
From being the teen Queen to an award winning Actress. Who've we literally seen Kathryn Bernardo 

grow in to the beautiful lady she is now. Not only that, halimaw rin sa pag-arte. So para sa Stop, Look 

and List it! For today We'll be featuring 10 sa napakaraming halimaw Acting Moments ni Kathryn 

Bernardo. 

 

*Kathryn Bernardo saying her lines in Way Back Home* 

Akala mo ba ganun kadali yun?  

Ang iwan yung nakasanayan kong pamilya, ang isantabi si Anna para maging si Joanna, at subukan mo 

nga ipag-sabayan sa buhay niyo.  

At anong kapalit non ate?  

Lahat nang pananakit at pangiinsulto mo saakin, ate hindi yun madali, araw-araw mo pinag-babayaran 

pagka wala ko eh ako?  

Hanggang kailan mo ko sisingilin sa pagbabalik ko?  

Ate sabihin mo, ano yung kailangan kong gawin para mapatawad mo na ako. 

 

*Kathryn Bernardo saying her lines in She's ating the Gangster* 

Hinaantay ka na niya. 

Daniel Padilla: Hindi mo na ba ako mahal? 

Jusko, sobrang mahal, mahal na mahal na mahal, pero maskailangan ka niya  

DP: Ang labo, ang labo, ipangako mo saakin 

To wish for an us, is to wish an end for Abigail 

DP: I love you. 

I love you too.  

Thank you for the two months, two weeks, three days, ten hours, 57 minutes ng pagmamahal na 

babaunin ko buong buhay ko 

 

*Kathryn Bernardo saying her lines in Crazy Beautiful You* 

I wanted a mother, ang hirap hirap Ma na tuwing umuuwi ako umaasa ako na andun ka na ulit, pero 

wala. Na tuwing pasko, na tuwing bagong taon, lahat kasama nila nanay nila, pero ako hindi, tuwing may 

sakit ako ikaw yung hinahanap ko kasi gusto ko ikaw yung katabi ko, pero wala ka.  

Dad says I'm self-destructing, baka nga, siguro nga, eh kasi ang hirap hirap na eh ang sakit sakit na, na 

gagawin ko nalang lahat para mawala yung sakit.  



I want this pain to stop, I want this to stop pero ayaw eh, I want this to stop. 

Lorna Tolentino: All I can do now is apologize, tanggap ko na na hindi mo ako kayang patawarin.  

Pero hindi ako hihinto anak, I will not stop seeking for your forgiveness, Jackie I'm really really sorry 

anak. 

I don't know Ma, wala rin kasi nagturo sakin kung paano magpatawad.  

I just want to get out of here. 

 

*Kathryn Bernardo saying her lines in Barcelona: A Loev Untold* 

Daniel Padilla: Tigilan mo ko, wag mo ko daanin sa iyak iyak mo 

Oo na ayoko na, ako na yung mahina, ako na yung hindi perpekto, sorry ah.  

I'm sorry kung wala akong alam sa mundo.  

I'm sorry kung hindi ako yung bumubuhay ng pamilya ko sa Pilipinas na wala akong pinagaaral na 

kapatid. 

I'm sorry kung hindi ako naghirap hindi ako nagutom, at hindi ko naranasan lahat ng hirap na naranasan 

mo, sorry ah! 

Eto lang kasi ako eh, tanga, palpak, bobo 

DP: Ikaw na nagsabi niyan 

Dahil yun yung iniisip mo, ninyong lahat. 

Kahit na hindi niyo naman alam yung kwento ko. 

I may not be a typical OFW story pero may kwento din ako, katulad mo lang din ako, may dahilan kung 

bat ako nandito. 

Kung bat tinitiis, kinakaya ko lahat gaano pa man yun kahirap at kalungkot, pareho lang tayo. 

Gusto ko gumanda yung buhay ko, gusto ko maipagmalaki ako ng pamilya ko, gusto ko na hindi 

magtapos yung buhay ko dahil lang sa isang pagkakamali. 

I just want another chance  

 

Daniel Padilla: Kahit si Celine na kasama ko sa lahat, na alam ang lahat hindi pinakielaman ang mga 

desisyon ko 

Hindi ako si Celine, so stop comparing me to her 

DP: Tama, hindi ikaw si Celine and you will never be Celine. 

Celine is dead, hindi na siya babalik Ely. Pero hanggang ngayon umaarte ka parin na parang andito siya 



DP: Nandito siya, dahil nandito siya 

Kung nandiyan siya nasan ako?  

Anong lugar naming mga gustong magmahal sayo. 

 

*Kathryn Bernardo saying her lines in Can't Help Falling in Love* 

Nagmamakaawa na ako please. 

Yung kasal ko... 

DP: Ikamamatay mo ba pag hindi ka kinasal sa boyfriend mo? Ha? Ako na nagsasabi sayo hindi, tsaka 

tingnan mo itsura mo, ang desperada mo.  

Nagmahal ka na ba? Minahal ka na ba? If not then I'm so sorry if you've never been loved. 

That you've become so afraid to lose it. 

I hope one day makahanap ka ng ganung pagmamahal, para malaman mo kung anong kakayanin mong 

gawin wag lang mawala yung tao na yon.  

I'm really sorry I wasted your time. 

 

*Kathryn Bernardo saying her lines in The Hows of Us* 

Daniel Padilla: Jo ano? Ayaw mo na? Pagod ka na? Ayaw mo na? 

Oo, pagod na pagod na pagod na pagod na ako, pagod na ako maglinis ng mga kalat mo, pagod na ako 

magaral, pagod na ako magtrabaho, pagod na akong isipin kung paano mo nakakayang panoorin lang 

ako magkantakuba makakuha lang ng pambayad sa p*t*ng*n* kuryente at tubig, habang ikaw ayan, 

patuloy lang sa lintek na passion na yan, puro passion, hindi tayo mapapakain ng passion na yan. 

Wala kang pambili, kahit cupcake manlang para saakin, pero dito, dito meron, dito sa p*t*ng*n*ng to 

lagi nalang meron, eto nalang parati, eto, eto, eto. 

Puro nalang sarili mo, puro nalang pangarap mo, ikaw, puro nalang ikaw. 

DP: Ganyan ba talaga nararamdaman mo George? 

Pagod na ako, pagod na akong sabihin kay mama na okay lang ako, pagod na ako umasa na sana 

paggising ko bumalik na yung Primo na minahal ko. 

Pagod na akong maghintay na tuparin mo yung pangako mo saakin. 

Pagod na akong ipagtanggol ka sakanila. 

DP: Bakit George? Wala ka nang tiwala saakin? Hindi ka na naniniwala? 

Naniwala ako sayo, at yun yung pagkakamali ko, pago na akong magmukhang tanga, pagod na akong 

mapagiwanan. 



DP: Hinila kita pababa George 

Pagod na akong bitbitin ka 

DP: Hindi mo na kaya? 

Pakiramdam ko sinasayang ko lang ang buhay ko sa relasyon na to 

 

DP: George magkakasakit ka eh, George- 

 

Hire NOW to read the rest! 


