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Modyul 1 
Pagsusuri ng Akda  sa Teoryang  
Humanismo at Eksistensyalismo 

 
 
 
 

Tungkol saan ang modyul na ito? 
 
 

Ang modyul na ito ay inihanda para sa iyo at marami kang matutuhang  aralin dito. 
Alam kong pagsisikapan mong mabuti na masagot ang mga gawain. Tiyak na magugustuhan mo ang 
mga maikling kuwentong babasahin mo ngayon. 

 
Mayroon ka bang karanasang di mo malilimutan noong ikaw ay bata pa? Sino ba sa 

nanay at tatay mo ang mahigpit? Sa bagay may mga tatay na napakahigpit sa kanilang anak. Marahil 
may maselang dahilan. Ito ang paksa ng kwentong iyong babasahin,. “ Paalam sa Pagkabata” na 
sinulat ni Nazareno D. Bas. Maiibigan mo ito sapagkat masasabi mong higit kang mapalad kaysa sa 
pangunahing tauhan. 

 
Isa pang kwentong kasama sa modyul na ito ang “Yaong Itim na Bathala” ni Gumer 

M. Rafanan. Ang pananampalataya ay isa sa pinanghahawakan ng batang tauhan sa kwento na 
naghahangad ng pagbabago at kaligtasan. Naniniwala ka ba sa pahayag? Alam kong sang-ayon ka. 
Ang pananampalatayang iyan ang gabay ng isang bata sa napakatagal na panahong napaniwala ang 
sarili na ang kinikilalang ama ay isang “Panginoon”. Tiyak na maiibigan mo ang bawat bahagi ng 
pakikipagtunggali sa katotohanan ng batang tumukoy sa kwento. Ano kaya ang mag-aalis sa isipan 
ng bata na ang ama-amahan ay hindi “Panginoon”. Iyan ang iyong aalamin. 

 
Ang iyong kaalaman sa pagsusuring panlinggwistika, pangnilalaman at pampanitikan 

ay lalo pang mahahasa sa araling ito. Ang mga dati mo nang kaalaman ay mauugnay mo rin dito. Pati 
na rin ang iyong karanasang pansarili at pang-iba ay maaari mong pagkunan ng iyong mga kasagutan. 

 
Tutulungan kang muli ng aking mga inihandang gawain. Alam kong makakaya mong 

sagutin ito. Kaya mo ‘to! Handa ka na ba?  
 
Simulan mo na. 
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Ano ang matututunan mo? 
 

Nailalapat ang mga batayang kaalaman at kasanayan sa mapanuring pagbasa sa iba’t 
ibang genre ng panitikan 
 
 
 

Paano mo gagamitin ang modyul na ito? 
 

Malaki ang maitutulong sa iyo ng modyul na ito. Higit na maayos at kapaki-
pakinabang ang iyong pag-aaral kung susundin mo ang mga panuto o tuntunin sa paggamit nito. 

 
1. Sagutin mo nang maayos ang Panimulang Pagsusulit na bahaging “Ano ba ang 

Alam Mo?” Susukatin nito ang iyong kaalaman tungkol sa aralin. 
 
2. Iwasto ang mga sagot. Hingin mo ito sa iyong guro. Kung marami kang mali 

huwag kang mag-alala. Tutulungan kang linawin ito habang sinusuri mo ang 
akdang babasahin. 

 
3. Basahin at pag-aralang mong mabuti ang mga akda. Isagawa mo ang mga kaugnay 

na gawain. Mababasa mo kung paano ito gagawin. 
 

4. Sagutin mo ang pangwakas na pagsusulit sa kabuuan sa “Gaano Ka Na Kahusay?” 
kunin mong muli sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto. Maging matapat ka sa 
pagwawasto. 

 
5. Kaibigan mo ang modyul na ito. Huwag mong sulatan at ingatang huwag masira. 

Gumamit ka ng hiwalay na sagutang papel o notbuk. 
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Ano ba ang alam mo? 

 
 

Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang isinasaad sa bawat pangungusap. Piliin at 
isulat ang titik ng tamang sagot. 

 
1. Sa kabilang silid sa kwarto nina Nanay at Tatay narinig  ko ang pigil na paghikbi. 

Ang salitang may salungguhit ay nangangahulugan ng: 
a. pagsasalita   c. pag-iyak 
b. pagbulong   d. pagtawa 
 

2. “Ngunit ang damdamin ko ay tila tigang na lupang pinagkaitan ng ulan.” Ang 
pahayag ay nangangahulugan ng: 

a. walang malay  c. walang pakialam 
b. walang silbi   d. walang pagmamahal 
 

3. Nagbingi-bingihan na lang siya para huwag mainis. Ang kahulugan ng may 
salungguhit ay: 

a. maraming naririnig  c. bingi 
b. di-makarinig  d. ayaw pakinggan 
 

4. Madalas nagiging sanhi ng pagtatalo ay ang misteryong bumabalot sa lambat. Ang 
lambat ay may kasaysayan na: 

a. kababalaghan  c. kakila-kilabot 
b. lihim   d. hiwaga 
 

5. Ang alam ng bata ang “Panginoon” sa bahay nila ay si Papa Kanor. Itinuring 
siyang Panginoon sapagkat siya’y: 

a. matapang   c. makapangyarihan 
b. kinatatakutan  d. sinusunod 
 

6. Iisa ang larawan ng tao sa bahay-pawid at ni Celso, pinatunayan ito sa tuwing 
humaharap siya sa salamin. Ang ibig sabihin nito, ang tao sa bahay-pawid at si 
Celso ay: 

a. magkamukha  c. magkaibigan 
b. mag-ama   d. magkapitbahay 
 

7. Laging naririnig ng anak sa kinakasama ng Ina na “hanggang piyer” lang ito. Ang 
inang tinutukoy ay: 

a. biyuda   c. walang tunay na asawa 
b. iniwan ng asawa  d. iniwan ng sundalong kinasama 
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8. Ganoon na lamang ang mahigpit na babala kay Celso na huwag lalapit sa bahay na 
pawid. Kaanu-ano ni Celso ang nakatira sa bahay-pawid? 

a. kapatid   c. kaibigan 
b. ama    d. kalaro 

 
9. Ngayong magkakulay na sina Billy at ang itinuturing niyang bathala, lumakas na 

ang pananalig niya sapagkat mayroon na siyang: 
a. tagapagligtas  c. Panginoon 
b. malalapitan   d. kalaro 
 

10. Iginalang ni Celso ang kagustuhan ng ama ngunit kinailangan na tuklasin rin niya 
ang katotohanan. Taglay ni Celso ang: 

a. pagtitiwala sa kapwa c. pagtatago ng lihim 
b. paggalang sa magulang d. sariling pagpapasya 
 

11. Di nakaligtas si Billy sa pangungutya ng kapwa bata dahil sa kakaiba nitong kulay 
at anyo. Kulang ang mga bata sa: 

a. pakikipagkaibigan  c. paggalang sa kapwa 
b. pagsunod sa magulang d. pinag-aralan 
 

12. Ayaw ng ama ni Celso na humarap sa katotohanan. Dinadaan na lamang sa 
pagsasawalang-kibo. Patunay ito na ang ama ay: 

a. mahinang loob  c. ayaw lumaban 
b. walang masabi  d. duwag 
 
 

ARALIN 1: Paalam sa Pagkabata 
 

Anu-ano ang mga tiyak na matututunan mo? 
 

Matapos mong basahin ang akda. Inaasahang matatamo ang mga sumusunod na 
kasanayan: 

 
1. Natutukoy at nabibigyang-kahulugan ang mga piling simbolismo at pahiwatig sa 

ginamit na akda 
 
2. Nailalarawan ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari, kilos, paghahamok o 

galaw sa tulong ng  mga sangkap nito 
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3. Nakikilala at nasusuri ang mga tauhan sa akda batay sa kani-kanilang tiyak na 

magagandang saloobin at pangkaisipan ng akda bilang mambabasa 
 

4. Naipaliliwanag ang bisang pandamdamin at pangkaisipan ng akdang binasa 
 

5. Nakasusulat ng isang sanaysay na di-pormal na katulad ng akdang binasa 
 
 

 Mga Gawain sa Pagkatuto? 
 
 

1. Alamin mo… 
Panuto:  Isulat ang mga kapuna-punang pagbabago sa saloobin at damdamin bilang  

patunay ng pamamaalam sa pagkabata. Piliin ang titik ng wastong sagot. 
 
 
    5 12 taong gulang 
   4 8-11 taong gulang 
  3 6-7 taong gulang 
 2 2-5 taong gulang 

1 1 taong gulang 
 
 
 
Pagpipiliang sagot: 
 
a. Anuman ang nais nasasabi na ito. 
b. Lumalawak ang pag-iisip sa kaganapan sa paligid. 
c. Simula na ng pagkakaroon ng kamalayan sa takbo ng buhay. 
d. Pag-iyak ang tanging pagpapahayag ng nais. 
e. Inaasam-asam na pag-aaral sa mababang paaralan. 

 
Nasagutan mo bang lahat ng gawain? Kayang-kaya mo di ba? Kunin mo sa iyong guro 

ang Susi sa Pagwawasto. Iwasto mo ang iyong sagot. 
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2. Basahin mo… 
 

Ngayon, babasa ka ng isang maikling kuwento na sa palagay ko ay maiibigan mo.  
 
Unawain mo itong mabuti: Maligayang pagbabasa. 

 
“PAALAM SA PAGKABATA” 

(KUWENTO/CEBUANO) 
Salin ni  Nazareno D. Bas sa 
“Panamilit sa Kabantanon” 

 ni Santiago Pepito 
 

Pangkat I 
 
 Wala akong nakikitang pagbabago. Tulad ng nagdaang mga madaling araw: ang ginaw, 
katahimikan, dilim, iyon din ang bumubuo ng daigdig ng aking kamalayan. Maraming bagay ang 
dapat mailarawan. Ngunit alam kong iisa lamang ang kahulugan ng mga iyon. Alam ko. 
 
 Sa kabilang silid, sa kuwarto nina Nanay at Tatay, naririnig ko ang pigil na paghikbi. Umiiyak 
na naman si Nanay. Ang sunud-sunod na paghikbi ay tila pandagdag sa kalungkutan ng daigdig. 
Napabuntung-hininga ako. Umiling-iling. Hanggang ngayon hindi ko pa nakikita ang tunay na 
dahilan ng damdaming iyon na matagal nang umalipin sa kanya. 
 
 Walang malinaw sa aking isipan. Mula sa aking pagkamulat, ang pagkainip ay kakambal ng 
aking buhay. Sa aking pag-iisa di ko maiwasan ang mangarap at taglayin ang ngiti ng isang anghel. 
Ngunit ang damdamin ko’y tila tigang na lupang pinagkaitan ng ulan. 
 
 Maliwanag na ang silangan nang ako’y bumangon. May bago na namang umaga. Ngunit ang 
tanawin sa bahay ay walang pagbabago. Tulad ng dati, nakikita ko si Nanay na nakaupo at nag-iisip 
sa may hagdanan. Nakatitig siya sa sampayan ng lambat ni Tatay. At madalas ang kanyang 
pagbubuntong-hininga. 
 
 Matagal ko nang nakikita ang sampay na lambat. Ngunit hindi ko nakikitang ito’y ginagamit 
ni Tatay. Noon ay walang halaga ito sa akin. Nagsimula ang pagpansin ko sa lambat noong ito’y 
itinapon ni Nanay mga dalawang taon na ang nakakaraan. Galit na galit si Tatay sa ginawa ni Nanay. 
Pinagbuhatan ni Tatay ng kamay si Nanay. Pagkatapos ipinabalik kay Nanay ang lambat sa 
sampayan. 
 
 “Hanggang ngayon ba’y hindi ka pa nakakalimot, Tomas? Alam ng Diyos na wala akong 
kasalanan. Ang kanyang ginawa ang siya mong ginagawa tuwing ikaw ay darating sa madaling-araw. 
Ang kanyang amoy ay siya ring amoy na galing sa dagat. Magkatulad ang inyong ikinikilos. Sino ang 
hindi mag-aakala na siya ay hindi ikaw? Huli na nang malaman ko ang katotohanan. Huli na nang 
siya ay aking makilala. Totoong lumigaw siya sa akin. At mula noon ay alam mo iyon. Ikaw ang 
aking iniibig, Tomas. Kailan mo pa malilimutan ang nangyari?” 
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Pangkat II 
 
 Tuluyang umiyak si Nanay. Umungol lamang si Tatay. Nansilik ang mga matang tumingin sa 
lambat at pagkatapos ay bumaling sa akin. May ibig sabihin ang tingin niyang nag-aapoy. Maliban sa 
takot na aking nararamdaman ay wala akong naintindihan sa pangyayaring iyon. 
 
 Mula noon ay hindi na ginalaw ni Nanay ang lambat. Naluma na ito ngunit buung-buo pa rin 
sa aking paningin. Buung-buo pa rin sa paningin ni Nanay. Ano kaya ang misteryong napapaloob sa 
lambat na iyon? Alam kong alam ni nanay ang hindi ko nalalaman. At kailangang malaman ko ito. 
May karapatan akong makaalam. 
 
 Nilapitan ko si Nanay na malalim pa rin ang iniisip. Hinalikan ko ang kanyang kamay. May 
ibig akong itanong tungkol sa misteryo ng lambat. Ngunit napigil ang ibig kong sabihin nang 
kanyang pagluha. 
 
 “Lakad na Celso, malapit nang dumating ang Tatay mo.” 
 
 Sa labasan, sumalubong sa akin ang bagong araw. Tumingin ako. Maliwanag ang langit! May 
gumugulo sa aking kalooban. Kalawakan. Iyan ang sabi ng aking guro sa ikaapat na baitang ng 
primarya. Iyan ay hindi langit kundi hangganan lamang ng pananaw ng tao. Ang langit ay nasa tao. 
Hindi nakikita. Hindi naaabot. Naabot na kaya ni Nanay ang langit? 
 
 “Ano pa ang hinihintay mo, Celso? 
 
 Ipinahid ko sa mukha ang suot kong sando. Humakbang pagkatapos. Maya-maya’y tumakbo 
na ako nang matulin. 
 
 Nasa dalampasigan ang mamimili ng isdang dala ng mga bangkang galing sa laot. Masasaya 
silang nagkukuwentuhan habang hinihintay ang mga mangingisda. Sumalampak ako sa buhangin, 
malapit sa kinauupuan ng dalawang lalaking may katandaan na. Sa laot ako nakatingin at 
pinagmamasdan ang galaw ng mga alon na pandagdag sa kagandahan ng kalikasan. 
 
 Napalingon ako nang makarinig ng tugtog ng gitara mula sa di-kalayuang bahay-pawid. At 
sabay kong narinig ang malungkot na awiting nagsasaad ng kasawian sa pag-ibig. At muli na namang 
naantig ang aking damdamin. Habang pinakikinggan ko ang malungkot na kundiman, 
umalingawngaw ang mahinang pag-uusap ng dalawang lalaki sa tabi ko. 
 
 “Naririyan na naman siya.” 
 
 “Talagang pambihira ang kanyang pagmamahal. Naniniwala akong nagpapatuloy ang 
kanyang pangarap habang di pa namamatay ang babae  sa kanyang buhay. Hindi nawawala ang 
kanyang pag-asa. Kung kailan matutupad ang kanyang pangarap, Diyos lamang ang nakakaalam.” 
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Pangkat III 
 
 Dinig na dinig ko ang mga kataga habang nagpapatuloy ang malungkot na kundimang naging 
bahagi na ng aking buhay. Tumayo ako at ibinaling ang paningin sa bahay-pawid sa lilim ng 
kaniyugan. Patuloy ang awitin. Humakbang ako ngunit biglang napatigil sa harap ng dalawang 
lalaking may katandaan na. Naalala ko ang sabi ni Tatay. Bawal pumunta sa bahay-pawid na iyon. 
Mahigpit ang utos ni Tatay. Nagbabanta ng parusa. 
 
 Lumingon ako sa laot. Nasa malayo ang mga bangka ng mga mangingisda. Bumaling ako sa 
pinanggalingan ng awit  na ngayo’y gumaganda sa aking pandinig. At para akong hinihila. 
Nakalimutan ko ang ipinagbawal ni Tatay. Mabilis ang aking paglakad at sa ilang saglit kaharap ko 
na ang taong naggigitara at umaawit. May luha sa kanyang mga mata. 
 
 Tumitig siya sa akin. Inilapag ang gitara sa ibabaw ng papag na kinauupuan. Tumayo siya at 
dahan-dahang lumapit sa akin. Kinabahan ako. Umakma akong tumakbo ngunit nahawakan  na niya 
ang isa kong kamay. Nagpumiglas ako upang makawala sa kanyang pagyapos sa akin. Ngunit lalong 
humigpit ang kanyang pagyakap. Umiiyak ako. 
 
 Ngumiti siya at pinahid ang aking mga luha. Hinimas ang aking ulo. Unti-unting lumuwag 
ang aking paghinga. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal nang tumingin ako sa kanya. Muli 
niya akong niyapos. 
 
 “Dalawin mo akong palagi, ha?” 
 
 Hindi ako kumibo. Tinitigan ko siya. Ang kanyang mga mata, ang ilong, ang labi-lahat parang 
nakita ko na? Alam ko na, sa salamin. Talagang siya ang nakita ko sa salamin na nakasabit sa 
dingding ng aming bahay. 
 
 Napatingin ako sa dalampasigan nang marinig ko ang hiyawan. Nagdatingan na pala ang mga 
bangka at nag-uunahan ang mga mamimili ng isda. Nagmamadali akong tumakbo upang salubungin 
ang Tatay. Malayo pa ako ng makita ko siyang nakatayo sa may dinaungan ng kanyang bangka. 
Natanawan niya ako. Masama ang titig niya sa akin. Galit. Kinabahan ako. 
 
 “Lapit dito, Celso!” 
 
 Malakas ang sigaw ni Tatay. Nanginginig akong lumapit, at bigla akong sinampal. 
 
 “Di ko gusto ang batang matigas ang ulo! Di lang sampal ang matitikman mo kapag umulit ka 
pa. Hala, kunin mo ang mga isda at sumunod ka kaagad sa akin.” 
 
 Habang naglalakad ay sinalat ko ang pisnging nakatikim ng sampal. Talagang mahirap 
intindihin si Tatay. Wala namang dahilan upang iwasan ko ang taong nasa bahay-pawid. Di naman 
dapat katakutan ang kanyang mukha at boses. Bakit kaya hinihigpitan ako ni Tatay? 
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Pangkat IV 
 
 Matapos akong mag-almusal, nandoon na naman si Tatay sa sampayan ng lambat. 
Nakatabako  at nagtatagpi ng punit na bahagi ng lambat. Alam kong aabutin siya ng tanghali bago 
matapos ang kanyang gawain. Matapos makapananghali siya’y matutulog. Pagkagising 
maghahapunan. Balik na naman sa dagat. Iyan ang buhay ni Tatay. At iyan ang bahagi ng aking 
buhay. 
 
 Sa aking kinauupuan sa may bintana nakikita ko si Nanay na nakaupo sa may hagdanan. 
Tahimik at nakatingin na naman sa sampayan ng lambat. Luhaan na naman ang kanyang mga mata. 
At naalala ko ang pangyayari noong itinapon iyon ni Nanay. Lahat may itinatagong kahulugan. At 
naalala ko ang nangyari kanina sa dalampasigan.. Naalala ko iyong tao. 
 
 Lumapit ako sa salamin sa dingding. Pinagmasdan ko ang aking sarili. Nakita ko sa aking 
isipan ang mukha ng tao. Unting-unting lumiwanag ang aking kamalayan. Biglang kumulo ang aking 
dugo habang iniisip ang nakasampay na lambat. Nagdilim ang aking paningin. Nadama kong 
inihahanap ko ng katarungan ang aking kalagayan. 
 
 Nagpunta ako sa kusinaan. Hinanap ko ang itak ni Nanay na pansibak ng kahoy. Bitbit ko ito 
at pinuntahan ang sampayan ng lambat. Pinagtataga ko ang lambat. 
 
                        Nasiyahan ka ba sa kuwentong binasa mo? Naantig ba ang iyong damdamin sa mga       
saloobin at damdamin ng mga tauhan sa akda?  
 

Kung binasa at inunawa mong mabuti ang kuwento, masasagutan mo ang mga 
gawaing inihanda ko para sa iyo. Huwag kang mag-alala, madali lang ang mga ito. Makatutulong 
kung uunawain mong mabuti ang mga panuto.     

                                         
Ang unang gawain ay tungkol sa mga simbolismo at pahiwatig na nakapaloob sa mga 

pahayag na mahirap unawain. 
 
 
Narinig mo na ba ang tungkol sa simbolismo at pahiwatig? Isa ito sa 
nagpapaganda at nagbibigay-sining sa akda. Madaling maunawaan ito sa 
tulong ng mga “clue”. Ang mga ito ang palatandaang makikita mo sa akda na 
makatutulong sa iyo upang matukoy ang kahulugan na nais ipahiwatig at 
ipakita. 

 
 

Nalinawan ka na ba? Makatutulong ang iyong nabasa sa pagsagot mo sa unang 
gawain. 
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3. Linangin mo… 
 

a. Pagsusuring Panlinggwistika 
 

Panuto: Iguhit mo sa iyong sagutang papel ang mga simbolismo na ginamit sa 
akda ayon sa sumusunod na “clue”. Piliin ang titik ng angkop na 
pahiwatig. 

 
1. Nakasabit ito sa dingding 
 

 Pahiwatig: 
 __________________ 
 __________________ 

 
 
 

2. Ito ang laging pinagmamasdan ng Ina. 
 
 Pahiwatig: 
 _________________ 
 _________________ 
 
 
 
3. Pinagbawalan ang bata na lapitan ito. 
   
 Pahiwatig: 
 _________________ 
 _________________ 
 
 

Mga pahiwatig na pagpipilian 
 
a. Ama ng bata ang tao sa bahay-pawid 

 
b. May misteryong napapaloob sa lambat 

 
c. Kamukha ng tao sa bahay-pawid ang nakita sa sarili sa salamin 
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Ano ba ang pagkakaunawa mo tungkol sa maikling kuwento? Iba ito sa 
nobela dahil ito ay isang uri ng pagsasalaysay na maikli ang kaanyuan. 

May mga bahagi rin ang maikling kuwento. Kailan mo kinagigiliwang 
magbasa ng isang akda? Hindi ba kung maganda ang panimula? Dapat na 
maging kakaiba ito. Saglit na kasiglahan naman ang bahaging naglalarawan ng 
panimula patungo sa paglalahad ng unang suliraning inihahanap ng lunas. 
Matutukoy mo kaya ito sa iyong binasa? Tunggalian naman iyong paglalaban 
ng mga tauhan. 

 Hindi lamang ito pisikal o tao sa tao. Maaari ring tao sa sarili o kaya’y 
tao sa kalikasan. Ang pinakarurok naman ng kawilihan ay tinatawag na 
kasukdulan. Ito iyong bahaging malalaman mo kung magtatagumpay o 
mabibigo ang bida. Kaagad naman itong sinusundan ng kakalasan. 

 
 

O hayan, marami ka nang natutuhan tungkol sa maikling kuwento. Tiyak na mawiwili 
kang basahin ito dahil hahanapin mo na yung mga bahaging ipinaliwanag ko.  

 
Handa ka na bang gawin ang sumusunod na gawain. Pagbutihin mo! 
 
b. Pagsusuring Pangnilalaman 

Panuto: Piliin mo ang mga pangyayari at paglalarawan ng mga katangiang taglay 
ng mga tauhan sa binasang seleksyon. Nasa ibaba ang pagkukunan ng 
sagot. Titik lamang ang iyong isulat. 

 
 
 

6. Kasukdulan 
 

 5. __ 
  
                                                              4. __ 

              ___7 Kakalasan 
                           3. __ 

  Sunud-sunod  
na pangyayari    2. __ 

 
                                            1 Simula 8 Wakas 
 

a. Palaging nag-iisip si Nanay at nakatanaw sa lambat na nakasampay.  
 
b. Tinapon na ito ni Nanay, ikinagalit ni Tatay. 

 
c. Nilabag ko ang kautusan ni Tatay na lumapit sa bahay-pawid. 
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d. Alam kong galit si Tatay kaya kumulo ang dugo ko, pinagtataga ko ang lambat, 
bugbog sarado ako kay Tatay. 

 
e. May itinatagong misteryo ang lambat. 

 
f. Nawalan ako ng ulirat at sa pagmulat ng aking mata si Tatay ang aking nakita at 

yakap-yakap ako. 
 

g. Umiiyak na naman si Nanay, inipit ang kanyang mga hikbi. 
 

h. Batid ko na alam ng Tatay na wala akong kasalanan na siyang namutawi sa bibig 
ni Nanay nang ako’y sinasaktan ng Tatay. 

 
Kanina’y natutuhan mo ang ilang mga impormasyon tungkol sa maikling kuwento. 

Alam kong makatutulong ito sa iyo para masagot mo ang gawain sa pagsusuring pangnilalaman.  
 
Ngayon, madaragdagan pa ang iyong kaalaman. Higit mong mapahahalagahan at 

mauunawaang mabuti ang isang akda kung alam mo ang ilang mga prinsipyo, mga paniniwala at 
ideyang makatutulong sa pagpapaliwanag ng isang akdang pampanitikan. Ang tawag dito ay 
Teoryang Pampanitikan. Hindi lamang sapat na mabasa mo ang isang akda kundi magamit mo ang 
karunungang matututuhan sa pag-unawa sa buhay sa higit na malalim na pananaw.  

 
 
 

Ang Teoryang Pampanitikang binigyang-diin sa kwentong “Paalam sa 
Pagkabata” ay teoryang humanismo. Narinig mo na ba ito? Humanismo-“ 
“human”, isang salitang Ingles na mahahango mo rito. Samakatwid 
tumutukoy ito sa tao. 
           Madali lamang ang teoryang humanismo. Ito ay nagbibigay-puri sa 
tauhan, na kanyang kailangan. Makikilala mo ang mga tauhan batay sa kani-
kanilang mga tiyak na saloobin at damdamin. 

 
 

Handa ka na bang sagutin ang susunod na gawain? Isaalang-alang mo ang iyong 
natutunan. Masasagot mo iyan. Subukin mo. 
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                         c.  Pagsusuring Pampanitikan 

Panuto:  Kilalanin ang mga tauhang nasa titik A batay sa kani-kanilang mga tiyak 
na saloobin at damdamin na nasa titik B. Titik lamang ang isulat 

  
A. 
    Magulang      
            

Tatay 1   2 Nanay 
          

Saloobin/Damdamin   Saloobin/Damdamin 
              
              
              
    3     
     Anak      
          
         
  Saloobin Damdamin   
            
            
            
         
 Halagang Pangkatauhan:      
             
   4-5    

 
B. 
a. pinagtaksilan ng asawa 
b. naguguluhan sa bawat pangyayari 
c. paghihiganti sa bunga ng pagkakasala 
d. walang kasalanang nagawa sa asawa 
e. inihanap ng kasagutan ang kalupitang dinaranas 

 
Panuto:  Basahin ang pahayag at piliin ang mga saloobing katumbas nito. Titik 

lamang ang isulat.  
 

4-5. Di na makayanan ni Celso ang pagmamalupit ng ama kaya’t inihanap na 
niya ito ng kasagutan. Ito ay pagpapatunay na nais na ni Celso ng: 

a. pagharap sa katotohanan 
b. paghigantihan ang ama 
c. katahimikan 
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d. paghihinagpis 
 

Tingnan mo nga kung nasagutan mo lahat ang gawain. Itsek mo ito gamit ang Susi sa 
Pagwawasto na nasa iyong guro. 

 
4. Palalimin mo… 
 

Anu-ano sa palagay  mo ang nabago sa iyo matapos mabasa ang aralin 1? 
 
Panuto:  Lagyan mo ng tsek ( ) kung ito ay tumutugon sa pagbabagong naganap 

sa iyo.  
 
_________1.  Napag-isip-isip ko na ang bawat suliranin ay may kalutasan, gaano  

man kabigat ito. 
 
_________2.   Nagkaroon ako ng interes magbasa ng maikling kwento. 
 
_________3.   Napatunayan ko na ang magulang ay mapagmahal sa anak. 
 
_________4.   Nagkaroon ako ng ideya kung paano haharapin ang suliranin. 
 
Tiyak na marami nang nabago sa iyo? 
 

5. Gamitin mo… 
 

A.  Panuto:  Pag-ugnay-ugnayin mo ang mga nakatalang salita sa dayagram upang 
makabuo ng mabisang pahayag na hahanapin mo sa ibaba. Isulat sa 
iyong sagutang papel ang napili mong pahayag . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nabuong pahayag 
 
1. Karanasan makintal sa isipan bahagi ng buhay 
 
2. Bahagi ng buhay ang karanasan na makintal sa isipan 
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Kung naunawaan mo ang aralin, tiyak na tama ang iyong sagot. Hingin mo muli sa 
iyong guro ang Susi sa Pagwawasto.  

B. Panuto: Pag-ugnay-ugnayin ang mga salita sa A upang makabuo ng  mabisang 
kaisipan na hahanapin sa B. 

  
A.  Paalam sa Pagkabata   

         
   BISA     
           

Damdamin   Kaisipan 
          
1   2 

 
B.  

a. Masarap mabuhay na may pagkakaisa at pagmamahalan.  
 

b. Alamin ang dahilan ng pagkakamali bago husgahan. 
 

Tama ba ang iyong mga sagot? Iwasto mo ang mga ito. 
 
Nahirapan ka ba sa mga nauna mong mga gawain? Alam kong ginawa mo ang lahat 

ng iyong makakaya para masagutan ang mga ito.  
 
Ngayon naman ay susulat ka. Madali lamang ito. Tiyak na magugustuhan mo ang 

paksa. Handa ka na ba?  
 

6. Sulatin mo… 
 

Panuto:  Ayusin mo ang pagkakasunud-sunod ng bilang ng mga talata.   Pagkatapos 
gawin mong sanaysay na di-pormal. 

 
1.   Walang hanapbuhay ang kanyang amain. Ang kaunting salapi na mula sa kanyang 

lola na pinsyonada ay sa alak lamang nauubos. Lasenggo sa madali’t salita ang 
naturan at halos inuumaga na sa inuman. Ngunit kakaiba ito, mahilig dumisiplina 
ng iba. Nangyayari ito kapag nasa ispiritu ng alak. Paano mo ba susundin ang 
ganito, di naman huwaran. 

 
2.   Masakit para kay MOT na lumaki na malayo sa piling ng mga magulang. Apat na 

taong-gulang pa lamang siya nang ilagak ng kanyang ama sa kanyang lola. 
Mabagsik ang kapatid ng kanyang ama na kapisan nila. Ang galit nito sa kanyang 
ama ay sa kanya ibinubunton. Dahil kailangang mabuhay at makapag-aral, tiniis 
niya ang lahat. 

 
3.  Minsan inabot ng sama ng katawan ang amain. Mataas ang lagnat at halos 

gulapay. Paalis noon ang lola ni MOT at nag-iwan ng pera. Bilin nito, dalhin ito 
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sa ospital kung kakailanganin. Di umalis si MOT sa tabi ng amain at inaruga 
hanggang gumaling. Sa ngayon maayos na ang lahat para kay MOT.   

Naisulat mo na ba ang pagkakasunud-sunod ng talata? Alamin mo kung tama ang 
iyong ginawa. Iwawasto mo ito. Kunin mo ang Susi sa Pagwawasto. 

 
7. Lagumin mo… 
 

Panuto:  Lagyan ng tsek sa tabi ng bawat bilang ang  tumutugon sa natututuhan mo sa 
aralin. 

 
1. Kahulugan ng maikling kwento 
 
2. Kaalaman tungkol sa Awtor 

 
3. Kabatiran sa Teoryang Humanismo 

 
4. Pagkakaroon ng pagbabago sa saloobin ng damdamin 

 
5. Nabibigyang-kahulugan ang mga piling simbolismo at pahiwatig 

 
6. Nailarawan ang pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari  

 
7. Nakilala  ang mga tauhan 

 
8. Nasuri ang kanilang magagandang saloobin 

 
9. Natutuhan ang bisang pangkaisipan at pandamdamin  

 
10. Nakabuo ng isang sanaysay sa di-pormal na katulad ng akdang binasa 

 
Nasagutan mo ba lahat? Iwasto mo na ang sagot. 

 
 

8. Subukin mo… 
 

Panuto:  Basahin ang pangungusap/pahayag. Piliin ang titik ng angkop na sagot. 
 

1. Salamin ang simbolismo na ginamit sa akda. 
a. Kulang sa salamin ang kabahayan 
b. Masasalaming mga mangyayari  
c. Pagharap ni Celso sa salamin, anyo ng tao sa bahay-pawid ang makikita 
d. May lihim ang salamin 
 

2. Pinagbawalan si Celso na lumapit sa bahay-pawid 
a. May lihim ang bahay-pawid 
b. Bahay ito ng tunay na ama ni Celso 
c. Pinagseselosan ng ama ang nakatira roon 
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d. Doon nakatira ang taong nakikita ang kaanyuan sa salamin 
 
 
 

3. Nakasampay lamang ang lambat sa matagal na panahon 
a. May lihim ang lambat 
b. Mangingisda rin ang taong may-ari nito 
c. Luma at sira-sira na ang lambat 
d. Di pa natatagpian ang lambat 

 
4. Ito ay nasa bahaging “kasukdulan” ng kwento  

a. Mag-anak na ama, ina at Celso 
b. Palaging nag-iisip si Nanay at nakatanaw sa lambat 
c. “Tinapon na ito ni Nanay na ikinagalit ni Tatay” 
d. Pinagtataga ang lambat kaya bugbog sarado 

 
5. Ang “kalakasan” na isa sa bahagi ng kwento  

a. Nawalan ako ng ulirat at sa aking pagmulat mukha ng Tatay ang aking 
nakita at ako’y yakap-yakap. 

b. Umiiyak na naman si Nanay 
c. May itinatagong misteryo ang lambat 
d. Palaging nag-iisip si Nanay at nakatingin sa lambat 

 
6. Ang bahaging ito ang “wakas” ng kwento  

a. “Batid ko na alam ng Tatay na wala akong karanasan” 
b. “Umiyak na naman si Nanay at inipit ang kanyang mga hikbi” 
c. “Nawalan ako ng ulirat at sa pagmulat ko mukha ng Tatay ang aking 

nakita” 
d. “Nilabag ko ang kautusan ni Tatay na lumapit sa bahay-pawid 
 

7. Dumanas siya ng hirap sa kasalanang di niya ginawa 
a. Tao sa bahay-pawid 
b. Nanay 
c. Celso 
d. Tatay 

 
8. Pagharap ni Celso sa salamin, nakita na niya ang kaanyuang ito 

a. tao sa bahay-pawid 
b. Nanay 
c. Celso 
d. Tatay 

 
9. Bagamat di-tuwirang ipinamalas ito, ang yakap na mahigpit sa anak ay tanda ng 

a. pagtaga-taga sa lambat 
b. paghingi ng tawad 
c. pagbabagong buhay 
d. pagtugon sa kalupitan 
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10. Di matanggap ng ama ang pagtataksil ng asawa ngunit batid niya na dapat: 
a. parusahan ang anak 
b. pag-ibayuhin ang galit sa anak 

       c.   pagmalupitan ang anak 
                                     d.huwag idamay ang anak 
 

Ano ang nakuha mong iskor? Kung 7 pataas ang iyong tamang sagot, pumunta ka na 
sa susunod na aralin. Kung 6 pababa, may ipagagawa pa ako sa iyong isang gawain. Kayang-kaya mo 
ito sapagkat kaugnay ito ng iyong aralin. Maaari mo na itong simulan. 
 

9. Paunlarin mo… 
 

Panuto:  Bumuo ng islogan tungkol sa aralin. Hanguin at ayusin mo ang mga ginulong 
salita na nasa loob ng kahon. 

 
1.     sa  bahay                   ay pinag-uusapan 

    ang        suliranin               di  tinatakasan 
 

 
2.                    ng  bata  ay gagawin din 

        ang ginawa ng matanda 
                                                               
 
 
Nadalian ka ba sa natapos mong gawain? Alam kong nakaya mong sagutin 

ang mga ito? Hiramin mong muli sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto. 
 
 

ARALIN 2: Yaong Itim na Bathala 
 
 

Anu-ano ang mga tiyak na matututunan mo? 
 

Matapos mong basahin ang akda. Inaasahang matatamo ang mga sumusunod na 
kasanayan: 

 
1. Nabibigayang-kahulugan ang mga pahayag na nagtataglay ng pahiwatig 
 
2. Naiuugnay sa sarili ang mga tiyak na damdaming nangingibabaw sa pamamagitan 

ng dayalogo na ginamit sa loob ng akda 
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3. Natutukoy ang ilang bahagi ng kwento 
 
4. Nasusuri ang akda sa pamamagitan ng  Teoryang Eksistensyalismo 

 
5. Napangangatwiranan ang sariling paniniwala batay sa paniniwalang nakapaloob sa 

akda 
 

6. Nakasusulat ng dayalogo batay sa napiling pahayag mula sa akdang tinalakay 

 Mga Gawain sa Pagkatuto 
 

1. Alamin mo… 
Panuto:  Piliin  sa ibaba ang mga salitang tumutukoy sa larawang nasa kahon. Isulat 

mo ito sa mga patlang sa ibaba ng larawan. 
 

 
 

 
  
 
 
 1. _________________         3. ____________________ 
  
 2. _________________         4. ____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. _________________ 
 

6. _________________ 
  
 

a. pag-asa   c. kalungkutan  e. katandaan 
b. liwanag  d. dilim  f. kawalang pag-asa 
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Nasagutan mo ba ang mga gawain? Madali lang hindi ba? Iwasto mo ang iyong mga 
gawain. Kunin mo sa iyong guro ang Susi sa Pagwawasto.  

 
2. Basahin mo… 
 

Babasa ka ng isa pang kwento na sa palagay ko  ay maiibigan mo. Unawain 
mo itong mabuti. Maligayang pagbabasa! 

 
 

Yaong Itim na Bathala 
Gumer M. Rafanan (Sebuano) 

 
 Lalong nanlaki ang mga mata ni Billy sa pagkakatitig sa ga-palad na krusipihong isinabit niya 
sa dingding ng kanyang silid, sa may ulunan ng kanyang katre. May di maipahayag na pagtataka sa 
mga matang iyon habang pinagmamasdan ang puting tao na nakadipa sa puting krus, isang taong 
patpatin, malalim ang mata, duguan ang kaliwang dibdib, ang mga kamay, ang mga paa… tulad ng 
malaking krusipiho na nakita niya sa simbahan. 
 
 At nasabi niya sa sarili: iyon pala ang Diyos na tinutukoy nina Leni at Padre Santos. Siya pala 
ang lumikha ng lahat, ang tutulong sa lahat. Ay, parang kay hirap paniwalaan. Paano niya 
matutulungan ang iba e ni hindi niya matulungan ang kanyang sarili? Masdan mo lang ang itsura, 
nakakaawa, naghihirap. Bakit kaya nasabi ni Padre Santos na ginawa lamang iyon upang maligtas 
daw ang ganap na pagpapalasakit para sa kapwa ay isang kabanalan? At ang higit na nakapagtataka’y 
hindi raw siya namatay. Hindi maaaring mamatay ang Diyos. Talagang pambihirang tao nga pala 
iyon. 
 
 Totoo nga kaya iyon? Tanong ni Billy sa sarili. At nagpatuloy siya: sige lang, diyan ka lang. 
Tingnan natin kung makakatulong ka nga. Tingnan natin kung sino ang higit na magaling, ikaw ba o 
ang Papa Kanor. Tingnan natin kung mababago mo ang mga ugali ng mga taong kinamumuhian ko, 
gaya nina Papa Kanor, Butch… at naalala niya si Butch, yaong batang mataba na madalas na 
magsiga-sigaan. Naalala niya noong malimit siyang maupo sa nakataob na bangka sa puting 
buhanginan sa may dalampasigan. Habang hinihintay si Tandang Karyo, pinanood niya ang iba pang 
mga batang kasing-edad niya- anim, pito, walong taong gulang- na nagsisipaglaro. Malimit niyang 
makita sina Butch, Peping, Tetel, Totoy, Susie at Leni na naghahabulan, nagtatawanan. Kapag 
ganoon, nakakadama si Billy ng pagkainggit, nakadama siya ng ibayong sigla upang makipaghabulan 
din, makipagsigawan sa tuwa, makisali sa kasayahan. At nasabi niya sa sarili: bakit ba: Bakit ako 
makikisali? Mabilis din naman akong tumakbo, malakas sumigaw, mahusay magsaboy ng buhangin. 
At siya rin ang sasagot. Ba, hindi lang pala yon, nandiyan din ang buskaridong si Butch, na agad 
manunukso, eto na naman si Agta, nandito si Negro. Nandito si Billy Coat, ang naengkanto. Takbo, 
takbo, kayo. Layo tayo! At kukulo ang dugo niya kay Butch sapagkat ito ang pasimuno, ito ang 
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unang manunukso na nasusundan naman nina Peping at Totoy, at kung minsa’y gagaya rin sina Tetel 
at Susie. Walang magagawa si Billy kundi ang magngitngit. Mabuti pa si Leni’t mabait di tulad ni 
Butch na buskarido, nanduduro. Noon ngang umagang iyon, sa lugar ding iyon, si Leni lamang ang 
lumapit sa kanya na di pansin ang sigaw ni Butch, Hoy Leni anong gagawin mo diyan, may agta 
diyan? Hindi kayo bagay ni Negro! At nagtatawanan ang iba. Nagbibingi-bingihan lang siya sapagkat 
punung-puno na. Nakakainis! Buti’t umalis na rin ang mga loko. Aniya pa.  
 
 “Bakit wala ka kanina doon, Billy?” bungad ni Leni. Kay ganda-ganda ng baro ni Leni,pula 
na may batik na puti. At maayos rin ang pagkakasuklay ng buhok. Lalo siyang gumanda.’ 
 
 “Wala naman. Nagpaalam ako kay Mama pero di ako pinayagan. Nagmamadali kasi may 
lalakarin,” nahihiyang sagot ni Billy kay Leni. 
 
 “Napanis tuloy ako sa kahihintay sa ‘yo. Alam mo, Billy, ang gara ng suot ko kanina, binili ni 
Mama.” 
 
 “Basta sama ka sa Linggo. Nag-iisa lang kasi ako pag nag-aaral ng katekismo. Malapit lang 
naman ang bahay namin sa simbahan. Alam mo naman kung saan ‘yon, di ba?” 
 
 “Ano ba ‘yong katekismo, Leni?” 
 
 “Pag-aaral ‘yon ng dasal.” 
 
 “Ano naman ‘yong dasal?” 
 
 “Di na naipaliwanag ko na sa iyo ‘yon?” 
 
 “A, oo nga pala. Bakit naman tayo kailangang magdasal?” 
 
 “Sabi ng Papa at Mama at saka ng Padre, dapat daw magdasal para kaawaan ng Diyos. Tapos, 
bibigyan ka ng Diyos ng maraming pagkain, mga damit at mga laruan.” 
 
 “Talaga? Ano naman ‘yong sinasabi mong Padre?” 
 
 “Pari siya. Buti na lang, laging nagtuturo si Padre ng mga dasal, Bill. Sabi pa niya kung may 
kaibigan raw ako, sabihin ko raw na pumunta sa simbahan at tuturuan niya.” 
 
 “Pari? Iyon bang nagsusuot ng damit ng babae?” 
 
 “Oy, hindi ‘yon damit ng babae. Sige ka, baka magalit sayo ang Diyos.” 
 
 “Di na lang ako pupunta Len. Di naman ako marunong bumasa.” 
 
 “Ikaw naman kasi, e. hindi ka pumasok sa eskwelahan. Pero di bale, mabait naman si Padre. 
Bill. Alam mo na ba na kapatid siya ni Mama?” 
 
 “O, e bakit Padre. Hindi ba dapat e Tiyo?” 
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 “Tiyo nga, pero sabi ni Mama, kahit daw Tiyo basta pari, Padre dapat ang itawag. Sa kanya 
‘yong simbahan Bill.” 
 
 “Sina Butch at Len, nagsisimba rin ba?”  
 “A, ewan, paminsan-minsan ko lang silang makitang magsimba. Kaya siguro sobra ang 
pagkabuskarido. Alam mo, sabi ni Mama at Papa at ni Padre, hindi raw mainam ‘yong buskarido. 
Magsimba ka lang Bill, ‘tamo, hindi ka na lolokohin nina Butch dahil tutulungan ka ng Diyos. Lahat 
ng nagdarasal ay tinutulungan Niya. Iyon ang sabi ni Padre.” 
 
 “Pag nagdasal ako, Len, aanuhin kaya ng Diyos sina Butch, susuntukin ba Niya?” 
 
 “Hindi, uy! Hindi nanununtok ang Diyos, ang Diyos ay mabait, maunawain. Sige, Bill, ha, 
punta tayo sa simbahan ngayong hapon.” 
 
 Pumasok ng simbahan sina Billy at Leni nang hapong iyon. Wala pang katau-tao sa simbahan. 
Nagtataka si Bill habang pinagmamasdan ang malaking krusipiho sa may pintuan. Itinanong niya kay 
Leni kung ano iyon si Kristo ang Maykapal, ang Diyos. Iginala ni Billy ang kanyang mga mata sa 
loob ng simbahan. Nakita niya roon ang maraming rebulto, ang maraming imahen. Diyos rin ang mga 
Iyon sabi ni Leni. At muling napatitig si Billy sa malaking krusipiho. 
 
 Dumating ang pari. Halos kasing-edad ito ng Papa Kanor ni Billy. Siya raw si Padre Santos. 
At kinuwentuhan ni Padre Santos si Billy tungkol sa mga bagay na nagagawa ng Diyos. Matamang 
nakinig si Billy pagkat nakita niyang mabait si Padre Santos, mapag-kaibigan din tulad ni Leni. Di 
tulad ng kanyang Papa Kanor na malimit magbulyaw, malimit magmura kahit wala siyang kasalanan. 
Di tulad ng kanyang Mama Tina na laging nagmumura, laging nambubuntal. Binanggit din ni Billy 
kay Padre Santos yaong mga nakita niya sa simbahan- krusipiho, mga rebulto, mga larawan, ay wala 
sa kanilang bahay. Dahil dito’y biglang binigyan siya ni Padre Santos ng isang ga-palad na krusipiho. 
At maraming ikinwento si Padre Santos. 
 
 “Padre, mayroon din po kayang Diyos na itim na paris ko?” 
 
 Hindi agad nakasagot si Padre Santos,. Pagkaraan ng ilang saglit, sinabi rin nitong ang Diyos 
ay maaaring puti, itim, maaaring kahit ano sapagkat lahat daw ng tao, itim man o puti magkakapantay 
sa harap ng Diyos. 
 
 At umuwi si Billy na dala-dala ang krusipiho. Isinabit niya iyon sa dingding ng kanyang silid. 
Nagbabakasakali. 
 
 Lumipas ang ilang araw. Di na nagbalik si Billy sa simbahan. Di na rin sila nagkikita ni Leni. 
Naglagi na lamang siya sa kanyang silid, pinagmamasdan kung ano ang magagawa ng Diyos na 
isinabit niya sa dingding. At nanalangin siya, nag-iisang hiniling a Diyos na ipag-adya siya sa 
pananakit ng kanyang Papa Kanor, sa pagmumura ng kanyang Mama Tina, sa paglait ng kanyang 
mga kababata, sa pang-aapi ng mga taong napapangitan marahil sa kanyang itsura. Kung minsan, 
inabot siya ng pagkabagot at nakakaisip tuloy na maglayas, pumunta sa malayong lugar. Ngunit saan 
siya pupunta? Saan? Matutulungan kaya siya ng ga-palad na Diyos sa kanyang silid? Mabuti pa nga 
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ang mga bathala ni Tandang Karyo at nakatutulong s matanda, nakapagbibigay ng maraming isda, 
ayon sa kanya. 
 
 Nang sumunod na Linggo, muling nagtungo si Billy sa dalampasigan. Makikipagkita kay 
Tandang Karyo. Sasabihin niya ditong siya man ay mayroon na ring bathala. 
 Maraming tao sa dalampasigan. May dalang mga pagkain. Mga ama’t inang kasama ang 
kanilang mga anak. Matatanda at mga kabataang lalaki’t babae na nag-uumpukan, nagtatawanan. 
Karamihan sa kanila’y nakatira sa mga bahay na may pintura sa lugar na iyon na kung tawagi’y 
Puting Buhangin isang lugar sa dulo ng siyudad. Nandoon din sina Butch, Totoy at Peping. At 
lumayo si Billy, nag-iisang naupo sa harap ng dagat, sumandal sa isang batong ipinadpad sa ilalim ng 
mataas na punong niyog. 
 
 Naaliw si Billy sa ibang kasama ng kanilang mga ama’t ina. Oo nga, bakit di niya katulad ang 
mga iyon? Bakit nga ba kaya hindi sila magkasamang naliligo ng kanyang Mama Tina sa kanilang 
bahay? Gabing-gabi na ito kung umuwi. At ang kanyang Papa Kanor naman ay paminsan-minsan 
lamang kung umuwi sa kanila. Ni Lola at Lolo’y wala siya, di tulad ni Leni. Walang tiyo at tiya. 
Walang mga kapatid. Bakit kaya ganoon, gayon maganda rin naman ang kanilang tirahan, sagana rin 
sila sa pagkain, maraming damit, tulad ng t-shirt na suot-suot niya. May utusan naman sila sa bahay, 
si Marta. Nalito si Billy. Nagtataka. Sa kanila’y laging may gulo, laging may angilan, walang 
katiwasayan. At pinapabayaang maglabuy-laboy, hindi pinapansin. Pinapansin lamang siya kapag 
sisigawan, bubuntalin, mumurahin, kakayamutan. Bakit nga pala lagi na lang siyang kinayayamutan 
ng kanyang Papa Kanor at Mama Tina. At parang wala silang kaibigan sa pook na iyon. Iba ang 
kanilang mga kaibigan. Hindi tagaroon. Mga lalake’t babae na may damit na magagara, makikintab, 
kumikinang tulad ng mga awtong kanilang sinasakyan. Ginuhitan ang mga Tina. Mababagsik ang 
mga mukha ng lalaki, tulad ng kanyang Papa Kanor. Lahat ay di-baril. Lahat marahil ay matatapang. 
At bakit kaya nagbabago ng pangalan ang kanyang Papa Kanor at Mama tuwing nandoon ang mga 
taong iyon. Nick ang tinatawag sa kanyang Papa Kanor. Cris sa kanyang Mama Tina. Nagbabagu- 
bago ang pangalan ng tao? At nariyan pa ang kanilang bisyo, na kapag lasing na’y nagsasayawan 
kahit walang tugtog. At biglang naghahagikgikan ang mga babae at animo kinikiliti. Makikiri. 
Mahahalay. Matitinis ang boses. Nakakukulili ng tenga. Maiingay na parang sila lamang ang tao sa 
mundo. Ay naku!  
 
 Pagkatapos, nariyan ang pag-aaway ng Papa at Mama na minsa’y nauuniligan ni Billy sa 
silid-tulugang katabi ng silid niya. Ang kanyang papa: bigyan mo na sabi ako ng pera. Hindi 
nakadali ngayon! Sagot naman ng kanyang Mama: Ala na sabi akong kuwarta! Biglang nagalit ang 
kanyang Papa: huwag mo akong ululin, Tina! At nasaan ang kinita mo sa klab? Lumaban ang 
kanyang Mama: Anong pinagsasabi mo Kanor! Hingi ka lang  nang hingi sa akin. Ubos na ang 
kuwarta ko. At narinig ng nayayamot na Billy ang biglang kalabog. Sa pakiwari niya’y muling 
sinampal ang kanyang Mama, narinig niya itong umiyak. At nagsimula na itong nagbubusa, 
magpalayas, magmura at magtatatalak sa kanyang Papa Kanor. Pasigaw na suminghal ang kanyang 
Papa: huwag mo akong lokohin, Tina isipin mong iniwan ko ang aking asawa dahil sayo! Aba may 
iba palang asawa ang kanyang Papa Kanor? At lalong tumindi ang poot ni Billy sa kanyang Papa 
Kanor nang sabihin nitong: Nasaan nga pala ang iniwan ng asawa mong ita? Maaari bang maging 
hanggang piyer ka na lamang kung di ka iniwanan ng pera? 
 
 Nauunawaan ni Billy ang kahulugan ng salitang hanggang piyer. At naisip niyang talaga nga 
palang tarantado ang kanyang Papa Kanor. Aywan kung bakit Papa pa rin ang tawag niya sa taong 
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iyon. Iyon kasi ang sinabi ng kanyang Mama na tawag niya sa taong iyon. Ito raw ang bago niyang 
Papa. Kapalit ng Papa niyang patay na. Isa raw Amerikano ang tunay niyang Papa, ngunit iyo’y 
maitim, tulad niya, sunog ang balat, kingki ang buhok, malapad ang ilong, makapal ang labi. Di tulad 
ng ibang Amerikanong nakikita niyang maputi, simputi ng Diyos na nakasabit sa dingding ng 
kanyang silid. Ngunit matapang raw ang kanyang ama na isang sundalo. May baril din itong tulad ng  
 
kanyang Papa Kanor. Di ba’t minsa’y may kasamang lalaki ang Papa Kanor niya sa kanila? Marami 
silang dalang pera na pinagpartihan. Aywan kung saan galing ‘yon. Malimit pagmumurahin ng 
kanyang Papa Kanor  ang mga kasamahan nito. At laging sila ang may pinakamalaking parte. At 
nakagawian na rin ng kanilang Papa Kanor na himas-himasin ang tuta, ang puting tuta na may 
makapal na balahibo. White ang pangalan. Minsan, nakaligtaan ni Billy na pakainin si White. 
Binalibag siya ng kanyang Papa Kanor ng isang kaputol na tubo. Nahagip siya sa paa at nag-iiyak. 
Mas mahalaga pa pala sa kanya ang isang tuta. Nagdadala raw ito ng suwerte. Lintek na suwerte 
‘yan! Lalong tumindi ang poot niya sa tuta. At nagsawalang-kibo na lamang ang kanyang Mama. 
Natakot marahil sa kanyang Papa Kanor. Sigaw pa ito ng sigaw ng: Hoy, kayong lahat, huwag 
kayong loloku-loko sa akin pagkat akong hari dito, ako ang makapangyarihan, ako ang Diyos, ako… 
ako ang bathala! Totoo kayang Diyos ang kanyang Papa Kanor? Siguro, di ba’t marami ang 
natatakot sa kanya? Pulis man daw ay gulat din sa kanya. Marami na raw itong nabaril at napatay. 
Ganoon kaya talaga ang Diyos? Bakit iba siya sa mga Bathala ni Tandang Karyo? Marami bang 
Diyos? At di napigilan ni Billy na mangarap na sana’y maging isa rin siyang Diyos. Maging isang 
Bathala, upang malakas, matapang at kinatatakutan din tulad ng kanyang Papa Kanor.  
 
 Sumagi sa isip ni Billy si Tandang Karyo. Mangingisda si Tandang Karyo. Payat, sunog ang 
balat, at nakatira sa tabing dagat. Tuwing nakakainom ng tuba, kinatatakutan siya ng mga bata pagkat 
namumula ang kanyang mga mata; kapag ganito’y bigla siyang magkakalaway sa mga bata. Kung 
minsan tuloy tinatawag siyang momo, aswang, kapre. Subalit di natatakot sa kanya si Billy pagkat 
noon pa mang una silang magkakilala, nasabi na ni Billy na magkauri sila pagkat itim din ang balat ni 
Tandang Karyo. Lalong nagkalapit ang dalawa nang mabanggit ni Tandang Karyo na kaibigan daw 
niya ang tunay na ama ni Billy, na magkasama noong Liberation sa pagtitinda ng baril at tela sa 
Tabok, sa inuman at sa pambababae. Maraming kuwento ngunit higit na maraming kuwento si 
Tandang Karyo sa dagat, sa mga sirena, sa mga siyukoy, sa mga pating, balyena at iba pang mga 
hayop sa tabing dagat. Kay Tandang Karyo, nalaman ni Billy ang maraming uri ng dagat-Bathala. 
May Bathala daw sa dagat, sa isang bundok at maging sa ilog. Makapangyarihan daw ang lahat ng 
Bathala na masunurin at matulungin. At minsan naitanong ni Billy kung sino ang pinakamagaling sa 
lahat ng Bathala. Sumagot si Tandang Karyo na lahat ay magaling. Aniya, “ para sa akin, sinumang 
makatulong sa akin, iyon ang aking bathala, ang aking Diyos. Ikaw ang pipili ng sarili mong bathala. 
Ang higit na kailanga’y magkaroon  ka ng bathala at nang may makapagtanggol sa iyo.” 
 
 At lalong nalito si Billy habang nakatanaw sa lawak ng dagat. Sino naman kayang bathala ang 
dapat niyang piliin? Sino ang hihingan niya ng tulong? Sino ang dapat niyang tawagan upang ituro sa 
kanya ang landas na malaon na niyang hinahanap? Ano ang kulay ng balat ng bathalang sasambahin 
niya?  
 
 Biglang may pumasok sa isip ni Billy. Tumayo siya at tumakbo… 
 
 Nagmamadaling pumasok si Billy sa kanyang silid. Basang-basa ng pawis ang t-shirt na asul. 
Sa pamamagitan ng kaputol na tubong pinukol sa kanya minsan ng kanyang Papa Kanor, binunot 
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niya ang maliit na pakong pinagsasabitan ng kanyang krusipiho. Pagkaraan, habang hawak-hawak ng 
kaliwang kamay ang krusipiho, dahan-dahan niyang pinulot sa kanyang katre ang itim na lapis na 
ginagamit ng kanyang Mama na pangguhit nito ng kilay. At sinubukan niyang ikaskas ang dulo ng  
 
 
 
lapis sa katawan ng nakadipang tao. Puwede! Kanyang kinaskas pa nang husto hanggang maging itim 
ang buong katawan! Ngayon, susubukan niyang magdasal sa kanyang bagong bathala. Marahil 
tutulungan na siya nito ngayong magkakulay na sila. 
 
 Walang anu-ano’y narinig ni Billy ang paghinto ng kotse sa harap ng kanilang bahay. Narinig 
niya ang papalapit na yabag sa kanilang tarangkahan, tinungo ang hagdanan, tumuloy sa sala at 
huminto sa silid ng kanyang Papa Kanor at Mama Tina. Di naglaon, narinig niya ang malakas na 
tahol ni White. At may tinig siya na nauulinigan, mga tinig ng kanyang Papa Kanor at Mama Tina. 
Sabi ko na sa’yo Kanor, huwag ka nang pumunta uli doon. Kita mo nabaril ko tuloy: 
nagkaengkwentro tuloy kayo. Huwag mo akong sisihin, Tina-ah! Takpan mo Kanor, takpan mo 
mabuti ang tiyan mo nang maampat ang dugo! Halika’t hubarin natin ang amerikana mo… walang 
kwenta ito, Tina, ang mahalaga’y napatay ko siya. Yan ang napapala ng mga dobolkroser  - uugh! 
Tiyak na pinaghahanap ka na ng mga pulis, Kanor… huwag mo akong iiwan. Si… si  Billy na ang 
utusan mo! Ako na lang Kanor, para madali! At narinig ni Billy ang paglabas ng mga yabag ng 
kanyang Mama.  
 
 “Billy!” umalingawngaw ang tinig ng kanyang Papa Kanor sa loob ng kanyang silid. 
 
 Ninerbiyos si Billy. Hindi agad siya nakahuma.  
 
 “Billy!” 
 
 Dahan-dahang binuksan ni Billy ang pinto ng kanyang silid. Nanginginig ang kanyang mga 
kamay, hawak ng kanan ang krusipiho, at hawak naman ng kaliwa ang kaputol na tubo. Ano kaya ang 
kanyang gagawin? 
 
 Dahan-dahang lumapit si Billy sa katabing pintong sarado. Tahol pa rin nang tahol si White sa 
loob ng silid. 
 
 Biglang nabuksan ang pinto. Lumabas si White. Tinahulan si Billy. Di nagluwat, nakita niya 
ang kanyang Papa Kanor na nagkakandangiwi, pinagpapawisan, gulung-gulo ang buhok, kalag ang 
kurbata, habang sapu-sapo ng kaliwang kamay ang dumudugong tiyan. 
 
 “Lintek kang bata ka! Ang tagal mong sumagot? Ugh! Ugh! Ugh!” 
 
 Napipi si Billy, nanlaki ang mga mata. Lalong nanginig ang kanyang mga kamay habang 
hawak pa rin ang krusipiho.  
  
 Namimilipit ang kanyang Papa Kanor, nagpatuloy sa pagtahol si White. Aw! Aw! Aw! 
Nahihirapang bumangon ang kanyang amain, parang lasing. At bigla siyang sinampal. Sinangga niya 
ito ng kanyang kamay, tinamaan ang krusipiho ay nahulog sa sahig. 
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 Aw! Aw! Aw! Pinagtatahulan ni White ang krusipiho. G-r-r-r! 
 
 Lalong nagsikip ang galit ni Billy sa tuta. Ano’ng gagawin ni White sa kanyang bathala? 
Lumapit siya sa tuta at pinalo ito ng kaputol na tubong hawak niya. Nahagip sa ulo ang tuta! 
Nanaghoy, namilipit, napahandusay sa tabi ng krusipiho! 
 
 Binunot ng kanyang Papa Kanor ang baril sa baywang. At nanlisik ang mga mata tulad sa 
mabangis na hayop. “Papatayin kita, hayup ka! Bakit mo pinatay si White? Papatayin kita! Ugh!… 
Ugh!… Ugh! 
 
 Nais na tumakbo ni Billy ngunit ang krusipiho, ang kanyang bathala! 
 
 Itinutok ng Papa Kanor ang baril sa kanya. Lalong tumindi ang takot sa dibdib ni Billy. 
Napaurong siya hanggang mapasandal sa dingding. 
 
 Nagpatuloy sa paglapit ang kanyang Papa Kanor ngunit bigla na lamang itong nalugmok sa 
sahig. Tumilapon ang baril sa tabi ng krusipiho. 
 
 Nakita ni Billy na dahan-dahang ginagapang ng kanyang Papa Kanor ang baril… dahan-
dahan… nanginginig ang kanyang kamay na gumagapang sa sahig samantalang sapu-sapo pa rin ng 
kaliwang kamay ang tiyan. Lalong nanlaki ang mga mata ni Billy na nakatitig sa kamay na 
nanginginig dahil sa labis na pagsisikap na maabot ang baril, kamay ng isang taong nagsasabing 
siya’y makapangyarihan, siya ang Diyos, siya ang panginoon, ang bathala… Kamay ng isang uri ng 
bathalang pangingilagan, kamay sa ngayon ay tinatakasan ng lakas, ng tibay, nanlulupaypay… 
nanghihina… hanggang hindi na lubusang makagalaw! 
 
 “Billy!” 
 
 Iyon ay mula sa kanyang Mama na may kasama na sa pagbabalik. 
 
 Dali-daling pinulot ni Billy ang krusipiho, tinakbo ang kanyang silid at biglang isinara ang 
pinto. 
 
 “Billy! Billy!” At pinagkakatok ng kanyang Mama Tina ang pinto. “Buksan mo ito! Dali!” 
 
 Ngunit hindi tuminag si Billy. Parang hindi niya narinig ang tawag ng kanyang Mama at ang 
mga katok sa pinto. Pinagmasdan lamang niya ang krusipiho. Lumuluha ang mga mata habang 
nakatitig sa kanyang bathala, sa itim na bathala. 
 
 
 

Nagustuhan mo ba ang kwentong iyong binasa. Naghari ang mga emosyon sa mga 
tauhan, naramdaman mo ba ito? 

 
Kung inunawa mong mabuti  ang binasa mong kwento, masasagutan mo ang mga 

gawaing inihanda ko para sa iyo. 
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Ang unang gawain ay tungkol sa pagbibigay-kahulugan sa mga pahayag na 

nagtataglay ng pahiwatig. 
 
Alam mo na ang tungkol sa pahiwatig; ito ang nagbibigay-sining sa akda. 

Makatutulong ang iyong binasa sa pagsagot mo sa unang gawain. 
 

3. Linangin mo…  
 

a. Pagsusuring Panlinggwistika 
 

Panuto:  Basahin at unawain mong mabuti ang mga pahayag sa I at hanapin sa II 
ang nais pahiwatig nito. Titik lamang ang isulat. 

 
                             I 

1. “Siya ang lumikha ng lahat, ang tutulong sa lahat.” 
 

2. “Nandito si Billy Coal, ang naengkanto.  Takbo, takbo kayo. Layo tayo.” 
 

3. “Nagbibingi-bingihan lang siya sapagkat punung-puno na.” 
 

4. “Maaari bang maging hanggang pier ka na lamang kundi ka iniwanan ng 
pera.” 

 
5. “Ngayon susubukan niyang magdasal sa kanyang bagong bathala. Marahil 

tutulungan na siya nito ngayong magkakulay na sila.” 
 

II. 
a.   nilalayuan ng kapwa bata 
 

                                    b.   di pinapansin ang panlalait 
 
                                    c.   Diyos na makapangyarihan 
 
                                    d.   pagsampalataya sa itim na bathala 
 
                                    e.   nang iwan ng sundalo: may iniwan ding pera 
 

Madali lamang hindi ba? Kunin mo ang Susi sa Pagwawasto sa iyong guro at iwasto 
mo ang iyong mga sagot. 

 
Marami ka nang alam tungkol sa maikling kwento. Hahanapin mo na iyong mga 

bahaging nabatid mo ukol dito. 
 
Handa ka na bang gawin ang susunod na gawain? Pagbutihin mo! 
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b. Pagsusuring Pangnilalaman 
 
Panuto:  Piliin mo sa hanay B ang mga kasagutang tumutugon sa hanay A. Titik 

lamang ang isulat. 
 

Hanay A 
 

a. Pangunahing Tauhan _________________ 
 
b. Suliranin _______________ 

 
c. Tunggalian _______________ 
 
d. Kasukdulan ________________ 

 
e. Kakalasan _______________ 

 
Hanay B 

 
a. kulang sa pagmamahal ng magulang 
 
b. pagmamaltrato ng ama-amahan 

 
c. mag-anak na Tina, Kanor at Billy 

 
d. ipinagtanggol ang sarili sa kamay ng mabagsik na ama-amahan 

 
e. yaong itim na bathala ang kanyang tagapagligtas 

 
Kayang-kaya mo bang sagutan? Madali lang di ba? Iwasto mo na ang iyong mga 

kasagutan. Ang Susi sa Pagwawasto ay kunin mo sa iyong guro. 
 
Isa pang pagsasanay ang iyong isagagawa. Handa ka na ba? 
 
Panuto:  Tukuyin ang mga tiyak na damdaming nakapaloob sa dayalogo sa hanay B na 

tutugon sa hanay A. Titik lamang ang isulat. 
 

Hanay A 
 

1. “Mabuti pa si Leni mabait di-tulad ni Butch na buskador.” 
2. “A, oo nga pala. Bakit naman tayo kailangang magdasal. 
3. “Pari, Iyon bang nagsusuot ng damit na babae.” 
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4. “Para sa akin, sinumang makatulong sa akin, iyon ang aking bathala ang 
aking Diyos.” 

5. “Papatayin kita, hayup ka! Bakit mo pinatay si White?” 
 

Hanay B 
 

a. nagtataka sa kahalagahan ng dasal 
b. nag-alinlangan sa kasuotan ng pari 
c. masaya at may mabait na kaibigan 
d. pagbabanta kaugnay ng nangyayari 
e. pananampalataya sa sinumang makatutulong 

 
Madali mo bang nasagutan ang pinagawa ko sa iyo? Iwasto mo ang iyong mga sagot. 
 
Handa ka na bang sagutan ang sumusunod na gawain?  Isaalang-alang ang iyong 

natutuhan. Masasagutan mo yan. Subukin mo. 
 
 

Ang teoryang pampanitikang binigyang-diin sa kwentong “ Yaong Itim na 
Bathala “ ay  teoryang eksistensyalismo. Narinig mo na ba ito? 
EKSISTENSYALISMO- “ nananatiling nilalayon “ ang pinakamalapit na 
kahulugang maikakapit dito. Marubdob na pagnanasa na matamo ang isang mithiin 
sa buhay, gagawing lahat ng paraan para ito’y mapagtagumpayan. Makikilala mo 
ang tauhan batay sa kani-kanilang mga tiyak na saloobin at damdamin. 

 
 
 
Handa ka na bang sagutan ang susunod na gawain? Isaalang-alang ang iyong 

natutuhan. Masasagot mo iyan. Subukin mo. 
 
c.   Pagsusuring Pampanitikan 
 

Panuto: Lagyang ng tsek ang mga inaakala mong paniniwala batay sa 
paniniwalang nakapaloob sa akda. 

  
1. Si Papa Kanor ay isang Panginoon. 
 
2. “Sabi ni Papa at Mama at saka ni Padre dapat daw magdasal para kaawaan 

tayo ng Diyos. 
 

3. Hiniling niya sa Diyos na ipag-adya siya sa  pananakit ni Papa Kanor at 
pagmumura ni Mama Tina. 

 
4. Sa pamamagitan ng lapis na pangguhit sa kilay ng kanyang Mama, initim niya 

ang kabuuan ng krusipiyo, sa paniniwalang magkakulay na sila at didinggin na 
ang kanyang panalangin. 
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Panuto: Isulat ang T kung totoong nangyari sa kwento at H kung hindi nangyari. 
 
5. Dahil sa pagdarasal at sa lakas ng pananampalataya, iniligtas ang buhay niya 

ng kanyang kinikilalang itim na bathala. 
 

Madali mo bang nakilala ang Teoryang Eksistensyalismo. Tingnan ko kung tamang 
lahat ang iyong mga sagot. Itsek mo ito. 

 
4. Palalimin mo… 

 
May mga nabago ba sa iyo, matapos mabasa ang iyong aralin? 
 
Panuto:  Isulat mo ang mga bilang na inaakala mong tutugon sa pagbabagong naganap 

sa iyo. 
 
1. Naging gabay ko ang pananampalataya. 
 
2. Nagkaroon ako ng interes sa mga kwentong binigyang-diin ang teoryang 

eksistensyalismo. 
 

3. Nababago ng panahon ang takbo ng buhay. 
 

4. Nagkaroon ako ng ideya kung paano haharapin ang suliranin. 
 

5. Lagi na akong magbabasa ng kwento ng buhay 
 

Tiyak na maraming nabago sa iyo. Tama bang lahat ang iyong sagot? Iwasto mo. 
 

6. Gamitin mo… 
 

Panuto: Isulat mo kung ano ang iyong alam, ipinagtataka at matutuhan mula sa 
kwentong tinalakay. Piliin ang sagot sa hanay B. Bilang lamang ang isulat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hanay B 
 

1. na ang batang tulad ng nasa kwento sa ganoong gulang ay mag-aaral na 
2. na kapag malakas ang pananampalataya may kaligtasan 
3. na may sapat na salapi ang mga magulang, bakit di nag-aaral ang bata  
4. na maraming di alam ang bata 

A B C 
Alam ko… Ipinagtataka ko… Natutunan ko… 
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5. na mahalaga ang mag-aaral at maraming matututuhan 
6. na ang salaping galing sa masama, mauuwi rin sa wala 

 
 

 
      Kung naunawaan mo ang aralin, marami kang masasagot. Iwasto mo ang iyong  

mga  sagot. 
 
    Alam kong ginawa mo ang lahat ng iyong makakaya para masagutan ang mga. 
gawain. 
 
     Ngayon naman ay susulat ka. Madali lamang ito, tiyak na magugustuhan mo.     

 Handa ka na ba? 
 

6.  Sulatin mo… 
 

Panuto:  Isulat mo ang dayalogo na angkop sa napiling pahayag sa akdang binasa. 
Titik lamang ang isulat. 

 
 
Mga Dayalogo 
 

a. “Para sa akin ang aking tagapagligtas ay yaong itim na bathala.” 
 
b. “Katulad ng malaking krusipiho na nakita ko sa simbahan. Iyon pala ang Diyos 

na tinutukoy ni Leni at Padre Santos.” 
c. “Bigyan mo ako ng pera, hindi ako nakadelihensya ngayon.” 
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    Tingnan mo kung tama lahat ang iyong mga sagot. Itsek mo muli ang iyong mga  
 
kasagutan. 
 
 
 
 
 
 
 

6. Lagumin mo… 
 

Panuto:  Lagyan mo ng tsek sa tabi ng bawat bilang ng tumutugon sa mga natutuhan  
mo sa aralin. 

 
1. pagbibigay-kahulugan sa pahayag 
 

2. kaalaman tungkol sa pahiwatig 
 

3. nakapili ng mga dayalogo mula sa akda 
 

4. naiuugnay sa sarili ang nangingibabaw na damdamin 
 

5. natukoy ang mga bahagi ng kwento 
 

6. halimbawang pananaw ng teoryang eksistensyalismo 
 

 Pahayag mula sa akda Dayalogo 
1 Lalong nanlalaki ang mga mata       
 ni Billy sa pagkatitig sa ga-palad      
 na krusipihong isinabit sa       
 dingding ng kanyang silid.      
           
2 Pasigaw na suminghal ang      
 kanyang Papa Kanor.      
           
3 Maraming uri ng bathala.       
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7. natukoy ang ilang piling pahayag 
 

8. nakapag-angkop ng dayalogo sa pahayag 
 

9. naniwala rin sa mga paniniwala sa akda 
 

10. pagiging matapang 
 

Sa natapos mong gawain, nadalian ka ba? Alam kong nakaya mong sagutin ang mga 
ito. Itsek mo ang iyong mga kasagutan. 

 
 
Ang susunod na gawain ay susukat muli sa iyong mga natutuhan sa araling tinalakay 

unawain mo itong mabuti. Kaya mo ito. Simulan mo na. 
 
7. Subukin mo… 
 

Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang mga pangungusap. Piliin ang titik ng tamang 
sagot. 

 
1. Ayon sa pahayag na “Nagbibingi-bingihan na lamang si Billy.” Ang ibig 

ipahiwatig nito ay: 
 

a. totoong bingi si Billy 
b. di niya pinapansin ang mga panlalait sa kanya 
c. di siya makarinig sa sinabi ng iba 
d. ayaw niyang makinig sa panunukso ng iba. 
 

2. “Hanggang pier lamang ang nanay ko”. Ang nanay, ayon sa pahiwatig ay: 
a. hinatid sa pier 
b. sa pier iniwan 
c. itinira sa pier 
d. iniwan at di pinakasalan 
 

3. Sino ang tinutukoy na “Siya ang lumikha at tutulong sa lahat.” 
a. Billy 
b. Diyos 
c. Padre 
d. Papa Kanor 
e.  

4. Ang pangunahing tauhan sa kwento ay si: 
a. Billy 
b. Mama Tina 
c. Bathala 
d. Papa Kanor 
 

5. Ang tunggalian na tumutukoy sa kwento ay ang: 
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a. pagtatanggol sa sarili 
b. paghahanap sa tunay na bathala 
c. sa pagmamalabis ng ama-amahan 
d. kakulangan sa pagmamahal ni Billy 

 
6. Ang kakalasan ay makikita sa bahaging: 

a. pagtungo sa simbahan 
b. pakikipaglaro sa kapwa bata 
c. pananalig sa itim na bathala na tagapagligtas 
d. pagtungo kay Tandang karyo 
 

7. Ayon kay Papa Kanor , siya  ay isang: 
a. Panginoon 
b. Bathala 
c. hanggang pier lang 
d. tagapagligtas 
 

8. Iniligtas si Billy sa kamatayan ng itim na: 
a. aso 
b. ama-amahan 
c. bathala 
d. kalaro 
 

9. Hiniling niya sa Diyos na ipag-adya siya sa pananakit ni: 
a. Mama Tina 
b. Butch 
c. Tandang Kastor 
d. Papa Kanor 

 
10. Ayon kay Leni, dapat magdasal para: 

a. Kaawaan tayo ng Diyos 
b. di na pagmalupitan 
c. di na tuksuhin 
d. Gumanda ang buhay 
 

Ano ang nakuha mong iskor? Kung 7 pataas ang iyong tamang sagot mainam at kung 
6 pababa, may ipagagawa pa ako sa iyo. Kayang-kaya mo ito sapagkat kaugnay naman ito ng iyong 
aralin. Maaari mo itong simulan 

 
8. Paunlarin mo… 

Panuto: Sumulat ng dayalogo batay sa sumusunod na pahayag. Pumili lamang ng isa. 
 
1. Takang-taka si Billy sa kasuutan ng pari. 
 
2. Matagal na pinaniwalaan ni Billy na si Papa Kanor ay Panginoon. 

 
3. Batid ni Billy na iniligtas siya ng kanyang itim na bathala. 
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   Gaano ka na kahusay? 

 
Panuto:  Basahin at unawaing mabuti ang isinasaad sa bawat pangungusap. Piliin ang 

titik ng tamang sagot. 
   

1. 1.  Tila tigang na lupa na pinagkaitan ng ulan ang damdaming naghahari sa kanyang 
puso ngayon. Ang pahayag ay nangangahulugan ng kawalan ng: 

                                                a.   malay 
  b.    silbi 

c.    pakialam 
d..   pagmamahal 
 

2.  Para huwag mainis nagbingi-bingihan na lang si Billy. Ang kahulugan ng may 
salungghit ay: 

a. maraming naririnig 
b. di makarinig 
c.   bingi 
d. ayaw pakinggan 
 

3.   Ang pigil na paghikbi ni inay ang ayaw ko nang marinig 
a. pagsasalita 
b. pagbulong 
c. pagtawa  
d. pag-iyak 

4.  Talagang may misteryong bumabalot sa lambat. Ang lambat ay may kasaysayan  
na itinuturing na: 

a. lihim 
b. kababalaghan 
c. kakila-kilabot 

                                                d.    hiwaga 
 

  5.   “Si Papa Kanor lang ang Panginoon”, yan ang paniwala ni Billy. Itinuring siyang 
Panginoon sapagkat siya’y: 

a. matapang 
b. makapangyarihan 
c. kinatatakutan 
d. sinusunod 
 

6.   Magkamukha ang tao sa bahay-pawid at si Celso, patunay ito sa tuwing 
humaharap sa salamin si Celso. Samakatwid si Celso at ang tao sa bahay-pawid 
ay 

a. magkamukha 
b. magkaibigan 
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c. mag-ama 
d. magkapitbahay 
 

7.    “Hanggang pier ka lang!” Ito ang palaging naririnig sa kinakasama ng ina. Ang 
inang tinutukoy dito ay: 

a. walang tunay na asawa 
b. iniwan ng sundalong kinakasama 
c. biyuda 
d. iniwan ng asawa 
 

8.    Mahigpit na babala ng ama kay Celso na huwag lalapit sa bahay-pawid. Ano ang 
kaugnayan ni Celso sa tao sa bahay-pawid? 

a. kalaro 
b. kaibigan 
c. kapatid 
d. ama 

 
9.   Lumakas ang pananalig ni Billy sa itinuturing niyang itim na bathala. Ito ay 

patunay na taglay na ni Billy ang paniniwala na mayroon na siyang: 
a. kalaro 
b. tagapagligtas 
c. malalapitan 

           d.    Panginoon 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Bagamat iginagalang ni Celso ang kagustuhan ng ama, kailagang tuklasin rin niya 

ang katotohanan. Taglay ni Celso ang: 
 

a. pagtitiwala sa kapwa 
b. sariling pagpapasya 
c. paggalang sa magulang 
d. pagtatago ng lihim 
 

11. Di makaiwas si Billy sa panunukso ng kapwa bata. Patunay ito na kulang 
ang mga     bata sa: 

 
a. pinag-aralan 
b. pagsunod sa magulang  
c. pakikipagkaibigan 
d. paggalang sa kapwa 
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12. Dinadaan na lamang sa pagsasawalang-kibo ng ama ni Celso ang lahat . 
Ayaw nitong harapin ang katotohanan. Ang ama ni Celso ay: 

 
a. mapagbigay 
b. walang silbi 

   c.   ayaw lumaban 
d.   duwag 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


