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 Sa Baryo Makapilapil, Sitio Pulong Cuaco, ay may

 nakatirang isang batang lalaki na ang pangalan ay 

Tonyo. Palakaibigan at masayahin si Tonyo at katulad 

ng ibang batang kasing-edad niya, siya ay mahilig 

gumala at makipaglaro sa kaniyang mga kaibigan. Sa 

tuwing siya ay umaalis ay nakasanayan na niyang hindi 

magsuot ng tsinelas. Ayaw na ayaw niyang magsuot ng 

tsinelas.  Ito ang dahilan kung bakit lagi nalang nagagalit 

sa  kaniya ang nanay niya na si Aling Melda.
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" Tonyo! Saan ka na naman pupunta? " tanong ni Aling 

Melda sa kaniyang anak. " Makikipaglaro po ako nanay 

sa mga kaibigan ko," sagot ni Tonyo.  " Bakit aalis ka 

na naman nang walang suot na tsinelas? Di ba

 kabilin-bilinan ko sa iyo na magsuot ka palagi, "  

dagdag pa ni Aling Melda.  " Ayoko po Nanay! ” 

padabog na wika ni Tonyo. Isuot mo ang iyong mga 

tsinelas. Tiyak na masusugatan ang iyong mga paa o 

kaya ay magkakasakit ka kung hindi mo ito isusuot, " 

pagalit na wika ng ina.

8



11



 Hindi niya pinakikinggan o sinusunod ang utos ng 

kaniyang ina na isuot ang kaniyang tsinelas." Kailan 

kaya matututo si Tonyo na isuot ang kaniyang tsinelas? 

Kailan kaya niya maiisip na mahalaga ang pagsunod 

sa utos at bilin ng magulang? "  mahinang tanong ni 

Aling Melda sa  kaniyang sarili. Wala nang nagawa si 

Aling Melda nang tumakbo palabas si Tonyo. Itinabi 

na lamang nito ang naiwang tsinelas ng anak sa ilalim 

ng kama. Araw-araw na lamang ay ganito ang 

ginagawa ni Tonyo.
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     Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Tonyo 

ay napanaginipan niya ang  kaniyang tsinelas. Sa nakita 

niya sa kaniyang panaginip ay nagkaroon ng buhay 

ang kaniyang tsinelas na may pangalan na Tsing Tsinelas.

Naisip ni Tonyo na masayang makipaglaro kay Tsing 

Tsinelas dahil gumagalaw ito na tulad ng isang tao. Kaya 

lang ang ipinagtataka ni Tonyo ay kung bakit umiiyak si 

Tsing Tsinelas habang nakatingin sa kaniya.  
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  " Bakit ka ba umiiyak aking tsinelas? ” ang parang 

nahihintakutang tanong ng batang si Tonyo sa kaniyang 

tsinelas.  " Gusto ko kasing maging kaibigan ka ngunit 

ayaw mo sa akin, " ang  malungkot na tugon ni 

Tsing Tsinelas kay Tonyo. " Ayoko ng tsinelas! Hindi kita 

isusuot, sagabal ka sa paglalaro ko, "  wika ni Tonyo. " 

Kung ayaw mo akong isuot Tonyo, aalis na lamang ako, 

"  malungkot na sabi ni Tsing Tsinelas.  

14



17



   Nang mag-umaga na, napansin ni Tonyo na wala ang 

kaniyang nanay. Dali- dali siyang lumabas ng bahay na 

walang suot na tsinelas. Ngunit bigla siyang napahinto 

nang makita niya ang mga nagkalat  na maliliit na 

higad at uod na gumagapang sa kaniyang daraanan. 

“ Bakit ang daming higad at uod sa daan? Saan ito 

nanggaling? ” takot na tanong ni Tonyo sa kaniyang 

sarili. Sinubukan niyang lumabas ng bahay subalit ang 

mga higad at uod na kanina ay gumagapang ay 

napalitan na ng mga matutulis na tinik. 
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     Dali-dali siyang bumalik sa loob ng bahay upang 

hanapin ang kaniyang tsinelas. Ngunit kahit  na anong 

paghahanap ang kaniyang gawin ay hindi na niya 

ito nakita. Naalala niyang bigla na iniwan na siya ng 

kaniyang tsinelas. Takot na takot si Tonyo dahil ang mga 

tinik sa paligid ay parami  nang parami, hanggang 

sa loob ng bahay. Kaya sa muli niyang paghakbang, 

natusok  ang kaniyang mga paa ng mga matutulis na 

tinik. 
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 Napaiyak si Tonyo sa sakit na naramdaman mula 

sa nasaktang mga paa. Napaupo siya sa kaniyang 

kama. Umiyak siya nang umiyak, ngunit kahit gaano 

man ito kalakas, hindi pa rin dumating ang kaniyang 

nanay para siya ay tulungan. Bigla tuloy niyang naalala 

ang mga sinabi ng kaniyang nanay. " Kung sinunod ko 

lamang si nanay at minahal ko ang tsinelas ko, sana 

ay hindi nasugatan ang mga paa ko. Sana'y hindi rin 

ako iniwan ni nanay at ng tsinelas ko,” puno 

ng  pagsisisi na iyak ni Tonyo.
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" Tonyo, anak, gising! ” Nag-aalalang sambit ni Aling Melda 

habang ginigising ang anak. " Nanay! Nanay ko! Salamat 

at binalikan mo ako, "  umiiyak na sambit ni Tonyo habang 

yakap nang mahigpit ang kaniyang nanay.  " Pangako ko po 

na susundin ko na kayo. Magsusuot na po ako ng

 tsinelas mula ngayon para hindi na masugatan ang mga 

paa ko at para hindi na ako iwanan ng tsinelas 

ko, "  sambit ni Tonyo habang humahagulgol sa kaniyang 

nanay.
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 " Anak, ano ba ang nangyayari sa iyo? Hindi ako 

umalis. Hayan naman sa ilalim ng kama ang mga 

tsinelas mo, " nagtatakang tugon ni Aling Melda sa anak. 

 " Kanina po kasi nanay nawawala ang tsinelas ko. 

Iniwan po ako. Kaya pangako po nanay magsusuot 

na ako ng tsinelas at susundin ko na po lahat 

ng utos at bilin ninyo, " muling sambit ni Tonyo kay 

Aling Melda sa gitna ng kaniyang pag- aalinlangan.
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Magmula noon ay nagbago na si Tonyo. Hindi na siya 

katulad ng dati na sinusunod ang sariling kagustuhan 

at walang pagpapahalaga sa sarili at kalusugan.

Naging mabait at masunurin siyang  bata. Nakikinig na 

siya sa mga sinasabi sa kaniya ni Aling Melda. Sinusunod 

na niya ang mga inuutos at ibinibilin sa kaniya. 

Pinapahalagahan na rin niya ang kaniyang sarili at 

kalusugan sa pamamagitan ng pagsusuot ng tsinelas. 



Sagutin Natin

1. Sino-sino ang mga tauhan sa    
    kuwento?
2. Ano ang palaging ginagawa ni Tonyo 
    na ikinagagalit ng kaniyang nanay?
3. Ano ang maaaring mangyari kay 
    Tonyo kung patuloy niyang hindi 
    isusuot ang kaniyang tsinelas?
4. Bakit mahalaga ang pagsusuot ng 
    tsinelas? Bakit?
5. Paano mo ipagbibigay-alam ang 
    kahalagahan nang pagsusuot ng 
    tsinelas sa mga batang katulad mo?

Tandaan Natin

 Ang tsinelas ay hindi lamang isang  
palamuti sa ating mga paa. Ang 
pagsusuot nito palagi ay isang paraan 
nang pag-aalaga sa ating sarili tungo 
sa ating kaligtasan. 

Pahalagahan Natin

 Ang kalusugan at kaligtasan ay 
makakamtan kung matututo tayong 
sumunod sa mga bilin at utos ng 
ating mga magulang, na walang 
ibang hangad kundi ang ating 
kabutihan.
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Pag-ugnayin Natin

 Iugnay sa bahagi ng katawan 
ang kagamitang pantulong sa 
pangangalaga ng kalusugan. 

paa

kuko

ngipin

tainga
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Tukuyin Natin

 Lagyan ng tsek ( / ) ang mga 
larawang nagpapakita ng tamang 
pangangalaga sa sarili.
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S i n o p s i s
 Masayahin, palakaibigan, mahilig 

gumala at makipaglaro…

 Ganiyan maihahalintulad si Tonyo. 

Ngunit ang batang ito ay ayaw na ayaw 

magsuot ng tsinelas. 

 Ano kaya ang maaaring mangyari 

sa kaniya kung hindi  niya isusuot ang 

kaniyang tsinelas? 
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