
----- Original Message ---- 
From: romeo viar <tazedjie@yahoo.com>   
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Sun, September 5, 2004 5:28:02 PM 
Subject: Re: 
 
Jhen, 
 
Hindi ko alam kung ano unang dapat kong sabihin sa iyo. Ako ito, binura ko agad 
yung letter mo kasi kasama ko si Ana kagabi di niya lang nakita kasi may tinanong 
siya doon sa counter. Kay ngayon bumalik ako para sagutin yung email mo. 
kailangan mo pa ba ng password? 0912. Kumusta ka na? Nasaan ka ngayon? Ano 
yung sinasabi mong napagbayaran mo sa parents mo?may cell number ka ba? yung 
dati parin ba?Gusto kitang tawagan sa Bataan pero di ko matandaan yung number 
alam mo naman ako diba madalas nakaklimutan ko yun tel number. yung nasa wallet 
ko wala na naitapon na. Nahihiya ako sa iyo. Di ko alam kung ddapat pa kitang 
tawaging heart ko. Nagiguilty ako. Ano na bang nangyari sa iyo. Ako eto totoong 
payat, maraming problema. Nagpapasalamat ako sa sinabi mong mahalmo pa rin 
ako tulad ng noon.and you miss me. i miss you too....so much.paano ba kita 
makokontak? siyanga pala, musta na si jema at jeff? pati sila mama at papa? pauwi 
kami ng bikol sa martes. ibigay mo sa akin yung kumpletong address mo limot ko na 
para matelegramahan kita dahil baka ako ang maunang luluwas ng maynila mahirap 
kasi kung tatawagan kita mahal doon dahil walang landline sila.Sa bayan pa tatawag 
tapos wala akong cellphone ngayon. basta bahala na. nasaan ka ba ngayon? nasa 
bataan kaba?ang dami kong gustong sabihin sa iyo. sana sagutin mo agad ito dahil 
tumatakas lang ako pag bukas ko ng email address ko. tulog na sila. and dami-dami 
kong gustong sabihin sa iyo. sige na tapos ng oras ko kulang ako ng budget. mag-
iingat ka lagi. wag mong pabbayaan ang sarile mo.I still love you too. till the day i die. 
I miss you so much. 
 
love 
 
edjie 
 
jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
 
hi... malamang nabasa na ni anna yung 1st letter ko sayo di ko lang alam kung si 
anna o ikaw ang nakabasa  pero malamang si anna kasi di ka nagreply.musta na ba 
kayo. anna musta kana alam ko ikaw nakabasa nung una kong letter kaya kapag 
nabasa mo ito ulit reply ka naman din ok na ba kayo. wala akong balak manggulo sa 
family nyo sa tagal ng pananahimik ko gusto ko lang sabihin ang nasa loobin ko na 
kahit gaano na katagal na di ko nakikita si igoy i still love him the I love him before di 
ko din alam kung bakit di ko sya malimutan sa tagal ng di kami nagkikita almost 2 yrs 
na. gusto ko lang makibalita sa inyo.dont worry napagbayaran ko na sa magulang ko 
lahat nhg ginawa ko sa iunyo. pero pls lang tell him gusto ko lang makibalita.thanx 
and god bless 
 
jhen 
 
 



----- Original Message ---- 
From: CUTE DAW <mak_doh2k1@yahoo.com> 
To: jhenfer_09@yahoo.com   
Sent: Wed, September 8, 2004 5:13:46 PM 
Subject: dito ka na magreply 
 
heart, 
 
naactivate ko na yung dati kong email add. dito ka na lang magreply para safe na di 
makita ni anna. god i miss you na talaga. gustong-gusto na kitang makita. sana 
naman magreply ka na agad bakit nung nabasa ko yung email mo kinabukasan may 
reply ka agad  pero ngayon halos gabi-gabi tumatakas ako para icheck kung may 
sagot na ka na sa sulat ko sa iyo. nagalit ka ba dahil di ako nagreply agad sa iyo? pls 
forgive me kung sumama nanaman ang loob mo. sige na po, isesave ko na lang 
yungpera ko para pag may reply ka mahabahaba yung sagot ko sa iyo. tapos wag 
mo palang kalimutan yung complete addres mo heart kasi may mga ipapatago sana 
ako sa iyo papeles. baka ipa lbc ko muna. basta bahala na kapag nagkausap na 
tayo. sige na. i love you so much. i miss you so much. mmmwwaaaahhh....take care 
always for me. 
 
love& care, 
baby edjie 
 
 
----- Original Message ---- 
From: CUTE DAW <mak_doh2k1@yahoo.com> 
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Mon, September 20, 2004 5:29:49 PM 
Subject: Re: none 
 
heart,  
kumusta ka na? saglit lang ito. sori rin ngayon lang ako nakasulat sa iyo kasi 
masyadong marami rin akong problema. sobrang dami. wala rin akong pera 
ngayon.yung number na binigay mo alam ko na pero yung address kailangan ko 
dahil mayipapadala akong papeles sa iyo na wala akong alam na pwedeng 
pagtaguin kundiikaw lang. pagkatapos noon baka bigla na lang akong lumitaw sa iyo 
dyan. ang gulo-gulo na ng isip ko. salamat na lang at nakita ko yung email mo. sige 
na heart, itetext na lang kita at kung magkakaroon ako ng pera tatawagan kita agad. i 
love you. i miss you so much. mag-iingat ka lagi. 
 
love and care, 
edjie 
 
jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
 
baby; 
sori kung ngayon lang ako nakapgreply sayo nawalan kasi ako ng time this fast few 
days dahil nag aaply ako ulit ng work pressure kasi ako sa house. di ko pa alam kung 
kelan tayo pwedeng magkita naubos na kasi pera ko lahat ng ipon ko nakalaan sa 
pag aapply ng work kasi mahirap mag stay sa bahay daming criticism sa family ko. 



hayaan mo email ka lang tapos pagnakluwagluwag ako magkikita din tayo. thanx to 
god at nagkaroon din tayo ng communication. sige next time na lang wag kana 
magtetext dun sa 0919-3904361 kasi nawala na yung cellphone ko un ang 
nakalagay na sim eto bago kong number 0927-664-3049 dyan kana alng nagtext. 
sige hope to see you soon. pls text me kapag nakakuha ka ng tyempo. i love you and 
i miss you so much 
 
heart 
jhen 
 
 
----- Original Message ---- 
From: CUTE DAW <mak_doh2k1@yahoo.com> 
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Mon, September 27, 2004 2:58:48 PM 
Subject: Re: none 
 
heart, 
 
kumusta ka na? ano bang nangyari sa inyo. yung number na binigay mo di kita ma 
text man lang kasi nasa bahay lang ako lagi nagaalaga ako ng mga bata wala rin 
akong perang pangtawag. si ana nagtatrabaho.tumatakas lang ako pagtulog na si 
ana tas yung nakukupit ko lang sa kanya ang ginagamit kong pang computer para 
mag-email sa iyo. wala akong cellphone na mahiram dito na d pwedeng 
magsumbong kay ana dahil ayoko ng malaman niya na may communication 
nanaman tayo. mabuti na yung nag iingat. gustong-gusto na kitang makita. hirap na 
hirap na rin ako sa mga problema ko dito. ikwento mo naman sa akin yung mga 
nangyari sa iyo. ano yung sinabi mo na nagbayad ka na ng utang mo sa parents mo? 
alam mo ba? di pa diba? miss na miss na kita. ngayon ko lang nalaman luluwas ka 
ng manila ngayon lunes. san ka ba tumutuloy? anong trabaho ba ang papasukan 
mo.san ka banda nagaaplay?alam mo ba may kakilala sila ana na mangilit rin ang 
apeyido. jerry mangilit ata yun. ano bang tunay na pangalan ni mama at ni papa?tas 
eto pala baka pwedeng mag gawa tayo ulit ng bagong password kasi alam mo na. 
mabuti na yung safe. yung anniversary na lang kaya natin? ikaw ang magsabi sa 
akin kung ano para mas mabuti. sige na kailangan ko ng umuwi. takas lang ako baka 
mahalata ni ana.i love you so much. mag-iingat ka sa mga paglakad-lakad mo ha. i 
really  miss you too. musta mo ako kay jhem at jeff.regards sa parents mo. heart 
favor please, bigay mo sa akin yung address mo kahit isend ko sa iyo ng ibang 
pangalan ang gagamitin ko kasi kasi kailangan ko na talagang maidispatsa yung 
papeles na ito. dont worry di kita ilalagay ulit sa alanganin sa parents mo. or in the 
near future baka kailanganin ko ang address mo kasi may plano sila ana na umuwi 
ng bicol. marami akong gustong sabihin sa iyo pero kulang ang pera ko talaga. sige 
na po. i love so much. miss you a lot. pakiss naman ako. 
mmwaaahhh...... 
 
love and care, 
edjie 
 
jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
 



baby 
sandali lang to wag ka pupunta sa bahay baka mapatay ka ni dady galit ang mga 
parents ko sayo ako na lang pupunta dyan para magkita tayo saka pala luwas ako sa 
monday sa manila mag aapply ako ng work. tapos kaya di ko mabigay address ko 
sayo kasi papatayin ako nila daddy sabi ko sa kanila wala na akong balita sayo para 
malimutan na nila at di na ako paghigpitan sa bahay. ako na alng kukuha sayo ng 
mga papeles na ipapatago mo. sige love you so much sana maintindihan mo ako 
 
heart jhen 
 
 
----- Original Message ---- 
From: CUTE DAW <mak_doh2k1@yahoo.com> 
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Sun, October 24, 2004 4:10:21 PM 
Subject: Re: none 
 
heart,  
 
sorry kung ngayon lang ako nakpag-email sa iyo. ngayon lang din ako nagkapera. di 
ako makapag txt sa iyo kasi wala akong mahiram na cellphone dito dahil lumipat 
kami ng bahay. kalilipat lang namin. nakabukod kami ulit. gustong-gusto kitang 
tawagan kaya lang kulang ang pera ko pang tawag sa iyo. mas mahaba ang 
communication natin kung sa email kasi mas marami akong masasabi sa konting 
halaga lang. hayaan mo sa susunod tatawagan kita gagawan ko talaga ng paraaan.  
kumusta ka na ba? ano pala yung sinsabi mong sa pasukan babalik ka sa school? 
bakit? alam mo ba kung makakapunta ka dito sa amin pwede kasi si anna 
pumapasok sa trabaho. ang dami kong gustong sabihin sa iyo. ano na bang nangyari 
saiyo simula ng last tayong nagkausap? habaan mo naman yung sulat mo sa akin 
kasi ito na lang ang paraan natin ngayon pansamantala. anong pinagkakaabalahan 
mo ngayon? saan ka ba nagaaplay? anong trabaho?dito ka ba sa maynila 
magtatatrabaho? kay jessie nagkakausap pa rin ba kayo? wag ka na munang 
magtetxt  o tatawag sa kanya me tampuhan kami nun eh. mahabang kwento pag 
nagkita tayo marami talaga akong ikukukwento sa iyo. pero ikaw gusto ko balitaan 
mo ako tungkol sa iyo kasi talagang miss na miss na kita. kung malapit ka lang dito. 
ako di ako makaalis, maghapon kasama ko ang mga bata ako ang nagaalaga sa 
kanila si anna nagtatrabaho. wla pa akong masyadong kilala dito sa lugar namin puro 
kabatian lang pero mahirap na kung makikitxt ako. Ang daddy mo pala saan nga ba 
nagtatrabaho? kasi diba nabanggit ko yung jerry mangilit sa iyo, tinatanong kung 
saan nagtatrtrabaho ang daddy kasi laking baguio daw kasi sya. sila mama at daddy 
ba galit talaga sa akin? yung dati mo bang number wala na talaga? Kasi minsan 
tinawagan ko yung number na iyon matagal na iba ang sumagot eh. ano bang balita 
dyan? hanggang saan ba ang alam nila sa akin?hanggang ngayon di ako 
makapaniwala. namimiss ko rin yung pagpunta ko dyan. kumusta na ba sila.sobra ba 
ang galit nila sa akin? heart, sige na konti lang ang budget ko. lagi mong iingatan ang 
sarile mo hayaan mo ikaw lang talaga gaya ng sinabi ko noon ikaw na ang huli.mahal 
na mahal kita at miss na miss kita.   
 
love & care, 
edjie 



 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jhenfer_09@yahoo.com   
Sent: Sun, October 9, 2005 8:51:28 AM 
Subject: happy anniversary 
 
DEAREST HEART, 
HOWS LIFE? SANA MASAYA KA SA ARAW NA ITO? AKO MISS NA MISS NA 
KITA SANA GANOON KA RIN ALAM MO NAIINIP NA AKO SA MGA DARATING NA 
ARAW KASI GUSTO NA KITANG MAKITA, I WAS TRYING TO CALL YOUR CELL 
PERO DI KITA MA REACH SO NAG INTERNET NA AKO. 
KAMUSTA PALA SILA MAMA AT DADDY SI JEMMA AT SI BUNSO KAMUSTA NA 
RIN PALA? SIGURO SANDALI LANG ITO NAG CHECK LANG NAMAN AKO NG E 
MAIL WALA NAMAN AKONG KAKAUSAPIN AT SUSULATAN MALIBAN KAY ATE, 
KASI HIHINGI AKO NG TULONG KAY ATE SA PROBLEMA KO, GUSTO KO NA 
KASING UMUWI NG TAGUIG DAHIL AYOKO NA TALAGA DITO NAIISIP KO LANG 
ANG MGA BATA LALO NA SI JEFF2 KASI MAY SAKIT SYA NILAPIT NA NGA 
NAMIN SYA SA GMA KAPUSO LAST 3 DAYS NA FEATURES SYA SA 24 ORAS 
KITA KO NGA SYA SA T.V KASI NAGKAROON NG MAAGANG PAMASKO ANG 
MGA BATA KINAUSAP KO NA RIN SILA NA SABI KO UUWI NA AKO AT GANOON 
DIN SI ANA SINABI KO SA KANYA NA HIRAP NA AKONG MAKISAMA SA KANILA 
MINSAN KUKWENTO KO SA IYO MAMAYA TXT KITA PARA MABASA MO ITONG 
SULAT KO SA IYO ALAM MO HEART MISS NA MISS NA KITA IKAW LANG ANG 
TAONG NAHIHINGAHAN KO NG MGA SAMA NG LOOB KO DITO I WAS 
PLANNING NGA NA MAG HANAP NG TRABAHO DYAN SA PAMPANGA AT DYAN 
NA AKO MAG STAY, TATANUNGIN PALA KITA GUSTO KO YUNG TOTOONG 
SAGOT. PAANO KUNG YAYAIN NA KITANG SUMAMA SAKIN AT LUMAYO NA 
TAYO KAHIT SAAN SASAMA KA BA SAKIN? KASI PAG AKO ANG NAG 
DESISYON GUSTO KO NG LUMAYO KUNG HINDI KA RIN NAMAN KASAMA 
BAKA DI MO NA AKO MAKITA KAHIT KAILAN PROMISE KO YAN, SANA PAG 
ISIPAN MO ITONG MABUTI SINABI KO NA SA MGA BATA ITO DAHIL AYAW 
NAMAN IBIGAY SAKIN KAHIT ISA SA KANILA NI ANA OK LANG SABI KO 
MAGKIKITA PA RIN NAMAN KAMI AT TUTULUNGAN KO PA RIN SILA SA MGA 
PROBLEMA NILA AT GASTUSIN AT AKO PA RIN NAMAN ANG DADDY NILA. 
HEART HIRAP NA HIRAP NA ANG KALOOBAN KO DITO PALAGI NA LANG 
KAMING NAG AAWAY GAYA NGAYON 1 WEEK NA KAMING DI NAG KIKIBUAN 
AT PATI MAGULANG NYA ALAM MO YON SA KANILA AKO NAKA STAY KAYA 
GRABE HALOS MAGING ALILA NA NILA AKO KAYA NGA GUSTO KO NG UMUWI 
SA AMIN SA TAGUIG KUMUKUHA LANG AKO NG TYEMPO AALIS NA RIN AKO 
DITO. HEART DI NA AKO PWEDENG MAGTAGAL SUSULAT PA AKO KAY ATE 
INGAT KA SANA PALAGI AT MAHAL NA MAHAL KITA. 
  
LOVE, EDJIE 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jhenfer_09@yahoo.com   



Sent: Sun, October 9, 2005 9:18:53 AM 
Subject: pagaling ka 
 
dearest heart, 
may sakit ka pala? pagaling ka kawawa ka naman bumalik lang ako para sabihin syo 
na pagaling ka. 
  
love,edjie 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Tue, September 26, 2006 8:21:21 AM 
Subject: Re: picture ng baby ni romnett 
 
naka online po ako ngayon 
 
jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
 
baby, sinend ko yung mga picture ng baby ni romnett daig nya tayo may baby girl na 
sila tayo wala, tayo kelan gagawa ng baby girl din hehehehe..... sana makita na kita 
ang tagal naman kasi bago kita makita.... ingat ka dyan palagi ha.... comment ko lang 
magkahawig yung wife nyo nio romnett kahawig ng wife ni nett c ana... wala lang 
napansin ko lang ingat ka dyan palagi ha... i love you so much... miss na talaga kita 
sana kaw din miss mo na ako at sana di pa rin nagbabago yung promise mo sa akin 
na mahal na mahal mo ako at di mo ako iiwan kahit anong mangyari kasi ako 
umaasa pa rin sa promise na iyon.... i love you so much and mahal na mahal na 
mahal kita di pa rin nagbabago yon... ingat ka palagi miss na kita so much 
 
heart, 
jhen 
 
 
----- Original Message ---- 
From:  "edjie nguyen" <nguyen_edjie@yahoo.com> 
To: "Jennifer Mangilit" <jhenfer_09@yahoo.com>  
Date: Mon, 25 Sep 2006 23:30:03 -0700 (PDT)  
Subject: Re: Let's share photos  
 
kamusta kana ako ito problemado pa rin? Kailan kaya kita makikitang muli? heart 
gusto ko ng umuwi sa taguig alam mo bang nag kasagutan kami ng papa ni ana 
kanina pinapaalis na nga kami o ako inaantay ko lang si ana pumasok kasi sya 
iniwan ako sa kanila bad trip nga ewan iinis ako sensya na kung puro problema ang 
nasasabi ko sa iyo ikaw kamusta kana miss mo ba ako mahal kita sobra. paano di 
ako pwedeng magtagal wala akong budget at tumakas lang ako ingat ka palagi at 
mahal na mahal kita 
 
muaaahhhhhhhh.....edjie 
 



Jennifer Mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
See Jennifer's photos 
 
 
----- Original Message ---- 
From: "edjie nguyen" <nguyen_edjie@yahoo.com> 
To: "Jennifer Mangilit" <jhenfer_09@yahoo.com> 
Sent: Tue, September 26, 2006 8:30:03 AM 
Subject: Re: Let's share photos 
 
kamusta kana ako ito problemado pa rin? kailan kaya kita makikitang muli? heart 
gusto ko ng umuwi sa taguig alam mo bang nag kasagutan kami ng papa ni ana 
kanina pinapaalis na nga kami o ako inaantay ko lang si ana pumasok kasi sya 
iniwan ako sa kanila bad trip nga ewan iinis ako sensya na kung puro problema ang 
nasasabi ko sa iyo ikaw kamusta kana miss mo ba ako mahal kita sobra. paano di 
ako pwedeng magtagal wala akong budget at tumakas lang ako ingat ka palagi at 
mahal na mahal kita 
  
muaaahhhhhhhh.....edjie 
 
Jennifer Mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
See Jennifer's photos 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Mon, October 2, 2006 11:59:28 AM 
Subject: Re: new picture nila romnett 
 
heart, 
anong nangyari sayo bkit di mo sinasagot ang tawag at txt ko? kamusta na ang 
asawa ko sana ok ka lang? nandito ako sa makati grabe 4days walang kuryente dito 
bukas uwi ako ng taguig para makita ko yung bahay kung ano ng nangyari, sana 
nandyan ako para matulungan kayo nila bunso sa pag ayos ng bahay happy birthday 
pala kay jhema miss na miss na kita at mahal na mahal din kita sana magkasama 
tayo ulit,alam mo pinakikingan ko yung kanta ng mymp habang nagta type mi miss 
kita naiisip ko yung kumakanta ka at kina kantahan mo ako i love you po sobra. till 
here na kasi wala ka naman eh alam mo naman tumakas lang ako muaahhhhhh... 
heart edjie 
 
jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
 
baby muzta kana eto pala mga bagong picture nila romnett nakuha ko sa friendster 
nila...muzta ba kayo ng mga bata at ni ana?di ba kayo naapektuhan ng bagyo kasi 
medyo nag aalala ako...one week na rin kasi ang lumipas simula nung nagkasama 
tayo eh...kami eto medyo malaki ang napinsala sa amin kasi tumaob yung puno ng 
mangga sa likod ng bahay yun tumaob sya sa may bakod kaya yung bakod natin sa 
likod ng bahay tumumba rin kaya iyon ipapagawa pa namin tapos two days walang 
kuryente dito sa bataan ngayon lang nagkaroon gusto man kitang eemail nung mga 



nakalipas na two days di ko nagawa kasi nga brown out dito...alam mo ba nung 
nagtext ka sa akin na magchat tayo tapos di naman natuloy inis na inis ako nun kasi 
gusto man kitang makausap at makachat late naman kaming pinalabas ng teacher 
ko kaya di tuloy tayo nag abot...badtrip na badtrip ako nun nung di kita inaabutan 
kasi nga miss na miss na kita...san nga pala ngayon nagwowork si ana?muzta 
naman pala ang kalagayan nyo dyan?okay lang sa akin na magsabi ka ng mga 
problem mo kesa naman sa iba pa ako lang naman ang makakaintindi sa mga 
problema mo...wag kang mag alala willing naman ako lagi na makinig sayo basta 
tandaan mo nandito lang ako para sayo at para damayan ka sa lahat ng problema 
mo di lang sa saya kita dadamayan mas lalo sa problema at lungkot mo medyo 
pasensya ka na minsan kapag umiiyak ako ha kasi naaawa ako sayo tapos naiinis 
ako sa sarili ko pagganun kasi wala akong magawa para ilayo na kita sa mga 
problema mo...gustuhin ko man pero di ko magawa...kaya nga balak kung mag 
abroad para malayo na kita at matulunga kitang guminhawa na ang buhay mo para 
di kana nila nilalait...lahat ng plano ko sa buhay at pangarap ko sa buhay ngayon 
kasama kita...sige next email ko na lang baka bukas ulit email kita...miss na miss na 
miss na miss na kita halos di na ako makatulog sa gabi sa sobrang miss ko sayo 
promise pagnakita mo ako grabe na ang eyebag ko...mahal na mahal na mahal na 
mahal na mahl kita ta lagi lang akong nandito para syo tandaan mo yan....pakiss nga 
mmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaaaaaaaawwwwwwwwwww
wwwhhhhhhh 
 
heart,  
jhen 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Thu, October 5, 2006 10:23:24 AM 
Subject: Re: sorry 
 
asan kana 
 
jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
 
baby sorry di ko kasi nadinig yung cp ko kaninang nagtext ka at sinabi mo na 
nakaonline ka ngayon ko lang nabasa kasi busy ako sa pag aayos ng mga project ko 
kasi malapit na finals namin next week na kasi finals namin tapos kanina namang 
nagtext ka nung umaga 20 minutes na simula nung nagtext ka na sabi mo nasa 
cityhall ka dun ko palang nabasa kasi si bunso hiniram yung globe ko na sim tapos 
late na nya nabalik sa akin nakaalis ka na nagreply ako dun sa number na yun kaso 
sabi kaalis mo lang daw kaya yun inis na inis ako sa sarili ko di kita nakausap tapos 
kaw ba yung tumawag ng 2 times sa akin sinagot ko kaso ang sinasabi naman kapg 
sinsagot ko eh the number you dial is unattended sira ulo yata ang smart...pupunta 
nga ako sa smart bukas para itanong bakit ganun yung sinasabi nung sinagot ko ang 
tawag mo magrereklamo ako sa smart...lam mo this day badtrip ako buong araw kasi 
daming problema sa school at pressure sa mga instructor ko tapos si mama nagalit 
nanaman sa akin kasi di ako nakapaglinis ng bahay kasi nga dami kong gingawang 
report...tapos nadagdagan pa nung late ko na nababasa mgatext mo tapos isa pa 



yung tawag mo na di ko alam kung ano nagyari sa smart kapag sinasagot ko tawag 
mo...napangiti lang ako ngayong nabasa ko email mo kaso yung nga lang may 
pagkabadtrip pa rin kasi di kita natyempuhan sa chatroom...gusto ko ng umiyak di 
ako okay asawa ko kasi sobrang miss na miss na kita gagawa ako ng paraan na sa 
sembreak makasama kita ulit kahit ilang araw lang... dun pala sa binigay kung sched 
ko sa school my correction pala dun every wednesday 4:00pm-9:00pm pala 
ako...baby may isa pala akong gustong sabihin sayo kaya ako nagtetext dun sa mga 
number na ayaw mong ipatext sa akin kasi nakausap ko si daddy kagabi sabi nya 
inaaayos na daw nung boss nya working visa ko sa canada anytime aalis na ako at 
titigil na sa pag aaral baka dun ko na ipagpatuloy pag aaral ko 1 year contract lang 
daw yun ako na daw bahala kung gusto kong magrenew...pero bago ako umalis 
gusto ko magkasama muna tayo kahit 1 week lang tapos balak ko bago ako umalis 
ibibili kita ng cp at load para pag alis ko matetext mo pa rin ako...ito talaga ang balak 
ko kung bakit gusto kong umalis yung matulungan kita sa problema mo at makatakas 
kana sa mga yon...payag ka bang iaanal si ana kasi pag iipunan ko yung para sa 
annalment nyong dalawa kung payag ka at kukunin na kita dun kapag nandun na 
ako kung payag ka lang pero kung hindi okay lang din kaya ko pa namang maghintay 
sayo kung kelan ka ready di naman ako nagmamadali alam ko naman kung gaano 
kahalaga sayo si anna at yung 3 bata....sa akin lang kasi gusto na kitang makasama 
habang buhay...at gusto na kitang maalagaan ng matagal...sana maintindihan mo 
yung mga plano at desisyon ko...sige next time na lang ulit uwi na ako gabi na 
kasi...tandaan mo kahit kasama kita namimiss kita mawala ka lang sa paningin ko eh 
ano pa yung di kita makasama sana nararamdaman mo yung mararamdaman ko 
kung gaano kita kamiss kasi di kita kasama...at tandaan mo mahal na mahal na 
mahal na mahal na mahal na mahal kita higit pa sa sarili ko... 
 
heart 
jhen  
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Mon, October 16, 2006 6:38:59 AM 
Subject: miss you so badly.... 
 
heart, 
pasensya kana sa mga pinsan ko pag uwi ko ng taguig kakausapin ko sila, ano pala 
ang txt nila sa iyo? ano ang sabi ni mama? nahihiya tuloy ako sayo pasensya kana 
talaga wag mo silang intindihin hindi mo siala dapat pakisamahan kung magtampo 
man sila k lang yon wala tayong magagawa tungkol don pabayaan mo sila hindi natin 
sila obligasyon kung meron man silang sinasabi sayo wag mo na lang pansinin pag 
nag txt ulit sila sa iyo ng hindi maganda i forward mo sa tata gely sabihin mo pa basa 
sakin para malaman ni tata gely ang txt nila. kaya ako palaging nandito sa cityhall 
sinusuportahan namin si mayor diba sabi ko sayo nagwo work ako sa konsihal 
hangang wed. ata ito, okey naman ako dito kahit maraming problema hindi mo dapat 
problemahin ang prob nila may sarili tayong problema ikaw na sanang bahalang 
umintindi sa kanila sorry pala ulit. anyway alam mo miss na miss na kita at mahal na 
mahal kita sana magkita tayo ulit at magkasama gagawan ko ng paraan na magkita 
tayo kahit ako ang pumunta ng san fernando k lang ba sa iyo, paano got to work na 



ako baka mamaya maka singit ulit ako dito sa computer susulatan kita ulit, tandaan 
mo palagi mahal na mahal kita miss na miss na kita sa next nating pagsasama i'll 
make sure na magka ka baby na tayo hehehehehehehehe!!!!!! muahhhhhhhh... 
  
heart edjie 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Subject: Re: sensya kana 
Sent: Mon, October 16, 2006 8:08:19 AM 
 
sulat kasakin  
 
jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> wrote: 
 
baby, pasensya ka na po kanina kung di kita agad agad narereplyan sa text mo kasi 
kasalukuyang nagrereview ako nun eh...tapos nun lang pumasok ako nakreply sayo 
kasi dun pa lang ako nakapagload...tapos sandali mo lang ako matext kasi nag 
uumpisa na exam ko kakainis nga eh di kita nakatext agad...muzta na ba? why nga 
pala ang tagal mo dyan sa city hall ano ba ang nangyari dyan? muzta kana po? 
muzta na ba ang mga bata? ok lang ba kayo? lam mo miss na kita sana this coming 
next week dumating na pera ko para makapunta ako dyan this coming 
sembreak...next week kasi sembreak na namin eh kaso gustuhin ko mang pumunta 
dyan wala naman akong perang pamasahe at gagastusin...pero pag may nakuha 
akong pera for sure punta ko dyan sa manila para magkasama tayo. kasi sa end of 
the month pa magpapadala ng pera si daddy kaya kapos ako ngayon sa pera para 
panggastos ko...sana next week kung sakali man di ako makapunta dyan sana man 
lang makpagchat tayo...basta 1 hour before ka magchat text mo ako para makapag 
usap tayo basta 1 hour before ha wag yung kung kelan nanjan kan kasi medjo 
malayo ang internet room dito sa bahay eh...pero try kung mamili ng card para kahit 
sa house lang ako makachat kita this coming week...oh sige pano next email na lang 
ulit tinignan ko lang kung may email kana sa akin eh...pasok na ako sa school kasi 
may exam ako ng 530 eh...love you so much po at miss you so much din...basta 
tandaan mo mahal na mahal na mahal na mahal po kita higit pa sa sarili ko....pakiss 
nga po muaaaaaaaaaaaaawaaaaaaaaaahhhhhhhhhh..... 
 
heart 
jhen 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Mon, October 16, 2006 8:09:55 AM 
Subject: muahhhhhhhhhhhhhh 
 
heart gusto kitang maka chat pero wala kasi itong messanger pano kaya ito? 
 



 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Fri, October 27, 2006 5:53:07 AM 
Subject: miss u so much...... 
 
heart,  
kamusta kana sana ok ka lang alam mo miss na miss na kita sayang sandali lang 
tayo nagkita at nagkasama last time pero ok lang kasi ang mahalaga nagkasama 
tayo, ako kaya miss mo? heart ask ko lang po sana kung gaano mo ako kamahal? 
wala lang po naitanong ko lang naglalambing lang po. ano kaya ang ginagawa mo 
ngayon siguro malamang busy ka nanaman sana huwag mong pababayaan ang 
sarili mo. d2 ako ngayon sa cityhall kaya nakapag e-mail ako sa iyo kasi libre 
heehehehe.... alam mo malas namin d2 kasi naka hold pa ang allowance namin kasi 
nga di ba suspendido pa ang mga bossing namin pero sana sandali lang ito, 
kamusta pala sila mama at si jema at si bunso? heart pag may pagkakataon ka pala i 
lagay mo nga dito ang e-mail add ni romneth at yung contact number nya. si 
raymond naman k naman madalas kaming magkasama buti nga may nasasabihan 
na ako ng problema ko sa bahay. so paano till here kasi gagamitin na po ito ingat 
mahal na mahal kita. 
  
heart edjie 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Wed, November 29, 2006 7:49:18 AM 
Subject: Re: Pasensya na... 
 
heart, 
ask ko lang po kung galit ka sakin? kasi ang tagal na akong walang balita sa yo di ka 
man lang sumusulat sakin. miss na kita ano po ang ginagawa mo? ikaw ba ang nag 
bubukas ng frendster ko kasi may nakikita akong ibang pic wait lang po 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Sun, December 17, 2006 2:12:18 PM 
Subject: Re: missssssssssss yooooooouuuuuuuuuuuuuuuu 
 
heart, 
musta na po sorry kung ngayon lang ako nakasulat sayo b c kasi ako sa negosyo ko 
calendar magpapaturo nga ako ng pag gamit ng adobe photoshop ask ko sana sayo 
kung marunong kang gumamit nito? kailan pala tayo pwedeng magkita miss na kasi 
kita, kamusta pala ang studies mo sila mama kamusta sana afte christmas 
makasama kita so paano siningit ko lang ito madami kasi akong ginagawa miss you 
at love you po. 



 
edjie 
 
 
----- Original Message ---- 
From: empty meeh <empty_meeh7703@yahoo.com>  
To: Jennifer Mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Thu, February 1, 2007 7:54:53 AM 
Subject: [ No Subject ] 
 
this is anna and i know u still remember me........ 
anyway,walang paigoy-ligoy.i need to talk to you you could bring a friend or if you 
want bring edjie with u.i just want to clear things, straight up with you. 
hope you wont ignore me this time coz you'll regret it.i promise u that......matapang 
kang gumawa ng katarantaduhan with my husband...then be brave enough to face 
me.dont you worry i'm not going to do any foul againts you me kunsensya naman ako 
unlike you.you can have my word on that.ayoko na sanang gawin to pero i need 
to.may mga bagay akong kailangan malinawan. 
don't you ever give that shit.....n nananahimik ka na.....talk to your conscience first b4 
giving that reason to me ok?dba singles for christ k?so panindigan mo. 
so hope you would cooperate....if not maybe i should talk to your family instead....and 
clear things up with them. fair enough?...................... 
 
 
----- Original Message ---- 
From: empty meeh <empty_meeh7703@yahoo.com>  
To: Jennifer Mangilit <jhenfer_09@yahoo.com>   
Sent: Sun, February 4, 2007 7:58:39 AM 
Subject: [ No Subject ] 
 
jhen, 
 
i dont know if this is the right thing for me to do but......i'm sure di saken babalik lahat 
ng mga masasamang ginawa ninyo sa ken. forget about the letter i've sent you.i do 
have my reasons.....cguro lang di na tau dapat pang magkita.honestly,galit n galit 
ako. but still God loves me dahil di nia pinag-adya na magkita tau.  
isa lang ang gusto kong malaman mo. to all the pain,troubles,heartaches ......na 
ginawa mo sa akin...samen ng mga anak ko. kaung dalawa ni edjie. me katapat 
yun.di galing saken kundi galing dun sa mas dapat na mabigay sa inyo ng parusa. 
alam mong di ako masamang tao gaya ng mga kwen2 sau ni edjie, just to make u 
believe at mahalin mo sha ng husto.lahat ng masama sinasabi nia. at ikaw ur waiting 
for the time na iwanan ni edjie kmi ng mga anak ko....well then go on. both of you can 
go to hell.both of you actually desrve to be in hell.....dahil kung katulad ako ng mga 
nabanggit nia sau matagal n kitang iniskandalo.i can make a hell in ur life esp to your 
family. but then, sbi ko nga mas me powerful sa ken. and he knows what you and 
edjie deserve.di man ngaun dumating yun but i know it would come to both of you. 
matakot ka dahil minsan pati mga mahal mo sa buhay nagdadala ng karma ng 
makasalanan nilang kapamilya. 
 



actually, ngaun lang ako nakakilala ng babaeng tulad mo.all these years.....ang tigas 
mo.para kang aso na nag-aabang ng butong nalawayan n. to think na me pinag-
aralan k.kahit ilang kurso pa kunin mo...di matatakpan nun ang bulok ng pagkatao 
mo. your a HOME WRECKER!.....ang tibay ng sikmura mo. di lang nga siguro dapat 
yan ang itawag sau.....sugar mommy?.....dahil kung wala kang pera babalikbalikan 
ka pa kaya ni edjie.ur pathetic dahil ginagamit mong pera mo mahalin ka. 
 
 
----- Original Message ---- 
From: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> 
To: ferry joy gutierrez <nguyen_edjie@yahoo.com> 
Sent: Monday, January 14, 2008 4:52:57 PM 
Subject: sana nagustuhan mo  
 
masend ko na yung mga picture hope you like it...love you so much po sana lam mo 
yan...muah missin you always...i love you more than my life... 
 
 
----- Original Message ---- 
From: edjie nguyen <nguyen_edjie@yahoo.com>     
To: jennifer mangilit <jhenfer_09@yahoo.com> 
Sent: Sun, February 3, 2008 2:31:41 PM 
Subject: Re: sana nagustuhan mo 
 
heart i love you din po kamusta kana miss na miss na po kita thanks sa picture 
 


