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Mighty Morphin Hero
Ika-sampung taon ko na sana sa pagtuturo ngayong darating na pasukan.
Kaya lang, nagsasawa na akong puro upuan, mesa at pisara ang nakikita. ‘Tsaka,
gusto ko naman ng ibang karanasan. Ika-nga ng kasabihan, “experience is the best
teacher.”
Pumunta ako sa call-center. Okay rin naman pala rito. Ang bilis maging
regular employee, anim na buwan lang. Nu’ng nagtuturo kasi ako, mas mabilis pang
anayin at agiwin ang mga lumang lesson plan ko kasya bumaba ang appointment
papers ko.
Katulad sa classroom kung saan dapat masagot ng titser ang tanong ng mga magaaral, dapat masasagot rin ng agent ang mga katanungan ng client kung paano ba
magagamit ang produkto. Halimbawa:
1. Puwede bang lagyan ng candy ang cookie jar?
2. Bakit black and white ang kulay ni Betty Boop samantalang colored naman
ang telebisyon?
3. Bakit English pa rin ang lumalabas na tunog sa I-Pod gayong gawa ito sa
Germany?
Heto lang minsan ang nakakainis. Mas mausisa pa kasi sa kinder magtanong
ang client. Pero kung sabagay, at least, nagtatanong ang client.
Di tulad ng mga
mag-aaral ko rati na mas gusto pang mapanis ang laway at titigan ang butiki sa
kisame kaysa magsalita.
Dahil iba na ang aking trabaho, nakaka-gimik na rin ako sa mal.l Akala ng
karamihan, ang guro’y dapat tumambay lang sa paaralan, museum, aklatan, at
simbahan.
Inaaasahan kasing ang guro dapat ay kapita-pitagan sa paningin. Naisip ko
tuloy kung ano ba dapat ang hitsura ng isang titser? Heto ang mga tips ko kung paano
gumuhit ng isang authentic image ng isang titser.
Steps in Drawing a Flawless Teacher:
1. May malaki at makapal na salamin: Taon-taon, lumalabo ang mga mata ng
guro dahil maraming mag-aaral ang may pangit na penmanship. ‘Tsaka,
matigas rin kasi ang ulo ni Ma’am - - nagwawasto ng papel sa loob ng
umaandar na sasakyan para di sayang sa oras.
2. Black, brown, and white hair strands: Hindi ‘yan pa-uso ni Ma’am. Taontaon, nadadagdagan ang uban ni Ma’am kahit di pa naman talaga siya
katandaan dahil sa kunsumisyon.
3. May Eyebags: Walang nakaaway o umumbag kay Ma’am kaya nangingitim
ang ilalim ng mga mata niya. Wala rin siyang lahing zombie. Hindi rin siya
nagkamali ng lagay ng eye shadow. Lagi kasing kulang sa tulog si Ma’am
para matapos ang mga gawain.
4. Nanlalaki at Nanlilisik na Mata: Mas nakakatakot pa ito sa mata ni Sadako.
Makapanindig balahibo… tumatagos hanggang buto. Mas nanaisin mo pang
maging bato. Kapag nakita mo ang mata ni Ma’am kapag nanggagalaiti sa
galit dahil ang klase’y magulo, para siyang kakain ng tao.
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5. Tattoo: Sa talaan ni Ma’am, labag ito sa diwa ng kalinisan. Kaya lang,
paminsan, si Ma’am ay nagkakaroon ng tattoo sa kanyang katawan. Iba-iba
pang kulay - - may itim, pula at asul. Pero buti, sa iisang kamay o braso lang
at nabubura rin naman dahil ito’y ballpen.
Sa isang daang taong nakakasalubong sa kalsada, makikilala mo ba kung sino
ang guro? Heto ang mga tips ko para mahanap ang guro sa loob ng pampublikong
sasakyan.
How to Spot a Teacher:
1. May malaking bag: Madalas na may mga nakausling papel o kaya’y
nakasukbit na mga kartolina sa bag ng guro. Kung makakapagsalita lang ang
hawakan ng bag malamang sasabihin nu’n, “Pasan ko ang daigdig! Tama na,
sobra na, palitan na!” Kapag nakita mo ang bag ni Ma’am, mapapa-isip ka
kung sasabak ba siya sa giyera; pupunta sa gubat o kaya’y mawawala ng ilang
araw. Syempre, gusto lang ni Ma’am na maging laging handa. Pihado sa
party, si Ma’am parati ang mananalo sa “Bring Me.”
2. Maraming bitbit: Liban sa dambuhalang bag, may bitbit pa sa dalawang
kamay ang guro. Puwede itong plastic o bayong. Mga papel rin ang laman
nito o kaya’y mga proyekto ng mga mag-aaral niya na hindi pa naiwawasto.
Kapag Pasko naman, puno iyon ng mga regalong bigay ng mga ma-aaral.
3. Silencio por favor: Dahil sanay sa katahimikan at kaayusan ang guro, handang
sawayin ni Ma’am ang sinumang maingay o magulo. Lagot ka kay Ma’am
kapag hindi ka sumunod. Pihadong sesermonan ka niya. Mapipilitan kang
tumigil dahil nakaka-kunsensya ang litanya ni Ma’am.
Nakakapanibagong tingnan ang mundo ko ngayon. State-of-the-Art ang
facilities katulad ng wall screen plasma T.V .na may kasama pang D.V.D. Pero, ewan
ko ba, parang di ako kumportable sa kasalukuyang mundong ginagalawan. Hindi ko
maituring itong pangalawang tahanan.
Akala mo, ang classroom ay silid lamang kung saan nag-aaral ng leksyon?
Pero, para kang nasa ibang “dimension” sa bawat pintong iyong mapapasukan. Kaya,
heto, isa-isahin natin itong pasyalan.
A Tourist Guide on Classroom Road Trip:
1. Hell: Kahit cactus yata ay di tatagal sa sobrang init nang silid. Bukod sa maliit
ang nag-iisang bintana ay wala pang electric fan. Tapos, dagdagan mo pa ng
nag-uumapaw na mga bubwit na di na nga mababait ay nuno pa ng kulit.
Malamang, ang gurong tatagal dito ay may lugar na sa langit.
2. Bilibid: Para kang nag-fieldtrip sa Muntinlupa. Parating may riot sa loob.
Kawawa naman ang bagong titser dahil pihadong mapagtitripan liban na
lamang kung siya’y astig, ka-kosa siyang maituturing. Ang mga “studentinmates” dito ay markadong, “teacher’s enemy number one!” Halos lahat sa
kanila’y “sentenced for life” na sa paaralan. Sa sobrang daming subject na
ibinagsak nila, asa pa silang makaka-graduate. Mapapa-aga ang mahal na
araw sa titser na mapapasok (magtuturo) dito. Bawat pagkikita ay katumbas
ng isandaang penitensya.
3. Jungle: Hindi mo mawari kung may “stampede” ng mga elepante ang dumaan
o ang silid ay nasalanta ng buhawi o tsunami. Lahat ay nagkalat - - papel,
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lapis, libro at upuan. Wala ka ngang makitang sahig na maaapakan. Kaya,
kinakailangang mag-ingat sa paghakbang; dahil baka may ahas na
gumagapang. Dapat siguro, si “Kuya” ang ipadalang guro dito dahil hindi
puwede ang ganito sa bahay niya.
Mental Ward: Ang mga mag-aaral dito’y nasa “borderline” ng katalinuhan at
katangahan. Kapag husto sa tulog at gamot, hanep, nakakabilib! Ang lulupit
ng sagot! Pero may mga pagkakataon na kahit pigain mo ang utak, wala ka
talagang makuhang sagot na tumpak. Ha’ay, nakakaiyak. ‘Pag nag-iisip
naman, sobra sa kakulitan! Hindi maubos-ubos ang mga katanungan at
marunong pang mangatuwiran.
Circus: Sa bawat linya yata na sabihin ng guro, nagtatawanan. Di mo tuloy
alam kung mababaw lang ang kanilang kaligayahan; may lahing hyena o baka
naman sinusumpong ng kabaliwan. Ayos naman sana, lalo na’t buhay na
buhay ang klase. ‘Yon nga lang, walang gustong maging seryoso - - lahat
dinararaan sa biro at laro. Dapat ang ilagay na guro ay “import” sa Hogwarts.
Mapipilitan na siguro silang sumunod kung ayaw nilang maging uod o tuod.
Bahay-Kalinga: Mahilig mamalimos ang mga bata rito. Wala kasing ballpen,
lapis, papel at libro. Salat sila sa pangangailangan. Parang ang gaan ng bag
kapag iyong tiningnan dahil puro pampaganda lang naman ang laman.
Talagang kawawa naman!
Concentration Camp: Kalahi yata ng titser si Hitler. Ang pamamalakad dito’y
mahigpit at malupit. Ang titser ay mabagsik. Sino mang mangahas na
maghimagsik ay pihadong makakatikim na ikulong sa cabinet na madilim.
Lahat ay mapaparusahan. Walang puwedeng lumabas at kumain, kundi
papaluin. Ang pangala’y kailangang isulat sa isang makapal at mahabang
papel nang paulit-ulit. Araw-araw ay may pagsusulit.
Summer Camp: Parang Batibot o Sesame Street dito, parating maraming
activities - - habulan, taguan, lutu-lutuan, bahay-bahayan. Masaya sana, kaya
lang, wala naman masyadong leksyon na pinag-aaralan. Kakailanganin rin
ang resetang Alaxan para sa masakit na katawan.
Retreat House: Ang titser yata ay dating disipulo nina Bro.Mike, Bro. Elly at
Bro. Eddie. Pangunahing turo niya’y sa Diyos parating sumamo. Huwag raw
gagawa ng kasalanan at huwag manakit ninuman. Ang parating ginagawang
pagsasanay ay ang magnilay-nilay. Ayos sana rito dahil nagkakaroon ng
direksyon ang buhay. Iyon nga lamang, panis naman ang iyong laway dahil,
“SSSSHHHHH!!!” bawal ang mag-ingay.

Ha’ay, nakaka-miss rin palang magturo. Kamusta na kaya ang mga estudyante
ko? Heto’t gagawa ako ng listahan para di ko sila makalimutan.
Who’s Who in the Teacher’s Hall of Fame:
1. Pantas (Group: Dream Team) – Batid niya ang sagot sa lahat ng katanungan
ng guro. Kahanga-hanga ang kanyang kuro-kuro. Siya ang “tagapag-ligtas.”
Sinasagip niya ang klase kung walang may lakas ng loob na magtaas ng
kamay.
2. Sugo (Group: Power Rangers) –Siya ang “No.1” na maaasahan ng guro sa
paaralan. Siya parati ang nagiging lider dahil bukod sa paborito siya ay
kanang kamay ng titser. Marami nga lang naiinis sa kanya dahil sipsip daw
siya. Pero, likas lang siyang matulungin at masunurin.
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3. Cry Baby (Group: The Babysitter’s Club) Siya ang “No.1” na iyakin at
matampuhin sa klase. Kundi mo siya aamuin, buong araw ka niyang hindi
papansinin. Hindi rin niya kayang gumawa mag-isa at parating sa iba umaasa.
Kung siya naman ay iyong pagagalitan, pihadong tatawagan niya ang kanyang
mga magulang.
4. Alien (Group: Men-in-Black) – Kakaiba at malayo ang mga sagot. Di mo
mawari kung saan niya ba ‘yon dinampot. Paminsa’y maligalig pero mas
madalas siyang tahimik para bang taga-ibang daigdig.
5. Ugly-Duckling (Group: Outcast) – Hindi pansin ang kanyang taglay na
kagandahan kaya madalas siyang api-apihan. Pero, gusto siya ng kanyang
mga guro dahil siya’y may magandang kalooban.
6. The Flash (Group: Star Patrol) – Kapag tunog ng bell, parang bulang
nawawala. “Once in a blue moon” mo lang siyang makita sa klase. Para
siyang bulalakaw dahil sa kanyang paglitaw ay may nakaambang kamalasan
tulad ng “suspension of classes.” Kapag nariyan siya, ang utak niya’y parang
naglalakbay sa kalawakan.
7. Hobbit / Oompa-Loompa (Group: Munchkin) – Kahit na maliit, siya’y cute,
maaasahan at mabait. Kahit na bulingit, siya’y matinik.
8. Big Bird (Group: Gentle Giant) – Sa umpisa, siya ay iniilagan dahil malaki at
matangkad. Pero, kung alam mo lang, siya ay pusong mamon at lampa.
9. Juggernaut (Group: Goons) – Dahil siya’y mala-higante, may pagka-bully.
Mukhang bakulaw at may pagka-bakaw.
10. Romeo and Juliet (Group: Love Team) Tinaguriang, “Lovey – Dovey Pair.”
Madalas na nahuhuling naghahalikan dahil sila raw ay nagmamahalan.
Parating walang panahon na pagtuunan ang leksyon, pero may oras na
atupagin ang pakikipag-relasyon.
11. Mr. Suave (Group: Backstreet Boys) – Siya’y tinaguriang, “The Boy Next
Door” with a “killer smile.” Pero, sa tuwing siya’y dumarating, nagiging
mahangin. Sa P.E, lang siya mayroon “star” athlete. Bokya siya sa ibang
subjects lalo sa Math at Science.
12. Primadonna (Group: Pussycat Dolls) – Siya’y tinaguriang, “The Glamor
Queen.” Mahilig siyang magpaganda at sobrang kikay. Pero sa kanyang
lessons, wala namang kamalay-malay. In fairness, siya’y English-speaking at
mahilig sa “acting, singing and dancing.”
13. Paparazzi (Group: Wazzup2x) – Siya’y tinaguriang, “Reyna ng Kadaldalan.”
Hindi siya mauubusan ng mapag-uusapan. Sa buhay ng iba’y wala siyang
pagpapakundangan basta maging una lamang sa tsismisan.
14. Goofy (Group: Tatlong Itlog) – Ang klase’y nagiging masaya kapag nandyan
siya. ‘Yon nga lang, kahit mahirap na ang mga aralin o malungkot na ang
dating ng usapin, ang klase’y nagagawa pa rin niyang patawanin.
15. Pacmanochio (Group: Syndicate Inc.) Hari ng kasinungalinan at kadupangan.
Siya ang pasimuno parati ng mga katiwalian sa paaralan.
Paano ba ako nakatagal sa pagtuturo? Na-adik na ba ako sa kaka-singhot ng
chalk dust at kakaamoy sa tinta ng white board marker?
Bakit enjoy na enjoy ako sa pagtuturo? Scented candles, figurine, pamaypay,
ballpen, bag, panyo, at stationery galing sa mga regalo ng mga mag-aaral kapag Pasko
at Teacher’s Day ba ang aking dahilan?
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Bakit ba ako naging guro? Nagtitser ako kasi para sa akin pagsama-samahin
mo man ang lahat ng super heroes sa mundo, taob silang lahat kay Ma’am.
Hanep ang powers ng guro. Bukod sa multi-tasking capability ay mayroon din
siyang mighty morphin power: Kumakanta habang nagtuturo kahit walang boses;
nagwawasto ng papel habang nagbabantay sa mga kumukuha ng test kahit walang
tulog; canvasser kapag eleksyon sa presintong hotspot ng mga MILF, atbp.
Iba’t ibang papel rin ang kanyang ginagampanan bukod sa pagiging guro - pangalawang magulang, kapatid, kaibigan, taga-payo, role model, atbp. Pero higit sa
lahat, isa siyang hero—nasa kamay ng guro ang kabataang kinabukasan ng bayan.
Sa tingin ko, may misyon akong dapat gampanan. Sa susunod na pasukan,
babalik na ako sa pagtuturo. Kaya sa mga magiging mag-aaral ko, abangan ninyo si
Special Agent Titser XXX.

