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Armando Luigi: Soha ne hagyd magad sarokba szorítani az iskolában 
Nunca te dejes montar la pata en la escuela () 

Köpködj, karmolj, üvölts és legyél kemény. Keress magadnak 

pártfogót. Tedd, amit mond. Kövesd mindenhová. Baszogasd 

mindig a kisebbeket. Zúzd be a képüket. Lépj be egy bandába. 

Verekedj, legyél agresszív, ne félj semmitől. Horzsold le a tér-

ded biciklivel. Ölj leguánokat. Gyújtsd föl az erdőt. Vizeld le a 

biztonsági őr ágyát az építkezésen. Törd be a szomszéd ablaka-

it. Támadj bottal a kóbor kutyára. Szúrd ki a parkoló kocsik ke-

rekeit. Szerezz pénzt anyádtól. Ha nem ad, vegyél ki a tárcájá-

ból. Mondd el a barátaidnak, mit csináltál. Ismételd utánam: 

„minden szegény hulladék, minden fekete hulladék”. Hallgasd 

el, ha van szegény vagy fekete a családodban. Vedd őket semmi-

be, vesd meg őket. Tanulj meg hazudni. Hitesd el a szüleiddel, 

hogy bántalmaz    a tanárnőd. Okold anyádat a tanárnő előtt a 

rossz teljesítményedért. Legyél irigy, kend másokra a balhéid. 

Soha ne nézz magadba. Szállj rá a kis csírákra. Provokálj vere-

kedéseket. Legyél erőszakos. Karatézz. Öltözködj a divat szerint. 

Legyen ápolt a hajad. Rúgj be. Tanulj meg táncolni. Verd be a 

buli szépfiújának arcát. 

Dugd meg a bejárónőt. Mondd el a barátaidnak, mit csinál-

tál. Vidd el titokban anyád kocsiját éjszaka. Szerezz tőle pénzt, 

és menj el kurvázni. Vásárolj drogot. Oszd meg másokkal. Lopj 

autórádiókat, és add el őket. Szokd meg, hogy van pénzed. Vedd 

rá a pénzzel a csajokat, hogy elmenjenek veled. Verd be a buli 

szépfiújának arcát. Állj össze egy lánnyal a társadalmi osztá-

lyodból, az sem baj, ha csúnya. Smárolj vele. Dugd meg, ha tu-

dod. Mondd el a barátaidnak, mit csináltál, ha nem is csináltad 

meg. Érd el, hogy a szüleid vegyenek neked egy új kocsit. Hagyd 

ott a csúnya csajt. Menj a fővárosba, és kezdj el tanulni a sza-

kon, amit apád választ neked. Vedd le annyi pénzzel, amennyi-

vel lehet. Tanulj keveset. Rúgj be. Szívd el és szívd föl az összes 

szemetet, amit csak találsz. Dugd meg azt, aki épp akad. Híresz-

teld, hogy van pénzed. Verd be a buli szépfiújának arcát. Hasz-

náld ki az embereket. Nézd le a csírákat. Tanulj apádtól. Figyelj 

oda jobban a nagybátyádra, aki a kormánynak dolgozik. Keress 

magadnak gazdag barátnőt. Hallgass anyádra, ő tudja, ki való 

hozzád. Fejezd be a tanulmányaid. 

Felejtsd el a verekedéseket. Ne tegyél tönkre több kocsit. 

Használj kevesebb drogot. Tedd rendbe a hajadat. Viselj nyak-

kendőt. Dolgozz ott, ahova a nagybátyád beoszt. Keress magad-

nak pártfogót. Tedd, amit mond. Kövesd mindenhová. Baszo-

gasd mindig a kisebbeket. Zúzd be a képüket. Lépj be egy ban-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escupe, araña, grita y traga tierra. Encuentra un protector. 

Haz lo que te diga. No te le despegues. Jode siempre a los 

pequeños. Rómpeles la boca. Entra a una pandilla. Maltrata, 

sé agresivo, no tengas miedo. Ráspate las rodillas con la bici-

cleta. Mata iguanas. Pégale candela al monte. Orínale la ca-

ma al vigilante de la construcción. Quiébrale los vidrios al 

vecino. Dale con el palo al perro callejero. Espíchale los cau-

chos a los carros de los estacionamientos. Sácale dinero a tu 

madre. Si no te da, quítale de la cartera. Dile a tus amigos lo 

que has hecho. Repite conmigo «todos los pobres son mier-

da, todos los negros son mierda». Cállate si tienes familiares 

pobres o negros. Ignóralos, desprécialos. Aprende a decir 

mentiras. Haz creer a tus padres que te maltrata la maestra. 

Culpa a tu madre, frente a la maestra, de tu pobre desempe-

ño. Envidia, pon tus mierdas sobre los otros. Nunca mires 

para adentro. Maltrata a los pendejos. Haz que la gente se 

pelee. Sé violento. Practica kárate. Mantente a la moda. Cui-

da tu corte de pelo. Emborráchate. Aprende a bailar. Rómpe-

le la cara al bonito de la fiesta. 

Cógete a la mujer de servicio. Dile a tus amigos lo que 

has hecho. Llévate escondido en la noche el carro de tu ma-

dre. Quítale plata y vete de putas. Compra drogas. Compár-

telas. Roba reproductores de carro y véndelos. Acostúmbrate 

a tener dinero. Cógete a las changas mostrándoles el dinero. 

Rómpele la cara al bonito de la fiesta. Empátate con alguien 

de tu clase social, aunque sea fea. Métele mano. Cógetela si 

puedes. Dile a tus amigos lo que has hecho, aunque no lo 

hayas hecho. Haz que tus padres te compren un carro nuevo. 

Deja a la tipa fea. Vete a la capital a estudiar la carrera que tu 

padre elija. Sácale todo el dinero que puedas. Estudia poco. 

Emborráchate. Fuma y esnifa toda la mierda que encuentres. 

Cógete a quien se resbale. Haz saber que tienes dinero. Róm-

pele la cara al bonito de la fiesta. Utiliza a la gente. Desprecia 

a los pendejos. Aprende de tu padre. Fíjate mejor en tu tío, el 

que trabaja con el gobierno. Búscate una novia rica. Escucha 

a tu madre, ella sabe quién te conviene. Acaba la carrera. 

Olvídate de las palizas. No destruyas más carros. No te 

metas tanta droga. Acomódate el pelo. Usa corbata. Trabaja 

donde te ponga tu tío. Encuentra a un protector. Haz lo que 

te diga. No te le despegues. Jode siempre a los pequeños. 

Rómpeles la boca. Entra a una pandilla. Maltrata, sé agresivo, 
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dába. Verekedj, legyél agresszív, ne félj semmitől. Vegyél egy 

nagy autót. Keresd a gyors hasznot. Építs ki kapcsolatokat a 

kormányban. Indulj egy közbeszerzési pályázaton. Kend meg 

azt, akit kell. Kamatoztasd a kapcsolataidat, ne vesztegesd az 

időt. Házasodj meg. Szerezz egy hatalmas lakást apósodéktól. 

Alapíts céget. Vegyél föl banki hiteleket. Kend meg azt, akit kell. 

Vidd csődbe a vállalkozást. Vegyél egy nagy házat. Szaporodj. 

Kezdj motorokat árulni. Moss tisztára narkódollárokat. Vegyél 

külföldi kocsit. Nyiss számlákat külföldön. Tarts szeretőt. Építs 

bevásárlóközpontot. Moss tisztára narkódollárokat. Szállj be a 

résztulajdonolt ingatlanok piacába. Moss tisztára narkódolláro-

kat. Hagyd félbe a projektjeidet. Vidd csődbe a vállalkozást. 

Kezdj el újra a kokózni. Hagyd ott a feleséged, és lépj le a 

modellel. Bérelj luxusapartmant. Rúgj be. Járj minden este bu-

lizni. Veszekedj a gyerekeiddel. Vonj le a zsebpénzükből. Nyiss 

éttermet. Hanyagold el. Vidd csődbe. Nézz más üzlet után. Fi-

gyeld, hogyan csukják be előtted a kapukat barátaid. Fenyegesd 

őket, sértegesd őket, átkozd őket. Add el a külföldi kocsid. Szív-

jál annyi kokszot, amennyit csak tudsz. Ne adj több pénzt a gye-

rekeidnek. Költsd el a maradékot. Lépd túl a kártyáid hitelkere-

tét. Kérj kölcsön. Add el az aranyórádat. Nézz pornófilmeket, 

most, hogy már nem tudod megfizetni a nőket. Keress munkát. 

Dolgozz rosszul. Fogadd el az elbocsátás feltételeit. Tedd tönkre 

magad. Betegedj meg. Felejtsd el a családod, akik nem szeretnek 

téged. Halj meg magányosan, de halj már meg végre, mert lejárt 

az időd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

no tengas miedo. Compra un carro grande. Busca la ganan-

cia rápida. Relaciónate con gente del gobierno. Persigue 

algún contrato público. Mójale la mano a quien convenga. 

Mueve tus contactos, no pierdas el tiempo. Cásate. Sácale a 

tus suegros un tremendo piso. Abre una empresa. Pide prés-

tamos bancarios. Mójale la mano a quien convenga. Quiebra 

la empresa. Cómprate una casa grande. Reprodúcete. Monta 

una venta de motos. Lava narcodólares. Compra un carro 

importado. Abre cuentas en el extranjero. Busca una amante. 

Construye un centro comercial. Lava narcodólares. Entra en 

el negocio de la multipropiedad. Lava narcodólares. Deja a 

medias los proyectos. Quiebra la empresa. 

Regresa a la coca. Deja a tu mujer y lárgate con la mode-

lo. Alquila un apartamento de lujo. Emborráchate. Vete cada 

noche de fiesta. Pelea con tus hijos. Recórtales el dinero. 

Monta un restaurante. Desatiéndelo. Quiebra. Busca otros 

negocios. Mira cómo los amigos te cierran las puertas. Ame-

názalos, insúltalos, maldícelos. Vende tu carro importado. 

Esnifa toda la coca que puedas. Deja de pasarle dinero a tus 

hijos. Gástate lo que te queda. Sobregira las tarjetas de crédi-

to. Pide dinero prestado. Vende tu reloj de oro. Usa películas 

porno ahora que no puedes pagar mujeres. Empléate. Traba-

ja mal. Acepta las condiciones del despido. Arruínate. Enfér-

mate. Olvida a tu familia, que no te quiere. Muere solo, pero 

muere ya, porque se te ha acabado el tiempo. 
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