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ummy!” ani Shanina habang sinisilip 
ang lalaking nakatayo sa ladder at 
nagpuputol ng sanga ng puno sa 
katabing bahay. “Oh, my gosh! My 

golly!” 
Nakasandong abuhin at cotton shorts 

ang lalaki at sa tuwing itataas nito ang itak 
at bahagyang nagsu-swing ang katawan ay 
nahahapit iyon sa pang-upo ng lalaki. Maging 
ang mga muscles nito sa braso at likod ay 
nagiging defined din. 

Napalapit si Shanina sa mga fountain 
bamboo na nagsisilbing bakod sa kabilang 
bakuran. Sumilip siya sa mga siwang niyon para 
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makita nang mabuti ang hindi pamilyar na lalaki. 
Kanina pa siya naroon. Magti-trim sana 

siya ng mga humahabang sanga at dahon ng 
box plant sa garden, pero naagaw ng lalaki ang 
kanyang atensyon. Kaya lang, nasa kabilang 
bahagi ito ng bakuran at hindi ito napapalingon 
sa gawi niya, hindi tuloy niya mabistahan ang 
mukha nito.

Alam ni Shanina na anim na buwan nang 
walang tao sa kabilang bahay dahil nag-migrate 
na sa ibang bansa ang dati nilang kapitbahay. 
Kilala niya ang katiwala na pumupunta sa 
kabilang bahay buwan-buwan, at sigurado siyang 
hindi si Tatang Gimo ang lalaki. Kilala rin niya 
ang anak ni Tatang at sigurado rin siya na sa 
patpating katawan ni Tonyo, kahit maglagi ito 
sa gym nang isang taon, imposibleng ma-achive 
nito ang katawang sinisilip niya ngayon. 

“Hoy!”
“Ay! Kabayong malaki, tumalon!” sigaw ni 

Shanina, napahawak sa dibdib bago nilingon 
ang taong nanggulat sa kanya. “Mommy naman!” 

Hindi magkamayaw sa katatawa ang ginang. 
“Ano kasi’ng sinisilip mo diyan, bata ka?” tanong 
nito. “Para kang nanunubok ng kung ano. 
Nakatulala ka at seryosong-seryoso.”
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“Shhh! Mommy! ’Wag kang maingay!” 
Hinigit ni Shanina ang Mommy Lourdes niya 
palayo, pero nilingon pa rin ang lalaki sa siwang 
ng mga kawayan bago tuluyang tumalikod.

“Ano nga ba kasi iyon?” anang ina na 
tiningnan din ang sinisilip niya. “Ahh, kaya 
naman pala,” anito bago tuluyang nagpaakay sa 
kanya palayo.

“May bagong boy yata sina Tita Elvie. 
At Mommy, in fairness sa boy, maganda ang 
katawan.” Ipinatong ni Shanina ang garden 
pruner na hawak sa bakanteng bangko, hinubad 
ang gloves, at ipinatong din iyon sa tabi. 
Nanghihinayang nga siya na hindi man lang 
lumingon ang lalaki, di sana’y nabistahan din 
niya ang mukha nito kung guwapo ba.

“Sino? ’Yung nagpuputol ng puno?”
Tumango si Shanina. Nakaupo na sila sa 

garden set, pero nakaharap pa rin siya sa kabilang 
bahay, nakatanaw pa rin sa lalaking busy sa 
ginagawa.

“Hindi boy iyan, pamangkin ni Elvie ’yan. 
Galing Canada, kadarating lang kahapon.” 

“Kahapon lang at updated na kaagad kayo?” 
natatawang komento ni Shanina. 

Kaya naman pala halatang hindi bilad sa 
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araw ang balat ng estranghero. May finesse ding 
kumilos ang lalaki. Hindi mo sasabihing lalamya-
lamya, pero alam mong kalkulado ang mga kilos 
nito, hindi barubal na animo tambay sa kanto.

“Siyempre bagong kapitbahay, marapat lang 
na kilalanin,” anang ina niya na bakas pa ang 
pagmamalaki sa boses.

Napatawa si Shanina. Hindi na niya dapat 
pagtakhan kung bakit marami na kaagad alam 
ang ina. Mommy Lourdes is a people person. Her 
personality is so bright and sunny that people 
naturally gravitate towards her. Laging nakangiti 
ang kanyang ina. Masayahin at mabiro. Dito niya 
nakuha ang ugali. Shanina is also chatty and easy 
to be with.

“Nasa Canada raw ang ama niya, pati ang 
ibang kapatid. May trabaho siya, pero sa bahay 
lang, sa Internet daw.” 

Napailing si Shanina. “Inalam n’yo na rin 
po sana kung single, may sakit, wala bang 
bisyo, magkano ang suweldo, anu-ano ang mga 
ari-arian,” may pagka-sarcastic na biro niya sa 
kausap.

Malapit siya sa mga magulang, solong babae 
kasi at bunso pa kaya naman na-spoil siya ng mga 
ito, maging ng dalawang kuya niya.
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“Interesado ka, anak? Ipakikilala kita.” 
“Hindi po! Mommy naman! Sarcastic po 

’yung pagkakasabi ko, hindi excited.” 
“Sus! Bakit kanina, parang tutulo na ang 

laway mo?” biro nito. 
Ganoon sila mag-usap, walang ilangan 

at filter basta sa kalokohan. Pero alam pa rin 
naman ni Shanina kung kailan dapat magpreno 
at magseryoso.

“Mommy! Curious lang po talaga ako!” aniya, 
muling nilingon ang lalaki na nakalipat na sa 
kabilang puno. Iyon naman ang binabawasan 
nito ng mga sanga.

“Basta ipapakilala kita.” Mukhang excited na 
excited pa ito. “Sa tinagal-tagal, mukhang may 
nakakuha rin ng atensyon ng anak ko!” 

Napatawa si Shanina. Napasama pa yata ang 
pagbibiro niya at ang pagkahuli ng ina sa pag-
oobserba niya sa lalaki. 

Vocal ito na dapat na siyang mag-asawa. 
Hindi na raw kasi siya bumabata. Ang dalawang 
kuya niya ay parehas nang may pamilya, siya na 
lang ang naroon sa bahay nila. Madalas siyang 
biruin ng ina na gusto na raw ulit nitong masolo 
ang daddy niya kaya humanap na raw siya ng 
mapapangasawa at nang makalayas na siya sa 
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bahay nila.
At hindi lang yata talaga biro iyon dahil 

naroong i-blind date siya nito sa anak ng mga 
kumare at kalaro nito sa mahjong. Pero ano ang 
gagawin niya, eh, sa talagang walang makapukaw 
ng interes niya?

“Good morning, my ladies,” bati ng Daddy 
Pete niya. Lumapit ito sa kanila, hinalikan ang 
mommy niya sa pisngi, siya naman sa noo. “Agang-
aga ay mukhang may pinagdidiskusyunan 
kayong mag-ina.”

Kasunod ng ama niya si Ate Tess, ang ever 
reliable na kasambahay nila. Bitbit nito ang 
breakfast tray at ipinatong iyon sa mesa. 

Nakagawian na nila na tuwing weekend at 
walang pasok ay doon sila sabay-sabay na nag-
aagahan sa garden. Sabado nang araw na iyon; 
walang pasok sa school, wala ring lakad ang 
daddy niya at mamayang hapon pa ang ‘session’ 
ng mommy niya sa mahjong. Kaya ngayong 
umaga, susulitin muna ni Shanina na makasabay 
kumain ang dalawang pinakamahahalagang tao 
sa buhay niya nang hindi nagmamadali sa oras.

Bukas ay tiyak na mas masaya dahil naroon 
ang pamilya ng dalawang kuya niya. Sunday 
is family day sa bahay nila. Kahit anong busy 
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ay isinisingit iyon ng pamilya nila. Gusto ng 
kanyang mga magulang na malapit dito ang mga 
apo at maging malapit ang loob ng mga bata sa 
bawat isa.

Shanina smiled. Maaari ngang single siya, 
pero hindi siya malungkot. She has a perfect 
family life. At gusto niyang kung may idadagdag 
siya sa masayang pamilyang ito, iyong walang 
angst sa buhay, iyong katulad niyang madaling 
kausap, masayahin, at walang kung anu-anong 
baggage na dala. 

Masama bang maging mapili pagdating 
doon? 

Palagay naman niya ay hindi. Entitled siya 
roon. She knew herself. She knew what she could 
bring to the table. She was just making sure that 
the person who would sit across her deserves to 
dine with her. 

“Naku, Daddy! Ang anak mo, mukhang 
interesado kay Joseph. Nakita kong nanunubok 
kanina. Seryosong-seryoso sa pagsilip!” anang 
ina niya habang ipinagtitimpla ng kape ang 
asawa.

Ang dyaryong inuumpisahan nang buklatin 
ng ama ay muli nitong naibaba, “Siya nga?” 
seryosong tanong nito.
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“No, Dad! Masyado lang pong exaggerated si 
Mommy,” aniya, pero hindi naman napigilan ang 
sariling sulyapan ang lalaki sa kabilang bahay, na 
Joseph pala ang pangalan.

“Hayaan mo ang anak mong makatagpo ng 
lalaking nararapat sa kanya, Lourdes. ’Wag mo 
siyang madaliin,” anang ama niya na muling 
itinaas ang dyaryo at itinuloy ang pagbabasa. 

“Hu! Ayaw mo pa lang talagang pag-asawahin 
iyang bunso mo. Baka tumandang dalaga iyan, 
sige ka.”

Napatawa na lang si Shanina. Wala sa 
konsentrasyong dumampot siya ng toasted bread, 
nakatingin pa rin sa kabilang bahay, sa lalaking 
ngayon ay nakatagilid. Kita niya ang profile nito. 
Straight noseline, strong jaw, thick eyebrows. 
May kalayuan pa ito at profile pa lang ang 
nakikita niya, pero kaakit-akit na. Paano na lang 
kapag nakaharap at nasa malapitan ang lalaki?

 Sinundan ni Shanina ng tingin ang pag-angat 
at pagbaba ng itak na hawak nito, ang bahagyang 
pag-swing ng katawan, at ang pagpupunas nito 
ng pawis sa noo.

“Mmm, yummy talaga,” komento ni Shanina, 
sabay kuha sa fresh orange juice at ininom bago 
muling itinutok ang atensyon sa lalaki sa kabila.
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“Alin ang yummy? ’Yung nasa kabilang bahay? 
Ay naku, Shanina. Lalo na kapag nakaharap at 
nakausap mo siya. Baka makalimutan mong 
dalagang Pilipina ka,” ani Ate Tess. 

“Gan’on?!” nakataas ang kilay na tanong ni 
Shanina, nakatingin pa rin sa lalaki sa kabila.

“Anak, hindi ka pa interesado n’yan, ha,” 
nanunudyong sabi ng mommy niya.

2
“Oh, hello there,” bati ni Shanina sa batang 

babaeng nakasilip sa siwang ng mga kawayan.  
Linggo noon at katulad ng nakagawian, 

naroon ang mga pamangkin niya. Kalaro niya 
sa garden si Noah, ang kapatid nitong si Krystal, 
at ang isa pa niyang pamangkin na si Mikaella, 
habang ang mommy at mga hipag niya ay busy 
sa pagluluto sa loob ng bahay. 

Ang daddy at mga kuya niya ay tiyak na 
nasa game room, naglalaro na naman marahil 
ng billiards habang pinagtatalunan ang current 
events at ang mga batas na apektado sa mga iyon. 
Hindi na talaga maihihiwalay sa ama at mga 
kapatid niya ang pagiging abogado ng mga ito. 

Siya ang laging naaatasang magbantay sa 
mga pamangkin. At wala naman iyong kaso sa 
kanya. Natural na mahilig sa bata si Shanina. 
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Naglalaro sila ng bola sa malawak na bakuran 
nang tapikin siya ni Mika at ituro ang batang 
babae na nakatingin sa kanila.

“Hello!” nakangiting sagot ng bata. Naka-
pink na blouse ito with matching shorts na may 
mukha ni Hello Kitty. Ang kulot na buhok ay 
nakapuyod sa magkabilang gilid ng ulo. Ang 
malalantik na pilik-mata ng bata ang unang 
nakakuha ng atensyon ni Shanina. The little girl 
was pretty. Aside from her eyes, she had a cute 
little pointed nose and thin lips. Her cheecks 
were naturally rosy. 

“You’re so cute. What’s your name?”
“My name it Chetty Ann A..... A..... Avalet,” 

anito, halatang proud sa pagkakasabi ng 
pangalan.

Napangiti si Shanina. Alam niyang hindi iyon 
ang tamang pronounciation ng pangalan ng bata, 
“And how old are you, sweetie?”

“I am two.” 
Muling napatawa si Shanina dahil kahit two 

ang sinabi nito, kung pagbabatayan ang nakataas 
na daliri ay three na ang bata.

“Tita Shan, hindi s’ya marunong magbilang?” 
tanong ni Mikaella, anak ng pangalawang kuya 
niyang si Arvin. Four years old na ito, nursery na 
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kaya maalam na ng basic arithmetic.
“Baby pa siya, Mika. Hindi pa siya nag-aaral 

kaya hindi pa siya maalam magbilang.” 
“Bakit po si Krystal, noong three siya, maalam 

na siyang magbilang?” sabat naman ni Noah, 
anak ng panganay na kapatid niyang si Samuel. 
Seven years old na ito, habang si Krystal naman 
ay kalilimang taon pa lang. “Baka hindi siya 
tinuturuan ng mommy niya.”

“What you tay?” nakakunot-noong tanong 
ng bata. Naglipat-lipat ang tingin nito sa kanya 
at sa mga pamangkin niya. 

Napakunot-noo rin si Shanina pero dagli 
niyang naalala na nasabi ng mommy niya na 
galing Canada raw ang nakatira sa kabila.

“Where are you from, sweetie?” 
“Va-couver,” bibong sagot nito.
Vancouver. Tama siya. Kaya siguro hindi nito 

maunawaan ang pinag-uusapan nila. 
“Where’s your mom and dad?” ani Noah.
“Daddy intide,” anito, itinuro ang bahay.
“Chelsy! Chelsy Ann!” sabi ng baritonong 

boses na umagaw sa atensyon nila. Ang batang 
kausap niya ay nanatili naman sa harapan nila, 
lumingon lang sa lalaking tumawag dito.

“Daddy!” sagot ng bata sa lalaking lumabas 
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sa pintuan. 
Ito iyong lalaking nagpuputol ng sanga at 

mga dahon kahapon!
“Chelsy, what did I tell you about going out of 

the house?” Magkasalubong ang mga kilay nito 
habang naglalakad palapit sa paslit. 

Pero naman! Kung ganito ang itsura ng galit, 
araw-araw itong gagalitin ni Shanina! Kahit 
nakakunot ang noo at salubong ang mga kilay, 
makaagaw-pansin pa rin ang lalaki. Those 
piercing eyes, pointed nose, and thin lips! 

Nakagat ni Shanina ang ibabang labi.  
He was the ruggedly handsome, the man 

version of the cute toddler in front of her.
“Torry, Daddy..”
Nakaramdam ng panghihinayang si Shanina. 

Minsan na nga lang siya magkainteres sa lalaki, 
sa hindi pa puwede. Napailing siya. Bakit hindi 
iyon nasabi ng mommy niya kahapon? Excited 
ipakilala sa kanya si Joseph, eh, may pamilya na 
pala ang lalaki.

“Daddy, can I make new fwends?” Inilagay ng 
bata ang dalawang kamay sa likod, pinagsalikop 
iyon at saka tiningala ang ama. 

Napangiti si Shanina. “Adorbs...” 
Chelsy was really adorable. Pagtatakhan 
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niya kung mahihindian ni Joseph ang anak kung 
ganoon ang paraan ng pagkakasabi nito.

Napatingin ang lalaki sa kanila, wari ay noon 
lang napansin na sa kabila ng mga puno ng 
kawayan ay may ibang tao. 

“Hi,” bati niya sa lalaki. “I am Shanina Ritual, 
your friendly neighbor. My mommy said that you 
just moved here. Welcome to the neighborhood. 
I saw your kid looking at us. We are playing. If 
you will let her, I could look after her. I think it 
would be beneficial to your daughter if she will 
meet other kids near her age. She can adapt and 
settle much faster in her new surrounding if she 
has other kids to play with.”

“Filipino ako, puwede kang mag-Tagalog,” 
sagot ni Joseph, nawala na ang pagkakakunot ng 
noo pero seryoso pa rin. 

“Ah, okay.” Natawa si Shanina, “Akala ko 
katulad ka ng ibang Pinoy na doon pinanganak 
kaya hindi maalam ng native language.”

Hinigit ng batang babae ang laylayan ng 
t-shirt ng ama nito. Nilingon naman ng lalaki 
ang anak, “Pleet, Daddy. Pleet.”

“I have things to do inside, Chelsy,” 
malumanay na sagot ng lalaki. His features 
suddenly became softer.
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“But I wanna pay, Daddy,” anang bata. Puno 
ng luha ang mga mata, lumingon ito sa kanila, 
bago muling tumingin sa ama.

“Look, ah, Joseph, right?” nakangiting 
singit ni Shanina, “Alam ko ang pangalan mo 
kasi nasabi na ni Mommy sa akin. Si Mommy 
Lourdes—brown eyes, smooth, rosy skin, pointed 
nose, straight hair—the same pretty but a little 
bit older version of me?” 

Umangat ang sulok ng mga labi ni Joseph. 
For the first time since he looked at her, his 
passive eyes showed emotion. Amusement. And 
that brought a tingling sensation to Shanina’s 
stomach. 

“Anyway, I assure you I will look after her. 
Kawawa naman ang bata. Hindi naman kami 
aalis dito, puwede mo pa rin siyang silipin from 
time to time. I know hindi mo pa ako kilala talaga, 
but I can assure you, mabuti akong tao.”

“Kilala kita.”
“Oh?” Napakunot-noo siya.
“O, Joseph, I see you met my daughter. 

Siya ’yung sinasabi ko sa ’yo kahapon,” sabi ng 
mommy niya na kalalabas lang ng bahay. “Bakit 
diyan kayo sa may halamanan nag-uusap? 
Come over, dito na kayo mag-usap.” Napatingin 
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ang mommy niya sa batang katabi ni Joseph. 
“Oh, hi there, Chelsy! You want to play with my 
grandchildren? They have a big doll house inside 
the game room. You want to come?”

Tumingala ang bata sa ama. “Daddy, pleet?”
Napangiti muli si Shanina. Those pleading 

eyes; kung siya ang titingnan nang ganoon, 
siguradong hindi niya matatanggihan.

Bumuntong-hininga si Joseph. Tumingin ito 
sa kanya at sa mommy niya. “I hope we’re not 
imposing ourselves.”

“Oh, you’re not. Come on over,” aya ng 
mommy niya.

Tumango si Joseph bago niyuko ang anak. 
“Come, I will let you meet new friends,” anito na 
sinagot ng bata ng talon at pagyapos sa binti nito. 

“Mommy, sa kanya mo po ako ipapakilala, 
eh, may pamilya na pala,” sumbat ni Shanina 
nang makayo na sa kanila ang mag-ama. Kunwari 
ay nang-aaway ang tono niya pero ang totoo ay 
nanghihinayang siya. 

“Single siya, anak. Iba na ang ikot ng mundo 
ngayon, hindi na lang babae ang iniiwan matapos 
anakan,” tugon ng mommy niya na nginitian pa 
siya bago tumalikod at dali-daling pumasok ng 
bahay.
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Napamaang si Shanina. Kung hindi pa 
marahil sa pagtakbo ng mga pamangkin niya 
pasunod sa lola ay hindi pa kaagad siya makaka-
get over sa sinabi ng ina. 

Pagpasok niya ay eksaktong pasok din ng 
mag-ama sa main door. Ang mommy naman niya 
ay dagling ipinakilala ang mga bata sa isa’t isa.  

“Familiar ka. Nagkita na ba tayo dati?” untag 
ni Shanina kay Joseph. 

Kaninang nasa garden sila ay gusto niyang 
itanong iyon sa lalaki. There was something 
achingly familiar about him. Hindi lang niya 
maalala at hindi rin niya maisip kung saan niya 
ito nakita.

“Dati. Liceo.”
Shanina looked at him intently. Anong 

uring sagot ba iyon? Bakit hindi ayusin ang 
pangungusap. Connect the dots? 

“Will you please elaborate?”
“Same class.”
Kung hindi lang interesante ang lalaking 

kaharap niya, kahit na ba sabihing guwapo, 
malamang naasar na si Shanina. Sinabi nang 
elaborate, iyon ang isinagot sa kanya? 

“Elaborate further, please.” Nakakunot-
noo na siya. Kilala niya lahat ng classmates 
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nila, nagge-get together pa nga sila taun-taon. 
Kung classmate niya ito, imposibleng hindi ito 
nakasama doon. 

“John Joseph Alvarez.”
Sinabi nang elaborate further, ganoon pa rin 

ang sagot sa kanya. Naman! Guwapo nga, ang 
gulo namang kausap. 

But his name rang a bell. Tinitigan niya itong 
mabuti. Nakatitig din ito sa kanya. Kung siya ay 
naguguluhan, ang lalaki naman ay halatang 
natatawa sa kalituhang nasa mukha niya. A 
shadow of a smile hovered on his lips. At gusto 
ni Shanina na makita kung ano ang magiging 
itsura ng lalaki kapag tuluyang ngumiti. 

Inilagay niya ang kamay sa baba, “Hmm.” 
Pinaliit niya ang mata at muli itong sinipat. At 
nahigit ni Shanina ang hininga nang ang ngiting 
inaantay niya ay sumilay sa mga labi ng kaharap. 

“Third year,” dagdag-impormasyon nito na 
hindi kaagad na-process ng utak ni Shanina. Na-
stuck na yata dahil sa ngiti ng lalaki.

“Ha?” Kumurap siya para ma-distract sa ngiti 
ng lalaki at makapag-focus sa topic nila.

“Classmates tayo, third year.”
“Ahhh!” Naitakip ni Shanina ang kamay sa 

bibig na bahagya pa ring nakaawang. Naalala na 



20 My Not So Ideal Man

niya! Transferee ito noong third year sila. Isang 
taon lang nila ito naging kaklase. 

Napatawa si Shanina. 
Bigla ay naunawaan na niya kung bakit 

ganoon ito katipid magsalita. Aloof ito noong 
high school. Kahit anong daldal niya, napakatipid 
nitong sumagot. Laging one-liner, o kung 
makukuha sa tango, iyon lang ang isasagot nito. 
Noon pa man ay interesado na siya sa lalaki. 
Nagtataka siya kung bakit ganoon ito makitungo 
sa kanila. Wala itong masasabing kaibigan noong 
high school. Hindi sumasama sa kanila, kahit 
pa noong hindi sila pumasok sa school noong 
intrams. Ang sabi pa nito noon ay uuwi na lang 
ito kaysa maggala.  

Naging seatmate niya si Joseph sa loob ng 
isang grading period, at pinilit niyang alamin 
kung ano ang hugot nito sa buhay. Pero talagang 
suplado at aloof ito. Hanggang sa mawalan na 
lang sila ng balita ay hindi niya alam kung bakit 
ganoon si Joseph. He was always keeping to 
himself.

“Hindi ka pa rin nagbabago. Ilang taon na 
ang lumipas, matipid ka pa ring magsalita.” 
natatawang komento niya. “Bakit bigla kang 
umalis? Nawalan na kami ng balita sa ’yo mula 
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nang umalis ka rito. Anyway, kumusta ka na? 
Kami rito ganito pa rin, wala halos pinagbago.”

“Okay lang ako. At halata ko nga na wala 
pa ring nagbago sa ’yo,” nakangiting sagot nito. 
Ngiting muli na namang nang-distract kay 
Shanina.

“Magkakilala kayo?” singit ni Mommy 
Lourdes na bagong lapit sa kanila.  Kasama nito 
ang mga bata kanina, pero ngayon ay wala nang 
kasama ni isa.

“Kilala ko pala siya, Mommy. Naging 
classmates kami n’ung third year.”

Ngumiti ang ina; ngiting aakalain ng hindi 
nakakakilala rito na harmless. Pero dahil kilala 
niya ang ina, alam niyang sa likod ng ngiti 
nito ay naroon ang panunudyo. Tiyak na may 
kalokohang naisip ang kanyang ina.

“Hindi na pala ako ang dapat magpakilala 
sa kanya sa mga kuya mo kung ganoon. Ikaw na. 
Kaya mo na ’yan. Naroon sila sa game room. Sila 
muna ang titingin sa mga bata.”

Kung ang mommy niya ay itinutulak siya 
sa pag-aasawa, ang ama at mga kuya niya ay 
protective naman sa kanya pagdating doon. At sa 
kauna-unahang pagkakataon, biglang kinabahan 
si Shanina na magpakilala ng lalaki sa mga kuya 
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niya. Kabang hindi rin niya alam kung saan 
nagmula.

Napasulyap siya sa lalaking kasabay 
maglakad papunta sa game room. His handsome 
face passive, his magnificent body his t-shirt 
could barely hide, he was relaxed. Pero kahit na 
seryoso ito at wala na ang ngiti sa mga labi, hindi 
maintindihan ni Shanina kung bakit na-stuck na 
yata sa dibdib niya ang pakiramdam na idinulot 
nito roon kaninang nginitian siya. 

Naramdaman yata ni Joseph na nakatingin 
siya dahil lumingon ito bigla.

“Bakit?” Nakakunot-noo ang binata, pero 
parehas ang epekto sa kanya ng seryoso at 
nakangiting mukha ng lalaki. 

“Oh. Nothing, really.” Sinabayan pa niya 
iyon ng kibit-balikat. Wala namang dahilan 
para kabahan ang dalaga. It was not as if 
ipapakilala niya sa ama at mga kuya ang kanyang 
mapapangasawa. 

Pinipilit isiksik ni Shanina sa isip na classmate 
niya si Joseph. Wala itong malisya.
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akaupo sa bench si Shanina, nakapikit 
at nakatapat ang mukha sa pang-

umagang araw. Katatapos lang niyang 
mag-jogging at nagpapahinga siya. 

Karaniwang tuwing weekend ay nagjo-
jogging siya, kasama ang kaibigan na si 
Jeraldine. Pero may lakad daw ito kaya nag-iisa 
siya ngayon. 

Tahimik pa ang paligid. May manaka-
nakang jogger din siyang nakasalubong kanina. 
Farm-to-market road talaga ang purpose ng 
sementadong kalsada sa gitna ng palayan, pero 
naging pasyalan tuwing umaga at hapon dahil 
sa sariwang hangin at magandang tanawin. 
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Karaniwang ruta rin iyon ng mga ordinaryong 
mamamayan na nag-eehersisyo at ng mga atleta 
sa kanilang lugar.

“Napping?” 
Pagmulat niya ng mata ay ang nakakunot-

noong mukha ni Joseph ang kanyang nakita. 
“Good morning. Hindi ako natutulog, ano! 

Nagpapahinga lang,” nakangiting turan niya. 
Well ,  kahit  sino naman ay talagang 

mapapangiti kapag ang maamong mukha ni 
Joseph ang mamumulatan. Nakakunot-noo 
man ito, hindi maikakailang may kakaibang 
panghalina ang lalaki.

Interesting. Really interesting.
Kanina paglampas ni Shanina sa bahay ng 

mga ito ay sinilip niya kung may makikita siyang 
tao, pero saradong-sarado pa ang bahay, walang 
palatandaan na may gising na sa loob. 

But clearly, he’s also an early riser. Baka 
nga nauna pa itong nagising at nag-jogging sa 
kanya. His Adidas tee was soaking wet, outlining 
his defined body underneath the shirt. Her 
wandering eyes travelled lower to his strong 
legs that were exposed from his sports shorts. 
Papasa itong model ng running gear ng Adidas. 
At kahit iba ang paborito niyang running gear, 
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kung ito ang magiging model, baka mag-switch 
si Shanina ng brand.

“Pahinga kaagad? Pinawisan ka na ba?” His 
expression was deadpan.

Napatawa si Shanina. Habang curious siya, 
si Joseph ay mukhang nagtatanong lang para 
may mapag-usapan sila.

“Pinawisan na ’ko! ’Wag kang ano!” naiiling 
na saad niya. “Hindi uso sa akin ang salitang 
haggard. At hindi ko kasalanang looking fresh 
and fabulous pa rin ako kahit na pagod na.”

Kasabay ng pagsungaw ng amusement sa 
mga mata ni Joseph ay ang pagguhit ng ngiti 
sa mga labi nito. “Not even a bit,” naiiling na 
tugon nito. 

Sa kabila ng distraction sa biglang pagngiti 
ng binata ay napakunot-noo si Shanina. 

Tumayo siya, namaywang at lumapit dito, 
“Anong not even a bit? Hindi ako fabulous? 
Hindi ako fresh?” nakataas ang kilay na untag 
niya. Pero gusto niyang magsisi sa paglapit sa 
lalaki. Kasi naman! Pinawisan na ito, pero bakit 
ang bango pa rin? 

“Not that,” natatawang naiiling na sabi ng 
lalaki.

“Eh, ano nga? Linawin mo.” Humalukipkip 
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si Shanina. Her heart was beating fast—faster 
than when she was running in the pavement 
awhile ago. Ngayon, alam na niyang mas 
matinding exercise pala sa puso niya ang 
paglapit sa binata. Hindi na siya magjo-jogging, 
tutunganga na lang siya sa harapan nito. 

Shanina smiled at that wayward thought.
“You did not change, not even a bit.” Lalong 

lumapad ang pagkakangiti ni Joseph.
Pinaglabanan niya ang ngiting gustong 

isukli sa binata. Gosh! Totoo nga yata. She was 
acting like the high schoool girl that she was 
once. The same young, inexperienced girl who 
could not contain her interest and amusement 
with Joseph. 

Niyuko ni Shanina ang sarili bago tumingin 
sa binata. “Hindi ako nagbago? Hindi ako 
lumaki? Mukha pa rin akong high-schooler?” 
biro niya. 

Pero ang totoong intensyon niya ay 
libangin ang sarili mula sa mga kalokohang 
nagsasalimbayan sa kanyang isip. Ngayon lang 
niya ulit nakita si Joseph makalipas ang matagal 
na panahon, pero kung anu-ano na kaagad ang 
naiisip niya. Kailangan niyang magpreno. 

Hindi naman sumagot ang kausap, bagkus 
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ay tinawanan lang siya. And his laughter made 
her heart flutter. 

Naman! Paano siya magpepreno kung 
kailangan niyang magsalita nang magsalita? 
Dahil kung hindi, alam niyang mapapatunganga 
talaga siya sa lalaki. 

“Alam mo, nakakaloka kang kausap. 
Napakatipid mong magsalita. Iniisip ko kung 
lumampas na ba nang ten words man lang 
ang mga sinabi mo kada pangungusap. Parang 
hindi yata,” saad ni Shanina na hindi na naman 
sinagot ni Joseph. Tumawa lang ito muli. 

“Kung hindi uso ang salitang ‘haggard’ sa 
akin, sa ’yo naman, hindi uso ang ‘elaborate.’ 
At kapag ko ang kausap mo, kailangan mong 
mag-elaborate.” Nagbawi siya saglit ng tingin sa 
lalaki. Bumalik siya sa pagkakaupo sa concrete 
bench. 

Distancia amiga, paalala niya sa sarili.
“Hindi ka pa rin talaga nagbago.” Ang ngiti 

ni Joseph ay nasa mga labi pa rin. 
“Bakit naman kasi ako magbabago? Wala 

namang mali sa personality ko. At saka hindi 
naman ako magiging Miss Friendship n’ung 
third year tayo kung masama ang ugali ko. Voted 
kaya ako ng buong section natin. So walang 



28 My Not So Ideal Man

reason para magbago ako.” 
Umiling si Joseph pero nakangiti pa rin. 

“Miss Friendship? Most talkative ka, di ba?” 
Itinaas nito ang water bottle na dala saka 

uminom ng tubig. Pero kahit bahagyang nakataas 
ang mga mata ay nanatiling nakahinang sa 
kanya. 

Napalunok si Shanina. Parang gusto niyang 
mainggit sa water bottle na mahigpit na hawak 
ni Joseph.

Kasi naman! Those squinting, amused eyes, 
those thin lips against the water bottle, and 
the movement of his adam’s apple! Pawisan pa 
ang lalaking ito! Wala ba talaga itong pangit na 
anggulo? Hustisya!

Hindi maihiwalay ni Shanina ang mata 
rito, napako na iyon nang tuluyan sa lalaking 
kaharap. Such an interesting, rare specimen of 
a man. 

Rare, dahil sa dami ng inireto ng mommy, 
kay Joseph lang siya halos natulala. At effortless 
pa iyon, ha. Nagkukuwentuhan lang sila, ni 
walang pahaging na sadyang nagpapa-cute ang 
lalaki sa kanya.

Inabot din niya ang water bottle na dala 
at uminom. She suddenly became thirsty. At 
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sa kauna-unahang pagkakataon, nawalan ng 
sasabihin ang dalaga. Kaya kahit na naibaba na 
ni Joseph ang bote nito, at hindi na rin umiinom 
si Shanina, hindi niya inaalis ang pagkakalapat 
ng bote sa mga labi. Iniisip pa niya ang huling 
sinabi ng lalaki. 

“Kung Miss Friendship ka sa classmates 
natin, Most Talkative ka naman noon sa mga 
teachers natin. Natatandaan kong napatayo 
ako dahil sa kadaldalan mo,” patuloy ni Joseph, 
bakas sa boses ang pagbibiro. Ang mga mata 
nito ay nakatitig din sa kanya, at kung kanina ay 
amusement lang ang naroon, ngayon ay waring 
pinag-aaralan din siya ng lalaki. 

“O, nangyari ba iyon? Hindi ko tanda...” 
pabirong sagot ni Shanina.

Mula sa mukha niya ay bumaba ang mga 
mata ni Joseph. Mabilis nitong pinasadahan 
ang kabuuan niya bago muling tumingin sa 
kanyang mukha. 

Nakagat ng dalaga ang labi. Ramdam niya 
ng pag-iinit ng mukha. Hindi niya inaasahan 
iyon. Nobody made her blush and be conscious 
of herself before.

“You remember, don’t you?” nakangiti pa 
ring tanong ng lalaki.
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Inoobserbahan nga siya nitong mabuti… 
katulad ng pag-oobserba niya rin sa lalaki. 
Naramdaman niya ang lalong pamumula ng 
mukha. Pero imbes na iiwas ang mga mata, 
lalo niyang sinalubong ang tingin ni Joseph. 
She might be blushing because of him, but she 
would not hide from him.

“Actually, yes. I remember. Sorry. Iyon yata 
ang dahilan kaya ka nagalit sa akin. Mula noon, 
lalo mo na akong hindi pinansin. Ni sulyapan, 
parang ayaw na ayaw mo ring gawin.” 

Dahil sa katatanong niya kay Joseph, akala 
ni Mr. Valverde ay nag-uusap sila. Pinatayo 
sila at tinanong kung ano ang pinag-uusapan 
nila. Sinabi ng teacher na i-share nila sa buong 
klase ang topic nilang dalawa, hindi iyong sila 
lang ang may alam. Tinawanan sila na lahat 
dahil doon. At hanggang sa abutin ng hapon ay 
naging tampulan silang dalawa ng panunukso 
ng buong klase. 

Maging ang adviser nila ay ipinatawag sila 
at kinausap. Nasabihan pa nito si Joseph dahil 
inakalang nanliligaw sa kanya ang lalaki.

“Nah. Hindi naman talaga ako nagalit,” sabi 
ni Joseph na sinabayan ng kibit-balikat.

“Hindi ba?” 
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“Hindi. Bakit ako magagalit? Kung hindi 
naman ako sumagot sa tanong mo, hindi 
ako mapapatayo. Napalakas pa nga yata ang 
pagsagot ko sa ’yo kaya napalingon si Mr. 
Valverde sa atin.” A chuckle escape his lips.

“Yeah. Sana pabulong lang ’yung sagot mo 
na ‘I don’t know,’ para hindi narinig ni Sir,” 
sagot ni Shanina, sinabayan din ang pagtawa 
ni Joseph. “Anyway, sorry talaga. Hindi ako 
nakapag-sorry nang maayos sa ’yo noon.”

“Wala iyon. S’abi ko nga sa ’yo, hindi naman 
ako nagalit,” ani Joseph. His eyes were intently 
looking at her.

And his intense stare was starting to affect 
Shanina. Kung nagba-blush lang siya kanina, 
ramdam niyang parang nag-uumpisa nang 
uminit ang pakiramdam niya ngayon, kahit 
na may mabining hanging umiihip dahil nasa 
bukid naman sila.

Naman! Bakit ba kasi ganito kaganda ang 
mga mata ng lalaking ito? Mas malalantik pa yata 
ang pilik-mata kaysa sa kanya. Pinagpapawisan 
tuloy si Shanina kahit kanina pa siya nakatigil. 
At kung kailan pa talaga siya nagpapahinga? 
Sino ang nagsabing kailangan ng physical 
activities para pawisan? Sa kaso niya, mukhang 
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si Joseph lang, baka mamaya lang ay mukha na 
siyang nag-sauna.

Nag-alis ng bara sa lalamunan si Shanina, 
muling binalikan sa isip kung ano nga ba ang 
pinag-uusapan nila ni Joseph.

“Hindi ka talaga nagalit? Eh, bakit um-
absent ka kinabukasan? Isang linggo kang 
absent noon. Pagpasok mo, lalo kang naging 
seryoso. Kahit sa mga lalaking classmate natin, 
hindi ka na nakipagkaibigan. Nag-uumpisa 
ka nang maging malapit sa amin noon. Nasisi 
ako ng buong klase, napahiya ka raw gawa ko. 
Ilang buwan nila akong hindi pinatahimik dahil 
doon.”

Ang amusement sa mga mata ni Joseph 
ay biglang nawala. Back was the deadpan 
expression on his face. But he could not easily 
hide the turmoil in his eyes. 

Napakunot-noo si Shanina; binalikan sa isip 
ang mga sinabi niya. May mali ba? 

“Hindi ako nagalit. Wala lang sa akin iyon. 
Anyway, I have to go. Baka gising na si Chelsy.” 
Ngumiti ito, ngunit hindi naman umabot sa 
mga mata.

Tumango lang siya. Itinaas ni Joseph ang 
kamay bilang pamamaalam bago tuluyang 
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tumalikod. Sinundan niya ng tingin ang 
papalayong lalaki. Sa isip niya ay naglalaro pa 
rin ang huling pinag-usapan nila. 

Ano ang nangyari? 
Mukhang hindi lang siya ang walang 

ipinagbago. Mukhang maging si Joseph ay wala 
ring pagbabago. Kung kailan nag-uumpisa na 
itong mag-warm up sa kanya, bigla na namang 
bumalik ang katulad na ekspresyon nito sa mga 
mata.

Anger, emptiness, sadness, doubt. She had 
seen them all before when they were in high 
school. The same expressions were in his eyes 
now. 

Interesting. Really interesting. 
Saka na niya iisipin ang pagdistansya. 

Aalamin muna niya ang lihim na matagal na 
niyang gustong malaman tungkol sa pagkatao 
ng lalaking unang nakakuha ng kanyang interes.

“Hey, Joseph!” tawag ni Shanina na tumayo 
sa bangko at nag-jog pasunod sa lalaki. Tumigil 
naman ito at lumingon sa kanya. “Pauwi na rin 
ako. Sabay na tayo.”
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i, Chelsy!” bati ni Shanina. 
Naglalaro ang bata sa garden sa 

kabilang bahay. Nasa hindi kalayuan 
si Nanay Adelfa, ang yaya ng bata na 

kasama ng mag-ama sa bahay. Nakilala niya ito 
noong isang linggo din. Matagal na raw itong 
naninilbihan sa pamilya Alvarez. 

“Tita Shaneena!” Tumakbo ang bata palapit 
at sumilip sa siwang ng mga puno ng kawayan. 
“Mika?”

“She will be here tomorrow, sweetie.” 
Napangiti siya. Naging malapit ito kaagad sa 
kanyang mga pamangkin. 

Maghapong ayaw nitong umalis ng bahay 
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nila. Umuwi lang ito noong umuwi na rin ang 
mga pamangkin niya.

“’Kay.” Bigla itong nalungkot. 
“Would you like to visit the plaza? We have a 

big playground there.” 
Sabado at tiyak na maraming bata roon. 

Malilibang si Chelsy kung isasama niya. 
Magbabasa sana siya ng bagong labas na nobela 
ni Sherin, ang writer na kaibigan niya simula 
high school, kaya lumabas siya sa garden. Noon 
naman niya nakita ang bata. She could not help 
calling her. 

At kung interesante ang ama, equally 
interesting din ang anak. Sa maiksing panahong 
naobserbahan niya ang bata noong isang linggo 
ay hinangaan niya ang paraan ng pagpapalaki 
rito ni Joseph. Chelsy was polite, diciplined, 
courteous, but like other children her age, she’s 
active and jolly. 

Biglang ngumiti ang bata. “Paygound?” 
Ngumiti rin si Shanina. “Yes, sweetie. You like 

to come and play?”
“Nanay, paygound!” tili ni Chelsy na tumakbo 

palapit sa yaya nito.
“No, Chelsy, Nanay do not know playground,” 

sagot ni Adelfa.
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“Hi,  Nanay Adelfa.  Alam ko po ang 
playground. Puwede ko po kayong samahan 
doon ni Chelsy. Para din po kapag naiinip 
ang bata dito sa bahay ay may iba pa kayong 
puwedeng pasyalan.”

Tumingin sa kanya ang matanda bago muling 
tumingin sa bata. 

“Kaya lang, baka hindi kami payagan ni 
Joseph. Hindi pa kasi niya kabisado ang mga 
tao rito, kaya ayaw pa niya kaming masyadong 
pinapalabas ni Chelsy,” anito sa nag-aalangang 
boses.

“Paano po kayo masasanay sa mga tao rito sa 
atin kung hindi kayo lalabas? Ako po ang bahala. 
Ipagpapaalam at sasamahan ko rin po kayo.” 

“Paygound, Nanay!” 
“We have to tell your daddy first,” tugon ni 

Nanay Adelfa.
Tumango ito at nagtatakbo pabalik ng bahay 

habang isinisigaw ang “Daddy, paygound!”
Napangiti si Shanina. Pumasok siya saglit sa 

bahay at iniwan doon ang aklat. Lumabas siya ng 
bakuran at lumakad papunta sa kabilang bahay. 
Sigurado siyang hindi mahihindian ni Joseph 
ang anak.

Sanay siya sa kabilang bahay dahil naging 
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malapit na magkaibigan ang mommy niya at si 
Tita Elvie. Pero dahil iba na ang nakatira doon 
ngayon, nag-alangang pumasok si Shanina sa 
bakuran, sumilip lang siya sa loob. Kinawayan 
siya ni Adelfa kaya dumiretso na rin siya ng 
pasok.

“Nasaan po si Joseph?” Pinasadahan niya 
ng tingin ang bahay na ibang-iba na ang loob 
ngayon kaysa nang huli siyang pumasok noong 
sina Tita Elvie pa ang nakatira. 

Minimalist na ang design niyon. Black and 
white ang majority ng kulay ng mga furniture 
na lahat ay functional. Walang kung anu-anong 
design at abubot doon. Ang tanging naliligaw na 
makukulay na bagay sa bahay ay mga laruan ni 
Chelsy. Halatang kulang iyon sa feminine touch. 

“Nasa ’taas, nagbibihis lang,” sagot ni Adelfa.
“May lakad din po siya?”
“Si Joseph na lang daw ang sasama kay 

Chelsy sa playground.”
Ikinagulat iyon ni Shanina. Alam niyang 

hindi naglalalabas ng bahay ang lalaki. Nasabi 
iyon ng mommy niya sa kanya. Ayon dito ay may 
tinatapos daw na project ang lalaki kaya madalas 
sa loob ng bahay. Na-curious tuloy siya kung ano 
ba talaga ang trabaho ni Joseph.



38 My Not So Ideal Man

“Tita Shaneena!” tili ni Chelsy na tumakbo 
palapit sa kanya. May dala-dala itong stuffed toy 
na Minnie Mouse.

“Hi! Are you excited?” tanong niya na 
tumalungko sa harapan ng bata. Sa totoo lang, 
siya man ay biglang na-excite nang malamang si 
Joseph ang sasama sa bata. 

Tumango ito. “Paygound!” anang paslit na 
nakangiti, itinaas ang isang kamay at tumalun-
talon pa.

Napangiti ang dalaga. Nakakahawa ang 
excitement at saya ni Chelsy. “Play.....” 

“Pay....”
Napangiti lalo si Shanina. “Again, sweetie. 

Play...”
“Play....” ani Chelsy, bahagya pa nitong 

ikiniling ang ulo. 
“Very good. Now say, ground...”
“Gound...”
Napangiti siyang muli, “Ground, sweetie. 

Playground...”
“Paygound..” 
Napatawa nang tuluyan si Shanina. “Right. 

We will try again next time.”
“Let’s go?” untag ni Joseph, pababa ito sa 

hagdan, nakapantalon at gray shirt na ang lalaki. 
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Pero ang nakapagpangiti kay Shanina ay ang 
nakasukbit nitong Peppa Pig bag sa balikat.

Who would have thought that a physically 
fit, goodlooking guy with a pink pig backback 
would be a breathtaking sight? 

“Taralets,” aniya, hindi pa rin magawang 
ihiwalay ang tingin sa lalaki. Maging ang ngiti 
niya ay hindi mabura sa mga labi.

Tama talaga. Hindi niya kailangan ng physical 
activity para makapag-cardio exercise. Lumapit 
at tumunganga lang sa harapan ni Joseph ay 
sapat na para magwala ang puso niya.

Kumunot ang noo ni Joseph. “Bakit?”
“Wala lang...” sagot ni Shanina na tumayo 

mula sa pagkakatalungko. “It’s just that you look 
so cute with that bag. Bagay na bagay.” Sinabayan 
niya iyon ng tawa.

Napatawa rin ang lalaki pero inayos ang 
pagkakasabit ng bag sa balikat. “Bibili na lang 
ako ng ibang bag na hindi mo tatawanan.”

“Oh, no! Don’t get me wrong! You really look... 
hmm... let me find the right words. You look hot 
with it.” 

She meant what she had said, but because 
she winked, it seemed like Joseph did not take 
her seriously. Muli siyang tinawanan nito bago 
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binalingan ang anak na pilit inaabot ang bag.
“Let Daddy carry Peppa for you, Chelsy,” anito 

sa anak. Kita ang adorasyon at pagmamahal nito 
para sa bata. 

Shanina was mesmerized. She was seeing 
another version of him. Nakita na niya noon ang 
kalituhan, sakit, at pagdududa sa mga mata ng 
lalaki. Pero ngayon, kita niya ang pagmamahal 
sa mga mata ni Joseph. She was beyond touched 
at the scene in front of her. 

Tumango naman ang bata at muling sumigaw 
na may kasamang talon, “Paygound, Daddy, 
paygound!”

“Yes, baby. We’re going,” nakangiting turan 
ni Joseph. 

And Shanina suddenly want him to look at 
her with the same adoration and love in his eyes. 
To see Joseph smiling gently at her. 

And her heart nearly missed a beat when he 
suddenly looked her way. “Let’s go?”

Napakurap si Shanina bago tumango. 
Ibinaling na lang niya kay Chelsy ang paningin. 
Dahil kung hindi, malamang na hindi siya 
makahakbang. Both father and daughter were a 
force to be reckoned with. Akala pa naman niya, 
walang makakatibag sa composure niya.  
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“Let’s go, sweetie…” Hinawakan niya ang 
kamay ni Chelsy at nagpauna na sila sa paglakad 
palabas ng bahay.

She needed to hold her hand for stability. 
Sino ang mag-aakalang siya, si Shanina Ritual, 
ang may mina ng self-confidence at self-
composure sa barkadahan nila ay biglang 
kakabahan at manlalambot dahil sa isang lalaki? 
Lalaki na hindi nga niya sigurado kung attracted 
ba sa kanya.

“May kalayuan din ang plaza kung lalakarin, 
di ba? Gumamit na lang tayo ng sasakyan,” ani 
Joseph na umagapay sa paglakad nila ni Chelsy. 

Gosh! Bakit naman kahit ngayong hindi 
siya nakatingin sa lalaki ay nadoble pa yata lalo 
ang bilis ng tibok ng kanyang puso? Tumabi at 
naamoy lang niya ang cologne ng lalaki.

“Much better. Baka mapagod sa paglalakad 
si Chelsy,” sang-ayon ni Shanina. Bumalik na 
muli ang kumpiyansa niya sa sarili na bahagyang 
nayanig kanina dahil sa ngiti ng lalaki. 

Hindi napigilan ni Shanina na lingunin 
si Joseph sa kanyang tabi. At muli, hindi niya 
nagawang pigilan ang pagsungaw ng ngiti 
sa kanyang mga labi. Exciment was running 
through her body.
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Ginantihan naman ni Joseph ang ngiti ni 
Shanina. Hinawakan siya nito sa siko at ginaya 
palapit sa Fortuner na naka-park sa garahe. 
Binuksan ng binata ang pintuan sa hulihan ng 
kotse, binuhat ang anak, at iniupo sa car seat na 
naka-install doon. Umikot si Shanina sa kabilang 
side pero bago pa niya mabuksan ang pinto ay 
nagsalita si Joseph. 

“Sa unahan ka maupo.” 
“Sure,” sagot niya. Muling bumalik sa 

kabilang side. Ang lalaki na ang nagbukas ng 
pinto para sa kanya.

“Salamat.” Nginitian niya ito muli bago 
sumakay. Si Joseph na ang nagsarado ng pintuan 
sa gawi niya bago ito pumuwesto sa driver seat.

“Buti naisipan mong lumabas ng bahay,” 
pagbubukas ni Shanina ng usapan. 

“Gusto raw mamasyal  ni  Chelsy sa 
playground. Tapos na rin naman ang website 
na ginagawa ko kaya naisipan ko ring mamasyal 
muna bago mag-umpisa ng panibagong website 
na gagawin ko,” sagot nito, hindi inaalis ang mga 
mata sa kalsada.

“Website developer ka?”
“Yeah.”
“Freelance?” 
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Tumango lang si Joseph. Kung ang lalaki ay 
nasa kalsada ang konsentrasyon, siya naman ay 
nasa katabi. Nakatitig siya sa profile nito. She was 
looking at his straight nose, thick lashes, and lips. 

Napailing siya. Ni minsan ay hindi niya 
inakalang maa-attract siyang titigan ang isang 
lalaking napakadalang ngumiti. She wanted 
someone who could make her laugh, but here she 
was, spending time with a man who barely talks.

“Kagandahan ng freelance at home-based 
work, nakakapagtrabaho ka sa piling ng pamilya 
mo... anytime, anywhere,” sambit ni Shanina, 
itinaas niya ang kamay at nagmuwestra na dapat 
kumanan si Joseph. 

Pagliko nito sa kanto ay itinuro niya ang 
Freedom Arch na siyang main entrance ng plaza.

“Yeah. Kaya nga kaya kong makapaglipat-
lipat ng lugar nang walang kumokontrol sa akin,” 
turan nito habang naghahanap ng parking slot 
sa loob ng plaza. 

Pagtigil ng sasakyan ay nagkusa na si Shanina 
na buksan ang pinto sa gawi niya. Si Joseph 
naman ay kinuha ang anak sa car seat na tuwang-
tuwa at nakatingin sa mga batang naglalaro sa 
playground.

“Paygound,  paygound!”  ani  Chelsy, 
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nagtatakbo ito papunta sa bakanteng swing. 
“Careful, Chelsy,” bilin ni Joseph, isinukbit 

na ang Peppa Pig bag sa balikat. 
Muling napangiti si Shanina. Nang masiguro 

nitong nakasarado ang kotse ay lumakad ito 
palapit sa anak na gustong mag-swing.

“So, how are you connected to Tita Elvie?”
“Father side,” sagot ni Joseph. Hawak ang 

kadena na pinagkakabitan ng swing at mabini 
iyong inuugoy. Si Shanina naman ay naupo sa 
concrete bench na katapat ng swing. 

“Baliktad kayo ng tita mo, ano? Si Tita Elvie, 
kinuha ng anak niya na nasa Vancouver para 
magkasama-sama na raw sila roon. Pero ikaw, 
nandoon na ang pamilya mo, umuwi ka pa talaga 
rito.” Pinagmamasdan pa rin niya ang lalaki na 
hindi nagkomento, nagkibit-balikat lang. 

Alam ni Shanina na hindi lang siya ang 
nagmamasid sa kasama. Pagbaba pa lang 
nila ng kotse ay marami na kaagad silang 
nakuhang atensyon. Maging ang ibang nanay 
at kadalagahan na nakatambay sa plaza ay 
nakatingin din sa kanila. At hindi niya masisi ang 
mga iyon. Hindi araw-araw ay may napapasyal 
sa plaza na mukhang modelo—lalaking modelo 
na may pink kid’s bagpack! 
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Mas maraming tao sa plaza nang araw na 
iyon, kumpara sa karaniwang araw. May nakita 
siyang mga basketball players na nagwa-warmup 
sa covered court. Malamang na nag-uumpisa na 
naman ang liga ng basketball sa lugar nila. 

“So pag-alis n’yo rito sa bayan natin, sa 
Canada ka na napadpad?” untag ni Shanina. 
Kung hindi siya gagawa ng usapan, hindi rin 
magsasalita ang binata. And her interest about 
him was mounting. The more time she spent 
with him, the more his personality sucked her in.

“Oo.” Ang antesyon nito ay nasa kanya rin.  
“Bakit naisipan mong bumalik dito sa 

Pilipinas? The way I see it, maganda naman ang 
buhay mo sa Canada.” She was testing the waters. 

“Circumstances pushed me.” Bigla na 
namang naging seryoso ang mukha ng kausap, 
nag-focus ang tingin sa anak. 

“Wala ka na bang planong bumalik ng 
Canada?” Tinitigan niya ang lalaki. 

Kahit na biglang naging gloomy ang mood 
nito, hindi pa rin maikakailang talagang guwapo 
ito. 

Hindi sumagot si Joseph, nagkibit-balikat 
lang. Itinaas nito sa balikat ang pink bag na 
bahagyang bumaba sa braso nito.



46 My Not So Ideal Man

Shanina couldn’t help but chuckle, “You 
know, you really look so adorable with that pink 
bagpack.”

Mula sa pagtingin sa anak ay bumaling sa 
kanya si Joseph. Ngumiti ang lalaki sa kanya pero 
napailing, “You always speak your mind. Until 
now, wala kang preno.” 

“Maalam naman akong magpreno, ano! Sabi 
ni Mommy, kapag hindi maganda ang sasabihin, 
’wag nang magsalita. At sa kaso mo, wala naman 
akong masamang sasabihin. Ang sabi ko pa nga, 
ang guwapo mo pa ring tingnan kahit na may 
pink bagpack kang dala. Actually, mas naging 
masculine ka pa nga yatang tingnan dahil diyan.” 
Hindi niya mapigilan ang pagngiti. She meant 
what she said. 

Malutong na halakhak ang isinagot ni Joseph 
sa sinabi niya. And Shanina’s heart missed a 
couple of beats because of that. 

“Hey! ’Wag mo akong tawanan. Seryoso ako! 
And Joseph, as much as you look so adorable 
with that cute little pink bagpack, I think it would 
be better if you put that here.” Tinapik niya ang 
bakanteng espasyo sa bangkong inuupuan niya. 

Dahil kung hindi pa ibababa ng lalaki ang 
bag, baka hindi niya mapigilan ang sariling 
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lumapit dito at mangunyabit din sa balikat ng 
lalaki. Nakakainggit si Peppa Pig, eh.

“Ano ba kasi ang laman niyan at hindi mo 
maibaba?”

“Spare clothes at saka bimpo,” ani Joseph, 
nakatayo pa rin sa tabi ng swing, wala yatang 
planong lumapit sa kanya. “Magaan lang naman 
ito. I can manage.”

“Well, I cannot. For your own good, ibaba 
mo na iyan dito. Dali na.” Muli niyang tinapik 
ang bangko.

“Hi, Shanina. Matagal ka yatang hindi nagawi 
rito sa plaza,” anang tinig na kahit nakalikod ay 
kilala niya. 

Pinaikot ni Shanina ang bilog ng mga mata. 
Kailangang ihanda na niya ang sarili sa paglapit 
ng lalaking hangga’t maaari ay ayaw na ayaw 
niyang makita. Sabado ngayon, walang pasok 
sa munisipyo kaya umasa siya na wala roon ang 
lalaking ito. 

“Bakit napasyal ka? Panonoorin mo ba ang 
laro ko?” tanong ni Michael, ang anak ng mayor 
nila na hanggang ngayon ay hindi pa rin tumitigil 
sa pangungulit sa kanya kahit ilang beses na 
niyang tinapat na hindi siya interesado rito. 

“Actually, hindi. Kung hindi mo napansin, 
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nasa children’s playground ako, wala sa covered 
court.” Pinipigil niyang rumehistro sa mukha at 
boses ang inis na biglang naramdaman. 

Ayos na, eh. Ramdam niyang nag-uumpisa na 
niyang makita ang totoong Joseph. Saka naman 
may asungot na dumating.

“Kaya nga ako lumapit, naisip ko na baka 
hindi mo alam na ako ang maglalaro.” Ipinatong 
nito ang paa sa bakanteng parte ng bangko na 
inuupuan niya.

Noon pa man ay hindi na niya gusto ang lalaki. 
Matagal nang pinipilit ng ama nito na gawing 
running mate ang daddy niya sa mayoralty race 
sa bayan nila. At kasabay ng panunuyo ng mga 
magulang ni Michael sa kanyang ama ay ang 
panunuyo rin ng lalaki sa kanya. Pero hindi talaga 
niya ito magustuhan. 

Isa pa, hindi mawala sa isip niya na kaya lang 
siya nililigawan ng lalaki ay para sa politikal 
na dahilan. Kilala at inirerespeto ang pamilya 
Ritual sa bayan nila, maging sa buong probinsya. 
Naging gobernador ang lolo niya. Talaga lang 
inayawan ng daddy niya ang politika dahil daw 
sa nakita nitong kalakaran noong naninilbihan 
pa ang ama nito.

“Hindi talaga. At actually, hindi ako 
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interesado.” Tumayo na siya at lumakad palapit 
sa kasama. “Joseph, si Michael, anak ng mayor 
dito sa bayan natin. Michael, si Joseph.”

“A friend?” Ibinaba ng anak ng mayor ang paa 
at tiningnan si Joseph, halatang inuuri ang huli.

“More than just a friend. We go a long way 
back, actually,” sambit ni Shanina. Kinindatan 
niya ang kapitbahay. Hindi niya hahayaang 
masira ng isang preskong lalaki ang momentum 
ng friendship nila. Dahil naman sa ginawa niya 
ay muling napatawa si Joseph. 

“Hindi nasabi sa akin si Tita Lourdes ang 
tungkol sa kanya. Wala siyang nasabing may 
nanliligaw sa ’yo na iba, o na may boyfriend ka,” 
tugon ni Michael, nakatitig na pa rin kay Joseph. 

Hindi napigilan ni Shanina ang pag-angat ng 
kilay. “At hindi rin naman obligasyon ng mommy 
ko na sabihin sa ’yo ang lahat tungkol sa akin, 
o ang kahit na anong tungkol sa manliligaw o 
boyfriend ko.” 

“I’ve been courting you for a long time,” anito 
sa tono na para bang utang na loob pa niya iyon. 

Lalong tumaas ang kilay ni Shanina. “And 
I’ve been telling you, for a long time now that 
I. Am. Not. Interested.” At umaasa siya na sana 
naman ay ma-realize na nito na hindi talaga siya 
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interesado. 
Tumalungko si Shanina sa harapan ni Chelsy. 

“You want pizza, sweetie?” 
“Pizza!” tili nito na bumaba sa swing at 

kumapit sa kamay niya.
Tumingala siya, hinawi ang buhok na 

tumatabing sa mukha saka nginitian si Joseph. 
“May pizza parlor malapit dito, pagkalabas lang 
ng Freedom Arch. Let’s?” 

Tumango si Joseph. His face was serious, 
but there was fire and amazed expression in 
his eyes. He was looking at her as if she was the 
most beautiful girl in that place, as if he suddenly 
wanted her. The intense emotions in his eyes 
made her knees suddenly buckle. Hindi siya 
sigurado kung kakayanin niyang tumayo nang 
wala tulong. 

Inilahad ni Joseph ang kamay sa kanya. 
Kumapit doon si Shanina bago tumayo. Mas 
pipiliin pa niyang maghapong makasama ang 
lalaking madalang magsalita pero interesante, 
kesa sa lalaking hindi maubusan ng sasabihin, 
pero puro pagmamayabang naman.

“Excuse us, Michael. Sana manalo kayo,” sabi 
ni Shanina bago tinalikuran ang lalaki.

Hawak niya sa kamay si Chelsy, inakay 
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ang bata palayo sa playground. Hindi rin 
niya binitawan ang kamay ni Joseph. She was 
relishing the warmth that was travelling from 
his hand to her body. 

She took a glimpse of the man beside her 
that was still looking intently at her. There 
was the same amazed expression in his eyes. 
Shanina smiled, Joseph smiled back. Hindi pa 
siya nakuntento sa simpleng pagkapit lang sa 
kamay ng lalaki, isinalikop pa niya ang mga daliri 
sa daliri nito. Loving the closeness of their body, 
surrendering to the electrifying energy surging 
thru her veins.
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no’ng meron?” untag ni Armida, 
kasamahan niya sa Colegio Sta. Martha. 
Kung sa library siya, sa Admin/HR 
naman ito naka-assign. Ito ang newest 

recruit niya sa weekly jogging routine nila ni 
Jeraldine.

“Anong ano’ng meron?” ganting tanong ni 
Shanina.

“Iyon nga ang tinatanong ko sa ’yo. Ano’ng 
meron sa ’yo na hindi mo sinasabi sa amin? Ilang 
araw ko nang napapansin, para kang timang 
diyan na biglang nangingiti. At dati naman, 
umaga ka lang nagli-lipstick. Tamad kang mag-
retouch. Pero these past few days, pustorada ka 
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kahit pauwi na tayo,” anito habang nagpupunas 
ng pawis. 

“Bakit? Ano’ng masama kung mag-ayos ako 
bago umuwi?” balik-tanong niya habang panay 
ang lingon sa paligid.

“Hindi ka naman nga kasi dating self-
conscious. Over-confident ka pa nga,” paliwanag 
ni Jeraldine. Teacher naman ito sa Colegio Sta. 
Martha. May dalawa pa silang kaibigan, si Sherin 
na isang writer, at si Angelie na teacher sa public 
school.

“Kung anu-ano ang napapansin n’yo,” aniya, 
tuloy pa rin sa pagtakbo pero luminga ulit sa 
paligid.

“Isa pa ’yang pagiging distracted mo. Baka 
akala mo hindi namin napapansin, wala sa 
pagjo-jogging ang atensyon mo. Ano ba kasi’ng 
hinahanap mo?” usisa ni Armida.

“Teka. ‘Ano’ ba? O baka naman ‘sino’?” Si 
Jeraldine ulit.

“Wala,” saad ni Shanina, pero hindi pa rin 
natigilan ang sarili sa paglingon. 

“’Wag kami, ’tol. ’Wag kami.” Tumigil muna si 
Armida sa concrete bench na nadaanan at naupo 
roon. “Ayaw ko na! Hindi na ulit ako sasama sa 
inyo,” pinunasan muli ni Armida ang mukha at 
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leeg.
Ipinatong nila ang mga water bottles sa 

bangko. Itinaas nila ni Jeraldine ang tig-isang 
paa sa bangko at ginamit ang bench para sa 
stretching.

“My God! Hindi pa kayo pagod? Ano ba 
kayo, naka-performance-enhancing drug o in 
love? Alin lang sa dalawa.” Hinihigit ni Armida 
ang leeg ng t-shirt na suot at ginagamit na 
pangpaypay sa naiinitang katawan.

“Drugs ka diyan!” kontra ni Jeraldine. “Ang 
lapit-lapit pa lang ng natatakbo natin, pagod ka 
na?”

“Eh di in love! Ikaw kay Owen, si Shanina 
kaya, kanino?”

“In love agad? Hindi ba puwedeng sanay lang 
sa jogging, tapos ikaw naman, tamad?” sagot ni 
Shanina. 

Ang kabilang binti naman ang ini-stretch 
niya. Napatawa naman si Jeraldine sa tabi niya. 

“Dahilan mo. ’Wag sabi kami. Alam ko. 
Ramdam ko. Parehas kayo nitong si Jhe. Biglang 
nangingiti, parang wala sa sarilil.” Umismid si 
Armida bago uminom ng tubig.

“Nadamay pa ako diyan,” sagot ni Jeraldine na 
naupo na rin sa tabi ni Armida. “Pero napansin ko 
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rin naman ang sinasabi ni Mhids. Lalo ka ngang 
blooming ngayon. Laging maganda ang mood 
mo,” anito matapos uminom ng tubig.

“Hoy, Jhe! Hindi naman ako moody, ano. 
Iyang si Mhids ang moody sa atin. At si Sherin, 
kapag nahahanginan ang tuktok. Pero ako, 
masayahin talaga,” depensa ni Shanina sa sarili. 

“Kahit na. May nag-iba talaga,” dagdag ni 
Armida, sinipat pa siya.

“I second the motion, may nag-iba nga,” 
segunda ni Jeraldine. Seryoso ang mukha nito, 
pinakatitigan din siya.

“Kung anu-ano’ng napapansin n’yo.” 
Pinunasan na lang ni Shanina ang pawis sa 
mukha at leeg.

“’Wag mong sabihing nakuha ka na sa tiyaga 
ni Michael,” nakangiwing sabi ni Armida. Vocal 
din ang mga kaibigan sa pagsasabing hindi gusto 
ng mga ito ang mayabang na lalaki.

Napatawa si Shanina. “Hindi ’no! Hindi ko 
magugustuhan ang lalaking iyon. Kahit kailan. 
Isa pa, alam n’yo naman ang ideal man ko.” 
Napangiti siya nang matanaw ang lalaking 
kanina pa niya inaasam na makita.

“Ang ideal man mo, sa idea lang nabubuhay,” 
sarcastic na sagot ni Armida.
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Alam ng mga kaibigan niya na choosy siya 
sa lalaki. At madalas sabihin ng mga ito na ang 
hinahanap niyang lalaki ay parang rainbow-
colored unicorn na nakatira sa mga ulap: walang 
ganoon.

“Grabe kayo sa akin. Naniniwala pa rin akong 
may real life ideal man na nasa paligid lang,” 
defensive na sagot ni Shanina. Sinulyapan niya 
ang lalaking malapit na ngayon sa kanila.

“May nakita ka na?” untag ni Armida na 
tinaasan pa siya ng kilay.

“Masasabi ko bang meron kung hindi ko pa 
nakikilala?”

“Sino? Kilala namin?” Biglang tumayo si 
Jeraldine at lumapit sa kanya, namimilog ang 
mga mata.

“Sinasabi ko na nga ba! May nilalandi ka 
na nga!” akusa ni Armida na tumayo rin at 
hinawakan siya sa magkabilang balikat.

“Teka! Girls! Ano ba!” Natatawa si Shanina 
sa reaksyon ng mga kaibigan. Alam niyang 
magiging interesado talaga ang mga ito oras na 
malaman na may nagugustuhan na siya. 

“Good morning,” anang nakangiting si 
Joseph na nakalapit na sa kanila.

Tinabig ni Shanina ang kamay ni Armida at 
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humarap sa lalaki. Nakagat niya ang labi. Katulad 
noong nakaraan, basa na naman ng pawis ang 
damit ng binata, maging ang mukha at leeg nito. 
At kailangan niyang kagatin ang labi para ma-
distract. Dahil kung hindi ay lalapitan niya ang 
lalaki at siya pa ang magpupunas ng pawis nito.

“Hi! Good morning,” Shanina greeted 
breathlessly. 

“Ehem,” sabi ng mga kaibigan sa likuran niya.
“Hi. Armida and Jeraldine, right?” nakangiting 

baling ni Joseph sa dalawa.
“Oo. Bakit kilala mo kami?” kunot-noong 

tanong ni Armida. 
“Teka. Familiar ka,” komento ni Jeraldine.
“John Joseph Alvarez,” nakangiti pa ring 

sagot nito.
Lalo namang napadiin ang pagkakakagat 

ni Shanina sa labi. Naman! Hirap na nga siyang 
kontrolin ang emosyon, ngiti pa nang ngiti ang 
lalaking ito.

“Ayon! Tanda ko na. Third year ka namin 
nakaklase, right?” ani Armida.

“Oo.” Gamit ang kamay, pinahid ni Joseph 
ang pawis sa noo.

Si Shanina naman ang naupo sa concrete 
bench. Kanina, hinahanap niya ang lalaki, 
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ngayong kaharap naman ito, gusto niyang lumayo 
nang kaunti. Masyado kasing nakokompromiso 
ang puso niya. Isa pa, ngayon niya naramdaman 
ang panlalambot ng mga tuhod.

“Kailan ka pa bumalik dito?” usisa ni 
Jeraldine.

“A month ago,” turan ni Joseph. Lumapit ito 
sa bench. “Paupo rin, ha.”

Hindi makasagot si Shanina kaya tumango 
na lang siya. Kinuha niya ang water bottle sa tabi 
at ininom.

“Uhaw na uhaw ka yata, Shan, at hindi mo na 
napansin na sa akin ’yang tubig na inubos mo,” 
sabi ni Armida na nakataas ang kilay.

Napatingin siya sa boteng hawak, na kay 
Armida nga. Napatawa siya. “Pasensya naman. 
’Salinan ko na lang.”

“Hindi na. Okay lang,” tugon ng kaibigan na 
nakataas pa rin ang kilay, pero pinipigilan naman 
ang pagngiti.

“Magtatagal ka rito o nagbabakasyon lang?” 
ani Jeraldine.

“Plano kong magtagal. Pero depende pa rin 
sa mga mangyayari.”

“Sino’ng kasama mo?” tanong ni Armida. 
Muli itong bumaling kay Joseph matapos siyang 
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bigyan ng I-know-your-secret look. 
“Daughter ko. Si Chelsy,” sambit ni Joseph na 

muling ngumiti. Rumehistro sa mukha nito ang 
saya nang mabanggit ang anak.

“May pamilya ka na?” tanong uli ni Armida.
“Single ako. Pero ako ang may custody sa 

bata.” Biglang naging blangko ang expression 
nito, naging seryoso ang tono. 

Lalong na-curious si Shanina. Pinakatitigan 
niya ang lalaki. He’s complex. He’s interesting. 
At alam niyang may extra emotional baggage 
ang lalaki. Maraming angst sa buhay. Idinidikta 
ng isip ni Shanina na kailangan niyang lumayo. 
Pero ang puso niya ay nagsasabing silipin muna 
niya ang laman ng baggage nito. And Shanina 
knew her heart was slowly winning the battle.

Pinagmasdan lang niya ang pagpapalit-palit 
ng emosyon sa mukha ni Joseph. 

Tumango si Jeraldine. “Saan ka pala nakatira? 
Every now and then, nagmi-meet up ang mga ka-
batch natin, lalo na kung may nagbi-birthday. At 
tamang-tama, next week ay birthday ni Angelie. I 
am sure matutuwa si Lele at ang ibang classmate 
natin kung makakapunta ka.” 

“Hindi n’yo naman ako ka-batch talaga. Sa 
ibang school ako graduate.”
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“Still, naging part ka ng high school life namin. 
Believe me, matutuwa sila kung makakasama ka 
namin,” pamimilit pa rin ni Jeraldine.

Ngumiti si Joseph, “Nakatira ako sa katabing 
bahay nina Shanina,” anito na lumingon pa sa 
kanya.

Tumingin ang mga kaibigan sa kanya; 
nakataas ang kilay ni Armida, si Jeraldine naman 
ay nanunudyo ang ngiti.

“Sa dating bahay nina Tita Elvie s’ya nakatira. 
Kilala n’yo naman s’ya, di ba? Tita ni Joseph 
’yon.” 

“Ahhh. Oh-kay,” ani Jeraldine na nakangiti 
pa rin.

“Mahigit isang buwan ka nang narito?” usisa 
ni Armida.

“Oo.”
“Medyo matagal-tagal na rin pala.” Tumangu-

tango pa si Armida bago tumingin kay Jeraldine.
And Shanina knew that the glances between 

her friends spell disaster. Alam niyang malalagot 
siya sa dalawa oras na magkuwento siya. Alam ng 
mga kaibigan na noon pa mang high school ay 
interesado na siya kay Joseph.

“So, paano, Shan? ’Una na ako kasi tutulungan 
ko pa si Nanay sa palengke,” biglang paalam ni 
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Jeraldine. Seryoso ang pagkakasabi nito, pero 
alam niyang dahilan lang iyon ng kaibigan. 

“At ako naman ay sasabay na kay Jeraldine. 
Hindi ako sanay mag-exercise, ayaw ko nang 
tumakbo. Kaya mo nang mag-isa ’yan. Kaya n’yo 
na pala ni Joseph ’yan,” sagot naman ni Armida 
na nauna pang tumalikod kaysa kay Jeraldine.

Napatawa si Shanina. Hindi niya magawang 
mainis sa ginagawa ng mga ito. Madalas na 
siya o si Lele ang pasimuno sa pang-aasar sa 
mga kaibigan. Pero ngayon, mukhang siya ang 
daranas ng panggigisa na madalas niyang gawin 
sa mga kaibigan.

“Joseph, next week, ha. Sasabihin ko na 
kay Lele na pupunta ka,” paalala ni Jeraldine. 
Kumaway muna ito bago tumalikod. Ito na rin 
ang nagdala ng water bottle na iniwan ni Armida.

“It’s good to see them again,” saad ni Joseph. 
Mula sa pagtingin sa mga kaibigan niya na 
naglalakad palayo ay bumaling ito sa kanya.

“Not really. Kapag lagi mo silang kasama, 
maa-annoy ka rin,” tugon ni Shanina na 
sinabayan ng tawa. But in reality, she really 
adores her friends. Hindi niya ipagpapalit ang 
mga ito.

Maging si Joseph ay tumawa rin. “So, hindi 
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pa rin pala kayo naghihiwa-hiwalay? I distictly 
remember the loveteams, Jeraldine and Owen, 
Armida and Benj, the best friends Sherin and 
Vince, and the cat and dog Angelie and Anton.”

“Actually, matagal nang break sina Armida at 
Benj. Matagal na ring magkaaway sina Sherin at 
Vince. As for Jeraldine and Owen, matagal silang 
nawalan ng communication. Ang hindi lang 
nagbago, ang aso’t pusang sina Angelie at Anton.” 

Hindi niya inasahan na nag-oobserba pala si 
Joseph sa mga kaklase nila noong high school. 
Lagi lang itong tahimik at mag-isa noon. Kapag 
lunch break ay natutulog pa sa damuhan sa 
ilalim ng puno ng mangga sa tabi ng pader sa 
likod ng classroom nila.

“So... it just proves that I am right all along,” 
sabi nito na sinabayan ng kibit-balikat.  

“Right about what?” kunot-noong tanong ni 
Shanina.

“That love fades in time and good things never 
last. Lahat ng pinagsamahan ay nakakalimutan, 
nababalewala.” Tiningnan siya nito nang 
derecho sa mga mata. At kita ni Shanina ang 
biglang pagseryoso ng lalaki.

Just when she thought she had started 
breaking down the barrier, his guard was up 
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once again.
“I beg to disgree. Merong nagla-last, merong 

nakakatagpo ng tunay na pag-ibig. Ipinaglalaban 
iyon at habang buhay silang nagsasama. Habang 
buhay na nagiging masaya,” pahayag ni Shanina 
na puno ng conviction. Sigurado siya roon. 
Patunay roon ang kanyang mga magulang. Kita 
niya kung paano magmahalan ang dalawa kaya 
naniniwala pa rin siya sa forever. 

“Siguro nga,” turan ni Joseph. 
Pero halata ni Shanina na wala ito ni katiting 

na pagsang-ayon sa sinabi niya. 
“Bakit? Hindi ka ba naniniwalang may 

magandang bagay na puwedeng mag-last habang 
buhay?” hindi napigilang itanong ni Shanina. 
Pumihit siya ng upo paharap kay Joseph. Mas 
gusto niyang mapag-aralan lalo ang reaksyon 
nito.

“Hindi. Dahil nakita ko. Naranasan ko,” amin 
ni Joseph, muling gumuhit ang sakit at galit sa 
mga mata ng lalaki.

Shanina’s curiosity was roused. Lalo niyang 
gustong malaman ang nagtulak sa lalaki para 
maniwala sa ganoon.

“Maraming defeat ang nangyayari sa buhay 
natin, pero hindi naman ibig sabihin na wala na 
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tayong dapat i-celebrate,” bukod sa gusto niyang 
malaman ang hugot nito, gusto niyang pawiin 
ang sakit at galit na nakita niya sa mga mata ni 
Joseph. At para magawa iyon, kailangan niyang 
malaman kung saan nanggagaling ang lalaki. 

Lalong na-curious si Shanina kung ano ang 
nangyari sa nanay ni Chelsy at bakit na kay 
Joseph ang bata. Malamang na ang pinagdaanan 
nito sa huling relasyon ang naging dahilan ng 
biglaang pag-uwi nito sa Pilipinas.

“Parang ikaw. Kung ano man ang nangyari 
sa inyo ng nanay ni Chelsy, hindi ibig sabihin 
noon na walang magandang naidulot ang 
pangyayaring iyon. You have Chelsy. And Chelsy 
is a good thing that I am sure will last. Forever.”

Ngumiti si Joseph. “Si Chelsy ang nag-iisang 
magandang nangyari sa akin.”

“Puwede bang magtanong?” Ayaw naman 
niyang basta na lang magtanong dahil baka 
masamain iyon ni Joseph. 

Noong magkasama silang kumakain ng pizza 
ay nag-umpisa na itong mag-warm up sa kanya. 
Nasabi nitong nabili na nito ang bahay, maging 
ang poultry at farm sa tiyahin, ni-retain na lang 
ang lahat ng mga trabahador doon. Maging ang 
natapos nitong kurso at ilan pang aspeto ng 
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trabaho nito ay nai-share sa kanya ng binata. 
Pero ang tungkol sa ina ni Chelsy ay hindi nila 
napag-usapan.

“Tungkol saan?” 
“Kay Chelsy. Bakit nasa iyo ang custody ng 

bata?”
Nawala ang ngiti ni Joseph. Bigla itong 

nagseryoso. Matagal itong nanahimik, nakatitig 
lang sa palayan sa harapan nila.

“Kung ayaw mong sagutin, okay lang naman. 
Sorry. Alam kong masyadong personal ang 
tanong na iyon.” Nakaramdam siya ng guilt at 
hiya.

“Ayaw niya,” malumanay na sagot ng kausap. 
Nilingon pa siya nang sagutin nito ang tanong. 
His eyes were telling her that he was ready to 
trust her. To open up to her. 

Hindi kaagad nakapagsalita si Shanina. 
Seeing the trust in his eyes rendered her 
speechless. It made her heart throb inside her 
chest. 

“Ayaw niya, at ng lalaking sinamahan 
niya. Ang tingin nila sa anak ko ay baggage na 
makakahadlang sa relasyon nila… sa pagbuo 
nila ng sarili nilang pamilya.” Mapait na ngumiti 
si Joseph. “Kung may konsolasyon man ako sa 
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panloloko niya—nilang dalawa ng kaibigan 
ko—ay ang anak ko ’yun. At ipinagpapasalamat 
kong hindi pa kami kasal nang matuklasan ko 
ang panloloko nila sa akin.” Muling nakiraan 
ang galit sa mga mata nito. Pumikit si Joseph at 
huminga nang malalim.

“Ibinigay niya sa ’yo ang bata nang ganoon 
lang?” halos pabulong na tanong ni Shanina. 
Iniisip niya ang maamong mukha ng paslit at 
kung paano iyon nagawang iwan ng ina nito.

Pagmulat ni Joseph ay sa palayan ito tumitig, 
pero alam niyang hindi naman talaga nito 
nakikita iyon. “Let’s just say, Adela treats me and 
my daughter as a mistake. College pa lang ay may 
lihim na relasyon na pala sila ni Grant. Canadian 
si Grant at noon pa man ay may napili na ang mga 
magulang niya para sa kanya, isang Canadian din 
na makakatulong para mas mapalago ang family 
business nila. Kinailangang pumunta ni Grant 
sa London. Noon kami naging malapit ni Adela 
hanggang sa naging kami.”

Huminga nang malalim si Joseph. Ilang 
sandali itong tumahimik. “Nabuntis ko si Adela. 
Pinlano ang kasal namin pero ipinilit niya na 
kapag nakapanganak na siya, saka na lang 
daw kami magpakasal. Noon bumalik si Grant. 
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Kasama ko pa siya sa pagpaplano ng ilang detalye 
ng kasal namin ni Adela. Only to find out later 
na may sarili pala silang plano—plano kung 
paano kami iiwan ng anak ko pagkatapos niyang 
manganak. Ang huling balita ko, nasa London 
na silang dalawa.”

Nawalan ng sasabihin si Shanina. Alam 
naman niyang nangyayari ang ganoon, may mga 
babaeng kayang gawin ang ginawa ni Adela, ang 
iwan ang anak kapalit ng isang lalaki. But even 
if she was aware that things like those happen, 
that did not mean she agrees with those people. 
But who’s she to judge? She bit her tongue and 
kept her judgement to herself.

“Kaya ka ba bumalik dito sa Pilipinas?”
“Oo. Ayaw kong lumaki ang anak ko na 

napapalibutan ng mga taong naaawa sa kanya… 
na laging ipapaalala sa kanya na iniwan siya ng 
kanyang ina. Kaya inilayo ko siya roon. I want her 
to have a healthy and happy childhood.”

Nang lumingon ito sa kanya ay wala na ang 
galit, bumalik ang blangkong ekspresyon sa 
mga mata ni Joseph. “Nakakatawa lang ang laro 
ng tadhana sa buhay ko. Pinagdaanan ko na 
ito, at ngayon, anak ko naman ang dadanas ng 
pinagdaanan ko.”



68 My Not So Ideal Man

Tumingin si Joseph direkta sa kanyang mga 
mata. “Kung ano ang ginawa ng ina ni Chelsy, 
ganoon din ang ginawa ng nanay ko sa daddy ko.” 
Nagkibit-balikat ito. “Naisip kong baka parehas 
talaga kami ni Daddy ng kapalaran. Nagmahal, 
ipinagpalit sa iba, iniwan, at nag-alaga sa anak 
na ayaw alagaan ng ina.”

Umawang lang ang mga labi ni Shanina, wala 
siyang nasabi. Hindi niya akalaing ganoon pala 
kalalim at kabigat ang baggage na dala ng binata. 


