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asungit man ang panahon ay tila 
napakataas ng sikat ng araw nang 
umagang iyon sa mansyon. Paano kasi, 

pagkagising na pagkagising pa lang ay naka-
plaster na ang ngiti sa mukha ni Chelsea, ang 
super duper moody unica hija ng mga Montico. 
Bahagya pa siyang nagsu-sway sa paglakad 
patungo sa kusina.

“Good morning, Miss Chelsea,” bati ng 
kusinerong si Tatay Gimo.

Isa-isang tiningnan ni Chelsea ang mga 
nasa hapag. Seafood kare-kare. Chicken Adobo. 
Mushroom soup.

“Gaya ng bilin n’yo, inihanda ko ang mga 
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4 Chelsea’s Ghostwriter

paborito ni Sir Marcus.”
“Perfect!” sagot ni Chelsea. Pumalakpak siya 

nang mahina habang naka-chin up.
“Masaya ako para sa ’yo, Miss Chelsea. Alam 

ko kasing miss na miss mo na si Councilor. ‘Wag 
ka kasing masyadong matampuhin. Alam naman 
natin na busy lang talaga ang mga public servants 
na tulad ni Sir Marcus.”

“’Tay Gimo, tsismoso rin pala kayo, ano?”
Natawang napapakamot-ulo ang matanda. 

“S’abi ko nga, tatahimik na ako.” Hinarap na nito 
ang pagliligpit ng mga pinaglutuan.

Humila ng bangko si Chelsea at naupo sa 
harap ng hapag habang nagmumuni-muni. 

Inaamin niya, noong una, madalas siyang 
magtampo sa kasintahan. Palibhasa kasi public 
servant kaya halos wala na itong panahon sa 
kanya. Ganoon pa man, para sa dalaga, isang 
‘rainbow’ sa buhay niya si Marcus. Madalang 
mang sumulpot, pero kapag nandiyan na, alam 
niyang huhupa na rin ang mala-bagyong ngitngit 
ng kanyang damdamin. Nalulusaw ang galit niya 
dahil ibinabalik ng presensya nito ang kulay sa 
kanyang buhay.

“Chelsea, nandito na si Councilor,” sabi ng 
malusog nilang mayordoma na si Nanay Belen.
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“Yes, ‘Nay Belen. Susunod na ‘ko,” excited 
niyang sagot. May ilang sandali muna niyang 
sinuri ang sarili sa salamin sa kusina, bago 
tinungo ang living area ng mansyon.

“Honey!”
“Chelsea,” tila nagulat na bati ni Marcus 

pagkakita sa kanya. Hindi niya mawari kung 
nakangiti ba ito o nakangiwi.

Sinalubong niya ito ng yakap. “Honey, I’m so 
happy. Thank you for coming.”

Kumalas ito. “Chelsea, nagpunta ako dahil 
gusto sana kitang... makausap nang personal 
tungkol sa mga balitang kumakalat.”

Dati-rati, kumikinang ang mga mata nito 
kapag nagkikita sila. Pero ngayon, malamya ang 
mga iyon at hindi makatingin nang tuwid sa 
kanya.

“Balitang kumakalat? Anong balita?” 
Sandaling nag-isip si Chelsea. “Ah, ‘yun ba?” 
Napangiti siya nang mawari niya ang tinutukoy 
nito. “There’s nothing to worry about, Marcus. 
Hindi ako naniniwala sa mga tsismis tungkol sa 
inyo ni Jellaine Mendral, uhm, Mendez...”

“Mendoza,” pagtatama ni Marcus.
“Whatever.” Umikot pa ang eyeballs niya. “I 

understand you completely. You’re a politician 
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and she’s the country’s hottest celebrity. Makita 
lang ng press na may kausap na bachelor si 
Jellaine, gagawan at gagawan na siya ng balita. 
Doon sila kumikita, of course. Sa mga balitang 
puro kasinungalingan.”

Umiling-iling si Marcus. “No, Chelsea, you 
don’t understand.”

Nawala ang ngiti niya. “Hey. What do you 
mean?” kunot-noo niyang tanong. Napasinghap 
si Chelsea nang pumasok sa isipan niya ang isang 
hinala. “Don’t tell me you and Jellaine…?”

“I’m sorry, Chelsea...” 
Akma sana siyang hahawakan ni Marcus 

ngunit agad siyang umiwas. Sunud-sunod ang 
kanyang pag-iling. Maraming katanungan ang 
pumasok sa utak niya ngunit kahit isa ay wala 
siyang maisatinig sa mga iyon.

“Let me explain—”
“Yes,” maagap niyang sagot sa sasabihin pa 

ni Marcus. “I’m willing to listen.” Totoong gusto 
niyang marinig ang mga paliwanag nito. At sa 
kaibuturan ng kanyang puso ay handa siyang 
patawarin ito.

Humugot ng malalim na paghinga ang binata 
at may ilang sandali bago ito muling nagsalita. 
“You know me, Chelsea.” Pilit ang mga ngiti 
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nito na tila tuliro ang isipan. “I’m a man full 
of ambitions. I will do everything to fulfill my 
dreams and to be successful. You know that, 
right?”

Halos sabay pa silang tumango. 
“You’re very supportive ever since. I’m so 

lucky to have you...” Kinuha pa nito ang kanyang 
kamay at maingat na hinawakan. “But sad to say, 
it’s not enough.” Sinalubong nito ang mga tingin 
niya, hawak pa rin ang kanyang kamay. “Chelsea, 
you do love me, but it’s not enough to turn my 
greatest dream into reality. I’ve just realized I 
need Jellaine. I need her fame. I... I’m sorry, but 
you have to let me go.”

“Hey, wait. Ano’ng sinasabi mo? I love you, 
Marcus. You can’t leave me like this.”

“I’m sorry, Chelsea. If you really love me, 
you’ll set me free.”

Bumagsak ang kanina pa nagbabanta niyang 
luha. Pakiramdam ng babae ay sinaksak siya 
nang maraming beses. Nanginginig ang buo 
niyang katawan. Hawak pa rin ni Marcus ang 
kanyang kamay. Wala siyang lakas para bawiin 
iyon. Ngunit ang kaliwang kamay niya na tila 
may sariling pag-iisip ay kusang umangat para 
gawaran ng malutong na sampal ang kaharap.
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r. Kenjy Robles.”
Napapitlag si  Kenjy nang 

marinig ang tawag ng HR staff na 
nag-interview at nagpa-exam sa kanya sa maliit 
na food company na iyon. Kasalukuyang nasa 
waiting area siya kasama ang iba pang applicants. 
Sa tagal ng paghihintay, naglayag na naman ang 
kanyang isip patungo sa mundo ng mga nilikha 
niyang characters sa kanyang work-in-progress 
novel.

“Yes, ma’am?” nakangiti niyang sagot sabay 
tango. Alisto rin siyang tumayo nang lumapit 
ito sa kanya. 

“Tatawagan ka na lang namin kung tanggap 
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ka.”
Unti-unting naglaho ang magandang ngiti 

ni Kenjy. “Ah.” Tumango siya. “Okay, ma’am. 
Thank you.” 

Bumaling na ang kausap sa iba pang 
applicants at narinig niyang ganoon din ang 
sinabi nito sa mga ito.

Ang totoo, hindi na umaasa pa si Kenjy 
na tatawagan pa siya ng kompanyang iyon. 
Maraming beses na niyang narinig ang ganoong 
linya. Hindi na niya mabilang sa kanyang daliri 
sa dami. Iyon ang pinakamagalang na paraan 
para sabihing “you’re not hired.” Sa dami niyang 
pinag-apply-an, alam na alam na niya. And for 
the nth time, he felt neither frustration nor 
depression. Immune na siya sa pagkabigo.

Nang magsilabasan na ang ibang applicants 
na nasabihan ay sumunod na rin siya. Kita ang 
pagkadismaya sa mga reaksyon ng mga iyon. 
Laglag ang mga balikat at halos hindi maipinta 
ang mga mukha. Napakahirap talagang humanap 
ng trabaho.

“Mahirap para sa ’yo dahil hindi mo siniseryoso.” 
Nangiti si Kenjy nang maalala niya ang 

madalas sabihin sa kanya ng ina kapag ganitong 
hindi siya natatanggap sa trabaho, o  kaya nag-
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quit siya sa pinapasukan. Mahirap. Iyon kasi ang 
palusot niya: Mahirap ang interview, mahirap 
ang exam, mahirap ang ginagawa sa office.

Totoo namang hindi siya seryoso. Hindi 
kasi siya masaya sa mga iyon kaya hindi niya 
maibigay ang best niya. Para kasi sa binata, 
ang paghahanapbuhay ay hindi lamang para 
kumita ng pera. Kapag sinuong mo ang isang 
trabaho, dapat ay gusto mo iyon. Kung gusto mo 
ang ginagawa mo, magiging masaya ka roon at 
dahil doon, magagampanan mo nang mahusay 
ang tungkulin mo. Masaya ka na, kumikita 
ka pa, nagiging mas kapaki-pakinabang ka sa 
pinaglilingkuran mo. 

Ngunit maraming hindi nakauunawa sa 
kaisipan niyang ito. Hindi naman niya masisisi 
ang mga iyon. Sa hirap ng buhay, dapat ay 
praktikal na. Sa panahong ito na walang 
pinagkaiba ang graduate sa undergraduate kung 
bilang ng unemployment ang pag-uusapan, wala 
nang sinusunod na prinsipyo  o anomang katulad 
nito. Kung gusto mong mabuhay, dapat mong 
subukan ang lahat. 

Ginawa naman iyon ni Kenjy. Naroong mag-
audition siya bilang radio announcer, sumama 
sa sobrang habang pila para makasali sa isang 
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TV game show, at mag-apply sa napakaraming 
kompanya na nakita niya sa classified ads. Iisa 
lang ang end point: bigo!

Sa loob ng may ilang taon, wala siyang naging 
permanenteng trabaho. Tatlong buwan lang yata 
ang pinakamatagal niyang napasukan. Kung 
bakit ba kasi HRM ang kinuha niya sa college? 
Iyon kasi ang sikat na kurso noong magkolehiyo 
siya, tapos medyo nalilinya naman sa trabaho ng 
kanyang mga magulang. Iyon na iyon.

Pero ngayon, alam na niya kung ano ang 
gusto niya. Dapat doblehin niya ang pagsisikap 
dahil mahirap talagang pasukin ang mundo ng 
mga manunulat at marami pa siyang dapat pag-
aralan at pagsanayan.

Naglalakad na siya patungong hintayan ng 
jeep nang may humawak sa braso niya mula sa 
likuran.

“Excuse me, pogi,” sabi ng pa-sweet na tinig 
ng lalaki.

Paglingon ni Kenjy ay bahagya siyang 
napaatras nang makita ang may kaliitang lalaki 
na tila nasubsob ang mukha sa masahan ng 
tinapay dahil sa kapal ng foundation. Nakakaloko 
ang ngiti nito habang hinahagod siya ng tingin 
mula ulo hanggang paa.
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a mundo, dalawa lang ang katayuan 
sa buhay: isang mahirap at isang 
mayaman. Dalawang hangganan ng 

isang mahabang linya. Mahirap magpang-abot. 
Mahirap pagdugtungiin. Parang langit at lupa 
na hindi masukat ang layo. Tunay na magkaiba 
ang inog ng mga mundo nila. Magkaiba rin ng 
direksyon ang agos ng kani-kanilang buhay. 
Ngunit magkatulad ang alon, minsan mataas 
at minsan ay mababa.

Pareho mang may mga problema pa ring 
daranasin, magkaiba pa rin sila sa paglunas 
sa mga iyon. May mga nag-aakala na kapag 
mayaman ka, mas madaling malulunasan ang 
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iyong mga suliranin. Hindi tulad ng mahirap 
na pati solusyon sa problema, problema pa rin! 
Haaay... mahirap talagang maging mahirap! 

Sa isang banda, ang mayaman at mahirap ay 
nagiging magkapantay. Nagiging magkatulad. 
Dahil mahirap ka man o mayaman, ang 
bawat isa ay nangangarap, may pangarap, at 
malayang mangarap. - KeRob

“Kenjy, take mo na!” tawag sa kanya ng 
production assistant eksakto pagkapindot niya 
ng ‘Post’ sa bagong entry sa kanyang blog na  
www.KenjyRobles.OnlineKasentihan.ph na wala 
namang nagbabasa kundi siya lang.

“Okay,” aniya saka agad tumayo sabay 
ibinulsa ang kanyang mobile phone.

“P’re, good luck,” sabi ng isa sa mga kasama 
niyang nakatambay na kanina pa rin nag-aabang 
ng scene nito.

“Thank you, brod.” Nag-thumbs up pa siya 
bago sumunod sa P.A. na tumawag sa kanya.

“Direk Manny, heto na ang nahanap kong ka-
double ni Patrick,” sabi ng production assistant.

“Ah, ikaw pala. O, nasabihan ka na kung 
ano’ng gagawin mo...” sabi ng direktor, sabay 
baling sa P.A. “Marcel, na-brief mo na siya?”

http://www.KenjyRobles.OnlineKasentihan.ph
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“Yes, Direk,” halos sabay pa nilang sagot ng 
P.A.

“Good. Dahil ayokong nasasayang ang oras 
sa paulit-ulit na pag-instruct. Doon na tayo sa 
bridge. Sandali, nasaan si Jellaine?”

“Direk, nasa bridge na, pati crew nandoon na. 
Kayo na lang ang hinihintay,” tugon ni Marcel 
habang pumipilantik pa ang mga daliri.

“O, siya tayo na r’on.”
Sumunod si Kenjy sa dalawa.
Nadatnan nilang nagre-rehearse pa si Jellaine 

ng linya nito habang hawak ng lalaking parang 
K-Pop star ang script. 

“Oy, Jellaine! Ready ka na?”
“Yes, Direk Manny. I’m ready.”
“O, ikaw, halika rito,” tawag ni Direk Manny 

sa kanya. Hinila siya nito sa braso patabi sana kay 
Jellaine, pero dahil nabigla siya kaya nabangga 
niya ang aktres.

“Ouch!” nasabi ni Jellaine na na-out of 
balance. Mabuti na lang maagap si K-Pop star 
look-alike at naalalayan ito.

“Oh, gosh!” Napasapo sa sariling dibdib ang 
dalaga. “Thanks, Junki,” halos pabulong nitong 
sabi kay K-Pop star look-alike.

“My goodness! Kalalaki mong tao di ka nag-
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iingat,” sita ni Direk sa kanya. “Hindi mo ba kilala 
iyan? Superstar iyan, si Jellaine Mendoza, di mo 
na iginalang.”

“Sorry po, Direk. Hinila n’yo kasi ako, eh. 
Sorry, Miss Jellaine.”

“Ay, kasalanan ko pala! Ako talaga ang 
sisisihin? Marcel! Ano ba itong nakuha mong 
double? Palitan ang bastos na ito.”

“Direk naman...” angal ng P.A. “Mahirap 
humanap ng poging double, este ng bagong ka-
likod-alike ni Patrick.”

“Ah, gan’on ba? Eh kung ikaw na lang kaya 
ang palitan kong bakla ka? Kanina ka pa umaarte, 
makaasta ka ‘kala mo ka-level mo ang beauty ko? 
Lumayas ka nga rito!”

“’Wag namang ganyan, Direk Manny...” 
Kumapit ito sa mala-tree trunk na braso ng 
direktor. “Direk, maawa ka sa beauty ko! 
Maraming fafang estudyante na umaasa sa akin.”

“Tantanan mo nga ako! Baklang ‘to. S’ya, s’ya, 
take na tayo! Ikaw, ka-double ni Patrick—”

“Kenjy po, Direk,” pakilala niya.
“Care ko sa name mo? Basta ikaw, tatayo ka 

sa ledge ng bridge na iyan. ’Tapos, madudulas 
ka palikod, pahulog sa net na nakahanda sa 
ibaba. After that, second take ‘yong naka-hang 
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ka. Nakakapit ka sa bridge, pilit kang inaabot 
ni Jellaine habang sinasabi niya ang lines niya.”

“Yes, Direk,” sagot niya.
“Direk Manny,” sabad ni Marcel. “Mauuna 

‘yong take na naka-hang siya bago ang nahulog 
para hindi mahirap ‘yong pag-set up.”

“Sino’ng may sabi? Siya na lang kaya 
magdirektor dito.”

“Eh, Direk, di ba ikaw rin nagsabi n’on sa 
amin kanina?”

“Ako ba?”
“Yes, Direk,” pa-chorus na sagot ng staff at 

crew na naroon.
“Oh, ‘yun naman pala eh. Alam n’yo na pala 

ang sinabi ko, bakit pinapaulit n’yo pa? Okay, 
isabit na si Patrick #2.”

Sinuotan na ng harness si Kenjy at ibinaba sa 
gilid ng bridge. Kumapit siya sa paanang bahagi 
ng tulay gaya ng instruction.

“Lights, camera, action!” cue ni Direk Manny.
“Dean!” mahabang tili ni Jellaine saka sumilip 

sa gilid ng tulay. “Dean, ‘wag kang bibitiw. Abutin 
mo ang kamay ko.” Umarte itong pilit inaabot ang 
kamay ni Kenjy na noon ay kunwaring hirap na 
hirap na nakakapit sa tulay.

Dalawang cameramen ang kumukuha ng 
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shot sa scene na iyon. Ang isa ay naka-focus kay 
Jellaine, at ang isa naman ay sa ibaba ng tulay 
para sa shot ng papel ni Dean, na ngayon ay 
ginagampanan ni Kenjy.

“Come on, Dean. You can do it, take my 
hand!”

Itinaas ni Kenjy ang kaliwang kamay at 
kunwang pilit inaabot ang kamay ng aktres. Sa 
pagtingala niya ay nagtama ang kanilang mga 
paningin. Napansin niya ang nagbabantang 
luha sa mga mata ng babae. Sa kabila ng takot 
na mababanaag doon, pilit itong ngumingiti 
sa kanya. Sa mga oras na iyon, pakiramdam ni 
Kenjy ay hindi lang iyon pelikula. Tagos sa kanya 
ang damdaming gustong iparating ng kaeksena. 
Pilit nitong pinapalakas ang kanyang loob. Totoo 
palang magaling itong artista, ang naisip pa niya. 

Muli niyang iniangat ang kamay. Sa 
pagkakataong iyon, naramdaman niya ang 
pagkapit ng makinis nitong palad sa kanyang 
kamay.

“Cut!” sigaw ni Direk Manny.
Siya namang mabilis na bitiw sa kanya ni 

Jellaine, at sabay hila rin sa kanya ng mga crew 
paangat sa tulay.

“Excellent, Jellaine.”
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“Thank you, Direk.”
“Oh, retouch muna, girl,” sabi ni K-Pop look-

alike na tinawag na Junki kanina.
Pinagmasdan ni Kenjy si Junki habang nire-

retouch nito si Jellaine. Parang lalaking-lalaki 
naman pero makeup artist? Kanina nga nang 
mabangga niya ang dalaga, inakala niyang 
boyfriend nito si Junki dahil parang Edward 
Cullen ang speed nito at nakaalalay agad kay 
Bella Swan.

“Okay, next take na!” pumapalakpak pang 
agaw-atensyon ni Direk Manny sa kanilang lahat.

Heto na ang crucial part ni Kenjy, ang 
magpatihulog sa tulay nang patalikod. Sana lang 
matibay ang harness. 

“Oh, Lord, give me strength,” bulong niya 
sa sarili.
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ello, Chelsea?” sabi ng mahinahong 
boses sa kabilang linya.

“Hello, Mommy.” Hindi napigilan ni 
Chelsea ang mapasigok. “Mommy... Mommy.” 
Tuluyan na siyang napahagulgol. Para siyang 
five-year-old na naagawan ng candy.

“Bakit ilang araw ka na raw nagkukulong sa 
kuwarto mo? We’re worried about you, anak. I 
told you to stay with us. Forget about Marcus. 
Dito ka na lang sa Canada.”

Hindi na niya kailangang manghula, alam 
niyang si Nanay Belen ang nagsabi sa mga ito ng 
pagmumukmok niya.

“No, Mommy.” Pinahid niya ng palad ang 
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luhang patuloy na umaagos sa kanyang mga 
pisngi. “I won’t do that, especially now,” mariin 
niyang dugtong. “Marcus hurt me. Pinagmukha 
niya akong walang kuwenta sa harap ng babaeng 
‘yon. Sino ba sila sa akala nila, Mommy? Oo, 
sikat nga ‘yang Jellaine na ‘yan, pero nalimutan 
yata ni Marcus na mas mayaman ako at kaya 
kong gawin ang lahat para sirain ang career ng 
pinagmamalaki niyang artista.” Pataas nang 
pataas ang tono niya. “You know what, Mommy? 
Your little girl has a big plan. Magpapatawag ako 
ng media at magpapa-presscon ako para ibunyag 
ang kawalanghiyaan ng dalawang ‘yon. Kahit 
ubusin ko pa lahat ng laman ng bank account ko, 
gagawin ko para lang makaganti. I want them to 
know I’m not just anybody else. Hindi pipitsugin 
ang pinili nilang kaaway. I want them to know 
that whoever hurts Chelsea Montico, would only 
hurt themselves a million times.”

There was silence.
“Mommy? Are you still there?”
“I’m listening,” sagot nito.
Napahugot ng malalim na hininga si Chelsea. 

“I thought you hung up.”
“Why would you do that, Chelsea?” sa halip 

ay sinabi nito. “Bakit mo ibababa ang sarili mo 
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sa kanila? Kung iniwan ka ng lalaking iyon, ‘wag 
mo siyang panghinayangan. Don’t waste your 
time on them. Just move on. Be occupied with 
things that will make your life productive. How 
about staying with us and start managing your 
dad’s business?”

“Mom...” angal niya.
“All right, all right. How about fulfilling an 

unfulfilled dream?”
“Better idea, Mom. I’ll try.”
“Simulan mo na ngayon. Lumabas-labas ka. 

Tawagan mo ang mga kaibigan mo. How about 
Shane?”

“Alam n’yo naman ‘yong gala na ‘yon, 
naglilibot sa mundo.”

“Oh, look at your childhood friend. She’s 
enjoying her youth—”

“Okay, Mom. I get it,” pigil na niya. Baka kasi 
mauwi lang sa comparison ang pag-uusap nila. 
Ayaw niyang makipag-argumento sa ina. “I’ll 
stop crying now and start facing the reality. I’ll 
move on. I’ll find my dream. I’ll eat a lot, exercise 
a lot, shop a lot.” Humagikgik siya bago biglang 
natigilan. Nakakapagtaka na nakakapagbiro na 
siya at nakakatawa na tila walang nangyari.

“Do it,” sabi ng mommy niya na tila nakahinga 
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nang maluwag. Nai-imagine pa ni Chelsea na 
biglang umunat ang kunot sa noo ng ina. “You 
deserve to be happy.”

“Thank you, Mom. I’m sorry kung pinag-alala 
ko kayo. Give my kisses to Dad. I love you both. 
Mwah!”

“We love you more.”
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agkasusi sa lock ay maingat na itinulak 
ni Kenjy ang pinto. Ang kadilimang 
bumungad sa kanya ay napalitan ng 

pagbaha ng liwanag.
“ B a k i t  n gayo n  k a  l a n g ,  b a t a  k a ? ” 

nakapamewang na salubong sa kanya ng ina. 
“Sinasabi ko na nga ba at dito ka dadaan sa 
kusina, eh.”

“Good evening, my beautiful mother—”
“Morning na. Bakit ngayon ka lang? Aba, 

teka...” Hawakan nito ang pisngi niya. “Ano itong 
gasgas mo sa mukha? Sumabak kang talaga sa 
pag-stunt-stunt na ‘yan? Akala ko ba nag-apply 
ka ng trabaho?”
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“Iyon nga po ang trabaho ko, ‘Nay. Ka-double 
ni Patrick Pasco. At alam n’yo ba? Kaeksena ko 
kanina ang pinakasikat na artista natin ngayon. 
Si Jellaine Mendoza! Holding hands pa kami.”

“O, anak, and’yan ka na pala.” Siyang pasok 
ng tatay niya sa kusina. “Maganda ba talaga sa 
personal ‘yang si Jellaine?”

“Naman, ‘Tay. Parang ikinula sa kaputian.”
“Ah, para palang nanay mo.”
“Mas maganda pa rin si Nanay siyempre.”
“Kayong dalawa, di ako madadaan sa 

pambobola ninyo. Kenjy, itigil mo na ‘yang 
mala-Spider-Man mong gawi. Humanap ka ng 
totoong trabaho, hindi ‘yang ganyang lumalapit 
ka kay Kamatayan.”

“’Nay naman, oh. Alam n’yo namang di ako 
tumatagal sa trabaho, di ba? Mas gusto ko itong 
hawak ko ang oras ko dahil mas nagkakaroon 
ako ng panahong mag-practice magsulat. Your 
son is born to be a writer, eh.”

“Writer-writer! Wala pang writer na 
yumaman, Kenjy.”

“Meron po. Si J.K. Rowling—”
“Pilosopo ka pa. Sa ibang bansa iyon! Pero 

dito sa atin, nganga ang mga manunulat. Paano 
mo bubuhayin ang magiging pamilya mo sa 
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kakarampot na kita ng isang manunulat? Aber?”
“Ikaw naman, mahal,” sabad ng tatay niya, 

“wala pa nga, hinahadlangan mo na ang bata. 
Hayaan mo siyang dumiskarte.”

“Ay, ewan ko sa ’yo. Mana kasi sa ‘yo ‘yan, eh. 
Mag-ama nga kayo. Puro passion-passion...”

“O, di ba? Hilig ko ang pagluluto ng tinapay? 
Successful naman ang bakery natin. Nagawa ko, 
magagawa rin ng anak mo.”

“Ke yabang nireng mama. Para sabihin ko 
sa iyo, ako ang nagpaunlad ng pangarap mong 
iyan. Kaya pasalamat ka at nakapag-asawa ka ng 
ekspertong tulad ko.”

“O, narinig mo ba, Kenjy? Kaya ikaw, piliin 
mo ang gaya ng nanay mo. ‘Yong babaeng handa 
kang alalayan sa mga pangarap mo.”

“Siyempre naman, ‘Tay. Sino pa ba ang ideal 
girl ko?”

“Ah, basta. Maghanap ka ng totoong trabaho, 
Kenjy,” ulit ng kanyang ina. “Dahil para sabihin 
ko sa ’yo, wala ka nang makikita na katulad ko 
dahil nag-iisa lang ako sa mundo. Kaya magsikap 
ka at maging praktikal. Kapag may matatag ka 
nang hanapbuhay, madali na lang ‘yang sulat-
sulat na ‘yan.”

“O, siya,” sabad ng kanyang tatay, “pagod 
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na ang anak mo. Hayaan na natin siyang 
magpahinga.” Inakbayan nito ang asawa at pilit 
iginigiya paalis, sabay pasimpleng kindat kay 
Kenjy.

“Aba, sandali nga, bakit mo ako pinapaalis? 
Ipapainit ko pa ang ulam, eh,” galit na sabi ng 
kanyang ginang, pilit inaalis ang pagkakaakbay 
ng esposo. “Paniguradong gutom ‘yan dahil sa 
katatalon sa shooting...”

“Kumain na ako, ‘Nay.” Napangiti si Kenjy 
at lumakad na rin paakyat sa sariling silid. 
“Goodnight, parents!”

Dumerecho siya sa harapan ng kanyang 
battered laptop—na tila ba hindi nakadama 
ng pagod. Pinindot niya ang power button 
pagkatapos ay kusang nagpatuloy sa pagtipa ang 
kanyang mga daliri. Marahil ngang sa ngayon 
ay tutol ang kanyang nanay, pero alam niyang 
sa huli ay maiintindihan din siya nito. Ganoon 
naman ang mga magulang niya, kung saan siya 
masaya susuportahan siya.

The End.

Sa wakas, natapos din ni Kenjy ang kanyang 
nobela! Binuksan niya ang Internet para isa-
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isang hanapin ang websites ng mga publishing 
companies na open for manuscript submissions. 
Salamat sa makabagong teknolohiya, hihintayin 
na lang niya ang sagot ng mga iyon sa e-mail niya.
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agkalipas ng dalawang buwan, sunud-
sunod ang e-mail na natanggap ni Kenjy 
mula sa mga pinagpasahan ng manuscript. 

Ang sagot?

Dear Mr. Kenjy Robles,

Thanks for submitting your manuscript. 
Unfortunately, we will not be accepting it for 
publication. We wish you luck in placing your 
work elsewhere.

              Best,
                The Editor
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2
Dear Kenjy,

We thank you for sharing your work. 
However, your writing style is not of the same 
standard that we typically publish.

We hope that this does not serve to discourage 
you. We wish you the best of luck in your future 
endeavors.

            Best Regards,
             The Editorial Team

Nagpatuloy pa sa pagbabasa si Kenjy. Iba- iba 
mang bersyon—Ingles, Tagalog, TagLish—iisa 
lang ang mensahe ng mga iyon: bigo na naman 
siya.

Sa tindi ng pagkadismaya, namalayan na 
lang niyang ipini-print na pala niya ang kanyang 
nobela. Hindi siya dapat mawalan ng pag-asa. 

Kung inayawan ng mga iyon ang nobela ko, 
problema na nila iyon dahil hindi lang nila inayawan 
ang isang future bestselling novel kundi pati ang isang 
magaling na author, nasabi niya sa sarili bilang 
pagpapalakas ng loob.
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Kaya ngayong araw na ito, lalabas siya at 
maghahanap ng mapapasahang publishing 
house. Iyong publishing na mayroong editors na 
may taste. Hindi tulad ng mga iyon na ibinasura 
ang gawa niya. Pangako niya sa sarili, ngayong 
araw na ito ay maipapasa niya ang kanyang 
nobela sa magpa-publish nito. Hindi lang sisikat 
ang kuwento niya, kundi tunay na magiging 
matagumpay pa.

2
Sa kabilang dako, abala sa paghahanda para 

sa pangangampanya bilang mayor ng Laguna 
si Marcus Navarete. Lagi itong nasa balita 
dahil sa girlfriend nitong artistang si Jellaine 
Mendoza, ang ‘apple of the eye’ ng press people. 
Kamakailan lang ay napaamin daw ang dalawa 
na nagbabalak nang magpakasal matapos 
mapansin ng showbiz reporters na may suot 
nang engagement ring ang aktres.

Gustong basagin ni Chelsea ang telebisyon 
nila dahil madalas na guests ang dalawa sa mga 
sikat na talk shows. Pero sa hindi maipaliwanag 
na dahilan ay hindi niya mapigilang panoorin 
pa rin ang mga ito. 

Nakakagigil! ngitngit niya.
Sa tuwing makikita niya ang masasayang 
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ngiti ng dalawa, naiisip niyang ituloy ang 
pagpapa-presscon para ilahad sa madla ang 
ginawang panloloko sa kanya ng pareha. Ngunit 
sa tuwing maiisip niya iyon, sumasagi naman 
sa kanyang alaala ang sinabi ng mommy niya 
noong nag-overseas call ito. Ayaw niyang ibaba 
ang sarili, at ayaw niyang panghinayangan ang 
lalaking iyon.

Iyon lang ang dahilan kaya napipigilan pa 
siyang gawin ang kabaliwang iyon. Pangako niya 
sa sarili, hindi na niya iisipin pa si Marcus. 

2
Nasa labas na si Kenjy dala ang kanyang 

manuscript ngunit walang tiyak na direksyon 
ang patutunguhan. 

Una siyang nagtungo sa may Acacia Lane sa 
Mandaluyong kung saan nakatira ang kanyang 
kaibigan. Matagal-tagal na rin niya itong hindi 
nadadalaw ngunit wala ito sa bahay dahil nasa 
trabaho raw. 

Sa edad niyang beinte cinco, dapat nga 
ay may stable job na siya. Pero sa kanilang 
magkakaibigan, siya lang yata ang hindi mahal 
ng tadhana dahil hindi pa iyon nangyayari. Kaya 
naman naging mailap siya sa mga kaibigan. 

Ayaw niyang kaawaan siya o pagtawanan 
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ng mga ito. Alam niyang hindi ganoong tao 
ang mga ito. Lamang, wala talaga siyang 
mukhang maihaharap sa mga iyon. Paano ba 
naman kasi, noong nag-aaral pa sila, siya lagi 
ang may pinakamataas na grado sa kanilang 
magbabarkada. Siya pa nga ang kopyahan ng 
notes at assignments ng mga ito. Ngunit ngayon? 
Siya ang napag-iwanan.

Sumunod ay nagtungo si Kenjy sa Star Mall 
hanggang sa Megamall, pati na rin sa Makati ay 
nakarating siya. Hindi niya alam, basta doon 
siya dinala ng kanyang mga paa. Sa Glorietta, at 
sa Greenbelt. Paikot-ikot lang. Hanggang sa wala 
namang nangyari sa pakay niya at umuwi na rin 
siya.

Ngunit tila may mali. Isang malaking 
pagkakamali: nawawala ang kanyang nobela! 
Saan niya iyon nawaglit? Sa jeep? Sa MRT? Sa 
mall? Hindi niya maalala. Mabuti na lang at 
naka-save iyon sa kanyang USB. Pero paano kung 
may nakakuha niyon? Maaari iyong angkinin ng 
kung sino. 

2
Samantala, para mabawasan ang stress, 

napagpasyahan ni Chelsea na ibuhos ang 
buong araw sa pagsa-shopping at malling. Nang 
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mapagod ay nagtungo siya sa paborito niyang 
restaurant. 

Habang hinihintay ang kanyang order ay 
may napuna si Chelsea na isang envelope sa 
katabi niyang upuan. Out of curiosity ay kinuha 
niya iyon. Sinilip niya ang loob. Makapal na 
bondpaper ang laman niyon. Inilabas niya iyon 
mula sa envelope at binasa ang nakasulat sa 
ibabaw:

Kung May Hihigit Pa sa Pag-ibig
Kenjy Robles
#5 Elias St. San Vicente, QC

Naintriga si Chelsea sa title ng manuscript na 
iyon. Bukod kasi sa mahilig siya sa mga kuwento 
ay naalala niya ang sinabi sa kanya ni Marcus: 
“Chelsea, you do love me, but it’s not enough.”
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indi inaasahan ni Kenjy ang bisita niya 
nang umagang iyon; isang magandang 
babae na sa tantya niya ay mas bata sa 

kanya nang ilang taon.
“I’m Chelsea Montico,” pakilala nito na tila 

may malakas na hangin na kasama. “Are you 
Kenjy Robles?” 

“Yes… Yes, I’m Kenjy Robles. What can I do 
for you, Miss Montico?” Mukhang mapapalaban 
pa ako sa Inglesan nito, ah! “Have a seat.”

Kapwa sila naupo sa kahoy nilang upuan sa 
sala.

“Chelsea. Just call me Chelsea. By the 
way, nandito ako dahil dito.” Inilabas nito ang 
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envelope kung saan nakalagay ang manuscript 
niya. “Malamang ay nagtataka ka kung paano ito 
napunta sa akin,” nasabi nito. 

Tumango lang siya. Salamat naman at 
marunong naman pala siyang mag-Tagalog, naisip 
ni Kenjy.

“Nakita ko ito sa isang restaurant kahapon,” 
paglalahad nito. 

Naalala nga niya na pumasok nga siya sa isang 
restaurant nang nakaraang araw pero di naman 
siya kumain doon. Sinubukan lang niya ang 
pakiramdam na pumasok at maupo sa kainan ng 
mayayaman. Trip lang ba. For experience. 

“Binasa ko ito at talagang naka-relate ako sa 
kuwento mo. Maganda ang nobela mo. P’wede 
ko itong ihambing sa paborito kong novelist na 
si Sidney Sheldon, alam mo ba iyon?”

“T-talaga?” Wala siyang ibang masabi. 
Imagine? Ikinumpara siya kay Sidney Sheldon? 
Astig! Plus, ang papuring iyon ay mula sa isang 
magandang babae!

“Interesado talaga ako sa nobela mo, Kenjy.”
“I-interesado ka sa nobela ko?” Napangiti 

siya, di-makapaniwala. Ang nobela niyang 
maraming editors ang nag-reject? 

“Hindi mo kasi naitatanong, hilig ko rin ang 
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pagsusulat ng mga kuwento,” patuloy pa nito. 
“Pangarap kong maging novelist. Kaya lang, hindi 
ako makagawa ng kasing-husay ng gawa mo. Kaya 
sana kung papayag ka, I will buy your novel.”

Tila tumigil ang oras para kay Kenjy dahil sa 
magkahalong kaba at tuwa sa narinig.

“I’ll publish it under my name. At pag nag-
click ito, kukunin kita bilang official ghostwriter 
ko.”

Sa mga huling sinabing iyon ng babae ay 
unti-unting naudlot ang excitement na kanyang 
nararamdaman. Wala siyang maisagot kundi 
ngisi at iling.

“Kenjy, this is a good opportunity,” kumbinsi 
pa nito sa kanya. 

Sa unang pagkakataon ay tumingin siya nang 
derecho sa mga mata ni Chelsea. Hindi lang pala 
ito maganda, kundi napakaganda! “Fifty-fifty tayo 
sa anumang kikitain ng kuwento mo,” patuloy 
pa ni Chelsea na bahagyang iniiwas ang tingin 
sa mga mata niya. 

S i n a m a nt a l a  n a m a n  n i  Ke n jy  a n g 
pagkakataong iyon para pag-aralan ang kabuuan 
ng kausap. Simpleng light pink na bestida ang 
suot nito ngunit halatang mamahalin. Simple 
lang din ang makeup, o baka nga pulbos at 
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lipstick lang ang mayroon ito. Halatang alaga ang 
wavy at mahabang buhok nito na may pagka-
brown. Ang pinong kilos at mala-porselanang 
kutis nito, maging ang matatag na paraan ng 
pagsasalita, ay nagsasabing isa itong anak-
mayaman. Take note, ang perfume na gamit 
ng kausap ay napakabango; iyong tipong hindi 
masakit sa ilong. Bagay sa simple ngunit elegante 
nitong kagandahan.

“Fame is the main reason here, Kenjy.”
Kapag binibigkas nito ang pangalan niya ay 

tila gumaganda iyon sa kanyang pandinig.
“Gusto kong sumikat, tumatak ang pangalan 

ko sa mga tao. At ito ang naisip kong paraan 
para matupad ang hangarin kong iyon. Ano’ng 
masasabi mo?” Sandaling tumigil ito sa 
pagsasalita sabay tingin sa kanya nang derecho 
kaya nahuli nito ang mga mata niyang titig na 
titig dito. 

Kapwa sila natigilan. 
Si Kenjy ang unang bumawi. “Uhm... p’wede 

ka namang sumikat sa maraming paraan, ah, 
gaya ng... pag-aartista, o di kaya’y bilang isang 
model, o kaya—” 

“Pangarap ko talagang maging nobelista,” 
putol nito. “Gusto kong maging isang tanyag na 



38 Chelsea’s Ghostwriter

writer,” madiin nitong sabi. “Tama ka, p’wede 
akong sumikat sa mga paraang iyan. Maraming 
nag-offer, Kenjy, but I turned them down. Hindi 
iyon ang gusto ko, you see? You’re one lucky guy, 
kasi ako pa ang lumapit sa ‘yo para mag-offer.”

Sabagay, sino nga naman ba siya para 
suyuin ng mayaman at magandang dilag na 
ito? And he was really one lucky guy dahil 
mukhang desperada ang kausap na mapa-
oo siya. Kung gayon, nasa panig niya ang 
advantage ng sitwasyon. Hindi naman niya 
ugali ang manlamang ng kapwa ngunit dahil sa 
kayabangan ng kaharap, gagawin niya.

“Seventy-thirty,” sagot ni Kenjy. “Seventy sa 
akin, thirty sa ‘yo. Deal?”

“W-what!” Bahagyang napataas ang kilay 
ng kaharap, saka tila nakabawi sa pagkabigla 
at muling nagsalita, “Okay. Seventy-thirty, deal. 
Pero iyon ay kung kumita ang una mong nobela. 
Meaning, kapag naging official ghostwriter na 
kita. For now, d’un muna tayo sa fifty-fifty.”

“Akala ko ba ‘fame’ lang ang dahilan mo? 
Kung gayon, di na mahalaga sa ’yo ang pera, tutal 
mayabang ka… este mayaman ka na—”

“Yes. Mayaman na ‘ko, nand’on na tayo. Pero 
lugi naman ako n’on dahil ako ang gagastos para 
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rito. Right? At isa pa, wala ka nang mahahanap 
kahit saang lupalop ng mundo na katumbas ng 
offer ko sa iyo. Be wise.”

May punto naman ito kaya napakibit-balikat 
na lang siya. “O sige, payag na ‘ko. Pero, I demand 
a signing bonus.”

“No problem. 5000-peso signing bonus, that’s 
all. Take it or leave it.” Tumayo na ito at akmang 
aalis. Napatayo na rin tuloy si Kenjy.

“Magpupunta rito bukas ang abogado ko 
dala ang kontrata natin. Pati na rin ang hinihingi 
mong signing bonus—in cash. Closed deal?” 
Inilahad pa nito ang kamay sa kanya.

Wala na siyang masabi kundi: “Closed deal.” 
Sabay inabot niya ang kamay ni Chelsea. 

Ngunit hindi pa man halos nagdadaop ang 
kanilang mga palad ay agad nang binawi ng huli 
ang kamay saka tumalikod at umalis. 
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ng buhay ay parang isang aklat. At ang 
mga pangyayari rito ay ang mga pahina. 
Sa bawat paglipat ng iyong pahina, dapat 

ay marunong kang bumasa upang maunawaan mo 
ang kuwento ng iyong buhay.

Ang kapalaran, kung para sa iyo, ito mismo ang 
lalapit. Ngunit hindi iyon nangangahulugang dapat 
ka lang maghintay. Kailangan mo ring kumilos at 
gumawa ng daan na siya niyang lalakaran patungo 
sa iyong kinalalagyan. -KeRob

2
Parang isang pagbulusok ang mga pangyayari. 

Nai-publish na ang unang nobela ni Kenjy 
sa pangalan ni Chelsea. Hindi lang ito basta 
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nai-publish, naging bestseller pa. Hindi niya 
malaman kung dahil iyon sa kuwento niya o 
dahil sa todo-todong promotion ni Chelsea roon. 
Hindi na iyon mahalaga. Ang importante, sa 
pagkakataong ito, hindi siya bigo. 

May book signing events si Chelsea sa iba’t 
ibang malalaking bookstores sa bansa. As usual, 
kasama siya nito bilang personal assistant sa 
harap ng madla, at official ghostwriter nito 
sa likod ng madla. Parang box office ang pila. 
Enjoy naman siya dahil maraming positive 
feedbacks ukol sa kanyang nobela. Masarap sa 
pandinig at pakiramdam. Ano ang masasabi ng 
mga nag-reject niyon? Malamang, hindi na rin 
nila naalala na minsan ay tinanggihan nila ang 
kuwentong ngayon ay tinatangkilik ng marami. 
Wala namang pumipiyok, eh. 

Puwede na pala siyang pumalit  kay 
Nostradamus. Tama ang prediction niya na 
magiging bestseller ang nobelang iyon. Iyon nga 
lang, iba na ang kinikilalang author.

“Hi, Chelsea! Grabe, ang ganda-ganda mo 
pala,” tili ng fan na ngayon ay nagpapa-sign dito. 

“Salamat,” tipid na sagot ng dalaga.
“Kasing-ganda mo ang kuwento mo, grabe!”
Napangiti si Chelsea sabay sulyap kay Kenjy. 
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Nagkatinginan sila.
“Boyfriend mo?” tanong pa ng fan sabay 

nguso sa kanya. 
Halos sabay pa silang umiling.
“He’s my assistant,” maagap na sagot ng 

babae.
“Ay, ang bongga! Kaya pala inspired ka sa 

pagsusulat, ‘Te, dahil may bonus pang poging 
assistant. Hi, Kuya...”

Nginitian ito ni Kenjy.
Iniabot naman ni Chelsea ang libro niya rito 

na may dedication. 
“Salamat. Sa uulitin ha, Chelsea,” pahabol 

pa nito saka masayang umalis.
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alos malula si Kenjy sa mataas at malapad 
na kulay violet na gate sa harapan niya. 
Pagkapindot sa doorbell ay agad na 

bumukas ang tila bintanang maliit sa isang panig 
ng gate.

Dumungaw ang unipormadong guard. “Sino 
sila?”

“Kenjy Robles po, Kuya. Ako po ‘yong 
assistant ni Chelsea.”

“Two valid identification cards po, sir.”
Ano ‘to, bangko? angal ng isip niya. “Heto po.” 

Isa-isa niyang iniabot ang mga IDs niya mula 
sa wallet. “Voter’s ID. Postal ID. SSS. Driver’s 
License. Passport—”
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“Okay na po itong dalawa, sir,” napapakamot-
ulong anang guard. “Sandali lang po.” Sinara na 
nito ang dungawan.

Pagkalipas ng ilang segundo, narinig niya 
ang kalantog ng gate. Bumukas ang mas maliit 
na pinto roon. “Hinihintay na po kayo sa loob, 
sir.” Iyon pa rin ang guard na kausap niya kanina.

Bakuran pa lang ng mansyon, nanliit na si 
Kenjy sa lawak.

“This way po, sir,” sabi muli ng guard. 
Sinundan niya ito at nakarating sila sa isa 

pang gate. Mas maliit iyon kumpara sa nauna.
“Brod, assistant ni Miss Chelsea,” kausap nito 

sa bantay na naka-assign doon.
Tumango ang tinawag at agad pinagbuksan 

si Kenjy. “Good morning, sir,” magalang nitong 
bati. “Derecho lang po kayo.”

“Salamat,” turan niya saka tumuloy hanggang 
paakyat sa main door. Kakatok na sana siya 
roon ngunit biglang bumukas ang sliding door. 
Sa likod niyon ay nakatayo ang isang may-
edad na babae, mestisahin, at parang puputok 
ang unipormeng suot dahil sa bilugan nitong 
pangangatawan.

“Good morning po,” bati niya.
“Ikaw si Kenjy?” Hinagod siya nito ng tingin 
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mula mukha, bumaba sa simple niyang t-shirt at 
pantalong maong, hanggang sa high-cut rubber 
shoes niya.

“Ako nga po.”
“Ako naman si Nanay Belen, ang mayordoma 

ng mga Montico. Tuloy ka.”
Pagsunod ni Kenjy rito, hindi niya maiwasang 

mapanganga. Ang lawak-lawak ng espasyo, 
parang nasa lobby siya ng palasyo.

Napatingala siya sa fountain kung saan may 
estatwa ng kerubin na nagsasalin ng tubig. Naroon 
iyon sa gitna ng mataas na balkonahe. Karugtong 
ng balkonahe ang carpeted na pakurbang 
hagdan sa kanang bahagi ng mansyon. Sa silong 
naman niyon ay ang magkaharap na U-shaped 
na sofa. Ang isa ay black at ang isa ay white. Sa 
pagitan ng mga iyon ay bilog na center table na 
gawa sa yantok.

Nagpatuloy sila sa paglakad. Iginiya siya ni 
Nanay Belen sa isang pintuan sa tapat ng daanan 
patungong kusina.

“Dati itong bodega pero ipinaayos ni Chelsea 
para maging opisina ninyo,” paliwanag nito, 
sabay bukas ng pinto at tumambad sa kanya ang 
loob ng silid.
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atamtaman lang ang lawak ng silid na 
iyon. May dalawang desks kung saan 
may nakapatong na tig-isang personal 
computer. Ang isa ay nasa West side at ang 

isa pa ay nasa North. Iyon ay ayon sa direksyon 
mula sa pintuan kung saan siya nakatayo ngayon. 
Sa Silangan ay nakapuwesto ang isang couch. At 
sa South ay bookshelf na puno ng libro.

Dahil sa bestselling novel nila, kabi-kabila 
ang publishing companies na nag-o-offer kay 
Chelsea. Marami silang trabaho kaya naisipan 
ito ng kanyang amo.

“Matanong ko lang. Paano kayo nagkakilala 
ng amo ko?” usisa ni Nanay Belen.
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“Noong pumunta po siya sa bahay namin, 
doon ko po siya nakilala.”

“Nagpunta ‘ka mo sa bahay mo si Chelsea?” 
napapataas ang tono na anito.

Tumango siya. “Napulot po kasi niya ‘yong 
nawaglit kong manuscript sa isang restaurant. 
Nagustuhan daw po niya ang kuwento kaya 
kinuha po niya ‘kong assistant.”

“Ah, gan’on pala. Nasaan ang magulang mo? 
May kapatid ka ba? Ano ba’ng tinapos mo?”

Napangiti si Kenjy. Pakiramdam niya kasi 
nasa job interview siya. “Hotel and Restaurant 
Management po ang tinapos ko, pero kumuha rin 
po ako ng short course sa writing. Wala po akong 
kapatid. Only child po ako ng mag-asawang 
magtitinapay.”

N a p a k u n o t - n o o  s i  N a n a y  B e l e n . 
“Magtitinapay?”

“May maliit po silang bakery,” paliwanag 
niya.

“Ah...” natatawa nitong sabi. “Masarap siguro 
ang pandesal sa bakery n’yo.”

“Opo. Bukas, dadalhan ko po kayo.”
“Ay, salamat kung gan’on. Siyanga pala, may 

nobya ka na ba? O baka naman may asawa ka na 
o di kaya ay anak?”
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“Naku, none of the above po.”
“Maniwala ako. ‘Yang itsura mong ‘yan na tall, 

dark, and handsome, walang chicks?” Nilapitan 
pa siya nitong mabuti. “Sandali nga. Ikaw ba, eh, 
may crush kay Chelsea?”

“Po? W-wala po.”
“Mabuti ang malinaw. Kung ako ang 

tatanungin, mabuting wala munang nobyo ang 
batang ‘yan, kasi—”

“All right, let’s start working,” bungad ni 
Chelsea na pumutol sa sinasabi ng mayordoma. 

Ang ayos nito ay halos katulad noong una 
silang magkita. Iba lang ang print ng bestida 
pero pareho ng style. At take note, gaya nang 
una nilang pagkikita, tila may kakambal itong 
malakas na hangin. Ang lakas ng arrive, parang 
bagyong signal number 5.

Nagpalipat-lipat ito ng tingin sa kanila. “Bakit 
para kayong natuklaw ng ahas?”

“Ka...kami ba?” maang-maangang sagot ni 
Nanay Belen. “Naku, mabuti pa, eh maiwan ko 
na kayo at nang makapagtrabaho na kayong 
dalawa.” Saka ito tuloy-tuloy na lumabas ng 
opisina.

Pagsara ng pinto ay bumaling na sa kanya si 
Chelsea.
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“Oh, ito.” Inabot nito sa kanya ang papel na 
may handwriting nito.

“Ano ito?”
“Malamang plotline at characters ng 

nobelang gagawin mo. Hindi ka ba marunong 
magbasa?”

“Ah, sorry. Babasahin ko pa lang,” nahihiya 
niyang sagot.

“Oh, that’s your desk, and here’s mine,” 
turo nito sa mga tinukoy. “D’yan ang puwesto 
mo para mas malapit sa bookshelf. Just in case 
na may kailangan kang basahin, madali mong 
makukuha. And at the same time, pag ako ang 
may kailangan, madali mong maiaabot sa akin.”

Tumangu-tango na lang si Kenjy. Saka naupo 
sa swivel chair at mabilis na pinasadahan ang 
nakasulat sa papel.

“What can you say?” Nanatiling nakatayo 
si Chelsea, nakahalukipkip habang bahagyang 
nakasandal sa harap ng sarili nitong desk.

Ngumiti siya. “Fantastic ang plot idea mo. At 
ang characters, sakto. May maganda na akong 
naisip para mabuo ang istoryang ito.”

“Well, good,” natutuwa nitong sagot. “Kaya 
mo bang tapusin ang draft ng first two chapters 
ngayong araw?”



50 Chelsea’s Ghostwriter

Sandali siyang nag-isip. “Susubukan ko. 
Depende kasi sa magiging flow ng story ang haba 
ng bawat chapters, eh. Pero susubukan ko.”

“All right. Do your best.”
“Yes, Boss.” Sumaludo siya rito.
“You can start working now.” Naupo na rin 

ito sa sariling puwesto at nagbukas ng computer.
Napabuntong-hininga si Kenjy saka binuhay 

ang power ng computer sa harapan niya. Habang 
nagpa-process iyon, sinulyapan niya si Chelsea. 
Absorbed na ang atensyon nito sa computer. Ano 
kaya ang ginagawa nito? Twitter o Facebook? Sarap 
ng buhay! Napailing siya saka itinuon ang buong 
atensyon sa trabaho at nag-umpisa nang i-type 
ang unang eksenang naisip niya.


