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“Okay,” maikling sagot ni Chantal sa wedding organizer na nag-
remind sa kanya kung sino ang groomsman na partner niya sa 
entourage ng kasal ni Icko.

Isa lang naman siya sa mga bridesmaids ng lalaking minsan 
ay pinag-interesan niya. Before Icko, there was his friend Riley 
whom she fell in love with. Nakilala niya ang dalawang lalaking 
nagmamay-ari ng Redux Private Investigation and Security Services 
nang magkaroon siya ng deadly stalker at ang mga ito ang 
nagbantay at nagtanggol sa kanya.

Both men rejected her. She felt so pathetic.

Siya, si Chantal Reginaldo na naging isang well-known 
international model ay wala pang lalaking tunay na umibig sa 
kanya. All men around her wanted nothing but her gorgeous face 
and body. And her fame. 

Malapit nang mag-umpisa ang rehearsal at wala pang 
lalaking nagngangalang Landon Buenavista na lumalapit sa 
kanya. Sinabi sa kanya ni Icko na ang nabanggit na lalaki raw 
ay kasama nitong lumaki sa bahay-ampunan. Halos lahat ng 
groomsmen ay ang mga kaibigan ni Icko galing sa orphanage at 
mga Redux agents.

Isang lalaking matangkad ang nakangiting lumapit sa kanya. 
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Bihis na bihis ito kaya sa palagay niya ay kasali ito sa rehearsal.

“Hi!” bati nito sa kanya, kaagad siyang binigyan ng killer 
smile. Iyon ang uri ng ngiti na kadalasang unang ibinibigay sa 
kanya ng mga lalaking gustong makipagkilala.

“Hello,” kaswal niyang bati pabalik. “Ikaw ba si Landon?”

“No, pero puwede akong maging kapalit niya para maging 
partner mo ngayon. Hindi kasi makakasipot iyong bridesmaid na 
kapareha ko.” Pinaluwang nito ang ngiti.

Nag-iwas siya ng tingin. “No, thank you. Hihintayin ko na 
lang si Landon.”

Hindi siya ang tipo ng babaeng madaling maakit sa pisikal 
na anyo ng isang lalaki. Beyond good looks ang hinahanap niya. 
Gusto niya ng lalaking magiting—iyong kaya siyang ipagtanggol 
at protektahan, like the groom himself na sa malas ay ikakasal 
na nga.

Sa palagay niya ay kaya siyang ipagtanggol ng lalaking 
nangahas lumapit sa kanya. Maganda ang built ng katawan nito, 
Redux agent siguro. Pero turned-off din siya sa mga presko at 
mayayabang. 

“I’m Cody, by the way.”

Presko nga! Tiningnan niya lang ito saka siya humakbang 
palayo.
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Ngunit hinabol siya nito at hinuli sa braso. “Tama nga ’yung 

naririnig kong balita. Suplada ka sa personal.”

“Ano naman sa iyo?” asik niya at nagpilit kumawala sa 
pagkakahawak nito, ngunit animo’y bakal ang kamay nito sa 
kanyang braso. “Let me go!” Pinigil niya ang magmura dahil nasa 
harapan sila ng simbahan.

Hinanap ng kanyang tingin si Icko o si Riley, ngunit 
madaming ibang tao sa façade ng simbahan at wala sa mga iyon 
ang nakakapansin sa kanila ni Cody.

And why was she looking for them, anyway? Tapos na ang 
serbisyo ng dalawang lalaki sa kanya. Patay na ang stalker niya at 
bayad na rin siya sa mga ito. And what, lagi na lamang ba siyang 
aasang may ibang mga taong tutulong sa kanya? 

Nag-announce ang wedding organizer na kailangan nang 
pumila ang mga kasapi sa wedding entourage. Hindi pa rin siya 
binibitawan ni Cody. Akmang sasampalin niya ito nang may 
isang lalaking palinga-lingang lumalapit sa kinaroroonan nila at 
aksidenteng naatrasan sila nito

“Whoa!” bulalas ni Cody na muntik nang matumba.

Sinamantala niya iyon upang makawala rito. Tumingin siya 
sa lalaking nagmistulang tagapagligtas niya. He was tall and 
slightly lanky, well, hindi naman masyadong payat pero hindi rin 
kalakihan ang katawan. Nakasuot ito ng old rose t-shirt at itim 
na pantalon. Puti ang Chuck Taylor shoes nito. Nang tumingala 
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siya sa mukha nito ay isang pares ng mga matang nanunuot kung 
tumingin ang sumalubong sa kanya. His hair was messy at parang 
ilang buwan nang hindi nagugupitan. May bigote rin ito at balbas.

“I’m sorry,” paghingi nito ng paumanhin sa kanila ni Cody. 
Malalim at buo ang boses nito. At parang boses iyon ng isang 
taong minsan lamang kung magsalita, o matagal na nanahimik. 

“Bulag ka ba, Bro?” inis na sabi ni Cody rito. Funny how 
hard and muscular his body looked like, pero gumiwang ito nang 
mabangga ng isang katawang halos medium built lamang.

“I’m Landon,” pakilala nito sa kanya, hindi pansin ang pag-
aalboroto ni Cody. “A-ako ang partner mo sa entourage,” parang 
nahihiya pa nitong sabi. Na-conscious yata sa suot nitong obvious 
na out-of-place sa mga get-ups ng mga tao roon.

And, what the heck? Ito ang groomsman na partner niya?

Tumawa si Cody. “Great! Isang tulisan pala ang partner 
mo, Miss Beautiful,” pang-aasar pa nito sa kanya saka parang 
tuwang-tuwa sa sinapit niyang lumayas ito sa kanyang harapan. 
“Karma!” hirit pa nito habang papalayo.

Napailing na lamang siya. Marami na siyang naengkuwentrong 
lalaki sa buhay niya. Most of them were filthy rich, arrogant men. 
Or kadalasan, arrogant lang. Akala ng mga ito ay madali lamang 
siyang makuha.

“May problema ba, Miss Reginaldo?” pakli ni Landon.



Landon And The Lovely Temptress - Yumi Sagara
“W-wala. And, please just call me ‘Chantal’,” sagot niya.

Muling nag-announce ang wedding organizer. Nakipila na 
sila ni Landon.

“Pasensya ka na kung ganito ang ayos ko,” very apologetic 
na sabi nito. “Nag-deliver kasi ako ng mga bulaklak sa isang 
hotel at naipit ako sa traffic kaya dumerecho na ako dito. Wala 
na akong time para magbihis—”

“It’s all right, you don’t have to apologize,” putol niya sa 
paliwanag nito.

Geez. Dobleng parusa pa yata para sa kanya ang kasalang 
ito. Una, bridesmaid siya sa kasal ng lalaking ginusto niyang 
maging boyfriend, pagkatapos heto ngayon, ganito pa pala ang 
hitsura ng magiging partner niya sa entourage. Parang namundok 
nang ilang buwan. 

Ngunit dagling pinagalitan niya ang sarili. Ano ang karapatan 
niya upang manlait ng hitsura ng iba? Dahil ba ipinanganak siyang 
maganda at napakinabangan niya nang husto iyon? Well, tapos 
na ang mga araw na iyon. Dahil two weeks ago lamang ay nag-
announce na siyang aalis na sa modeling industry.

Nang sumenyas sa kanya ang wedding organizer ay ikinawit 
niya ang isang kamay sa braso ni Landon na tila hindi man lang 
interesadong tapunan siya ng tingin. Parang gusto niya yatang 
mapahiya. Ang lakas ng loob niyang laitin ang hitsura ng lalaki 
gayong siya yata ang walang kadating-dating dito.
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Wala silang imikang naglakad patungo sa aisle.

—————

Hiyang-hiya si Landon na lumapit kay Icko nang nasa 
restaurant na sila matapos ang rehearsal sa simbahan. “’Tol, 
pasensya na talaga,” aniya kahit nakapagpaliwanag na siya kanina 
sa telepono habang nakikipagsiksikan sa traffic.

“Ayos lang ’yun, nakarating ka naman,” sabi sa kanya ni Icko 
na bale-wala lang dito ang ayos niya. 

Ngumiti sa kanya si Luna, ang mapapangasawa nito. 
“Kumusta ang mga bulaklak na gagamitin natin, Landon?”

“Ayos na lahat. On time ang delivery sa mga iyon,” sagot 
niya sa babae.

“Mukhang lumalakas ang business, ah,” sabi pa nito.

“Medyo. Kailangan ko na yatang magdagdag ng tao sa shop. 
Pati ako naging delivery boy na kanina,” saad niya. 

Nagpaalam siya sa magnobyo at tinungo ang mesa kung 
saan naroroon ang mga kaibigan niya noon sa Safe Haven, ang 
bahay-ampunan kung saan siya lumaki.

“Para kang hinahabol ng gunting at pang-ahit!” tukso sa 
kanya ni July. 

“Mukha kang ermitanyo,” hirit ni Blake.
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“Laos na rakista, puwede rin,” banat ni Isaias.

Tinawanan niya lamang ang mga ito saka naupo na. Ang 
totoo ay wala siyang pakialam sa hitsura niya sa harapan ng 
mga tao. Kanina lamang siya nakaramdam ng hiya, paano ay 
napakagandang babae naman kasi ng ipinareha sa kanya sa 
entourage. Nagmukha tuloy siyang bodyguard nito. Or, shit, 
anong bodyguard? Driver o utusan, puwede pa.

“Dapat daw, ako sana ang partner ni Chantal,” sabi pa ni 
July. “Kaso mas matangkad na siya sa akin pag nag-heels pa siya. 
Aabot yata ng five-nine ang height niya, eh.”

Six feet three inches ang height niya. Sabi nga nila, puwede 
raw siyang maging basketball player sana kaso may pagka-clumsy 
siya. Baka gumulong lamang siya kasama ang bola sa gitna ng 
hardcourt pag nagkataon.

“Kumusta ka na pala? Wala ka noon sa Sandok nang mag-
celebrate ng birthday ni Icko, ah,” ani Mendel.

“Nasa probinsya ako noon, babang-luksa ng foster dad ko,” 
aniya.

“Bagong girlfriend?” pangungulit pa ni July.

Mapait siyang napailing. “Wala.”

Saglit na natahimik ang mga kausap niya, waring tinatantya 
siya. Nangibabaw naman ang ingay ng iba pang mga kaibigan 
nila sa mesa. 
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Nagsalita si Isaias. “’Tol, antagal na n’un. What, two years 

na ba ang nakalipas?”

“Three years,” pagtatama niya.

Ang tinutukoy ng mga ito ay si Eunice, ang ex-girlfriend 
niya. Actually, hindi lamang simpleng ex-girlfriend ang babae. 
Nag-live-in sila nito nang mahigit isang taon. Hanggang sa iwan 
siya nito, sumama kay Ray, ang lalaking unang naging boyfriend 
nito noon. Ang huling narinig niya tungkol kay Eunice ay kasal 
na raw ito kay Ray at sa Amerika na naninirahan ang mga ito. 

 Oo, iniwan siya ng babaeng tanging minahal niya nang 
ganoon-ganoon na lamang. Gaya na lamang ng pag-iwan sa 
kanya ng ina niya noon sa bahay-ampunan. Bagong silang lamang 
daw siya noon at may Baby Landon na nakasulat mula sa itim 
na marker sa kanyang lampin. May matandang mag-asawang 
umampon sa kanya nang sumapit siya sa edad na sampu. 

Isinuhestyon noon ni Icko na puwedeng hanapin ng Redux 
ang kanyang mga magulang ngunit tumanggi siya. Iniwan siya 
sa bahay-ampunan ng kanyang ina at hindi na muling binalikan. 
Ang ibig lang sabihin niyon ay ayaw nito sa kanya.

He was dumped. Just like that.

—————

Pasado alas ocho na ng gabi nang matapos ang dinner. 
Walang maparang taxi si Chantal. Gusto na tuloy niyang magsisi 
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kung bakit hindi siya nag-aral magmaneho noon. As a model, she 
was too spoiled. May sarili siyang driver na ibinigay sa kanya ng 
manager niya. May househelper din siya sa bahay, iba pa ang 
kanyang personal assistant. Ngayong retired na siya, wala na 
siyang driver at personal assistant. Ang househelper na lang sa 
kanyang condo unit ang kanyang kasama.

She sighed. Kailan siya matututong tumayo sa sariling paa? 
Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa vehicular 
accident noong quince años pa lamang siya at alagaan siya ng 
kanyang lola at hanggang sa pasukin niya ang pagmomodelo ay 
mistula na siyang prinsesang nakakamit ang lahat ng gusto. Sa 
isang pitik ng kanyang daliri ay nakakapag-utos siya. 

But no, having a personal driver would be too much. 
Kailangan niyang matutong mag-commute o mag-drive ng 
dalawang kotse niya kung gusto niyang makagala nang mag-isa.

Nang umambon ay nagpasya siyang bumalik sa harapan ng 
restaurant—sa patio niyon, upang sumilong. 

Husto namang papalabas si Landon mula roon.  Bahagya 
lamang siya nitong tiningnan saka naglakad patungo sa parking 
lot.

Napasimangot siya. Somehow, she felt rejected. 

Bakit, dahil ngayon lamang may lalaking hindi lantarang 
nagpakita ng interes sa kanya?
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Ugh. Who knows, maybe he’s gay! tili niya sa isip.

Pero sa lahat ng bading, si Landon lang ang nakita niyang 
parang madungis. Mukha talagang hindi naligo nang ilang araw 
na, although hindi naman ito mabaho.

At bakit ba affected siya nang ganito?

Nagtaka siya nang isang malaking van na old rose ang kulay 
at may nakatatak na malalaking prints ng bulaklak at malalaking 
titik ng Blossoms ang humimpil sa kanyang harapan.

Bumaba ang bintana ng driver seat. “Papalakas na ang ulan, 
mas mahihirapan kang makakuha ng sasakyan,” ani Landon na 
siyang lulan niyon.

Was he asking her to take a ride with him? In the… the 
flower van?

“Ihahatid na kita.”

She got no choice. Ayaw niyang maabutan ng ulan sa daan, 
nag-iisa pa naman siya. Isa pa, nakakahiya ring tumanggi sa 
pagmamagandang-loob ng kanyang partner sa kasal.

Hindi siguro siya nito gagawan ng masama, hindi ba? Mukha 
man itong unkempt, harmless naman ang overall na hitsura nito. 
Isa pa, may baril siya sa kanyang bag. Nagpaturo na siya kay 
Luna sa shooting range kung paano gumamit niyon. And well, 
she thought she could shoot well…
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Tahimik lamang sila sa loob ng sasakyan. Tanging ang 

tugtugin mula sa car stereo ang maririnig sa pagitan nila.

Nagpasya siyang basagin ang katahimikan. Hindi pala siya 
sanay na hindi kinakausap. “Uhm… matagal ka na sa Blossoms?”

“Five years na rin,” tipid na sagot nito.

Tumingin siya rito. Walang masagap na anumang signal ang 
kanyang gaydar. Lalaking-lalaki sa pakiramdam niya ang kasama 
sa sasakyan. Usually, madali niyang nahuhulaan kung bading 
ang isang lalaki o hindi. Dahil sa mundong kanyang ginalawan 
ng maraming taon, may mga modelo siyang kilalang closet gays.

“Ilang taon ka na, Landon?”

“Twenty-eight.”

 “Halos magkaedad lang pala tayo.” Hindi niya alam kung 
bakit siya napangiti. “You’re a very good driver.”

“Thank you.”

Nang may bigla siyang maisip. “Uhm… full-time ka ba sa 
Blossoms?”

Saglit itong nagpaling sa kanya ng tingin; parang nag-isip 
muna bago sumagot. “Depende.”

Nagpakaprangka siya. “Kung may extra free time ka from 
work, can I hire you to teach me how to drive?”
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Muli itong napatingin sa kanya.

“Wala na kasi akong driver ngayon saka I really, really want 
to learn how to drive.”

Hindi ito sumagot, parang hindi makapaniwala sa alok niya.

“You can name your price,” offer pa niya. “Please?”

“T-titingnan ko,” parang nalululang sabi nito. “Aayusin ko 
muna ang schedule ko.”

“Okay,” natutuwang sabi niya.

Tumanggi si Landon nang yayain niya itong pumasok sa 
tirahan niya upang makapagkape. Dahilan nito, babalik pa raw 
ito sa flower shop. Ibinigay niya rito ang calling card niya bago 
sila naghiwalay.


