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hane? Shane O’Hara? Shanaiah O’Hara?”
Nagsalubong agad ang kilay ni Shane 

nang marinig ang pagtawag na iyon sa 
pangalan niya, at binuo pa talaga! Pamilyar ang 
boses ngunit ayaw niyang paniwalaan na sa inilaki ng 
Amerika, at ng state ng California, at maging ng Los 
Angeles district na nahahati pa ng ilang mountain 
ranges—ay posibleng ang iniisip nga niyang 
nagmamay-ari ng boses na iyon ang tumatawag sa 
kanya.

Ilang taon na ba simula noong marinig niya ang 
pesteng boses na iyon? Ang banayad, malalim, at may 
hint ng kapilyuhan na boses na sa tuwing maririnig 
niyang tinatawag siya ay palaging nagpapakaba sa 
kanya—noon. At lampas limang taon na simula nang 
huli niya iyong marinig.

Malamang ay may jetlag pa siya dahil kung anu-
ano na ang naririnig niya. Saktong tatlong araw 
pa lang simula nang dumating siya sa Los Angeles, 
California. Tiyak na guniguni lang niya iyon, dahil 
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OA naman yatang coincidence kung—
“Shane, do you know that guy? He’s hot!” 

kinikilig na bulong sa kanya ni Samantha Ysabel 
Altmann, ang sixteen-year old leukemia patient 
na siyang dahilan kung bakit narito siya ngayon 
sa LA. Nakilala niya ito noong nagtatatrabaho siya 
bilang isa sa mga counsellors ng rehabilitation unit 
ng pinapasukan niyang hospital sa Pilipinas dati. 
Nakagaanan niya ng loob pati na ang mga magulang 
nito na inalok siyang sumama pabalik sa Amerika 
matapos ang mahigit limang taong pananatili ng 
mga ito sa Pilipinas bilang administrators ng isang 
private international school. 

Nais kasi ng mag-asawang Altmann na i-focus 
muna sa pag-aalaga at homeschooling ni Sam 
ang panahon ng mga ito habang lubusan itong 
nagpapagaling. They offered her almost three times 
her salary at the hospital. Free board and lodging pa. 
At dahil matindi ang pangangailangan ni Shane at ng 
pamilya niya sa pera ay hindi na siya tumanggi pa.

Pinangunutan niya ng noo ang katabing teenager 
na may suot na mask bagaman sa ilalim niyon ay 
sumisipsip ito sa straw sa hawak na cup ng fresh 
banana-apple smoothie.

Nakatambay sila sa isang mesa na inilaan para 
sa customers ng isa sa mga organic snack bars 
ng Farmer’s Market sa dulong bahagi ng outdoor 
shopping center na The Grove, sa Central Los 
Angeles. Doon nila naisipan ni Sam na magpalipas 
ng oras habang hinihintay ang mga magulang 
nitong nakikipag-meeting pa sa pastor ng dinaluhan 
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nilang worship service kanina. Prente na silang 
nakapuwesto roon at kahit medyo mainit ay naaaliw 
naman sila ni Sam sa panonood ng mga taong 
namimili, at sa pag-spot ng celebrities. Or at least, 
look-alikes ng mga iyon.

That was, until that voice started calling her. Pero 
may tumatawag ba talaga sa kanya?

“Hello, earth to Shane! Are you having brain 
freeze or something?” natatawang sabi ni Sam, bago 
tinampal siya sa braso.

 “What?” kunot-noo pa rin niyang sabi.
Inalis nito ang mask. “Hot guy on your...” Nanlaki 

ang baby blue eyes nito, at namungay pa. “Eherm...” 
ngiting-ngiti ito, at hindi na sa kanya nakatingin 
kundi sa kung sinong nasa tabi niya.

A clean, fresh and undeniably male scent filled 
her nostrils. Nangibabaw iyon sa magkakahalong 
amoy ng sariwang prutas, gulay at freshly baked 
bread sa paligid nila. Hindi pa man bumabaling ng 
tingin ay dama na ni Shane ang matinding presence 
ng nasa tabi, isang pamilyar na pakiramdam na hindi 
niya inakalang muling magbabalik sa kanya. But no, 
it can’t be!

“Shane...” Mainit na kamay ang magaang na 
humawak sa kanang braso niya.

Dahilan upang mapapiksi siya, at agad 
mapatingin sa tumabi sa kanya. Shane was met by 
the most soulful baby brown eyes she’d ever seen.  
Nagniningning ang mga iyon habang nakatingin 
sa kanya. Gumalaw pa nang bahagya ang medyo 
makapal na kilay nito. Hindi maiwasang mapunta 



6O What Happened in L.A.

ang tingin niya sa mukha nito na ang bawat anggulo  
ay tila iniukit sa granite—ang halos perpektong 
ilong, ang namumulang mga labi, at ang ngiting 
nagpapakita ng pantay at mapuputing mga ngipin. 

She must be dreaming.
But this beautiful man beside her have the same 

slightly wavy and unruly hair, the same olive skin, 
the same broad shoulders and lean arms evident in 
that light blue collared shirt.

“Uuyy, nakaka-blush naman ‘yang tingin mo. 
You missed me that much, huh?” nakangisi nang 
sabi ng lalaki kaya tila siya magising sa trance dala 
ng pagtitig sa guwapong mukha nito.

 Natawa si Sam. Nakakaintindi at nakakapagsalita 
kasi ito ng Tagalog. Mahinang tinampal niya ito sa 
hita. “I just couldn’t believe there were no laws in this 
state against despicable beings like you.”

Napahalakhak ang kaharap. “The state and God 
love me. Imagine, kakadasal ko lang kanina na gawin 
niyang beautiful ang araw ko.” Inilapit nito ang 
mukha sa kanya.  “And you’re my answered prayer.”

Naalibadbarang inilayo ni Shane ang sarili dito.  
“Then, God must be testing me. Iyon pa namang 
malalapit kay God, lapitin din ng evil forces.” Kinapa 
niya ang cellphone ni Sam sa bulsa ng pantalon dahil 
nagba-vibrate iyon. Pagtingin niya ay may message 
mula sa mommy ni Sam na imi-meet sila nito sa 
driveway sa tabi ng CBS studios na katabi lang ng 
Farmer’s Market within five minutes. Nilingon niya 
ang dalagita. “We should go.”

Ngunit dumukwang ang lalaking katabi niya 



7PSachi BliSS

upang makipagkilala kay Sam. “Hi, I’m Dane 
Yamagata. Shane had a crush on me all throughout 
college, she even applied to be proofreader for our 
school paper to be with me. I was editor-in-chief.” 

Natawa muli si Sam, na tumayo na bagaman 
nakipagkamay naman sa binata. “Sam Altmann. 
Shane is—”

“Sam,” nagbababalang sabi niya dito na napailing 
na lang, bago kumaway kay Dane. Hinawakan niya 
ito sa braso at binagtas na nila ang daan patungo sa 
gilid ng kalapit na building.

“Shane! Ang daya mo naman! For old times’ sake, 
dapat hindi na tayo nag-iiwasan dito!” sabi ng binata 
habang humahabol sa kanila.

“Will you stop following us? May mga pulis dito, 
ipapadampot kita,” nanggiggil na asik niya. Hindi 
maintindihan ni Shane kung ano ang trip sa buhay 
ng lalaking wala nang ginawa noong college sila kundi  
sirain ang araw niya. At saktan siya. Huminto siya 
sandali sa paglalakad. Para kasing may kung anong 
bumangga sa dibdib niya sa biglang pagkaalala kung 
ano ang naging papel ng lalaking ito sa buhay niya 
dati.

 “Fine. But you must give me your number,” sabi 
nito habang  kinukuha ang cellphone sa bulsa.   

“Wala pa akong cellphone. Hindi pa ako 
nakakakuha ng bagong linya,” asar na sabi niya.

“Landline?” hirit pa nito.
“Uh, our house is being repaired and so are the 

phone lines. We’re staying at a family friend for now 
and won’t be moving until next week,” imporma ni 
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Sam. 
Nalaglag ang mga balikat ng binata, nawala na 

ang pangingislap ng mga mata. “Address?” Napalitan 
na iyon ng desperasyon.

“We’re from E—”
“Sam,” saway niya sa teenager na napangiwi na 

lang, at bahagyang lumayo sa kanila. Itinakip nitong 
muli ang mask sa bibig at ilong. “Dane, why do you 
need to know all those? I am here to work, and I need 
to work. Wala akong balak na bigyan ng panahon 
ang kahit na ano.”

 “Your...” Napabuga ito ng hangin bago inilabas 
ang wallet. “Your purse? Wallet?”

Tumaas ang isang kilay ni Shane. “Aanhin mo 
ang wallet ko? ”

Naiiling na kumuha si Dane ng dalawang calling 
card sa wallet nito. “I work there. If ever you need 
anything...” Inilahad nito ang mga card sa kanya.

Kahit may kalabuan ang mga mata niya ay nabasa 
din naman niya ang nakasulat doon.  Attorney Daniel 
Elijah R. Yamagata, Associate. Sa itaas ay ang logo at 
pangalan ng law firm nito. Nakalagay din ang lahat 
ng contact details ng binata.

She’s quite impressed, but he would never know 
that. Kukunin na sana niya ang mga card ngunit muli 
nito iyong binawi.

“Wallet mo muna. Ako ang maglalagay. Baka 
itapon mo lang ito kung saan.”

Asar na kinuha niya ang wallet na nasa dalang 
bag ni Sam at iniabot iyon sa lalaki. Nakangiting 
may kinuha muli ito sa sariling wallet,  isang picture. 
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“Boring ng wallet mo. Bakit alumni card mo ang nasa 
lalagyan ng  picture?” Sa panggigilalas ng dalaga,  
inilagay ni Dane sa ibabaw ng alumnni card niya ang 
litrato nito. 

It was his law school graduation picture, base sa 
nakita niyang logo ng UCLA Law School sa ibabang 
gilid niyon. Ang mga calling cards ay isinuksok nito 
sa kung saan niya inilalagay ang mga resibo.

Ibinalik nito iyon sa kanya, kasabay ang isang 
hakbang palapit. “Call me anytime, Shane,” pabulong 
na sabi nito bago siya hinagkan sa pisngi.

Iyon ang unang beses na nakalapit ito nang 
ganoon sa kanya. Hindi niya iyon inaasahan. Hindi 
tuloy siya nakakilos dahil sa pagkagulat. Bago pa siya 
makapagprotesta ay lumayo na ito.

 But his scent, his soft and warm lips, seem edto 
linger on her skin. Naikuyom ni Shane ang isang 
palad. “In your dreams, Yamagata,” matigas na sabi 
niya, bago muling hinagip ang kamay ni Sam at 
tinalikuran na ang lalaki.

“I’ll be waiting, Shane!” malakas na sabi nito, 
na muli ay hindi niya pinansin. Derecho lang siya 
sa paglalakad. 

Wala siyang balak na makipagkita sa lalaking iyon 
kahit kailan.                                                                                                                                                                                                 
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agbaba ng Metro bus na derechong bumibiyahe 
mula sa Midtown Santa Monica hanggang 
Century City ay halos takbuhin ni Shane ang 

ilang bloke mula sa bus stop patungo sa building 
kung saan may apointment siya sa araw na iyon. 
Nasa Santa Monica  ang kuwartong inuupahan niya 
mula sa isang Filipino American family na tirahan 
na niya sa loob ng mahigit dalawang taon. Malapit 
lang din doon ang pinapasukan niyang hospital kung 
saan isa siya sa nagsi-shift na radiology technician, 
at suma-sideline din bilang nursing assistant.

She loved that neighborhood which had been 
her home for the past couple of years. Accessible ito 
sa maraming sights at attractions ng tinaguriang 
City of Angels gaya ng mga theme parks, TV and 
film studios, Getty Center,  Hollywood Boulevard at 
Beverly Hills. Ngunit mabibilang yata ni Shane sa 
daliri ang mga pagkakataong nagpunta siya sa mga 
lugar na iyon.

Their neighborhood had everything she needed. 

P
HCHAPTER 1
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Isang bus ride lang mula sa tirahan niya ang St. John’s 
Health Center kung saan siya  nagtatrabaho mula 
alas siete ng umaga hanggang alas cuatro ng hapon. 
Kapitbahay niya ang mga katrabaho din sa hospital 
na bestfriends niya, ang lesbian couple na sina Molly 
at Sarah. Malapit siya sa matandang mag-asawang 
landlords niya at sa teenager na apo ng mga ito. 
Marami ring Filipino ang nakatira lang malapit doon 
na mga accommodating at matulungin sa kanya.

Shane liked how the Altmanns, her former 
employers picked just the perfect place for her to 
settle down almost two years ago. Nang tuluyang 
gumaling ang anak ng mga itong si Sam ay nagtapos 
na din ang kontrata niya. Tinulungan siya ng mag-
asawa na makakuha ng trabaho sa SJHC, habang 
ang mga ito naman ay nagbalik sa trabaho na 
pansamantalang iniwan ng mga ito. 

Sa ngayon ay nakabase sa Hong Kong ang mag-
asawa. Si Sam naman ay first year college student na 
sa kursong Journalism sa Yale at madalas ay nakaka-
chat niya through Skype.

Ang mga ito rin ang tumulong sa kanya na ma-
extend pa ang  visa niya upang makapagtrabaho sa 
SJHC. The Altmanns knew how much she needed 
to keep her job and why, kaya naman sa abot ng 
makakaya ay gumagawa ng paraan ang mga ito 
upang mapanatiling maayos at legal ang pananatili 
niya doon.

But she knew they can only extend her 
working visa up to a certain period, at iyon ang 
pinangangambahan niya ngayon. In six months 
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ay mag-e-expire na muli ang visa niya, at tiyak na 
pahirapan na muli siyang makakuha ng extension. 
Nanganganib pa siyang ma-deport sakaling 
matuklasan ng Human Resources department ng 
hospital na papatapos na pala ang effectivity ng 
visa niya.

Iyon  mismo ang dahilan ngayon kung bakit 
narito siya at nilalakad ang ilang bloke mula 
sa bus stop patungo sa isa sa mga pinakabago 
at pinakamodernong building sa Century City. 
Kahilera niyon ang mga corporate centers at studio 
ng iba’t ibang film production outfits at ilan sa 
pinakamalalalaking TV networks sa North America. 

Habang papalapit sa building ay nag-uumpisa 
na rin siyang kabahan. Pagtapat sa hagdan sa main 
entrance ng building ay huminga muna si Shane 
nang malalim, bago mabagal na umakyat. She held 
her head high, giving herself a pep talk as she walked 
towards security check kung saan magalang na binati 
siya ng dalawang guwardiya.

Nakangiting ibinalik niya ang pagbati ng mga ito. 
Matapos ang ilang security procedure ay binigyan 
na siya ng visitor’s pass. Nagpasalamat siya sa mga 
guwardiya bago tinungo ang elevators. Mag-isa na 
lang siya doon dahil mag-aalas-diez na at tapos na 
ang morning rush ng mga papasok na empleyado. 

Mabilis na hinubad niya ang suot na sneakers, 
kinuha ang isang pares ng three-inch peep toe pumps 
na tuwing may special occasions lang niya ginagamit.  
Hindi siya palaayos. Hindi siya mahilig magsuot 
ng palda o bestida, ngunit para sa ikatatagumpay 
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ng misyon niya ngayong umaga ay isinuot niya 
ang Miu Miu dress na regalo ni Caroline, ang anak 
ng landlords niya na nagtatrabaho sa Harrods, sa 
London. May kaunting makeup din siya at ayon sa 
landlords niya at sa apo ng mga ito na si Collin, ang 
ganda daw niya.

Ayaw man ni Shane, na-realize niya ngayon lang, 
na apektado na rin siya ng pagka-obsess ng LA sa 
material na bagay at panlabas na anyo. Sa loob ng 
nakalipas na mga taon ay napatunayan niya ang dati 
ay inakala niyang urban legend lang tungkol sa mga 
Los Angelenos.

It was an overwhelming place, with crazy and 
shallow people. People are judged by what they 
wear or what cars they have. Tila insulto pa ngang 
maituturing kung ang isang taong kumikita ng 
malaki ay Honda o Toyota ang sasakyan. Mabuti na 
lang at hindi na niya kinailangang bumili ng kotse 
at hindi siya palalabas. Plus, she had bestfriends 
na itinuturing na siyang kapatid, at landlords na 
kaybuti rin sa kanya.

Her self-esteem was intact, somehow. Pero 
ngayong nakatakda na niya muling makita ang taong 
isinumpa niyang hinding-hindi siya magkakaroon 
ng anumang koneksyon kahit kailan, ay tila kritikal 
na ang confidence level niya. Even with her designer 
dress and shoes, she felt ordinary. She sure hope she 
looked beautiful. 

And that he, would find her beautiful.
Hindi niya akalaing darating ang pagkakataong 

ito, na mag-aayos siya para sa lalaking iyon. Tandang-
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tanda pa niya nang ipangako sa sarili tatlong taon 
na ang nakakaraan na hindi siya makikipagkita dito 
kahit kailan.

Napapailing si Shane habang hinihintay ang 
paghinto ng elevator sa 23rd floor kung saan naroon 
ang Lomax and McNally, ang isa sa pinakamalalaking 
law firms sa California. At isa sa mga senior 
associates niyon ang pakay niya.                                                                                  

Hindi siya sanay sa sapatos niya, at parang 
bumigat bigla ang itim na tote bag na dala. Okupado 
ng law office ang huling dalawang floors ng building 
kaya pagbukas ng elevator ay derecho siya sa 
reception counter, kung saan isang magandang 
blonde ang sumalubong sa kanya.

“Miss O’Hara?” Nakangiting iniabot nito ang 
kamay, bagaman kapansin-pansin ang pag-oobserba 
nito sa itsura niya mula ulo hanggang paa. “I’m 
Chloe. I was just alerted of your arrival. Let me take 
you to Mr. Yamagata’s office,” sabi nito na matapos 
siyang kamayan ay magaang na hinawakan ang braso 
at iginiya siya patungo sa malawak na open plan 
office area kung saan abala na ang mga secretaries 
at paralegals ng law firm.

Dere-derecho sila ni Chloe sa dulo, kung saan 
may mahabang hallway patungo sa private offices 
ng senior associates. Nararamdaman na niya ang 
pananakit at pangangalay ng paang ang alam lang 
suotin ay sneakers, running shoes, ballet flats at 
tsinelas. Sana lang talaga ay may magandang resulta 
itong pagsasakripisyo niya.

“Mr. Yamagata is just on a meeting with our big 
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bosses. He told me that you can wait here,” inform ni 
Chloe habang itinutulak pabukas ang smoked glass 
door ng opisina. “You may sit anywhere you want.” 

Tumaas nang bahagya ang isang kilay niya.
Natawa ang babae. “Hey, I’m just the messenger.”  

iminuwestra nito ang itim na leather couch . “Would 
you like anything? Coffee? Tea?”

Umiling siya. “I’m fine. Thank you, Chloe.” 
alanganing minasdan niya ito. “Is Da—Atty. 
Yamagata in a good mood?”

“He’s always in a good mood!” bulalas nito, na 
tila nagtataka sa tanong niya. “But...” Itinaas nito 
ang hintuturo.

“Yes?” kinakabahang tanong niya.
“But, he’s been at his best mood ever since he got 

back three days ago. And especially since finding out 
that you called.” May pang-iintriga sa tingin ni Chloe 
sa kanya. “You’re the only one he’s seeing today after 
the meeting. So...” Iminuwestra nito ang kabuuan ng 
opisinang mas malaki pa yata sa bahay niya. “You’ll 
be fine here?”

Tumango si Shane. “Yes. Don’t let me keep you. 
Thanks, Chloe,” kimi ang ngiting sabi niya. Kumaway 
bilang tugon ang babae bago iniwan na siya. She 
smoothed her maroon vintage dress. May maliliit na 
burda iyon sa paligid ng maikling sleeves at v-neck 
line. Hanggang tuhod iyon na lumilis nang konti 
nang maupo siya sa couch.

Pakiramdam tuloy niya ay masyado siyang 
exposed ngayon.  Ipinatong niya ang mga kamay sa 
kandungan at sinubukang hilahin pa upang umabot 



16O What Happened in L.A.

sa tuhod ang damit, ngunit bumababa naman ang 
neckline niya sa tuwing ginagawa niya iyon. Naiiling 
na tinantanan na niya ang damit, at kukuha na sana 
siya ng isa sa mga magazines sa katabing rack ng 
couch nang bumukas ang pinto.

“Shane! You’re really here!” masiglang bati ng 
pamilyar na mababa, suwabe at tila palaging nang-
aakit na boses na iyon.

Muntik na siyang mapapikit. There was an 
intoxicating mix of mild cologne, fabric conditioner 
and something that was undeniably male, and 
distinctly... Dane. 

Dahan-dahan ang ginawa niyang pag-angat ng 
tingin. Dane now stood in front of her. Napasinghap 
siya dahil niyuko din pala siya nito upang abutin ang 
mga kamay niya. Shane bit her lip.

Daniel Yamagata looked even more breath-
takingly gorgeous than the last time she saw him. 
Naka-brush up ang maikli nitong buhok at kita ang 
bawat prominenteng anggulo ng guwapong mukha 
nito. Those oriental eyes were crinkling at the sides, 
looking so happy to see her. Bahagya ding nakaangat 
ang isang dulo ng labi nito sa isang pilyong ngiti. That 
revealed a dimple on his lower left cheek.

“Wow...” namamanghang sabi ng lalaki habang 
marahang hinihila siya patayo. 

She wobbled on her three-inch heels. Napahawak 
na din tuloy siya sa kamay nito. “What?” tanong 
niya, kinakabahan. 

“You on a dress...” At talagang pumito pa ito.
Tiningnan lang ni Shane ang binata. Bakit 
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pakiramdam niya ay umiinit ang pisngi niya ngayon? 
Nagba-blush siya sa obvious na paghanga nito sa 
kanya? And why oh why was she looking at those 
lips? They slightly formed an O as he whistled.

“Pero bakit nagpaikli ka na ng hair?” Bumitaw 
ang isang kamay nito sa kanya at dinama ang 
buhok niyang hanggang leeg ang gupit at may 
fringes. Nanayo yata ang mga balahibo niya nang 
maramdaman ang paglalandas ng kamay nito mula 
sa gilid ng kanyang ulo pababa sa leeg.

Para tuloy gustong kumawala ng puso niya. She 
and Dane were standing too close, and with the 
added height given by her shoes, their faces were 
almost level with each other. “It was... it was...” 
Naihaplos niya ang isang kamay sa buhok, habang 
matapang na sinasalubong ang tingin  ng kaharap. 
Was it just her or Dane really have inched closer, and 
was now looking at her as if he wanted to... kiss her?

“Yeah?” pabulong na sabi nito.
“It was getting in the way of...” In the way of 

what? Ano ang sasabihin niya? Malay ba niyang ang 
buhok niya ang magiging topic ng small talk nila? 
“...of my life,” she lamely finished.

Umarko ang isang kilay nito.  “Looks hot on you.”
Lalong uminit ang pisngi ni Shane. “Thanks... 

Ah...”  Hinila niya ang isang kamay mula dito. “Gusto 
sana kitang makausap.”

“Agad?” Ikiniling nito ang ulo at mataman siyang 
minasdan. “Come on, Shane. We have all day. Ngayon 
lang tayo nagkita.”

“Eh ano’ng gagawin natin ngayon?” tanong 
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agad niya, at huli na para mabawi iyon. Mahilig pa 
namang magbigay ng double meaning si Dane sa 
mga bagay-bagay. 

“Marami tayong puwedeng gawin,” mahinang 
sabi nito sa mapanuksong boses.

She groaned. Sinasabi na nga ba niya. At least, 
hindi pa naman pala nagbabago ang isang ito at ang 
kaalamang iyon ay nagpabawas sa kaba niya. She 
could talk to him like she had always talked to good 
ole’ Dane the shameless flirt, at hindi bilang ang 
hot shot na si Attorney Yamagata. “Hindi biro ang 
ipinunta ko dito, Yamagata.”

“Dane,” pagtatama nito, sabay kalabit sa braso 
niya. “Ikaw ha, naka-dress ka lang, uma-attitude 
ka na.”

Pinagdikit ni Shane ang mga labi, ngunit hindi 
rin napigilan niyon ang pag-alpas ng tawa. Sa kauna-
unahang pagkakataon simula nang bulabugin ng 
dilemma niya ay talagang gumaan ang pakiramdam 
niya. “Dane, you’re just...” Napailing siya.

“Too damn sexy? Yeah, I know.” Ngumisi ito.
“You’re just what I need right now.” Sa wakas 

ay nasabi niya. Tumaas muli ang isang kilay nito. 
“Really. I... Hindi ko rin ito inaasahan.” She sighed, 
then met those soulful almond eyes. “Pero tama 
palang nagpunta ako dito.” 

Ilang sandaling mataman siyang minasdan ni 
Dane. Bahagyang sumeryoso na din ang mukha 
nito, at tila inaaral kung tama ba ang narinig mula 
sa kanya at kung paniniwalaan ba iyon. Pagkuwa’y 
napangiti muli ito. “Ang tagal ko na ring hinihintay 
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ang araw na ito, Shane.”  
Napakurap siya. “Really?”
Tumango ito. “Naalala mo ‘yung huli nating 

pagkikita? Three years ago? Sa Farmers Market sa 
likod ng CBS?” 

She remembered, of course. “Yes. At ayaw ko 
pang kunin ang card mo noon.”

“Exactly!”  sabi nito, bago muling kinuha ang 
kamay niya. “At may tawag dito, Shane.”

“Ano?” kahit parang alam na ay nagtanong pa 
rin siya.

“Ang tawag dito ay...” pinisil nito ang baba niya, 
“destiny.”

She rolled her eyes. “Huwag kang dumesti-
destiny sa akin at baka mamaya makarating pa sa 
girlfriend o asawa mo...” Goodness, bakit ba nang 
binuo niya ang planong ito ay hindi niya naisip na 
posibleng may asawa o girlfriend ito?

“I’m single,” agap nito sabay pakita ng mga 
daliri sa kaliwang kamay.  “At kung sakaling may 
asawa man ako, sabihin mo lang na gusto mo akong 
pakasalan at may divorce naman dito.” He grinned.

Tumalon yata ang puso ni Shane sa narinig.  
“Actually, may kinalaman sa kasal ang...”

Naningkit lalo ang mga mata nito. “Aha, 
ikaw pala ang kay sabit na yata d’yan, eh.” tila 
nagtatampong sabi nito.

Itinaas din niya ang kaliwang kamay. “Hello?”
Nangungunot pa din ang noo nito. “You want 

help in getting married? Secretly? Magpa-file ka 
lang sa county clerk.”
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“Alam ko ang procedures, pati presyo,” mahinang 
sabi niya, hindi inaalis ang tingin dito.  “At ayoko 
ng secret.”

Lumambot ang ekspresyon sa guwapong mukha 
ni Dane, at tila nabahiran iyon ng pag-aalala. “Okay, 
so why are you here, Shane?”

“That’s exactly what I want to talk to you about. 
Why,” matatag  na sagot niya.

Ilang segundong minasdan siya ni Dane, bago 
napangiti. “Fine. But first, we should eat.” hinawakan 
nitong muli ang isang kamay niya. “Come with me. 
Nagpahanda ako ng brunch.”

“Dane, hindi ako—”
Tiningnan lang siya nito habang itinutulak 

pabukas ang pinto. “Shane, we have all day.”
Napabuntong-hininga siya. “Right. S’abi ko nga.” 

Ayaw na muna niyang makipagtalo dito at baka hindi 
siya tulungan ni Dane kapag nalaman na nito ang 
pakay niya.

He smiled. His eyes were twinkling. Then he 
inched closer, levelling his face with hers. Muling 
tinambol ang dibdib ni Shane. Hindi yata siya 
humihinga habang hinihintay ang susunod na 
gagawin ng binata. Ngunit hinagkan lang siya nito 
sa gilid ng kanyang labi. 

Muntik na siyang mapapikit. But then it was 
over in a matter of seconds. “What...” Hindi niya 
aalam kung paano magre-react. 

“It’s really great to see you again, Shane,” ani 
Dane bago siya inakbayan at iginiya patungo sa 
hagdan sa dulo ng hallway.
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anggang sa mga sandaling iyon ay hindi 
makapaniwala si Dane na kasama niya 
si Shane at hawak niya ang kamay nito. 
Tahimik sila habang paakyat sa upper floor 

patungo sa lounge area ng kanilang opisina. Her 
warm hand, which was a bit rough felt good to the 
touch. As they reached the landing, he twined his 
fingers with hers, at hinayaan lang siya ng babae. 

She looked beautiful, he never thought he would 
ever get to see Shanaiah O’Hara in a dress. Dati pa 
ay brusko at maliksi na itong kumilos, at hindi niya 
naisip na babagayan ito ng ganoong damit. He even 
seriously thought she was lesbian, and that was 
why she and her then-boyfriend suddenly broke up. 
Wala kasing nakaalam noon kung ano ang dahilan 
ng paghihiwalay ng mga ito. 

Basta na lamang umalis ng bansa ang lalaki. 
Pinaiklian pang lalo ni Shane ang buhok nito at mas 
naging astig kumilos kaya lalong naghinala ang lahat 
na babae ang talagang gusto nito. Idagdag pang ni 

H
HCHAPTER 2
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walang sinasabi o ginagawa noon si Shane upang 
pabulaanan man lang ang tsismis.

It went on until he graduated ahead of her, 
but not after making sure she was aware of his 
presence. Siya iyong typical na lalaking dahil sa 
frustration at dahil di alam kung paano aakto sa 
tuwing nasa paligid ang crush ay dinadaan na lang 
sa pambubuska dito.  

Wala siyang ginawa noon kundi asarin si Shane, 
na kadalasan ay masamang tingin, pangungunot ng 
noo, o pagtataas ng kilay lang ang nagiging tugon. Ni 
hindi siya nagkaroon ng clue kung naging apektado 
ba ito. And that made him conclude she really would 
never like him that way. He left their university, and 
the country with a broken heart.

Kaya ganoon na lang ang tuwa niya nang muli 
niya itong makita three years ago. It was bittersweet 
though, for she clearly didn’t want to have anything 
to do with him. Gayunpaman, kinapalan na niya ang 
mukha at ibinigay dito ang contact info niya, pati 
na ang grad pic, huwag lang siyang makalimutan 
ng babae. It was pathetic, but he knew he just had 
to do something.

He really waited, and was about to give up hope 
he’d see her again until Samantha Altmann got 
in touch with him through Facebook a few weeks 
ago. Yes, Shane’s ward contacted him. At alam niya 
ngayon kung ano talaga ang ipinunta dito ng babae.

He was willing to help her. But she obviously was 
the one who didn’t want to be helped. 

Alam niya kung bakit naka-dress, high heels at 
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makeup ito ngayon. Alam niyang para sa kanya iyon. 
Kung alam lang nitong kahit mukha itong lalaki sa 
porma ay gagawin pa rin niya ang lahat para dito.

“Wha... Why are we here?” basag nito sa 
katahimikan habang iginigiya niya sa loob ng 
malawak na lounge kung saan nagkalat ang mesa, 
couches, at dalawang LCD TV sets na naka-mount 
tig-isa sa living at dining area. Maliban sa ilang 
associates na nasa magkakalayong puwesto ay wala 
nang iba pang tao doon.

He led her to a space in the corner. May couch 
doon na may katernong mababang mesa, na kaharap 
ang salaming dingding kung saan kita nila ang 
magandang view ng siyudad. “We’ll have brunch 
here,” saad niya at marahan itong itinulak paupo. 
Iminuwestra niya ang isang wicker tray na puno 
ng baked goodies at sandwiches mula sa paborito 
niyang bakeshop. 

“Dane, ang dami nito.” Nangunot ang noo ng 
dalaga nang makita ang mga nasa harap. May apat 
na klase ng sandwiches, anim na klase ng meat pies, 
tig-kalahating dosenang cheese rolls at potato balls 
at isang kahon ng cupcakes. May ilang bottled water 
at isang pot ng kape din doon. He knows Shane had 
a big appetite. 

“Tama lang iyan, dahil mukha namang marami 
tayong dapat pag-usapan.” Naupo siya sa tabi nito at 
iniabot kay Shane ang kahon ng potato balls. “Eat.”

“Why don’t we talk first, Dane? I mean, just to 
get this over and done with. Kesa naman sayangin 
ko pa ang oras mo at—”
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“Hindi sayang ang oras ko kapag kasama ka,” 
putol ni Dane sa sasabihin nito, at mataman itong 
tiningnan. Nanlalaki ang mga mata ng babae habang 
nakamasid din sa kanya. Those eyes... he’d never get 
enough of those huge hazel eyes. Ever.

Bahagya ding kumibot-kibot ang mapupula 
nitong labi. They were the wide, pouty kind. Those 
lips that he always tried hard not to look at too much, 
even then, or he would just end up pulling her close 
and kissing her. “Okay.” mahinang sabi nito sabay 
kinuha na ang kahon mula sa kanya. Kumuha ito 
ng isang pastry at kumagat doon, bago inialok ang 
kahon sa kanya. 

Umiling lang si Dane. “I had a box of that earlier. 
Para sa iyo talaga iyan.” Hinila niya ang tray ng mga 
inumin. “Coffee?”

“Just water,” sabi nito at matipid na ngumiti.
He poured her a glass as he watched her eat 

silently. Gaya ng hula niya ay mukhang hindi pa ito 
nag-aalmusal. Hindi man sila ganoon kalapit ni Shane 
dati ay naoobserbahan niya ito dahil magkasama sila 
sa school paper at halos araw-araw na nagkikita sa 
opisina niyon. Kapag excited, kinakabahan, o medyo 
nasi-stress ito sa isang bagay ay hindi ito makakain. 
Madali pa namang mahalata kung gutom ito. Literal 
na tila nawawalan ito ng kulay.

“You should eat, Dane. Kesa naman pinapanood 
mo lang ako diyan,” nangungunot ang noong pukaw 
nito sa kanya sabay abot ng isang meat pie. Papaubos 
na ang kinakain nitong sandwich at nasa kandungan 
pa rin ang kahon ng potato balls.
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Nangingiting kinuha na rin niya ang inaalok nito 
at sinaluhan ang babae. “Old habits die hard, huh.”

Uminom muna ng tubig ang katabi bago 
nakaarko ang kilay na tiningnan siya.

“Hindi ka pa rin kumakain sa tuwing may bagay 
na nagpapa-stress sa iyo. You were always like that 
whenever we’re trying to beat deadlines before,” 
paliwanag niya sa pagitan ng pagkagat sa kinakain.

Ilang sandaling nakamasid lang sa kanya si 
Shane, bago naiiling na kumuha naman ng cupcake. 
“Well, what I came here for now isn’t exactly 
something one took lightly,” she said before taking 
a bite.

Dane tried not to be affected when he saw her 
lick the chocolate frosting from her lips. Itinutok niya 
ang pansin sa kinakain, sunud-sunod ang kagat niya 
hanggang sa maubos iyon. Halos maubos din niya 
ang isang bote ng tubig pagkatapos. Ni wala pang 
isang oras na nagkakasama sila ni Shane ay ganito 
na katindi ang epekto ng babae sa kanya. Paano pa 
kaya kapag... mas nagtagal pa ang pagsasama nila?

Kung pumayag siyang tulungan ito?
Kumuha din si Dane ng cupcake at inilang 

kagat lang iyon. Muntik na siyang masamid nang 
mapansing amused na nakatingin sa kanya si Shane, 
habang mabagal itong ngumunguya. The slow 
movement of her lips was seductive and seemed to 
tell him a thousand things.

Sinasadya ba nito iyon?
Muli siyang uminom. Hindi na niya ito kaya. 

He had to tell her what he knew, or his imagination 
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would get the better of him while he sat there, so 
aware of her nearness, so mindful of her scent, those 
huge hazel eyes, the sight of her long legs... that hint 
of cleavage from the v-neck of her dress. 

Marahas na napailing siya, bago napabuntung-
hininga.

“Are you okay, Dane?” tanong nito habang 
muling nagsasalin ng tubig sa baso.

“I have to tell you something first,” aniya bago 
dumerecho ng upo. 

“Yes?” untag ni Shane.
“Shane...” Tiningnan niya ito nang mataman. “I 

know why you’re here.”
Her eyes looked at him with alarm. “A-alam mo?”
Tumango siya. “Tinawagan ako ni Sam a few 

weeks ago. She wanted legal opinion about your... 
your situation. Hindi daw kasi niya matawagan ang 
family lawyer nila dahil baka presyuhan pa siya. She 
said her parents were worried they might not be able 
get any more extension for your visa. They’ve been 
doing what they can but since they’re both busy with 
work and they’re in Hong Kong, nag-aalala silang 
kung di malipasan ng oras ay maging factor ang 
pananatili nila sa ibang bansa para hindi ka muling 
bigyan ng extension dito.” Inabot niya ang kamay 
ni Shane na noon ay may panic na sa magagandang 
mata. 

“I consulted an immigration lawyer regarding 
your case, at ang tanging paraan lang para 
masigurong legal ka pa ring makakapag-stay dito 
ay kung magkakaroon ng adjustment sa status mo. 
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Wala kang kaanak dito, kaya walang ibang puwedeng 
mag-sponsor sa iyo.”

“I-ikaw ang abogadong kinausap ni Sam tungkol 
sa... sa kaso ko?” hindi makapaniwalang sabi ng 
dalaga.

Muli siyang tumango. “She told me sinabi din 
niya sa iyo ang tungkol sa advise ng immigration 
lawyer?” She slowly nooded. “Shane, I also know 
why you needed to stay here. Nasa Pilipinas ako 
noong ma-receive ko ang messages ni Sam. Kaya 
binisita ko na din ang mga kapamilya mo. Hindi 
ako nagpakilala. I just bought something from the 
carinderia.”

“K-kumusta ang pamilya ko? Sino ang nakita mo 
doon?” Nangilid ang luha nito.

“Your cousin, Kuya Joel. He was bent on a laptop 
and a bunch of papers but was very attentive sa 
customers. Sabado noon kaya naroon din ang niece 
mo. Is she the fair, skinny chinky-eyed girl with 
glasses? Short hair din.”

Tumango muli ito. 
He smiled. “She went there announcing she’s 

done with schoolwork and will help with the store. 
At one point, pumasok doon ang Tita Maida mo, 
kasunod ang isang tauhan na may dalang mga tray 
ng puto pao. Tatlong box ang binili ko. It was really 
good.”

“Masarap talaga iyon. Kung wala lang siyang 
sakit at hindi matrabahong gawin, magluluto iyon 
ng halayang ube. It was the best,” nangingislap ang 
mga matang sabi nito.



28O What Happened in L.A.

“She looked frail, but she looked happy and at 
peace. Narinig kong pinagagalitan niya ang kuya mo 
at sinasabing isusumbong sa iyo dahil halos hindi 
na rin natutulog katatrabaho. Ang s’abi ng kuya mo, 
isusumbong din daw niya ang tita mo na nagpupuyat 
kama-marathon ng Koreanovela.”

Sa kabila ng luhang nakasungaw pa rin sa 
mga mata, natawa si Shane. “Well, pareho silang 
nagsumbong n’ung pareho ko silang nakausap 
last Saturday.” Napabuntong-hininga ito. “I love 
them, so much. Sila na ang nakagisnan kong 
pamilya. Ang dami nilang naging sakripisyo at 
paghihirap mabigyan lang ako ng maayos na buhay 
at mapagtapos.”

 He just kept looking at her. Mula kay Sam ay alam 
na niya ang kuwento ng buhay ni Shane. Na naulila 
ito sa edad na tatlong taon nang kapwa mamatay sa 
aksidente ang mga magulang. Na sa kabila ng solo 
nang pagbuhay sa anak na lalaki ay kinupkop pa din 
ito ni Tita Maida. Na ipinagpaliban muna ng anak 
nitong si Kuya Joel ang pag-aaral ng kolehiyo upang 
magtrabaho sa noon ay papausbong na call center 
industry para tulungan siyang magtapos. 

Na nagsimula ang problemang pinansiyal 
ng pamilya nang mamatay sa panganganak sa 
panganay ng mga ito ang naging asawa ng Kuya Joel 
niya. Kasunod niyon ay ang pagkadiskubreng may 
breast cancer si Tita Maida at nagkakaroon iyon ng 
kumplikasyon. Nabaon sila sa utang dahil sa naging 
gastos sa gamutan hanggang sa maisangla pa ang 
bahay at lupa nila sa isang cooperative bank.
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Iyon ang dahilan kung bakit tinanggap ng babae 
ang trabahong alok ng mga Altmann. At ngayong 
on remission na si Tita Maida at naumpisahan 
nang pagtulungan ni Shane at ni Kuya Joel ang 
pagsigurong hindi maiilit ng bangko ang bahay at 
lupa ng mga ito, ay kailangang siguruhin ng dalaga 
na tuluy-tuloy nilang mababayaran iyon.

Ang tanging paraan para magawa iyon ay 
ang pananatili nito sa Amerika, sa hospital na 
pinagtatrabahuhan. Kaya ngayong ilang buwan na 
lang at mag-e-expire na ang visa nito, ay kailangang 
gumawa si Shane ng paraan upang manatili pa rin 
ito sa Amerika nang legal.

“Hinihintay ko lang na tawagan mo ako, Shane. 
All these years, I waited...” He reached in to wipe a 
tear that escaped from her right eye.

Napalunok ito. “I’m.. I’m sorry...” Her voice 
broke. “Pero hindi ko naman itinapon ang calling 
cards at picture mo.”

He smiled. “Okay lang iyon.” His hand slid to her 
shoulder. “You’re here now. That’s all that matters.”

“Pero napakalaking pabor nitong hihingin ko 
sa iyo.” She sighed. “I have thought hard about 
this, Dane. Wala akong ibang kilala dito. Hindi ko 
alam kung paano kita mababayaran pero... pero 
makikiusap sana ako kung puwedeng by installment 
ang—”

Muling umakyat sa mukha ng dalaga ang kamay 
niya, this time pressing a finger to her lips to silence 
her. “Sssshhh... no more.” He swallowed when he felt 
how soft and warm they were. “Ano’ng installment 
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ang pinagsasabi mo diyan? Babayaran mo ako? Hindi 
ko kailangan ang pera mo,” kunwa ay nagdadramang 
sabi niya, bago binawi ang kamay.

Shane was smiling now. “Okay, kung ayaw mo ng 
pera, then I can assure you na magaling at masipag 
akong maglinis ng bahay. Sanay din akong maglaba, 
magluto at—”

“Kaya ko ring gawin iyan.” He pursed his lips. 
“Bakit ba iniisip mong naghihintay ako ng kapalit 
para sa gagawin ko para sa iyo?”

Ilang segundong minasdan siya nito. “Don’t you 
have a girlfriend?”

Umiling si Dane. “I wouldn’t be willing if I had 
one.”

Napakurap ito, bago nanlaki ang mga mata. “Are 
you... are you gay?” tila nanghihilakbot na tanong 
nito.

Nagsalubong ang kilay niya. “What do you 
think?” his voice dropped, as he inched closer.

Napakapit ito sa armrest ng couch. “Kahit... kahit 
sabihin mong bading ka, hindi ako maniniwala.”

He smiled mischievously. “Good.” Umarko ang 
isang kilay niya at matiim itong minasdan. Matagal 
na panahon na ring gusto niyang itanong sa babae 
ang sumunod na lumabas sa bibig niya. “What about 
you, Shane? Are you...?”

Ilang sandaling nangunot ang noo nito, bago 
napailing. “No, Dane. I am not, and never was... gay.”

Siya naman ang napakurap. Parang kay laki ng 
tinik na nabunot sa dibdib niya. He looked at Shane 
and realized how awkward their position was. Nasa 
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dulo na ito ng couch at tila pilit umiiwas sa kanya, 
habang siya ay halos takpan na ang katawan nito. 
He almost got her cornered.

“Then it’s settled... soon-to-be wifey.” He 
grinned. Ang sarap pakinggan niyon. Shanaiah 
O’Hara Yamagata. Shane Yamagata. Shane, his wife. 
Who would have thought?

Nagniningning ang mga matang minasdan niya 
ang babae. Namumula na ang pisngi nito. “Payag ka 
talaga?” hindi makapaniwalang tanong nito.

“Hindi naman yata ako papayag na sa kung 
sinong puti o itim o brown o yellow ka mapunta.” 
Maisip pa lang niyang ibang lalaki ang nilalapitan 
nito upang magpatulong ay gusto na niyang 
magwala. “Besides, I am all that you need. It’s 
perfect. I am a citizen and legal resident. May bahay 
din ako dito, may matatag na trabaho. Single din 
ako at...” Iginalaw-galaw niya ang isang kilay habang 
napapangiti. “Bagay na bagay tayo. Di ba?”

She smirked. “Kung sasabihin ko bang hindi, 
magbabago ba ang isip mo?”

Natawa si Dane. “Maybe.” Lumayo siya sa babae 
at umayos na ng upo. “May mga dapat lang akong 
ayusin. Then I will tell you sometime next week, kung 
ano ang next step natin.”

“May legal impediment ba sa... sa pagpapakasal 
natin kung sakali?”

“Naks, maka-legal impediment ka naman 
diyan.” He grinned. “We’ll see, pero masosolusyunan 
naman.” Kinuha niya ang kamay nito. “We will have 
to see each other again, Shane. That’s for sure.”
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Muling nangilid ang luha nito. “Thank you, Dane. 
I really appreciate this,” sinserong sabi ng dalaga.

“Basta, ikaw, Shane,” nangingiting sagot niya 
habang muling pinapahid ang luha nito. “Basta 
ikaw... anytime.”

Tiningnan lang siya ng babae, bago lumapit 
ang mukha nito sa kanya. Ang akala ni Dane ay 
kumukuha lang ito ng buwelo upang makatayo na 
at makapagpaalam. Sa halip ay marahang humawak 
ito sa balikat niya, na tila kumukuha ng suporta 
mula doon. 

“Shane...” he whispered as his heart started 
beating wild, wilder as she came closer.

Ngunit wala na itong ibang sinabi. Inilapat lang 
nito ang labi sa labi niya. Moving over it a bit as if 
she was unsure. 

And then the kiss was over.
Dahil siya na mismo ang lumayo, kahit pa 

gustung-gusto niyang tugunin ang halik nito. Sa halip 
ay hinawakan ni Dane ang babae sa magkabilang 
balikat at matamang tiningnan. “Don’t feel you have 
to do anything for me in exchange for agreeing to 
this, Shane.” sabi niya bago marahan itong hinila 
patayo. “Come on, let me drive you home.”
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ey, I’ve never seen you smile like that.”
Dama ang pag-iinit ng pisngi ay 

napangiti na lang si Shane kay Berni, 
ang Dutch-American na kasamahan sa 

trabaho na napakiusapan niyang pumasok nang 
mas maaga upang mapunan ang nalalabing oras sa 
shift niya. “Come on, Berni. Who wouldn’t smile 
like this when I’ve got someone like you to cover for 
me, hmm?” sabi niya sabay tulak pasara ng locker. 

Nakapagpalit na siya ng damit at ngayon ay 
inilalagay ang nahubad na light green scrub suit 
sa laundry bin. May sariling laundromat kasi ang 
hospital para sa uniform ng buong staff nito.

Natatawang pinisil lang ng kasamahan ang 
baywang niya bago isinuot na ang lead gear. 
“Don’t think I wouldn’t find out soon, honey,” may 
panunudyo sa boses na sabi nito bago umalis na.

Siya naman ay isinukbit na ang backpack sa 
balikat. Pasado alas onse na ng umaga at parating na 
marahil si Dane upang sunduin siya. Kahapon lang 

“H
HCHAPTER 3
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ay nakatanggap siya ng tawag sa binata at sinabing 
may dapat di-umano silang asikasuhing legalities 
para sa araw na iyon. Hindi ito nag-elaborate at sa 
halip ay sinabi lang na ihanda niya ang original at 
photocopies ng mga ID’s at iba pang dokumentong 
nagpapatunay ng identity niya.

Hindi niya mapigilang mapangiti sa tuwing 
maaalala ang huling pag-uusap nila ni Dane. He 
was his usual playful self pero bakas din sa boses 
nito ang pagiging seryoso. It used to annoy her to 
no end, ngunit nitong nakalipas na araw ay parang 
naa-appreciate niya iyon.

Ni hindi naman niya halos pinapansin ang 
binata noong college at nabubuwisit nga siya dito. 
Hindi pa rin siya nakakalimot sa mga ginawa nito 
sa kanya and yet, dahil sa sakripisyo ngayon upang 
matulungan siya ay bawing-bawi na agad ito.

“Don’t you think we could use more witnesses just 
in case we need more evidence to prove that this will 
not be a marriage of convenience?” tanong nito kagabi 
matapos ipaalam sa kanya ang tungkol sa schedule 
nila ngayon.

“And how do we do that? Last Thursday lang tayo 
uli nagkita. We’re also both very busy. Na-meet mo 
naman sina Molly at Sarah, pati na  ang mga Lebrecht so 
siguro naman okay na iyon?” sabi niya na ang tinutukoy 
ay ang kapitbahay at bestfriends na lesbian couple, 
at ang landlords niya. Nakilala ni Dane ang mga ito 
noong ihatid siya sa bahay  ng mga Lebrecht kung saan 
inuupahan niya ang basement. 

Nagulat pa nga ang binata na ganoon ang mga 
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itinuturing niyang malalapit na kaibigan, at sa tingin 
niya ay muli itong nagduda. But then he was nice to 
her friends and even chatted with them and got their 
numbers.

“Yes... pero mas okay kung bukod sa kanila ay may 
iba pang witnesses. Siyempre, kaibigan mo ‘yung dalawa 
at natural na kung may mag-iimbestiga, kakampihan 
ka ng mga iyon,” giit pa nito.

“Ano naman ang gagawin natin para makakuha pa 
ng witnesses? Wala akong gaanong kilala dito...”

“Don’t worry, I came up with just the perfect 
plan. Actually, ilang araw ko nang pinaplano ito 
with the help of Molly and Sarah. Sinasabi ko 
sa iyo ngayon para hindi ka masyadong magulat 
bukas.” She could detect mischief in his voice. 
         “What plan?” nae-excite na tanong niya.

“It’s a surprise.” Iyon lang at nagpaalam na ito sa 
kanya.

At ngayong palabas na siya ng locker area ay 
iyon ang nasa isip niya. Ano ang plano ni Dane? At 
bakit hindi pa ito nagti-text kung parating na ito? 
Naiiling na nagpatuloy si Shane sa paglalakad at 
liliko na sana sa hallway patungo sa side exit nang 
marinig niyang tinatawag ang pangalan niya sa 
paging system.

“Calling Miss Shanaiah O’Hara, please proceed 
to the main lobby.” Napahinto siya, nangungunot 
ang noo. Code Green ba sila at maraming paparating 
na pasyente na nangangailangan ng agad na tulong? 
Pero bakit siya lang ang ipinapatawag sa halip na 
mga doktor?
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Nagtataka man ay nag-about face siya, at muntik 
nang mabangga ang isang lalaking may hawak na 
video camera.

“Whoa, I’m sorry, Sir, but that’s not allowed.” 
malumanay na sabi ni Shane sa lalaki na paatras na 
naglalakad at kinukunan siya ng video. 

“We have permission, Miss.” Inilabas nito ang 
isang dokumentong may pirma ng direktor ng 
hospital at isa sa mga chief residents nila.  

Nangunot ang noo niya. Ihaharang sana niyang 
muli ang kamay sa lente ng video cam nang muling 
may magsalita.

“Please don’t mess with the camera, Miss 
O’Hara.” Noon niya na-recognize ang boses. It was 
Sarah, na isang surgical resident doon.

Naiiling na nagpatuloy siya sa paglalakad, at 
nakakailang hakbang pa lang siya nang pumailanlang 
ang isang tugtugin. It wasn’t familiar, but it sounded 
really good. It was a beautiful rock ballad sung by a 
man with a really nice, raspy voice.

Head down as I watch my feet take turns hitting 
the ground

Eyes shut, I find myself in love racing the Earth...
Binilisan niya ang paglalakad. Hindi niya alam 

kung bakit bumibilis din ang pintig ng puso niya 
ngayon. What is going on?

Nang marating niya ang nurses station, na nasa 
dulo ng malawak na lobby cum emergency area, ay 
napahinto siya sa nakita. Naroon ang karamihan 
ng mga nurses, interns, mga doktor at staff ng  
Saint John’s Health Center, at lahat ay may hawak 
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na heart balloons na iba-iba ang kulay. Sa gitna ng 
lobby ay nakatayo si Dane, may hawak na bouquet 
ng makukulay na tulips, at nakangiti sa kanya.
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ane...” hindi makapaniwalang sabi ni 
Shane. So, this is his grand plan? Ang 
pagpapaalam nito sa halos buong SJHC 

na boyfriend niya ito?
Hindi niya alam kung paano niya nagawang 

tuluyang makalapit sa binata. Ang sumunod na 
namalayan na lang niya ay hawak na nito ang isang 
kamay niya, habang inaabot sa kanya ang mga 
bulaklak.

“What’s this?” pabulong na tanong ni Shane. 
Iginala niya ang tingin sa paligid. Lahat ay nakangiti 
sa kanya pati na ang ilang pasyenteng kung hindi 
nasa wheelchair ay may kaladkad na dextrose at may 
hawak ding lobo. Lahat ng mga iyon ay na-X-ray niya, 
at lahat ay nakangiti sa kanya ngayon.

“Hey, I said I was going to get us witnesses, 
right?” nakangiting sabi ng binata, bago tumango 
ito sa mga nurses at humina ang tugtog. It was now 
a faint, yet still audible background. “So...” Dane 
smiled at her. “Here we are.”

“D
HCHAPTER 4



39PSachi BliSS

Tiningnan lang niya ito. Ang guwapo ni Dane 
sa suot na white button down shirt at faded jeans. 
Malayo sa napaka-formal na hot shot lawyer na 
nakasama niya noong isang linggo. 

Dane began talking in his deep, sexy baritone. 
At bagaman hindi ito sumisigaw, alam niyang dinig 
ng lahat ng naroon ang sinasabi nito. 

“We have known each other since college, right? 
We were from different majors but we both were on 
the school paper. I was a year ahead, and everyone 
knew me as this focused, determined, very attentive 
writer who never missed a single detail. Well, all 
that changed when you came into the room during 
our orientation for new staff members. Suddenly, I 
forgot what I was about to say, I didn’t realize it was 
my turn to speak, I think I even forgot who I was... 
because I was busy wondering who you were.”

Napakurap si Shane. Ano ito? Hindi na niya 
maalala ang pinagsasabi ni Dane. Hindi niya alam 
kung paano magre-react.

“She was so beautiful even then, very smart, and 
very very taken.”

There was a collective “Aaaww” from their 
audience.

“And since I hated the fact that she already had a 
boyfriend, I took out all my frustration and hurt by 
making sure she got a daily dose of the jerk that was 
Daniel Yamagata during those days. It was selfish, 
but I was a fool in love and couldn’t do anything 
about it. What’s worse was that she never even 
seemed to care. She was so unaffected. I should be 
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celebrating when she and her then boyfriend broke 
up, but I couldn’t bring myself to do that. With or 
without a boyfriend, Shane O’Hara still never gave 
me the time of the day,” patuloy ni Dane. Hindi nito 
inaalis ang tingin sa kanya.

“I left the Philippines with much regret, and a 
broken heart. Until I saw her here again years ago, 
but she still won’t have anything to do with me.” 
Humakbang ito palapit. “I was about to lose hope, 
but then destiny, God, fate – maybe all of them 
conspired to give this poor guy what he had been 
wishing and praying for all these years.”

“Dane...” Hindi niya alam kung ano pa ang 
sasabihin. Ano ito? Kung parte pa rin ito ng plano 
ni Dane, then ang galing nitong artista!

Pero bakit parang nasasaktan siyang maisip 
na acting lang nito ang mga nagaganap nang mga 
sandaling iyon?

“You have no idea how grateful I am when I saw 
you again, Shane...” madamdaming sabi ni Dane. 
“And this time, I am done playing games, I won’t 
be that childish, foolish a*shole you knew before. I 
won’t ever do anything that will make you go away 
again. Never.”

And I soaked in your love
And love is right in my path, in my grasp
And me and you belong
Parang nadadala na siya sa mga sinasabi ng 

lalaking ito. Parang totoo? Sana nga, totoo. “Dane, 
I am—”

Ngunit pinutol nito ang anumang sasabihin niya 
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sa pamamagitan ng marahang pagdikit ng daliri sa 
kanyang labi. Shane felt shivers through her at that 
warmth pressed against her slightly parted lips. 
Naaalala niya noong hagkan niya si Dane...

“And to be sure...” Iniwan ng daliri nito ang labi 
niya nang bumitaw sa kanya ang parehong kamay ng 
binata. Then to her disbelief, he got on one knee, as 
his eyes never took its gaze off her.

“Dane... what...what are you doing?” Pumiyok pa 
siya kahit pabulong na ang pagkakatanong.

Ngumiti lang ang binata. “I want to spend the 
rest of my life with you, if that’s okay,” sabi nito, bago 
inilabas mula sa kung saan ang isang magandang 
singsing na gawa sa platinum at diamonds. Ngunit 
ang tingin niya ay mas nakatuon kay Dane. 

Sasabog yata ang dibdidb niya sa kaba, at 
excitement.

“Shanaiah O’Hara, will you marry me?” Dane 
finally said as he held out the ring to her.

Hindi pa rin makapaniwalang naitakip niya ang 
kamay sa bibig. Baka kasi mapasigaw siya, kung hindi 
man mapahagulgol. Was this really happening? Kung 
acting lang ito, alam na niya ngayon na nakakaiyak 
pala ang pakiramdam ng hinahainan ng proposal!

Akalain mo iyon, sa dinami-dami ng mas 
maganda, sexy at wife material sa mundo, or at least 
sa Los Angeles, kung saan naglipana ang celebrities, 
ay siya pa ang napiling pakasalan ni Dane?

So, it might just be part of his plan to help her. 
But still...

“Shane?” tawag ni Dane sa kanya.
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Napakurap siya, bago tumingin dito na 
naghihintay ng sagot. Iginala din ni Shane ang 
tingin sa mga nakapaligid sa kanila. Everyone was 
mouthing for her to say Yes.

And she will. Dear God, she really will... say yes. 
To Dane.

She bit her lip. “Yes...” pabulong na sabi niya. 
“Yes, Dane,” ulit niya sa mas malakas na boses na sa 
panggigilalas niya ay tila maiiyak din. “I will marry 
you,” sabi niya habang nakatingin kay Dane na tila 
nabunutan ng tinik sa dibdib ang itsura. Mabilis na 
inilagay nito sa kaliwang ring finger nya ang singsing 
bago tumayo at mahigpit siyang niyakap. Around 
them, everyone cheered, clapped and whistled.

And asked for them to kiss.
But Dane didn’t want her kiss! Hindi ba at 

nang halikan niya ito nong isang araw ay ito pa ang 
lumayo?

Parang maiiyak tuloy siya nang maramdamang 
bumibitaw ang binata sa yakap niya. Ngunit bago pa 
siya nakapagprotesta ay nahigit siya nitong muli sa 
baywang habang ang isang kamay ay sapo ang gilid 
ng kanyang ulo. “Kiss daw.” He smiled mischievously.

“Yes,” wala sa loob na naisagot niya.
Tumaas ang isang kilay nito. “Yes? Really?”
Napairap siya. “I meant it’s okay for you to kiss 

me... if you want to.” May diin sa huling sinabi niya.
Dane leaned closer. “Of course I want to... you 

have no idea how much.” At bago pa siya may muling 
masabi ay nasakop nito ang labi niya. It was a kiss 
like no other. Ni hindi siya sigurado kung nahagkan 
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na siya nang ganoon sa tanang buhay niya. Dane’s 
lips moved over hers in such a gentle yet thorough 
manner, full of the intensity and passion she never 
imagined anyone was ever capable of giving for a 
kiss. 

And again, it wasn’t just a kiss. It was Dane, and 
his want, maybe need for his kiss. 

At unti-unti iyong pumupukaw muli sa 
damdamin niyang  matagal na panahon nang 
nahihimbing.

It was a kiss that could wake up an entire 
kingdom after being put to slumber for a hundred 
years.

And it was as if he have waited that long, for 
this kiss.

q
Sino ang mag-aakalang darating sa buhay niya 

ang pagkakataong ito?  
Kapwa man sila tahimik ni Shane habang 

binabaybay ang highway patungo sa County 
Clerk’s office ay kuntento at masaya naman ang 
pakiramdam ni Dane. Ang isang kamay niya ay nasa 
manibela, habang ang isa ay prenteng hawak ang 
kamay ng katabi. 

At bagaman abala ang dalaga sa pagmamasid 
sa mga nadadaanan nila ay wala din itong ginagawa 
upang bawiin ang kamay mula sa kanya.

“You okay?” tanong niya sabay sulyap sa katabi.
She smiled faintly. “I’m good.”
“Ang tahimik mo kasi.”
“Dati naman na akong tahimik.”
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Napailing si Dane. “You have to get used to 
talking more. Makulit at madaldal ang magiging 
asawa mo.” Hell yes, asawa. Husband. Spouse. Better 
half. Kung papayagan din lang siguro ng batas ay 
willing din siyang maging Mr. O’Hara. Napangisi 
siya sa naisip.

Napabuntong-hininga si Shane. “Right. You’re 
right.” Pinisil nito ang kamay niyang nakahawak 
dito. “And... thank you, Dane.”

Umarko ang isang kilay niya. “For what?”
“This...” Pinisil muli nito ang kamay niya.
“And this is.. what?”
“This is us,” sabi nito, tila nag-aalinlangan. “At 

d’un sa kanina. I mean, it was perfect. With the video 
and heart ballons, the music...”

Nangungunot na ang noo ni Dane habang 
nakapako ang tingin sa daan. Appreciated niya ang 
pagpapasalamat ng dalaga but he could do without it.

“Alam kong college pa lang tayo ay magaling ka 
nang magsulat pero ‘yung mga sinabi mo kanina... 
wow,” dere-derechong sabi ng babae, halata pa rin sa 
mababang boses nito ang pagkamangha.

Oh, how he loved hearing her talk. Ngunit hindi 
yata niya kayang basta tanggapin ang mga sinasabi 
nito ngayon. “Wow?” ulit niya.

“Wow, as in dalang-dala ako d’un ha. Ang galing 
mo, Dane.” She smiled at him. “You did great.”

Napabuga siya ng hangin. “I did great, huh?”
Tumango si Shane. “Yes. Kaya lang, sobrang 

ganda at mukhang mamahalin yata itong singsing, 
Dane. Sana hindi ka na lang gaanong nag-abala. It’s 
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beautiful, but—”
Okay, that’s it. Naiiling na mabilis na nagpalit 

siya ng lane at sa  ilang segundo lang ay nagawang 
ihinto ang sasakyan sa gilid ng highway, malapit 
sa entrance ng isang park. Nakakuyom ang isang 
kamao niya habang nakapatong iyon sa manibela. 
Nabitawan na din niya ang kamay ni Shane, na 
takang nakatingin sa kanya.

“Dane? Are you okay?”
Hinarap niya ang babae. Gusto niya itong 

alugin, sigawan, at sabihin ditong napaka-clueless 
at insensitive nito dahil sa mga pinagsasabi kanina 
pa. How could she really believe that all he’d been 
doing was an act? Na bahagi lang iyon ng ginagawa 
niyang pagtulong dito?

Pero ano pa nga ba ang aasahan niya? Kung 
sasabihin naman niya sa babae ang tunay na 
nararamdaman ay baka isipin nitong nagsasamantala 
siya sa sitwasyon.

Ilang segundong minasdan niya si Shane, bago 
nag-iwas ng tingin at ipinikit nang mariin ang mga 
mata. Pagdilat ay sunud-sunod ang paghinga niya 
nang malalim habang kinakalma ang sarili.

Pagkatapos ay muli niyang minasdan ang katabi. 
“Shane... ginawa ko ang lahat kanina para sa iyo, 
dahil gusto ko. At hindi ako umaarte lang. Okay?” 
It was the least he could tell her.

 Napakurap lang ito.
God, he could get lost in those huge hazel eyes. 

“And the ring... sa iyo talaga iyan. Huwag mong 
isipin na masyadong maganda o mahal.” Habang 
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nakatingin sa mukha ng babae ay hindi na niya 
napigilang mapangiti. “You are far more beautiful 
than this ring.” Itinaas niya ang kaliwang kamay 
nito. “And worth so much more...” he brought her 
hand to his lips. “Priceless, actually,” halos pabulong 
na sabi niya, hindi inaalis ang tingin kay Shane 
na magkahalo ang pagtataka at di-pagkapaniwala 
habang nakatingin lang sa kanya.

 Bago ito nakabawi at marahang tumango. 
“O-okay.”

“Good.” Binitawan niya ang kamay nito at 
muling hinarap ang manibela. Muli niyang ibinalik 
sa highway ang sasakyan at ipinagpatuloy ang pagda-
drive patungo sa kanilang susunod na destinasyon.

Tahimik si Shane hanggang sa marating nila ang 
colonial style building kung saan naroon ang office 
ng Registrar and County Clerk. Nanlaki ang mga 
mata nito nang marinig ang sinabi niya sa isang staff 
doon na kukuha sila ng marriage license.

“Ngayon na?” 
He grinned. “Oh yes, baby,” sabi niya at kinintalan 

ito ng halik sa sentido. Kinuha niya ang dalang mga 
envelope ng babae at ibinigay iyon sa staff kasama 
ng mga papeles niya upang i-check nito.

Kasunod niyon ay inabutan sila ng application 
forms na kapwa nila tahimik na sinagutan, at ibinalik 
sa staff pagkatapos. They were told to wait for an 
hour in the lobby for the processing. 

“You okay?” tanong niya nang kapwa na sila 
nakaupo sa couch doon. It was thirty degrees outside 
but Shane still wore a striped hoodie over her shirt. 
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“You cold?”
Tipid na ngumiti ito. “Lamigin lang talaga ako, 

don’t worry about me.” Dumerecho ito ng upo. 
“Hindi lang ako makapaniwalang narito na tayo at 
kumukuha ng marriage license.”

Minasdan niya ang mapapangasawa. “It is just 
a license. May 90-day validity iyon which means 
the ceremony should take place within that period.”

“Which means may ninety days ka pa para 
umatras,” bahagyang nakataas ang kilay na sabi nito.

He smiled mischievously. “I should be the one 
saying that, Shane.” Inilapit niya ang mukha dito. 
“Ako, sigurado ako dito. Eh ikaw?”

Sinalubong nito ang tingin niya. “One hundred 
percent sure. At hindi ako aatras.”

Napatangu-tango si Dane. “Then, be ready to 
spend the next ninety days with me.”

“I’m ready.”
“Iyong ninety days na iyon, parang prelude sa 

at least two years na dapat nating ipagsama para 
masiguro ang walang hassle na pagpapalit ng status 
mo dito.”

“I know that, Dane.” 
“You’re going to be married to me.”
“And you to me.”
“Ninety days to make sure you’re ready for this, 

Shane. ”
“What, we’re going to be... boyfriend and 

girlfriend first?”
Dane smiled, before he gently, lightly brushed 

her lips with his. “That, and so much more, future 
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wifey.”
He intend to make the next ninety days count. 

Dahil sisiguraduhin niyang sa loob ng panahong iyon 
ay hindi na nanaisin pa ni Shane na magkaroon ng 
expiration date ang pagsasama nila.
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artes ng umaga at mahigit isang linggo 
simula nang mag-propose si Dane at 
makuha nila ang kanilang marriage 
license. Shane still couldn’t believe 

that her problems were about to be solved and 
that she was set to marry the man she had never 
even imagined she would be with a month ago. 
Naninibago pa siya sa ideya na engaged na nga siya 
at may lalaki sa buhay niya. Ang mga kaibigan at 
landlords pa nga niya ang madalas ay nagpapaalala 
sa kanya ng existence ni Dane.

How could she not be aware of that man?
Sa nakalipas na linggo ay tatlong beses niya itong 

muling nakita. Ipinapasyal siya ni Dane sa mga lugar 
na hindi pa niya napuntahan sa loob ng tatlong taon 
na niyang paninirahan doon. 

They shared a motorcycle ride through 
Mulholland Drive, isang arterial road na tila 
nakapaikot sa Santa Monica Mountains at kung saan 
may napakagandang view ng downtown Los Angeles, 

M
HCHAPTER 5
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ng kalapit na San Fernando Valley, at ng Hollywood 
sign. Pati ang residential areas na sakop ng naturang 
daan ay sinuyod nila. Manghang-mangha siya sa 
nadadaanang mga bahay na tila nagpapaligsahan 
sa laki na nakalimutan na tuloy niya ang pagka-
conscious dahil yakap niya si Dane.

“Are we al... uhm... Dane,” untag niya dito habang 
hindi maalis ang tingin sa isang property. Tila iyon 
palasyo. “Hindi ba bawal na pumunta tayo dito?”

“Bawal? Check out those cars,” turo nito sa ilang 
sasakyang nauuna sa kanila. “Sa tingin mo ba, lahat sila 
may property dito? Nope. They’re paparazzis. At iyang 
mukhang palasyo na ‘yan, bahay ‘yan ni Paris Hilton.”

Habang patuloy sila sa pagtalunton sa mahigit 
dalawampu’t isang milyang sakop ng Mulholland 
ay kung kani-kanino pang bahay ng celebrities ang 
itinuro nito. May ilang pagkakataon pa ngang may 
artistang kumaway sa kanila, na ayon sa binata ay 
naging kliyente ng law firm nito.

Dane also took her to the Heritage Square, a living 
history museum where visitors get to experience 
Southern California during the Victorian era. 
May walong structures doon na magpapalimot sa 
sinuman na nasa twenty-first century na pala sila. 
May simbahan, railroad, at ilang private residences 
na lahat ay inusyoso nila ni Dane. At halos hindi nito 
binibitawan ang kamay nila.

“Hey, check this out,” sabi nito na tila batang 
excited sa kung ano ang ipapakita. Ngiting-ngiti ito at 
nagniningning ang mga mata. 

“Para ba iyang ‘yung pinto ng aparador sa Narnia?” 
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pakikisakay na lamang niya, huwag lang masyadong 
maramdaman ang pag-iinit ng pisngi dahil ang lapit ng 
mukha nito sa kanya.

He chuckled. “Much much better,” sagot ni Dane 
bago itinulak pabukas ang lumang pinto na gawa sa 
mabigat na klase ng kahoy. It creaked, and slowly opened 
to reveal a vast space and just several meters away, 
another structure – a railroad station. Marahang hinila 
siya ng fiance patungo doon.

Nagpalinga-linga siya. Hindi na niya makita ang 
kasama nilang mga guide, na pawang mga naka-period 
costumes at makukulit. “Baka hanapin tayo.”

He simply raised a brow, and Shane knew it was 
pointless to argue. Dinala siya ni Dane sa platform. “I’ve 
always wanted to do this... sayang wala tayong costume,” 
sabi nito bago naglandas ang isang kamay pababa sa 
kanyang baywang, habang ang isa ay nakahawak sa  
kamay niya.

Sa di-kalayuan ay papalubog na ang araw, at unti-
unti nang lumalamig. It was early October and days were 
getting shorter. Ngunit habang kasama niya si Dane at 
halos yakap siya nito, ay tila malayo pa sa pagtatapos 
ang araw na iyon.

They danced, to an unfamiliar but beautiful song 
that he hummed softly as he led her to their imaginary 
dance floor.

Nang sumunod silang magkita ay sa Santa 
Monica beach naman sila. They got on the nearby 
solar-powered ferris wheel and took in the elevated 
view of the city, before they watched the sunset on 
the pier and had dinner of every childhood fare they 
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missed—burgers, hotdogs and ice cream cakes.
Shane was still reeling from their last date, which 

was just two days ago. Kaya naman ngayong day-off 
niya ay nais muna sana niyang ipahinga ang isip 
at puso niya. Parang masyado siyang nag-e-enjoy, 
at natutuwa kay Dane. Hindi siya dapat gaanong 
ma-attach dito. Magaling lang itong artista at baka 
natsa-challenge lang sa kaso niya kaya ganoon na 
lang ang inilalaang oras sa kanya.

Hindi niya dapat hinahayaan ang sariling 
masanay sa atensyon nito. Pero kahapon lang, ay 
nag-text ang binata na may plano itong gagawin para 
sa day-off niya. Wala siyang ideya kung ano iyon, 
kaya ngayong may naririnig siyang tila tumatama 
sa bintanang malapit sa kama niya ay gusto niyang 
magprotesta. Ang aga pa!

Tinatamad na bumangon si Shane at tinungo 
ang bintana. May nagbabato ng kung ano doon mula 
sa labas, at nang buksan niya ay muntik pa siyang 
tamaan ng nilamukos na papel. Itinodo niya ang 
bukas ng bintanang sa labas ay kapantay na halos ng 
lupa. Ang pamilyar na bulto ni Dane ang bumulaga sa 
kanya, nakatalungko at nakangiti habang nakatingin 
sa kanya. 

“Good morning, babe. Nice hair.” He grinned 
May hawak din itong bungkos ng bulaklak.

She groaned. “Ano’ng oras na?” Kinuha niya ang 
cellphone. “Dane, six pa lang!”

“And you’re even more beautiful in the morning, 
kahit Super Saiyan ang buhok mo. And, you look hot 
when you’re mad.” He reached in through the iron 
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grills to pinch her nose. “Pa-experience naman ng 
bahay mo.”

Naiiling na pinalis niya ang kamay ng lalaki at 
tinalikuran ito. Madalian siyang nag-ayos ng sarili 
sa banyo bago tinakbo ang ilang baitang patungo 
sa side entrance sa basement flat niya. Muntik pa 
siyang mapasigaw dahil nakatayo sa labas niyon si 
Dane at halos idikit na yata ang katawan sa pinto. 
Muntik na tuloy silang magkabanggan. 

“Excited ka?” pabulong na sabi ni Shane habng 
inaatake ng mabangong amoy nito ang ilong niya.

“Always.” Muli itong ngumiti, habang nakatingin 
sa kanya.

Hindi malaman ni Shane kung ano ang gagawin. 
They stood so close and his scent, his smile and his 
eyes  were wreaking havoc to her senses. She stepped 
aside to let him in. “Pasok, kamahalan.”

He was still grinning as he stepped inside and 
watched her close the door. Pinauna siya nitong 
bumaba sa basement kung saan mabilisang inilabas 
niya ang lalagyan ng tinapay, peanut butter, pitsel 
ng juice mula sa ref at ang plastic container na puno 
ng instant coffee sachets.

“Help yourself. Maliligo lang ako. Mabilis lang,” 
sabi niya at tinungo muli ang bedroom area.

“Puwedeng sumabay?” tanong nito.
 Hindi niya nakikita si Dane dahil may wooden 

divider sa pagitan nila. “Ha ha,” sagot niya, nag-iinit 
ang pisngi. She could already imagine running her 
hands through his wet, soapy chest...

“Ha ha ka d’yan. I’m sure you’re already imagining 
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me naked under the shower, wrapped in soap suds 
and—”

“Shut up,” angil niya. How the hell did he know?
Tinawanan lang siya ni  Dane.  At ang 

nakakahalinang tawa na iyon ang huling narinig ni 
Shane bago pumasok sa banyo. In less than fifteen 
minutes, she was done. And before the half hour 
was over, she was already in her favorite straight cut 
faded jeans,  gray vintage shirt and a colorful striped 
scarf. Bitbit na  niya ang kanyang sling bag at suot 
na rin ang medyas. Muntik pang masamid si Dane 
nang makita siya.

“Twenty-seven minutes! Tell me you’re a ninja,” 
manghang bulalas nito bago iminuwestra ang 
nakaplatong sandwich at baso ng juice. “Kain na.”

“Sandali...” Kinuha niya ang sneakers mula sa 
rack at sinimulang isuot iyon.

“Let me,” ani Dane na hindi niya namalayang 
nasa harap na pala niya. Naupo ito sa nahilang bean 
bag at kinuha ang paa niya.

Napatanga lang si Shane sa lalaki habang abala 
ito sa pagsusuot at pagtatali ng sapatos niya. 

“Don’t think I didn’t notice you have some 
problems with your left hand,” saad nito habang 
abala sa pagtatali ng sapatos niya.

Napakurap lang siya. May carpal tunnel 
syndrome siya at bagaman ambidextrous ay mas 
apektado niyon ang kaliwang kamay niya kaya may 
mga pagkakataong tila wala iyong lakas upang gawin 
ang simpleng bagay gaya ng pagtatali ng shoelaces.

And she didn’t know Dane noticed. “Thanks.” 
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nasabi na lang niya. Dama niya ang pag-iinit ng 
pisngi. She felt embarrassed and vulnerable that 
this grown man had to get on his knees to tie her 
shoestrings. But it also felt strangely sweet and 
beautiful. 

“Okay na,” she squeaked. “Okay na, Dane.” 
tinapik niya ang pisngi nito.

Nakangiting nag-angat ito ng tingin, ngiting 
unti-unting nabura at napalitan ng mas seryosong 
expression siguro dahil ng na-realize din ng binata 
kung gaano sila kalapit muli sa isa’t isa. He looked 
as if he was studying her face, or searching for 
something on it. She’s not really sure.

Dahil ang sigurado lang siya sa ngayon ay ang 
nararamdamang papabilis na pintig ng kanyang 
puso, ang antisipasyon na hindi niya alam kung 
saan nanggaling.

“Shane...” he whispered as his face came closer, 
and his hand cupped the side of her face.

She gasped, and Dane must have mistaken her 
slightly open mouth for an invitation, which he 
gladly accepted. Hinagkan siya nito, bagay na hindi 
niya pinigilan. Ipinikit ni Shane ang mga mata at 
ilang sandali lang ay tumutugon na sa halik nito.

The kiss was gentle yet very thorough, and it 
reminded her of how he kissed her after he proposed. 
Sa ilang segundong magkalapat ang mga labi nila ay 
ilang segundo rin niyang nalimutan ang mga pag-
aalinlangan, at takot.                                                

But then she heard him call out her name in 
between the kiss, followed by a low moan. It sent 
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shivers through her, and also seemed to have jolted 
her awake. Mabilis ang ginawa niyang pagtulak dito, 
habang malakas na kumakabog ang dibdib at habol 
niya ang paghinga.

“We should go,” pabulong na sabi niya habang 
kinakalma ang sarili. Nauna na siyang tumayo at 
mabilis na ibinalot ang sandwich. Isinalin din niya 
ang juice sa commuter mug. “I’ll just finish this on 
the way,” hindi tumitingin kay Dane na sabi niya. 
Tahimik na nakamasid lang sa kanya ang binata. 

When she motioned for him to follow her out, 
he simply nodded and did as she ordered. Nang nasa 
labas na sila, pakiramdam niya ay nabawasan ang 
kabang nararamdaman niya.

But she could still feel her cheeks burning.
“Daniel! Shanaiah! Look at you two. Bagay na 

bagay talaga kayong dalawa.” 
Sabay pa silang napatingin ni Dane sa nagsalita. 

It was Mrs. Amelia Sarte Lebrecht, isang Filipina 
na nakapag-asawa  ng American-German college 
professor na si Mr. Wilhelm Lebrecht, na nasa 
wheelchair at katabi nito. Nakangiti rin ang 
nakatatandang lalaki sa kanila.

May isang taon na ring inaalagaan ng isang 
physical therapist ang matanda upang tuluyang 
bumalik sa dati ang function ng mga paa at kamay 
nito na apektado ng pagka-stroke. And that 
particular PT was right behind the old man.

As usual ay hindi maganda ang tingin ng PT sa 
kanya. Ito si Charisse, isa ding Filipina at dating 
nagtatrabaho sa rehabilitation department ng St. 
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John’s na ngayon ay nasa Cedars-Sinai Hospital na at 
suma-sideline din bilang private therapist ng ilang 
nagiging pasyente nito.

Nakangiting lumapit si Shane sa mag-asawa at 
nagmano. “Hey, love the color,” turo niya sa mag-
asawa na kapwa naggu-glow. Mukhang kagagaling 
lang sa ng mga ito sa paglalaklad. 

“Not as much as we love your color, Shaniah,” 
paputol-putol ngunit masiglang sabi ng matandang 
lalaki.    

“We can’t wait for the wedding!” mukhang 
excited ngang sabi naman ng matandang babae. 
“We just told Caroline last night and she said she 
must talk to you about your dress. Kaya asahan 
mong tatawagan ka niya one of these days,” tukoy 
nito sa anak

“You’re getting married?” sabat ni Charisse, 
nakataas ang isang well-plucked na kilay.

“Yes. That’s right,” tumatangong sabi niya bago 
tumingin kay Dane na nasa tabi lang niya. “Dane,. 
This is Charisse. Charisse, this is Dane—”

“Her excited, soon-to-be-husband,” agap ng 
binata, sabay akbay sa kanya. Naramdaman din ni 
Shane na hinagkan siya nito sa sentido. Tumalon 
yata ang puso niya.

Hindi bumababa ang kilay ni Charise. The 
woman never seemed to like her eversince, She’s 
not sure why. Sanay na siya sa pagkamaldita at 
pagmamataas nito. “You look familiar.”

Pinisil ni Dane ang balikat niya. “Really.”
“Yeah,” mataray na sabi ni Charisse. “You know 
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Jerome Chen?”
Dane slowly nodded. “Yes.”
“His daughter Nicole?” giit pa ni Charisse.
“Of course. We work together. She’s also a 

good friend.”  Muli nitong pinisil ang balikat niya. 
Ngunit may kung ano siyang nahalata sa paraan ng 
pagkakatukoy nito kay Nicole. At mukhang alam 
din iyon ni Charisse. Ngising aso ito nang bumaling 
sa kanya.

“I often see you guys during gatherings at the 
Chen estate in Hollywood Hills. You two look great 
together.”

“I think we should just let them go, Charisse. 
Mukhang may lakad pa sila.” Halata sa boses ang 
pagkainis ni Mrs. Lebrecht. Alam ni Shane na 
hindi rin gusto ng mag-asawa ang kaarogantehan 
ni Charisse, ngunit nabayaran na in advance ng 
anak ng mga ito ang serbisyo ng babae kaya hindi 
basta ma-terminate. “You two enjoy this lovely day,” 
nakangiting baling sa kanila ng matanda.

Nakangiting kumaway sila sa mag-asawa bago 
sabay tinungo ang sasakyan ni Dane.

Nang kapwa na sila nakaupo sa loob ng kotse ay 
hinawakan niya ang kamay ng katabi. “Dane, I’m so 
sorry about that... I mean, Charisse.” 

Napailing lang si Dane. “I know her type. At 
hindi ko alam kung bakit hindi nawawala ang mga 
taong gaya niya. Mga taong sa halip na magkaroon 
ng dagdag na malasakit sa kababayan ay nagiging 
ganoon pa.” Sumulyap ito sa kanya. “I saw how she 
looked at you.”
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She sighed. “I’m guessing it’s because she wanted 
the basement flat first. Na hindi pa available two 
years ago dahil inaayos pa. When she became Prof.
Lebrecht’s PT at nalaman niyang Filipina din ang 
nakakuha ng basement, at nagtatrabaho pa sa St. 
John’s na iniwan niya, nainis yata. She also seemed 
to resent the fact that my landlords treat me like 
their daughter, at close sa akin ang anak at apo ng 
mga ito. I could be wrong, though.”

“She has every reason to be jealous, and envious 
though,” panggagaya nito sa tono niya.

Napailing siya. “Oh, Dane...”
“Totoo naman.” He grinned. “You’re stunning, 

and beautiful, na effortless kahit under thirty 
minutes lang ang paliligo, pagbibihis at pag-aayos 
mo. Tapos, ikakasal ka pa sa isang guwapong gaya 
ko.”

 Naitirik ni Shane ang mga mata. “I knew it. It 
was all about you, huh.”

Natawa lang ito. “Seriously though, about what 
she said. ‘Yung kay Nicole Chen, she’s really just a 
good friend.”

“Dane, you don’t have to explain.” Tinapik niya 
ang braso nito.

“But you should—”
Tinakpan na niya ng kamay ang bibig ng binata. 

Nevermind if he’s driving. Binagalan tuloy nito ang 
pagmamaneho, habang panaka-nakang sumusulyap 
sa kanya, nakataas ang isang kilay.

She was so aware of the softness and warmth 
that was pressed against her palm, and she couldn’t 
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help thinking about what they shared earlier. 
Napabuga siya ng hangin.  

“It’s not that I don’t want to know anything 
about you. But...” Muli siyang napabuntong-hininga. 
“Sabihin na lang nating ayokong maging dahilan ang 
kung anumang malalaman ko, kung may girlfriend 
o prospect o constant date ka man, para umatras 
ako dito. Nagi-guilty na nga ako ngayon pa lang 
dahil pakiramdam ko, ninanakaw ko ang panahon at 
pagkakataon na dapat sana ay para sa iyo, at sa kung 
sinuman ang... ang nasa buhay mo. O gusto mong 
makasama. Hindi kita babawalang makipagkita 
sa kung sinuman, Dane. Just make sure I don’t 
hear of them. Well, given our worlds I probably 
wouldn’t know. Pero gusto ko lang linawin iyan sa 
iyo.” Marahang inalis niya ang kamay sa bibig nito. 
“Okay?” sabi niya, nakikiusap ang tingin sa binata.

Napakurap lang ito, na tila hindi lubusang 
nauunawaan ang sinabi niya. Ngunit mabagal na 
tumango ito. “Okay, Shane. Kung iyan ang gusto mo.”

She nodded. “Thank you, Dane.”
Napabuga ito ng hangin, parang hindi 

nagustuhan ang narinig. Parang resigned ang boses 
nito nang muling magsalita. “Anytime, Shane. Basta 
ikaw.” Sumulyap ito sa sandwich at commuter mug 
na nasa kandungan niya. “Now, eat. I’ll treat you to 
a more filling meal later.”


