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Ilang adik pa ang dapat mapaslang 

Sa ngalan ng katarungan? 

Ilang buhay pa ang dapat masayang 

Sa ngalan ng kapayapaan? 

Ilang bundok pa ang dapat patagin 

Upang bansa’y paunlarin? 

 

Ang sagot kaibiga’y wala sa hangin lang 

Ang sagot kaibiga’y nasa paglaban 

 

Anong aral pa ang dapat makamtan 

Upang tayo’y matauhan? 

Ilang masaker pa ang dadanasin 

Upang diwa ay gisingin? 

Ilang Lumad pa ang dapat mapaslang 

Bago sila mapakinggan? 
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Ang sagot kaibiga’y wala sa hangin lang 

Ang sagot kaibiga’y nasa paglaban 

 

Ilang rali pa ang dapat itanghal 

Upang mamulat ang hangal? 

Ilang minahan ang dapat pigilan 

Upang katutubo’y damayan? 

Ilang daing pa ang dapat isigaw 

Upang paglaya’y matanaw? 

 

Ang sagot kaibiga’y wala sa hangin lang 

Ang sagot kaibiga’y nasa paglaban 

 

Ilang bangkay pa ng OFW 

Ang kailangang iuwi dito? 

Ilang Pinoy pa ang dapat lumisan 

Magpaalipin sa bansang dayuhan? 

Ilang dasal pa ang dapat usalin 

Upang ang baya’y gisingin? 
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 Kawíng                                                                                                                          Tomo 1 Bilang 2 

Ang sagot kaibiga’y wala sa hangin lang 

Ang sagot kaibiga’y nasa paglaban 
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