
TULA TUNGKOL SA PANG AAPI

Mula sa pang-aapi ng mga katulad mo. Babangon ako. Tungo sa liwanag at pag- asa. Ipagtanggol ang lahi gaya ng
ikinasawi ng mga dakila.

At di maktwirang pang-aapi ng mga kastilang mapagmalabis. Karamihan sa mga pinsalang naidudulot sa mga
biktima ay nagiging maliwanag ilang taon matapos mangyari ng mga pag-aabuso. Kaya ba napapagalitan sa
bahay o paaralan, Sumasakit na ang ulo ko sa pag-intindi Daig pa ang matematika ang siste May X at Y pero
palaging hinahanap si X, Inaasam ngunit kahit saang sulok hindi makikita Dahil wala na, natapos na, nagawa
na. Isipin nyo rin na kailangan ko ang kalayaan, Dahil ako ay tao Kabataan na nangangailangan ng inyong
pagkalinga at atensyon. Sama sama. Na paulit ulit araw araw Sa almusal, sa tanghalian , sa hapunan
Nakaririndi, Nakakaumay, Nakakasawa, Nakakaurat, nakakapagod Kabisado ko na nga parang mga tao, petsa,
at pangyayari sa pag-aaral sa libro na hindi ko alam, hindi ko maintindihan kung bakit pa kailangang
pag-aralan Bakit isasaksak sa aking kokote kung di ko kailangan Ito ba ay may kabuluhan sa pang-araw araw
kong buhay? Pangunahing lathalain: Pang-aabusong seksuwal sa bata Batang dumanas ng pang-aabusong
seksuwal, mula sa isang lathalain noong 1 Pebrero Leave me alone, dirty cuckold "Pabayaan mo ako,
maruming lalaking ang asawang babae ay nakikipagtalik sa iba. Noong , ilang bilang ng mga biktimang
Hispaniko ay nakasama sa kasunduan ng isang malakihang kaso ng sekswal na pang-aabuso na
kinasasangkutan ng mga arkidiyosesis sa Los Angeles , Estados Unidos ng Simbahang Katoliko. At bakitâ€¦
bakit nila nagawang magtipon tipon. Nagkamali na ako. Ang abusong sekswal ng isang miyembro ng pamilya
ay isang anyo ng insesto , at nagreresulta sa mas seryoso at pang-matagalang sikolohikal na trauma , lalo na sa
kaso ng mga panggagahasa ng magulang. Ano kaya ang nasa isip ng mga Katipunero nang araw na ito?
Ikaaangat ko ba'y hindi mo matanggap At mineral ko'y pilit mong kinulimbat Nais mo bang makita akong
talunan Yuko ang ulo, balikat lupaypay at mata'y luhaan Bakit ayaw mo akong lubayan? Sekswal na
pang-aabuso at minorya[ baguhin baguhin ang batayan ] Ang sekswal na pang-aabuso ay isang malaking isyu
sa ilang mga minoryang komunidad. Ang bilis ng pagdami ng sekswal na pang-aabusong nangyayari sa mga
taong may kapansanan ay malagim, ngunit karamihan sa mga kasong ito ay hindi naman napapansin. Batuhin
mo man ako ng mga masasakit na salita Babangon ako Gamitan mo man ako ng mapamuksa mong sandata
Babangon ako Mula sa pang-aapi ng mga katulad mo Babangon ako Tungo sa liwanag at pag-asa Ipagtanggol
ang lahi gaya ng ikinasawi ng mga dakila Ako ang kinabukasan, pag-asa at kaunlaran ng aking panahon
Pilipinas ang pangalan ko. Babangon Ako A Poem For My Country Philippines - Poem by Catherine Agunat
Autoplay next video Itinala mo man ako sa mga naghihingalo sa kahirapan Siniraan mo man ako ng mga
baluktot na kasinungalingan Sa matinding kagipitan, ako'y isinadlak ng iyong kagagawan Ngunit ang muli
kong pagbangon, hindi mo mapipigilan Pag-unlad ko'y iyong matutunghayan. Kagandahan ko ba'y labis mong
kinainggitan Sapagkat sinalakay mo ako sa malagim na paraan O sa taglay kong kayamanan Kaya mo ako
paulit-ulit na pinagsamantalahan. Sana ay isipin rin ang kalagayan ko. Ang non-profit na grupong ito ay
itinatag noong ni Sylvia Coleman , isang Aprikano-Amerikanong nakaligtas sa pang-aabusong sekswal at
isang pambansang eksperto upang mapigilan ang mga sekswal na pang-aabuso. Pinunit ang mga sedulang
palatandaan ng kanilang paghihinagpis At Pagnanais na kumawala. Kagaya ng pilit kong pakikinig sa
kanilang mga sermon.


