
If You Could Read My Heart - Elise Estrella

Kahit anong klaseng computation ang gawin ni 
Ella, lumalabas na negative pa rin ang matitira sa 
bank account niya kapag binayaran niya nang isang 
bagsakan ang lahat ng kailangan niyang bayaran. 
Tubig, kuryente, credit card, Internet, phone bills, 
loan… wala nang katapusang bills. Kailangan pa 
niyang mag-iwan ng ilang libong piso sa account para 
hindi ito ma-close. 

Pumikit siya, inalis ang suot na salamin at 
kinusot ang nananakit na mga mata. April pa 
naman at wala siyang susuwelduhin mula sa kuripot 
na eskuwelahang pinagtatrabahuhan. Hindi siya 
nabigyan ng summer classes para turuan at wala rin 
siyang mga estudyanteng kailangang i-tutor. 

In short, poverty ito hanggang Mayo. 

Nagmulat siya at muling tumungo sa mesa at 
ginamitan ng magic ang mga numero. Isang buwan 
lang naman. Puwede niyang hati-hatiin ang mga bills. 
Ihahabol na lang niya sa unang suweldo ng Mayo 
ang mga kulang. Hindi naman siguro siya kaagad 
mapuputulan ng kuryente. Pagkatapos, paaabutin na 
lang niya hanggang sa walang hanggan ang budget 
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niya para sa pagkain. Sandwiches at pancit canton 
na naman. 

God, nagsasawa na siya. She was twenty-four 
years old pero parang nasa college pa rin siya. Walang 
ipon, naghihikahos, at masyadong mataas ang pride 
para bumalik sa poder ng mga magulang kahit pa 
alam niyang wala naman siyang maririnig sa mga ito. 

Pero ano ba ang magagawa niya? Nagtapos siya 
sa kursong Education at pagtuturo ang passion niya. 
Sino ba ang yumaman sa pagtuturo? 

Bumuntong-hininga siya at nag-log in sa online 
banking website kung saan pikit-mata niyang 
binayaran ang lahat ng bills ayon sa computation 
niya. At nang makitang may naiwan pa siyang 
kaunting espasyo sa credit card, nag-log out siya at 
tumayo. Lalabas na siya para mag-grocery bago pa 
niya magamit sa kung saan ang credit card. 

Palabas na siya ng pinto nang mag-ring ang 
kanyang telepono. Sinulyapan niya ang screen at 
nakitang ang kaibigan niyang si Olivia ang nasa 
kabilang linya. Nagtatrabaho ito bilang personal 
assistant ng asawa nito na VP ng isang clothing line. 
Nakilala niya ito nang mag-collaborate sa isang 
outreach program ang kompanya nito at ang school 
na pinapasukan niya. Agad silang naging close ng 
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babae dahil siguro nakaka-relate sila sa isa’t isa. 
Pareho kasi silang may pagka-geek.

“Hi, Via!” masaya niyang bati kahit pa malayo 
sa saya ang nadarama niya. Kahit kasi gaano kadilim 
ng mood niya, masarap kausap si Via.

“Hi, Ella! Busy?” 

“Palabas sana ako para mag-grocery. What’s up?”

“Wala ka nang klase ngayon, di ba?” tanong ng 
kaibigan at sumandal muna si Ella sa pinto, bumibilis 
ang tibok ng puso sa pag-asa. 

“Wala na. May alam ka bang puwede kong 
maging summer job?” biro niya.

“Actually, ’yun eksakto ang dahilan kung ba’t ako 
tumawag,” sabi ng kaibigan. “Can you teach someone 
how to read?”

English teacher si Ella sa Grade One. Marami sa 
mga estudyante niya ang hindi pa talaga bihasa sa 
pagbabasa kaya eksperto siya roon. “Sure,” mabilis 
niyang sagot.

“Great!” masayang sabi ni Via mula sa kabilang 
linya. “Okay lang ba kung three times a week? Kahit 
isang oras lang isang araw, five to six p.m. Magkano 
ba ang rate mo per hour?”
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“Paano ba? Ako ba ang pupunta sa kanila?”

“Oo. Sa Makati nakatira ’yung itu-tutor mo.”

“Hmm, okay lang ba kung mga four hundred 
fifty pesos an hour?”

“Okay. Ipapaalam ko sa kanya. Ite-text kita 
mamaya kapag okay sa kanya, ha?”

“Sige. Uy, Via, thanks, ha! I really, really 
appreciate this.”

“No problem! Ikaw pa! Text kita mamaya.”

Hindi siya mapakali hanggang sa marating ang 
grocery. Bare basics lang ang inilagay niya sa cart, 
tinapay, canned tuna at isang dosenang pancit canton.

At nang nasa counter na siya, narinig niyang nag-
ring ang phone niya sa kanyang bulsa. Agad niyang 
hinila ang phone at nakitang si Via ang tumatawag. 

“Hello?”

“Hi, Ella! Nakausap ko na siya. Kailangan mo 
munang magpunta sa kanila sa Monday. You need 
to sign some things.”

“Sign?” Nagtaka siya roon. Sa lahat ng mga na-
tutor niya, wala naman siyang pinirmahan. Informal 
agreement na lang na magtuturo siya ng mga bata 
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at ganito ang rate niya. 

“Yeah,” sabi ni Via. “It’s complicated pero kayo 
na ang bahalang mag-usap sa Monday. Don’t worry. 
Mabait na bata naman ’to. Saka, I guarantee, luluwa 
ang mga mata mo sa tuwa sa kontrata.”

Kontrata? 

“Hindi ko alam kung kinakabahan ako o excited.”

Tumawa si Via. “Hindi ka magsisisi, I promise. 
I’ll text the address. And thanks, Ella!”

“No, Via. Thank you.”

And thank You, Lord!

—————

Lunes ng hapon, ten minutes before five, nasa 
front desk ng isang condominium sa Makati si Ella. 
Nakasuot siya ng puting palda na may print na kulay 
pink na mga rosas, at puting long sleeve na blusa na 
nakatupi ang mga manggas hanggang sa siko niya. 
Nakasuot siya ng kulay pink na ballet flats at may 
dalang isang higanteng shoulder bag na naglalaman 
ng ilang children’s books na gusto niyang gamitin sa 
pagtuturo. 

Nasa listahan daw ng mga maaaring paakyatin 
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sa building ang pangalan niya kung kaya’t itinuro 
ng nakangiting receptionist ang mga elevators at 
sinabing dumerecho na siya sa unit. Nag-breathing 
exercises siya hanggang sa 18th floor, hinagod ang 
palda at blusa at sinikipan ang ponytail nang huminto 
siya sa tapat ng unit number 1820. 

Pinindot niya ang doorbell at pinigil ang hininga. 
Hanapin daw niya si Carrick Tenorio. Siguro, iyon 
ang ama ng batang tuturuan niya magbasa. Parang 
ang guwapo lang ng pangalan nito, Carrick. Parang 
lalaking-lalaki, parang makisig. Para kasing pangalan 
ng isang knight in shining armor. Sir Car— 

“Sorry! Ang bilis n’yo naman mag-deliver—” 

Namilog ang mga mata ni Ella at tila nalunok niya 
ang hiningang pinipigilan nang bumukas ang pinto 
at isang anghel na bumaba sa lupa para magsaboy 
ng ligaya sa mga kababaihan ang nabungaran niya. 

Isang anghel na tumutulo pa ang basang buhok 
mula sa shower. Hubad ang malapad nitong mga 
balikat at ang matipuno nitong dibdib. Wala sa 
sariling sinundan ng nanlalaking mga mata ni Ella 
ang isang patak ng tubig habang naglalandas iyon 
sa pagitan ng pectoral muscles ng lalaki pababa sa 
abs nito na parang inukit ng isang iskultor hanggang 
sa i-absorb iyon ng puting tuwalyang nakabalot sa 
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baywang nito at hawak lang ng kamay na nasa dulo 
ng isang maskuladong braso. 

Mariing pumikit si Ella at tumalikod, namumula 
ang mukha at naninikip ang dibdib. Hihikain yata 
siya.

“I’m sorry!” sabay nilang bulalas ng lalaki. 

“I’m sorry!” ulit nito. “Ikaw ba si Elvira? I’m sorry, 
I’m sorry.”

“Pasensya na po,” sabi niya na nakakapit sa 
harapan ng kanyang blusa na para bang natatakot 
siyang biglang kumawala ang mga butones ng suot 
niya. 

“Hindi, okay lang. Akala ko kasi ikaw ’yung 
nagde-deliver ng pizza. Shit. Pasensya ka na. Pumasok 
ka na muna, magbibihis lang ako. Five minutes.”

“Ahm—”

“Five minutes, promise. Pasok ka na. Pakisara 
’yang pinto pagpasok mo.”

Napakagat-labi si Ella at mabagal na lumingon. 
Naabutan niya ang pagmamadali ng lalaki pabalik sa 
silid marahil nito. Kasing-ganda ng harap ang likod 
nito. Maskulado ang mga balikat, maganda ang hubog 
ng likod. At sa pagkilos nito, kung paano humapit sa 
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pang-upo nito ang tuwalya, gustong tumirik ng mga 
mata ni Ella sa hubog ng puwit nito. 

Pumasok siya at isinara ang pinto. Pakiramdam 
niya nagbubutil-butil ang pawis sa noo, ilong at 
upper lip niya. Bumuga siya ng hangin at pinigilan 
ang sariling alisin ang salamin sa mata para punasan 
dahil nag-fog yata iyon. 

Hindi alam ang gagawin, nanatili siya sa tabi ng 
pinto at pinagmasdan ang condo. Malawak iyon, two-
bedroom at may floor-to-ceiling windows sa isang 
banda na nagpapakita ng Makati skyline. Masculine 
ang mga kagamitan pero napaka-spartan ng lugar. 
Parang nabili ito ng may-ari na fully furnished at 
hindi man lang naisipang gawing personal. 

Napakalinis din. Walang kalat. At least, walang 
kalat na nagsasaad na may batang hindi pa marunong 
magbasa na nakatira sa lugar na iyon. 

Hindi kaya nagkamali siya ng pinuntahan?

Napalundag siya nang magbukas nang muli ang 
pinto ng silid at lumabas si Mr. Fallen Angel. Nakasuot 
na ito ng cargo shorts at isang T-shirt na nagtatago 
sa umbok ng mga muscles nito. Gayunpaman, hindi 
pa rin nakagalaw si Ella mula sa kinatatayuan. Dahil 
ngayong hindi na nakalantad ang muscles nito, sa 
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mukha na ng lalaki natuon ang atensyon niya. 

May mga lalaki kasing naghuhumiyaw sa 
ka-macho-han na nakakatakot na pero si Carrick 
Tenorio, matabang ang sabihing guwapo ito. He 
was… beautiful in a fully masculine way. Mukha itong 
boy-next-door na may itim na itim na buhok at light 
brown na mga mata. Tuwid at matangos ang ilong 
nito at maganda ang hugis ng mga labi. Para itong 
isa sa mga models na makikita mong naka-brief sa 
billboard sa EDSA-Guadalupe kapag nakasakay ka 
ng MRT…

Teka, Diyos ko…

“Hi,” bati nito na may maliit na ngiting nag-
aalangan. “Pasensya ka na. Nagkamali ako sa timing 
ng shower ko. Galing kasi ako sa trabaho. Ayaw naman 
kitang kausapin na hindi man lang ako naligo.”

“Okay lang,” sabi niya na pinilit mag-relax. Hindi 
siya nagkakamali at hindi siya namamalik-mata. 
Kung hindi man niya kilala ang mukha nito masyado, 
kilala niya ang abs nito. Ito nga ’yung isa sa mga 
underwear models na may billboard sa EDSA! “Ikaw 
si Mr. Tenorio?”

Ngumiti ito at dumerecho sa puso ni Ella ang 
ngiting iyon. “Oo, pero tawagin mo na lang akong 
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Carrick or Rick. Ikaw si Elvira Castro?”

Tumango siya. “Ella.”

Lumapit ito sa kanya at agad niyang naamoy ang 
sabon at shampoo sa balat at buhok nito. Inilahad 
nito ang kamay. “Nice to meet you, Ella.”

Inilagay niya ang palad sa kamay nito. “Nice to 
meet you, too.”

Pinisil nito ang kanyang kamay bago iyon 
pinakawalan. “Maupo ka muna. Ano’ng gusto mong 
inumin? Iced tea? Juice? Softdrink?”

“Ah, kahit ano na po.”

Tumawa ito. “Huwag mo na akong i-po, ito 
naman. I’m only twenty-eight.”

Hindi nakagalaw si Ella habang pinanonood 
ang lalaki na magtungo sa kusina ng unit. Pero 
nang lingunin siya nito, nagkunwari siyang sanay na 
naiiwang mag-isa kasama ng mga guwapo sa isang 
condo unit. Naupo siya sa sofa. 

“Mr.—Ah, Rick. Nasaan ’yong itu-tutor ko?” 

Hindi agad sumagot ang lalaki. Pinanood niyang 
maglagay ito ng dalawang bote ng Sola Iced Tea at 
dalawang baso sa isang tray bago iyon dinala sa 
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kanya sa sofa. Ibinaba nito ang tray sa coffee table 
na kinapapatungan ng isang file folder. Naupo ito sa 
kabilang dulo ng sofa. 

“Actually, ’yan ang dahilan kung bakit kita 
kailangang makausap muna,” sabi nito nang ipagsalin 
siya ng iced tea sa isang baso. “It’s a bit complicated. 
Kailangan mo munang pumirma ng confidentiality 
agreement bago mo malaman ang mga detalye.” 

Iniabot nito sa kanya ang baso bago kinuha ang 
folder. Humila ito ng isang piraso ng papel na may 
print out bago iyon iniabot sa kanya. 

Muli niyang ibinaba ang baso at binasa ang 
confidentiality agreement. Basic lang naman ang 
nakalagay roon. Madali lang intindihin kahit hindi 
abogado ang magbabasa. Nakasaad lang doon na 
walang makakalabas sa pag-uusapan nilang dalawa 
ngayong gabi. Kung pipirmahan niya iyon, hindi 
naman ibig sabihin isasangla niya rito ang kaluluwa 
niya. 

Sinulyapan niya ang lalaki bago kinuha ang 
ball pen na nasa tabi ng folder at nilagdaan ang 
agreement. 

“Okay,” sabi niya na muling kinuha ang baso ng 
iced tea. “Naiintriga na ako. Sino ba ang tuturuan 
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kong magbasa?”

Nanatiling nakatuon sa kanya ang mga mata ni 
Carrick. “Ako,” sagot nito. “Ako ang tuturuan mong 
magbasa.”
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Pinagmasdan ni Carrick na mamilog ang mga mata 
ni Ella sa likod ng suot nitong salamin. Hindi siya 
nagsalita habang parang gold fish na nagbukas-sara 
ang bibig nito nang tila hindi makahanap ng mga 
salita para isagot sa sinabi niya. Sa huli, kumibot 
ang mga labi niya nang ang tanging nasabi lang ng 
dalaga ay “Oh.”

Hindi na niya napigilan ang ngiti. Napaka-cute 
nito sa pagsubok na hindi siya ma-offend. “Hindi ako 
tanga,” sabi niya. “Hindi lang talaga ako marunong 
magbasa. I’m dyslexic.” 

Mabagal na tumango ang dalaga na nakaawang 
pa rin ang mga labi. Halatang hindi pa rin nito 
alam ang sasabihin kung kaya’t nang tumunog ang 
doorbell, siniguro niyang bigyan ito ng sapat na 
panahon para maka-recover. Nakipagkuwentuhan 
siya sa pizza delivery boy na nanlaki ang mga mata 
nang buksan niya ang pinto. 

“Sir Carrick?” tanong nito, nabigla. “Kayo po 
’yung naka-brip sa EDSA!”

Malakas siyang natawa. “Unfortunately, oo,” sabi 
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niya habang pinipirmahan ang resibo at isinusulat 
ang oras ng pagdating ng in-order niyang pagkain. 

“Naku, Sir,” nakangising sabi ng delivery boy. 
“Pasensya na po, ah. Kasi fan n’yo ’yung mga kasama 
ko sa restaurant. Nagpupustahan po sila r’un kung 
kayo nga ’yung model, eh. Puwede po bang magpa-
picture?”

“Sige,” nakangiti niyang saad bago inilabas ng 
delivery boy ang cell phone nito para kuhanan sila 
ng picture. 

“Pasensya na talaga, Sir, ha. Saka thank you po.”

“No problem.” At dahil naaliw siya sa lalaki, hindi 
na niya kinuha ang sukli mula rito. 

Muli itong nagpasalamat bago niya tuluyang 
isinara ang pinto. Nakaupo pa rin sa sofa si Ella, 
hawak ang baso ng iced tea at nakatitig doon na para 
bang nasa inumin ang sagot sa lahat ng katanungan 
sa universe. 

Ibinaba niya ang pizza sa gitna ng mesa at nag-
angat ito ng tingin. Ngumiti siya bago ito muling 
iniwan para kumuha ng mga pinggan sa kusina. Kung 
siya lang, kahit wala na. Kaya lang alam niyang may 
mga tao, lalo na kung babae, na gusto ng pinggan, 
tinidor at kutsilyo kapag kumakain ng pizza. Nang 
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bumalik siya, mukhang hindi na ganoon kagulat si 
Ella. Inilapag niya ang mga pinggan at kubyertos sa 
harapan nito sa mesa.

“Okay ka na?” biro niya.

“Ha?” 

Ngumiti si Carrick. “Na-digest mo na ’yung sinabi 
ko?”

Natawa ito. “I’m sorry kung na-offend kita.”

“Actually, hindi,” aniya habang binubuksan ang 
kahon ng pizza. Muntik nang tumirik ang mga mata 
niya nang malanghap ang bango ng tomato sauce, 
cheese at iba’t ibang toppings. 

“I really love pizza,” aniya na halos mapabuntong-
hininga sa tuwa. “Anyway, no, hindi mo ako na-
offend. Paano mo ako mao-offend, wala ka pa ngang 
sinasabi?”

Naglagay siya ng isang slice sa pinggan ng dalaga 
at iniabot dito ang tinidor. 

Umiling si Ella. “Okay na ’to, thanks. Uhm… 
how…” Binasa nito ang mga labi bago muling 
nagsalita. “Hindi ka talaga marunong magbasa o 
nahihirapan ka lang magbasa?”
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Kumagat si Carrick sa sarili niyang slice, ngumuya 

at lumunok. 

“Hindi talaga ako marunong,” sagot niya. 
Balewala na sa kanya iyon dahil hindi naman naging 
hadlang sa kanya ang pagiging ‘no read, no write.’ 
Inconvenient, oo, pero bilang modelo, hindi naman 
niya kailangang magbasa sa mga magazine covers 
niya. Muli siyang kumagat ng pizza, ngumuya at 
lumunok. “Siguro mas makakabuti kung ipaliwanag 
ko, ano?” tanong niya na sinusulyapan ang dalagang 
hindi pa rin kumikilos sa tabi niya. 

Tumango si Ella bago inangat ang pizza sa bibig 
nito. 

Uminom si  Carr ick bago nagsimulang 
magkuwento. “Mahaba ’to,” biro niya. “Mula 
pagkabata pa ito.”

Napangiti si Ella. “May oras naman tayo,” 
anito at napangiti na rin si Carrick nang makitang 
may konting sauce na naiwan sa gilid ng labi nito. 
Inabutan niya ito ng napkin at namula si Ella bago 
pinunasan ang bibig. 

“I was in first grade when they found out 
something was wrong with me,” paliwanag niya. 
“Hindi ko masulat ang pangalan ko kahit anong 
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klaseng pagtuturo ang gawin sa ’kin. Hindi ko 
mabasa kahit three-letter words at hindi ako maka-
retain kapag pinapabasa sa ’kin ang alphabet. Kaya 
ko siyang kantahin, pero kapag babasahin ko na o 
isusulat ko, hindi ko na alam. Minsan, pinabasa sa 
’kin ng teacher ko ’yung mga letra. Dinaya ko kasi 
kabisado ko ’yung alphabet. Pero pinagbaliktad 
niya ’yung ibang mga letters kaya nabuko ako. So, 
ipinatawag ang mga magulang ko sa school at sinabi 
sa kanila na most likely may learning disability ako.”

Sinulyapan niya si Ella na natulala nang muli 
sa kanya. Pero may kakaiba sa focus ng dalaga at 
napahinto siya nang maisip kung ano iyon. Hindi iyon 
dahil sa guwapo siya o model siya o naka-brief siya sa 
gitna ng pictorial at ikinagulat niya iyon. Interesado 
ito sa sinasabi niya, hindi lamang dahil sa siya si 
Carrick Tenorio. Nakatingin ito sa kanya hindi dahil 
sa pisikal niyang kaanyuan, kundi dahil sa nakikinig 
talaga ito sa sinasabi niya. 

Huminga siya nang malalim. Para ba siyang 
kinakabahan sa hindi niya maipaliwanag na 
kadahilanan. Nagpatuloy na lang siya sa pagkukuwento. 

“Hindi makapaniwala ang dad ko na ang unico 
hijo niya ay may disability. Perfect nga naman ang 
genes ni Ambassador Vicente Tenorio. So pinatingnan 
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ako at ’yun na nga ang diagnosis. I’m dyslexic. Again, 
in denial ang tatay ko pero napilit siya ni Mommy 
na gawan ng paraan ang pag-aaral ko. I was pulled 
out from the school I was attending and I was home-
schooled instead. And like you, my tutors were asked 
to sign a confidentiality agreement.” Huminto si 
Carrick at muling uminom. 

Sa pagkakataong iyon, nagsalita si Ella. “Gaano 
katagal kang home-schooled?”

“Eight years,” nakangiti niyang sagot. “First to 
sixth grade in six years, then I finished high school in 
two years. Hindi ako tanga, Ella. As a matter of fact, 
matalino ako. I graduated high school at fourteen, 
and I had straight A’s. Magaling ang memory ko 
pagdating sa mga detalye at konsepto pero ’yun lang 
talaga, hindi ako matutong magbasa.”

“Paano ang mga exams mo?”  

“Lahat sila, oral exam. Kapag kailangan ng 
written, dini-dictate ko sa tutor ko kung ano’ng 
gusto kong sabihin at siya ang magta-type. Kapag 
test papers naman, binabasa niya ’yung mga test 
questions, saka ko sasagutin at siya ang mag-i-input 
ng mga sagot ko. Minsan naiisip ko kung dinadaya 
ba nila ako kaya matataas ang mga scores ko pero 
hindi naman.” Nagkibit-balikat si Carrick at muling 
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inangat ang pinggan niya ng pizza. 

“I think pandaraya rin ’yung hindi nila sinabi na 
hindi ako makabasa. Pero after high school, hindi 
ako puwedeng mag-college dahil nga sa disability ko. 
Hindi ako puwedeng kumuha ng degree na home-
school at kahit may Internet, naging problema ko 
sa sarili ko na hindi ako makapag-aral nang hindi 
tinutulungan. Tumanggi akong mag-enroll sa Open 
University at nag-online courses lang ako. Kung 
anu-ano lang. And then I started modeling. N’ung 
kumikita na ako ng pera, nawala na sa isip ko ang 
mag-aral magbasa.” 

“Pero paano ’yung mga kontrata mo? O kapag 
pumipirma ka ng autograph?” 

Tumawa si Carrick. “Nakita mo na ba ang pirma 
ko? Parang kinahig ng manok. Pero identical naman 
lahat kaya parang alam ko ang ginagawa ko. Ang mga 
kontrata ko, ang ate ko ang bahala sa kanila. Siya rin 
ang abogado ko kaya unless siya ang manloloko sa 
’kin, walang makakaisa sa ’kin pagdating sa business.”

Mabagal na napailing si Ella. “This is all so 
fascinating,” bulong nito. 

Walang narinig na awa o disgusto si Carrick sa 
tinig nito. Para lang talagang fascinated ang babae. 
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“Pero, Sir—”

“Carrick.”

“Carrick, hindi ako trained para magturo sa 
dyslexic,” sabi ni Ella. “I’m sure iba ang teaching 
techniques na kailangang gamitin sa pagtuturo sa 
’yo.”

“Marunong ka bang magturo sa six-year old na 
bata?”

“Oo, pero—”

“Di gan’un rin. I think nasa gan’ung level din ang 
reading ability ko,” pilit ni Carrick. 

Muli niyang ibinaba ang pinggan at kumiling 
palapit sa side table sa banda niya ng sofa. Kinuha 
niya ang isang librong pambata at ipinakita iyon kay 
Ella. Itinuro niya ang mga salita habang binibigkas. 

“The Cat in the Hat.”

Tumawa si Ella at dinampot ang higante nitong 
bag mula sa sahig kung saan kinuha nito ang 
isang kopya ng The Cat in the Hat ni Dr. Seuss na 
kaparehong-kapareho ng hawak niya. 

Ngumisi si Carrick. “See? First grade level 
reading skills.”
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Bumuntong-hininga ang dalaga at sa hindi niya 

maipaliwanag na kadahilanan, natakot si Carrick na 
baka tumanggi pa rin ito. “Malaki ang bayad sa mga 
tutors ko, Ella. If you agree to do this, I’m willing to 
pay.”

Sinulyapan siya nito bago ito umiling. “Ang 
sinabi kong rate ay four hundred fifty pesos per hour. 
Kung tatanggapin ko ito, ’yun lang ang sisingilin ko 
sa inyo.”

Minsan lang maging speechless si Carrick at 
isa ito sa mga oras na wala talaga siyang masabi. 
Pinagmasdan niya ang babae. Was she even real? 
Kasi kung siya ang tatanungin, she was too good to 
be true. Hindi pa nito naririnig ang iniaalok niyang 
pera, tumanggi na ito dahil sinabi na nito ang presyo 
ng oras at effort nito. Agad na naging magaan ang 
pakiramdam niya rito. 

“Ganito na lang,” sabi ni Ella. “Subukan natin ’to. 
Puwede kitang turuan three times this week pero at 
the end of the week, kung walang improvement sa 
’yo, ibig sabihin, hindi ako effective na teacher.”

Mabilis na gumana ang utak ni Carrick. “Make 
it a month,” aniya. “Two hours a day. At the end of 
the month, kung hindi pa ako marunong magbasa 
ng five-letter words, magku-quit na ako.”
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“Hindi naman kita papayagang mag-quit!” 

bulalas ni Ella. “Puwede akong maghanap ng teachers 
na trained para magturo sa may dyslexia. Dahil lang 
sa hindi kita maturuan, hindi ibig sabihin hindi ka 
na matututo.”

Yup, he really liked her already.

Ngumiti siya. “Okay, fine. Pero isang buwan. 
Pagkatapos pa ng linggong ’to, pangako, mababasa 
ko na ’yang The Cat in the Hat nang buo. Deal?”

Siguro dahil desidido ang tinig niya o talagang 
optimistic lang si Ella pero tumango ito at inialok pa 
ang kamay sa kanya. “Deal.”

He shook her hand, then did something na 
kanina pa niya gustong gawin. Itinulak niya pataas 
sa ilong nito ang suot nitong salamin. Napaatras si 
Ella at nagsimulang mamula. Ngumisi si Carrick. 

“I’m really looking forward to working with you, 
Teacher Ella.”

 At napagtanto niya na hindi lang siya excited dahil 
nabigyan siya ng pag-asang matututo pa siyang magbasa, 
kundi dahil natutuwa siya sa magiging teacher niya. 
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Nang dumating ang Lunes, muling nag-doorbell si 
Ella sa pinto ni Carrick. Kagat-labi siyang naghintay 
sa labas habang nagre-replay ang unang pagkikita 
nila ng binata kung saan tuwalya lamang at mga 
patak ng tubig ang suot nito. Ilang araw ring naging 
mainit ang mga panaginip ni Ella tungkol doon. Mga 
panaginip na hindi niya inaakalang kayang buoin 
ng manang niyang pag-iisip. ’Ayan na nga’t muling 
nagsisimula sa utak niya ang isang porn video starring 
Carrick Tenorio. 

Kung kaya’t namumula siya nang magbukas ang 
pinto. Magkahalong ginhawa at disappointment ang 
nadama niya nang salubungin siya nito na nakasuot 
ng kulay puting T-shirt at cargo shorts. 

“Hi!” masaya nitong bati habang nilalakihan ang 
pagkakabukas ng pinto para papasukin siya. 

“Hello,” halos mabilaukan niyang sagot. Grabe 
na. Kailangan niyang dumaan sa simbahan mamaya 
at magpabendisyon. 

Kinuha nito ang dala niyang shoulder bag at 
hindi siya nakatutol nang hilahin iyon ng lalaki para 

3
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dalhin sa living room para sa kanya. 

“Nagpa-deliver ako ng pasta,” sabi nito nang 
dumerecho ito sa kusina matapos ilapag ang bag niya 
sa sofa. “Kumain na muna tayo.”

Nahihiya siyang sumunod kay Carrick. “Hindi 
mo naman ako kailangang pakainin lagi.”

Sinulyapan siya nito at nginitian. Mas maganda 
pa ang ngiti nito sa personal kaysa sa nakikita sa TV 
sa toothpaste ad nito. “Dinner ka naman nagpupunta 
rito. Hindi naman puwedeng hindi kita pakainin.”

“Nasa kontrata ba natin ang meals?” tukso niya 
at tumawa si Carrick. 

“Wala, pero common decency na lang. Upo ka.”

Kung ganoon, hindi na siya tatanggi o mahihiya. 
Isa pa, sawa na siya sa pancit canton na staple food 
niya sa bahay nang nakaraang linggo. Naupo siya 
sa isa sa matataas na silyang nakapalibot sa kitchen 
island habang ibinababa ng binata ang isang pinggan 
ng carbonara sa harapan niya. Pinagsilbihan siya nito 
bago naupo sa tapat niya. 

“So, ano’ng plano ngayon?” tanong nito habang 
kumakain sila. 

“Nag-research ako ng teaching techniques para sa 
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mga dyslexic. Medyo komplikado pala, ano?” aniya. 
“Marami palang klase ng dyslexia. Iba-ibang level.”

Tumango si Carrick. “Oo, pero huwag kang mag-
alala. Hindi naman malala ’yung sa ’kin. Masyado 
lang talaga akong mabagal matuto ’tapos hindi pa 
natutukan dahil nga ayaw pumayag ng tatay ko na 
hindi perfect ang little boy niya.”

Tinikman ni Ella ang carbonara. Napabuntong-
hininga siya sa sarap ng creamy noodles at bacon. 
Ibang-iba sa lasa ng pancit canton! 

“Curious lang ako,” sabi niya mayamaya. “Bakit 
pala ngayon mo lang naisipang mag-aral magbasa?” 

Nagkibit-balikat ang binata. “Sabi ko nga, hindi 
ko naman kasi kailangan dati. Ngayon…” Huminto 
ito, nagtaas ng paningin at napapangiti. “Well, 
actually, mababaw lang. Huwag mo ’kong husgahan 
ha.”

Tumango si Ella. 

“Nanonood ka ng Good Morning, Manila?” 
tanong nito sa kanya at tumango siya. Isang sikat 
na morning show ang binanggit nito. “So kilala mo 
si Paula Valdez?”

Muling tumango si Ella. Isa ring sikat na talk show 
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host ang dalaga—maganda, matalino, masayahin. 
Kung tatanungin siya, magandang role model ng 
kabataan si Paula. 

“Nag-guest ako sa GMM n’ung isang linggo,” 
patuloy ni Carrick. “Siya ang nag-interview sa ’kin 
and, well, nagka-crush ako sa kanya.”

Parang namuo sa sikmura niya ang kinaing 
carbonara. Ano pa nga ba ang inaasahan niya? Na 
magkakagusto sa kanya si Carrick? Hindi mga nerds 
na English teachers ang kinababaliwan ng mga hunk 
na image models. Hitsura naman niya. Habang 
naghahara-kiri ang kanyang puso, nakuha pa niyang 
mapanuksong ngumisi. 

Tumawa si Carrick. “Ewan ko ba. Matagal na kasi 
akong walang crush. Siguro hindi lang ako exposed 
sa mga babaeng type ko habang nasa trabaho ako. 
Magaganda ang mga modelo, oo, pero ilan lang ang 
masasabi mong matalino. Si Paula kasi, intelektwal 
siya. May PhD siya, eh. Matalino talaga saka puwede 
rin naman siyang model kung gusto niya. 

“Ako, hindi naman ako tanga, saka halos lahat 
ngayon puwede nang mapanood kaya hindi ako 
huli sa news o sa mga bagong kaalaman. Kaya lang 
napakalaking disadvantage talaga na hindi ako 
marunong magbasa. Gusto ko sanang matuto bago 
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ko man lang siya ayaing lumabas.” 

Tumango si Ella bago tumungo sa pagkain. 
Naiinis siya sa sarili niya kasi bumuo na naman siya 
ng mga pantasya niya kaya heto, disappointed na 
naman siya. Hanggang ngayon ba itinatanong pa 
rin niya kung bakit hindi siya crush ng crush niya? 
Hindi na siya nadala. Pero at least ngayon, simula pa 
lang, natauhan na siya. Pera na lang ang habol niya 
ngayon. Tuturuan niya si Carrick. Pagkatapos, bahala 
na ito sa love life nito. At siya, makakabayad siya ng 
mga bills sa isang buwan.

Kahit ganoon, pakiramdam pa rin ni Ella ay 
masaklap ang buhay. 

Matapos kumain, nagligpit ang binata at 
nagtungo sila sa living room para simulan ang una 
nilang lesson. 

“Pamilyar ka pa rin ba sa alphabet?” tanong niya 
habang naglalabas ng isang maliit na whiteboard, 
whiteboard marker, ilang libro at isang kahon ng 
flashcards. 

“Medyo,” sabi ni Carrick na naupo sa kabilang 
dulo ng sofa mula sa kanya. Naaamoy niya ang 
bango ng balat nito at ang gamit nitong shampoo at 
sabon. Amoy guwapo talaga. “Alam ko naman ang 
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mga vowels.”

Tumango siya at binuksan ang kahon ng 
flashcards. “Sige nga. I-recite mo ang alphabet.”

“A, B, C…” Tinapos ni Carrick ang alphabet kahit 
pa may isa o dalawang beses itong nagdalawang-isip 
sa ilang letra. Napagpalit din nito ang N at M bago 
naitama ang sarili. 

Nanatili siyang nakatungo sa flashcards at 
naramdaman niya ang mga mata ni Carrick na 
nakatutok sa kanya. Pinilit niyang hindi magpaapekto 
kahit pa gustong tumayo ng lahat ng balahibo niya 
sa katawan. Humila siya ng isang flashcard na may 
picture ng isang mansanas at ipinakita iyon dito. 

“A,” anito. “Apple.”

Kinuha niya ang whiteboard at isinulat doon 
ang letrang A bago ipinakita iyon sa binata. “Anong 
letter ito?”

Medyo natagalan ito bago nakasagot. “A?” 
napapangiwi nitong saad bago ito bumuntong-
hininga. “Sorry. Mas madali kasi ’yung flashcards. 
May daya.”

“It’s okay,” ngiti ni Ella. “Tinitingnan ko lang 
kung saan tayo magsisimula.” Binura niya ang letter 
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A sa whiteboard, naglagay ng isang letter C at nag-
drawing ng isang beach ball. Itinaas niyang muli ang 
whiteboard para kay Carrick. Tiningnan nito ang 
letra, pagkatapos ay ang bola bago muling bumalik 
ang mga mata sa letra.

“Letter C?” 

“Tama.”

“Whew!” bulalas ng lalaki at nagkunwari pang 
nagpupunas ng pawis sa noo. 

Tumawa siya bago muling binura ang mga 
nakasulat sa whiteboard. Mukhang alam naman na 
ni Carrick ang basics. Kailangan lang niyang maging 
maingat kasi totoo ang sinabi nitong magaling ang 
memorya nito. Puwede nitong dayain ang pagbabasa 
ng letters kung flashcards ang gagamitin niya dahil 
matatandaan nito ang mga larawan sa cards. 

Habang nagpapabasa siya ng mga letra, 
gumagawa na siya ng lesson plan para sa binata. 
Sigurado siyang hindi magtatagal, matututo na rin 
ito. Ang masama lang doon, kasabay ng pagtuturo 
niya ritong magbasa ay ang pagpapalapit niya rito sa 
posibilidad ng isang relasyon sa crush nito. 

Hay, buhay.  
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Natapos ang isa’t kalahating oras, naghahalo na 
ang mga letra sa utak ni Carrick. Magaling na teacher 
si Ella dahil napuna nito kaagad na dumadami na ang 
mali niya dahil sa pagod kung kaya’t binigyan muna 
siya nito ng break. Nag-aaral na siyang magbasa ng 
mga two-letter sounds pero nagsasayaw na ang mga 
letra sa whiteboard. Iniabot iyon sa kanya ng dalaga. 

“Sige nga,” sabi nito. “Magsulat ka ng kahit na 
anong tatlong two-letter sound combinations na 
naaalala mo.”

Kumunot ang noo niya pero hinawakan niya ang 
marker at idiniin ang dulo niyon sa board. E…L…

“El-?” tanong ng dalaga.

A… 

“Ela?”

“Ano ba’ng spelling ng pangalan mo?” tanong ni 
Carrick bago tumawa. “Ang yabang, ’no? Nagtatanong 
na ng spelling?”

Bumungisngis si Ella bago itinuro ang espasyo 
sa pagitan ng L at A. “May isa pang L dito.”

Binura niya ang letter A at maingat na isinulat 
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ang isang baluktot na letter L bago muling isinulat 
ang letter A. 

“Ano ba’ng full name mo?” tanong ni Carrick. 
“Try ko isulat.”

Ngumisi ang dalaga. “Elvira Marie Angela.”

“Ah, okay. Tama na ’yang Ella.”

Sabay silang tumawa. Pinagmasdan niya ang 
apat na letrang nakasulat sa handwriting na parang 
isinulat ng batang bago pa lang nag-aaral magsulat. 
Kailan ba siya huling sumulat ng mga letra at nakabuo 
ng isang salita? Hindi na niya maalala. Kaya habang 
nakatingin sa whiteboard, hindi niya maipaliwanag 
ang tuwa at ang pride na nadarama niya. 

Mas matindi pa sa tuwa at sa pride na nadama 
niya nang makita niya ang una niyang ad o magazine 
cover o billboard. Nag-angat siya ng tingin at nakitang 
pinagmamasdan siya ng dalaga na may maliit na ngiti 
sa mga labi. Gusto niyang mahiya dahil ang babaw 
niya pero alam niyang naiintindihan siya ni Ella. 

“Puwede bang akin na lang ’tong whiteboard? 
Ibibili na lang kita ng bago.”

Tumango ang dalaga. “Sure. Pero sana pangalan 
mo na lang ang isinulat mo.”
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“Okay lang,” sabi niya na muli nang nakatingin 

sa isinulat niya. “Sigurado ko namang habambuhay 
ka na ring magiging special sa ’kin, eh.”

Muli niya itong sinulyapan at kinindatan. 
Natatawa at napapahiyang nag-iwas ng tingin ang 
dalaga. Inabot niya ang kamay nito at pinagbuhol 
ang kanilang mga daliri. 

“Ella, salamat, ha.”

“Wala pa naman akong ginagawa,” sabi nito na 
nakatingin din sa kanya. “Lahat naman ng ginawa 
natin ngayon, review lang. Alam mo na sila.”

“Kahit na, ikaw pa rin ang nagtulak sa ’kin.”

Tumawa ito. “Actually, si Paula ang nagtulak sa 
’yo.”

Tumawa rin si Carrick at binitawan ang kamay 
ng dalaga bago wala sa sariling umakyat iyon sa 
mukha nito para itulak pataas sa ilong ang suot nitong 
salamin. Hindi niya napansin ang lalong pag-iinit ng 
mukha ng babae. 

“Hindi rin. Sa tingin ko naman, darating at 
darating ang panahong gugustuhin kong magbasa 
kahit wala si Paula. I don’t think I would have found 
a better teacher than you.”
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“Saka mo na ’ko husgahan bilang teacher kapag 

may natutunan ka na sa ’kin.”

Pabiro niyang siniko ang braso nito. “Huwag 
mong maliitin ang sarili mo. Magaling kang teacher. 
Hindi ka lang kasi nagtuturo, nag-i-inspire ka rin. 
Promise, hindi ko naman magagawa ito kung hindi 
naniniwala sa ’kin ang teacher ko.”

Sinulyapan niya ang relo sa pupulsuhan. “O, 
overtime na pala tayo. Halika na, ihahatid na kita 
sa inyo.”

“Naku, hindi mo na kailangang gawin ’yun. 
Puwede naman akong mag-MRT.”

“Puwede, pero hindi kailangan.” Tumayo si 
Carrick. “Saka dumaan na tayo sa bookstore para 
ibili ka ng bagong whiteboard.”

“Teka,” habol ni Ella sa kanya bago siya 
makapasok ng silid para kunin ang wallet at ang susi 
ng kotse niya. “Kung hindi ka marunong magbasa, 
paano ka nagkaroon ng lisensya?” 

“Isa sa mga magic ng tatay ko,” sagot niya na 
medyo nahihiya. Isa iyon sa mga ‘inayos’ ng tatay niya 
para sa kanya. Siyempre, requirement ang reading at 
writing skills bago makakuha ng lisensya. Pangako 
niya sa sarili, aayusin niya ang pagkakamaling iyon 
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sa oras na matuto talaga siyang magbasa. 

“Huwag kang mag-alala. Memorized ko lahat ng 
street signs at sumusunod ako sa batas trapiko. Hindi 
pa ako naaksidente ni minsan at mas safe pa akong 
magmaneho kaysa sa mga drivers na marunong 
magbasa.”

Tumayo si Ella nang muli siyang lumabas ng 
silid. Nilapitan niya ito at kinuha ang higante nitong 
shoulder bag. Nagsimula itong magprotesta pero 
agad ding huminto at hinayaan siyang dalhin ang 
bag nito. Napangiti siya. Gentleman siya, eh. Ano ang 
magagawa niya? Gusto niya ring maging gentleman 
para kay Ella. May kung ano kasing old-fashioned 
dito kaya tipong gusto niya itong ipagbukas ng pinto, 
ipag-igib ng tubig at ipagsibak ng kahoy.

Basta, he liked her. At tuwang-tuwa lang siya na 
ito ang tutor niya.


