko sa Story na to gusto mo!)

 

Sige na...sorry na,,,sorry epal ka kasi eh....basta wag mo akong tagtagin ndi ko na mkikita ulit ang mukha ni....yaan 

mo na nga alis ka nga dito

 

(a/n: Nino???)

 

Alis na!!! *Pasigaw na sabi ko*

 

(a/n: oo na po aalis na ako pero mga readers wag kayong magtataka kung bakit isang araw wala na siya sa Story na 

ito.....bwahahahaha)

 

Aba't....



Lumayas ka nga rito...istorbo ka eh...

 

Paalala!!

Wag ho kayong maniniwala sa Author na yan....nadulas kasi yan kanina kaya ayun nahulog ang isang turnilyo...ndi 

na ho nakita pa kaya yan baliw na.....hahahahaha

 

(a/n: Che!Makaalis na nga rito.)

 

 

Ok back to reality na talaga tayo..^^

 

 

Ibang iba ang mukha nya pag-wala syang salamin....ang ganda ganda nya. Bakit kasi ngaun ko lng na realize na 

mganda sya.

-

-



Inaadmire ko pa si Nath ng biglang umepal si Kayden.

 

 (*sigh*...Hay bw*sit bakit kasi nauso pa ang epal....Readers sabihin nyo kung sinong nag-pauso  nun at babarilin 

ko.....de joke lng ^^...hehehehe) 

 

"Huy! panget para ka jang naingkanto"-sabi kayden

 

 Huwhatttt....sinabi ba nyang panit ako??

Grabe nman tong si Kayden kung makapangit eh mas mukha syang Frog eh....dahil nga sa sobrang ganda ni Nath di 

ko nalang pinannsin bawas oras pa un kung sakali diba?

Dahil nga sa pag-aadmire ko sa kagandahan ni Nath ay di ko na pansin na nasabi ko na pala ung na-isip ko out of  

the blue.

 

"WOW ang ganda pala ni Nathalie"-sabi ko

 

nakangiti  pa  nga  ako  nun  nung  sinabi  ko  eh.....eh  anong  magagawa  nyo  sa...nagandahan  ako  sa  mukha 

nya...hehehe sa totoo lng simula nung makita  ko sya bale nung first  meet  nmin ay nainlove na ako...di  ko lng 

pinapahalata ksi baka ako ay ulitin nina Jayvier na nag-kagusto ako sa kanya...Tama nga siguro ang quotes na "ANG 



PAG-IBIG,  WALANG  PINIPILI  YAN..PANGIT,  MAGANDA,  MATABA,  PAYAT,  MAITIM  O  MAPUTI  BASTA 

MAGIGISING KA NA LANG ONE DAY INLOVE KA NA SA TAONG KINAAAYAWAN MO PA."..dIBA NICE...siguro 

kailangan ko munang mag-isip isip kung mahal ko na sya bago ako gumawa ng steps.

Dahil sa malalim na pag-iisip ko ay di ko namalayan na umalis si Jayvier at lumapit nman si Kayden sa tabi ko ...at 

alam nyo,may sinabi sya na di ka talaga makakapaniwala.

*

*

*

*

"OO nga noh,,,bakit di ko narealize nung una"-sagot naman ni Kayden na parang lumulutang sa hangin..

 

Grabe ngayon ko lng siyang nakitang nag kaganyan...

 

"Yeah..."--sagot ko ulit pero tulala parin ako sa mukha ni Nath.

*

*



*

"Ahmm...Kayden may gusto ka ba kay Nath"..Tanong ko out of the blue

"....."-pero di sya sumagot

"Kayden may gusto ka ba sakanya???"-tanong ko ulit

-

"What if kung may gusto ako?"-sagot nya sakin habang nakatingin parin kay Nath

 

HAlos madurog ang puso ko ng marinig ko ang mga salitang binitawan nya....nagising ako mula sa pagkatulala ko at 

sinuntok sya.

 

Boogshhh!!

 

"Sh*t!...Exevier what the problem with you!"-sigaw nya

"You"-sigaw ko sa kanya then lumapit sya at kinuwelyuhan ako

"Bakit??Dahil ba sinabi kong may gusto ako sa kanya!"-bulyaw nya saakin



"OO!! Inlove ako sa kanya..bakit may problema ka"-sigaw ko sa knya

"OO!! Dahil...."-sabi nya then sinuntok nya ako tapos natumba ako sa sahig

"Dahil.....Mahal ko na sya"-Sigaw ulit nito sa akin

 

Damn....bakit sya pa...bakit si Kayden pa...pedeng iba nalang bkit barkada ko pa....bakit kelangang magkagusto rin 

sya kay Nath. Tumayo na ako at susuntukin ko na sana sya ng biglang bumukas ung pinto.

 

BLAGGGG!!

 

Dahil dun napatingin kami ni Kayden sa may pinto at nakita nmin sina Rayden at Jayvier na nakatingin saamin.

 

"A-anong ginagawa nyo?"-gulat na tanong ni Jayvier

 

Pero di kami sumagot kaya tumingin ulit ako kay Kayden at akmang susuntukin na ulit sya ng sumigaw si Rayden.

 



"What the f*uck are you doing ha!"-sigaw nya pero di nmin sya pinansin,,,

 

Dahil  nakatingin  kay  Rayden  ay  sinamantala  ni  Kayden  ang  suntukin  nya  ako  kaya  nman  natumba  ako  sa 

sahig...Tumayo na ako at akmang susugurin na si Kayden ng pigilan ako ni Rayden at pinigilan nman ni Jayvier si 

Kayden.

 

"Ano bang problema nyong dalawa ha"-bulyaw nya.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nathalie's POV

 

"Ano bang problema nyong dalawa ha"

 

hmm...ano ung maingay,,wla na ba silang pwedeng puntahan at dito pa talaga nag-sisigawan.

 

Grabe ang sakit ng ulo...nasaan na ba ako?Kaya nman minulat ko nayung mga mata ko...

 



Wait nasa clinic ako ah...pero anong ginagawa ko rito......

wait sino ung apat na lalaki sa harapan ko at bakit sila nag-sisigawan.???

 

Dahil nga sa di ko ma kita sila dahil wala ung salamin ko...kaya nman hinanap ko ito...pero wait nasaan na un...edi  

umupo na ako sa kama..

*hanap dito

*hanap doon

Pero wala eh kaya nman tumayo ako at lumapit dun sa apat nalalaki at nag tanong.

 

"ahm...excuse me pede nyo ba akong hanapin ung salamin ko."-sabi ko doon sa lalaking matangakad with matching 

kulbit kulibit pa.

 

Pero ganoon na lamang expressions nila.

Ganito ba oh: O 0 O

 

Parang nakita lng nang multo noh!!



--------------------------------------------------------------------------------------------------

A/N: ehmmm.....smell something fishy...

 

Bakit kaya gaun nalng maka react ung apat??

Ano kayang mangyayari sa dalawa?? (reffering to Kayden and  Exevier)

What if kung malaman din nila na di lng sila ang may gusto kay Nath???

Ano kayang gagawin nila??

Paano kung may bagong dumating sa buhay nila??

 

hahahahaha...ABANGAN!!

 

So Guys na iupdate ko na ang chapter na ito....

Smiling Exevier po ------------>

 Chapter 7 : Clinic part 3



Nathalie-s POV

 

"ahm...excuse me pede nyo ba akong hanapin ung salamin ko."-sabi ko doon sa lalaking matangakad with matching 

kulbit kulibit pa.

 

Dahil nga nawawala ung salamin ko. Then tumingin sila sa akin withi this expressions

Ganito ba oh

 

O 0 O

 

 

Parang nakita lng nang multo noh!!

 

 

 



 

 

 

 

Wait....bakit nga ba ganun yung expressions,,mukha bakong multo??

 

 

 

 

 

 

 

"Ahmm...excuse me....bakit ganyan ung expressions nyo...may mali ba sa mukha ko??"/tanong ko dun sa lalaki na 

kinulbit ko kanina.

 



".........."-ndi nila ako sinagot

 

"Ehem....ehem....may problema ba at ganyan na lng kayong makatingin sa akin??" tanong ko ulit

 

".........."- and for the second time ganun parin, they wear the same expression at ndi pa sinasagot  ang aking tanong

 

Huli na ito...promise...and kung hindi sila sumagot.....sisipain ko yung isa.

 

"Ahmmm...Excuse me,, may problema ba sa mukha ko kung bakit ganyan na lng kayo makatitig,,,mukha ba akong 

white lady or what???" tanong ko ulit with matching kaway kaway pa sa face nila

/

/

/

/

/



Nakalipas na ang 5 minutes simula ng tanungin ko sila.....pero ni isang letter ay walng lumabas sa mga bunganga 

nila. Then ihinikap ko ang aking mga mata ng makita ko ung eye glass sa kamay nung isang lalaki....kaya lumapit  

ako.

 

 

 

 

 

 

 

 

Then kinuha ko ung salamin ko at isinuot....and What the????...

/

/

/

/



Siguro nag tataka kayo kung bakit ako napasabi ng What the...Kasi naman po nakita ko lng nman po ung apat na 

unggoy...I mean ung tintawag na The JERKs ng school na ito at grabe lng talaga ung mukha nila pra talagng nagkita  

ng multo....at di lng yan...para silang maka statwa...

 

 

 

 

 

Ilang seconds ko din silang tiningnan then tiningnan ko ang relo ko para malaman kung anong oras na.

/

/

/

/

It's already 5pm....so I decided to go home...kasi medyo masakit padin ang ulo ko...Hindi ko na lng pinansin ung apat 

at nag diresto na ako sa may kama ng clinic para kunin ung mga gamit ko at pumunta na sa may pinto but before I  

go....tumingin ulit ako sa kanila na ganun parin ung itsura kaya nman lumapit ako kay Jayvier ata ang name nun at  

sinabing...

 



"Thanks for answering my questions!!"-then sinipa ko sya at sabay takbo palabas ng Clinic.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hehehe...sensya na short update...

 

 

 

 

 




