
 
la viktor medranos cu finti la'e 
lu lijdrnono li'u 
 

 
ni'oni'o mi jbena fi li 1966 pi'e 01 pi'e 12 fo la pilipinas 
i li 10 pi'e 45 tcika i sanxuandeDIOS zei spita ne'i la 
pasais zei tcadu i de'i li 1966 pi'e 02 pi'e 06 lo jdaca'i cu 
likpu'i mi ne'i la imakiulitkonsepcyn zei masyce'u ne'i la 
batangas zei tcadu i xrisrkatoliki i ji'a mi nelci le 
mivmu'e 
 
ni'o mi mudri since pe'a ne'i le jungo detci'e i ji'a mi 
nelci le mivmu'e 
 



ni'o mi pu 6moi tarbi ne'i le mi lanzu i ku'i mi ca 2moi 
jmive panzi i le 1moi 4mei tarbi cu morsi 
 
ni'o mi pu klama lo 25 gugde noi xazdo je ropno je 
frico je bemjoitco 
 
ni'o mi prami lo ba'e xanri 
 
ni'o le mi nelrai bisyladru cu narju je xekri 
me la taigr teil 
 
ni'o la salgrinxilz ckule ne'i la manilias i mi tadni lo 
xrisrkatoliki i mi tadni la rozaris poi xriso jdaselsku 
joi bidju nebja'i i ka'u xriso pensrmeditei i ji'a mi nelci 
le mivmu'e 
 
ni'o ro lo nicte mi ze'u di'i lijda cusku la'e lu me la 
ma'a patfu li'u i ku'i se'i mi puba mo'u cusku i ji'a la'a mi 
na xriso i zo'o rapli minji i zo'ocu'i le valsi cu glibau 
 
ni'o ne'i lo xrisrkatoliki ritlrkomuni mi so'oroi censa 
fatri pe'a i mi citka lo nanba noi xrison zei xadni pe'a i 
ji'a ritlrkonfesi i mi ba'e so'uroi censa cusku u'u lo 
jdazei lo jdaca'i i ji'a cidytse ritli i su'a lo xrisrkatoliki 
cu ritli gi'e larcu i mu'a lo ceizda prenu blixra cu 
so'imei ne'i lo malsi 
 
ni'o ne'i le xriso roda nelci lo du'u binxo la xrison i si'a 
ne'i le budjo rode nelci lo du'u binxo la budj 
 
ni'o se'o le mi ze'u lijda zo'u pruxyjda to me la animizm 
toi gi'a budjo ne'i le mi verba cedra i za'a re'e ne'i la 
pilipinas le budjo blixra poi me la maitre,as cu so'imei i 
ji'a mi nelci le mivmu'e 
 



ni'o mi klama le kadno de'i li 1976 pi'e 06 pi'e 16 i la 
mykinis ckule i la eringdyn ckule i mi zvati la lulus 
noi daplu i ca'a pruxyjda gi'a budjo i la eringdyn ponse 
lo jdaselsku noi xrisrprotestanti su'a i ji'a mi nelci le 
mivmu'e 
 
ni'o ne'i la lulus noi daplu ku'o la seintpolz me le mi 
lanzu malsi noi xrisrkatoliki 
 
ni'o midju ckule ne'i la lulus noi daplu i la lyndyn 
ckule i la stivzdyn ckule i le mi lanzu cu xrisrbaptisti 
binxo i u'inai mi joi le mi lanzu cu klama le malsi i ji'a 
mi nelci le mivmu'e 
 
ni'o ta'o lo xrisrbaptisti cu xrisrprotestanti i i'enai le ri 
malsi cu tolzdi gi'e na larcu gi'e ponse le ka zulbesna 
 
ni'o mi joi le greizbaptist zei malsi prenu cu klama la 
beikr poi cmana ne'i la uacintyn zei pagbu pe le merko i 
prenrpilipino verba i lo jdaca'i cu so'umei i e'odai lo 
prenrpilipino jdaca'i cu krici su'a i e'odai mi'a krici i 
u'inaidai lo prenrpilipino na nelci lo snime ga'u le 
cmana i ku'i u'i ba'e mi nelci i u'i ne'i la beikr mi xabju 
lo barda zdanrcale i ji'a mi nelci le mivmu'e 
ni'o ne'i la greizbaptist zei malsi ne'i la vankuvr zei 
tcadu pe la bycys zei pagbu lo jdaca'i cu me la katanus 
e la pantoxas i prenrpilipino i pe'idai su'a ky e py zo'u 
lo xriso na xazdo i pe'idai su'a lo xriso na mapti lo 
xazdo i ky e py mipri pensi i ji'a mi nelci le mivmu'e 
 
ni'o co'a lo 1984moi mo'u lo 1989moi ne'i le bycys zei 
balcu'e mi cilre lo saske i ku'i le balcu'e cu barda ba'e 
makfa i ji'a mi nelci le mivmu'e 
 
ni'o co'a lo 1992moi mo'u lo 1994moi mi xabju la tokios 



ne'i le ponjo i mi klama lo budjymalsi e lo malsrcinto i 
re'e vu zasti i le ponjo cu ba'e makfa i ji'a mi nelci le 
mivmu'e 
 
ni'o le lijdrcinto cu pruxyjda i lo prenrcinto cu krici le 
du'u lo ruxse'i fe'eroroi zasti i mu'a zvati loi spati e loi 
cmana e loi danlu e loi tsani e loi xamsi i la'a lo prenu 
cu xance pe'a i ri'a 5 ruxse'i cu zvati lo'e prenu i me la 
itcireicikon 
 
ni'o si'a ne'i le dadjo lo so'imei ruxse'i cu zvati lo'e 
prenu i le dadjo cu pruxyjda i lo klesi pe dy cu so'imei 
i le dadjo cu krici le ka curve su'a e le ka xruti su'a i 
lo'e dadjo prenu cu djica le du'u roroi jmive ro'o 
 
ni'o lo pruxyjda klesi cu so'imei i py fe'eroroi liryraixa'u 
lijda 
 
ni'o la xaitis zei lijdrvudu cu pruxyjda i da krici le 
du'u ponse lo re ruxse'i poi me la tiboNANJ e la 
guoboNANJ i la'a la tiboNANJ noi cmalu zmadu cu xruti 
fi le cevni i la'a la guoboNANJ cu roroi stali le terdi i 
gy roroi klama lo drata stuzi lo stuzi i le prenrzombi 
cu morsi jmive pe'a i le lijdrvudu cu klama la xaitis le 
stici friko i si'a lijdrsanteri,a gi'a lijdrkondomble ne'i le 
brazo a le xispo 
 
ni'o ji'a le lijdrsanteri,a cu klama la kubas e le brazo le 
stici friko i da krici lo so'imei cevni i lo jdaca'i cu 
ritlrsakrifai sepi'o lo danlu 
 
ni'o le tolci'o lijdrxeskimo cu pruxyjda ne'i le tolzi'o i 
da krici lo so'imei ruxse'i ne'i lo lenku cicfoi i lo prenu 
cu zbasu lo censa blixra i da krici le du'u lo cmene cu 
ruxse'i 



 
ni'o ta'o le lijdrxa,uai,i to polno toi e le lijdrxuika to 
zvati le ropno toi cu pruxyjda 
 
ni'o mi vitke lo drata gugde i ua i'o i'u la balis noi 
daplu cu xindo ne'i le baxso i le xelso cu 
xrisrxortodokso i ua i'o i'u ne'i le xelso lo jdaka'i zdani 
cu zasti ga'u lo cmana i ua i'o i'u ne'i la tais lo 
budjymalsi cu so'imei i ji'a mi nelci le mivmu'e 
 
ni'o ua i'o i'u ne'i le ropno mi vitke lo xrisrkatoliki 
malsi i melbi gi'e tolci'o 
 
ni'o ne'i la vankuvr e la lulus noi daplu mi penmi lo 
drata xrisrprotestanti poi xrisrpentekosta gi'e 
xrisrmormoni gi'e xrisrdjexovasuitnesi i ku'i u'inai zvati 
le stici lijda i la'a mi na'e kakne le du'u jimpe lo stici 
lijda i mi na'e stici prenu i ji'a mi nelci le mivmu'e 
 
ni'o mi ca'a pruxyjda gi'a budjo i ji'a mi nelci le 
mivmu'e 
 
ni'o le pavbudjo cu me la cakiamunis a la sidartas 
gautamas i ji'a lo drata me la budas cu zasti i mu'a la 
amidas e la maitre,as zasti i ne'i la cuvgu'e bu'okle lo'e 
budjo prenu cu sanga ri'a la amidas noi zvati le cuvgu'e 
a le curvymunje su'a i la maitre,as cu me la budas poi 
balvi i lo bu'okle cu so'imei i mu'a la zen zasti 
 
ni'o ne'i la zen zei bu'okle na krici le du'u ba'e valsi 
pensi i la zen mixre le dadjo i la zen na krici la 
doktrin i ra'u ne'i ro le bu'okle lo di'i pensrmeditei cu 
vajni 
 
ni'o ta'o la cuvgu'e bu'okle e la zen budjrmaxaiana 



 
ni'o so'e le bu'okle cu krici la doktrin i ji'a le 
budjrmaxaiana noi berti budjo cu ponse lo srito manri i 
le budjrteravada noi snanu budjo cu ponse lo bangrpali 
manri i ra'unai le snanu budjo cu tolci'o zmadu le berti 
budjo 
 
ni'o ro le bu'okle cu krici le ka curvykunti i nandu i 
ji'a lo'e jmive cu sarlu gi'e rapli i se'o ka'u ro'ocu'i lo'e 
prenu a lo'e jmive cu xabju le munje i lo'e prenu a lo'e 
jmive na ponse lo ruxse'i i ku'i ponse lo ba'e ruxfle i la'a 
uinai ne'i le vi munje ma'a na kufra i e'osai o'ecu'i o'u 
ma'a zasti 
 
ni'o ra'unai ne'i lo 2002moi mi pamoi pensrmeditei sepi'o 
zo tcati bau le lojbo i mi zu ze'u di'i klama lo 
budjrteravada malsi noi me la tais ne'i la vankuvr noi 
tcadu i mi co'a ze'i tadni le lojbo to'u zo'o 
 
ni'o mi nutli le du'u xriso su'a i xu da kakne le du'u lo'e 
pruxyjda prenu a lo'e budjo prenu cu panpi lo xriso 
gugde i le xisyjbenunsla cu lijdrpeigani terkla i ti'e ka'u 
de'i li ny pe'i 12 pe'i 25 salci ri'a le solri cevni ne'i le 
tolci'o la'ornai i ti'e ka'u su'a le xisyjbenunsla tricu cu 
tolci'o lijdrpeigani dotco i iicu'i i'ocu'i lo'e xriso prenu 
cu pensi lo xisyjbenunsla i ri'a iacu'i re'ecu'i zasti i 
ba'anai i'u ne'i lo zarci ne'i la mykinis zei ckule ba'e mi 
te vecnu lo tolci'o softo bo kabri ri'a lo seldu'acpa i me 
lo 1976moi 
 
ni'o ne'i le ponjo lo xisyjbenunsla cu simsa la valentainz 
zei djedi 
 
ni'o lo skejavmafyfi'a cu lijda la'a i mi tcidu lo sy cukta 
i mi viska lo sy skina i mi prami la Animes noi ponjo 



 
ni'o le mi tcidu cukta zo'u so'imei i le mi nelrai finti 
zo'u so'imei i zasti fa la jyryrys tolkien e la ursulias 
kys lys guin e la oliaf steipldyn e la frank xerbert e la 
tys lobzan rampas e la pirs antonis e la aizak azimov e 
la tovys ianson e la artur cys klark e la an mykafris e 
la robert xeinlein e la samuel rys deleinis e la reis 
bradbyris e la doris lesin e la liaris nivn e la edgar rais 
buros e la robyrt SILvrbrg i mi prami le skefi'a e le 
mafyfi'a 
 
ni'o la'e lu me la silmarilion li'u cu nelrai 
se finti la jyryrys tolkien 
 
ni'o la'e lu prula'i remna gi'e 1moi remna 
li'u cu nelrai se finti la oliaf steipldyn 
 
ni'o zasti fa le saske e le makfa i xu ri cu drata 
 
ni'o ta'o da krici lo na'ujda i la'a da krici li 4 i la'a da 
krici li 3 i fenki lijda i la'a skitsofrenias zei bilma i xu 
zo'o la'a le cevni cu namcu 
 
ni'o xu ma'a zvati le terdi ri'a ma i xu le ka cevni cu mo 
 
ni'oni'o la viktor medranos pu co'a vi finti de'i li 2012 
pi'e 01 pi'e 16 i le prula'i te galfi zo'u de'i li 2014 pi'e 07 
pi'e 21 tcika 
 
 
 
 


