
Ang Akala Nila!Ang Akala Nila!Ang Akala Nila!Ang Akala Nila!Ang Akala Nila!

Ka Joel – Domingo Llantos Jr.Ka Joel – Domingo Llantos Jr.Ka Joel – Domingo Llantos Jr.Ka Joel – Domingo Llantos Jr.Ka Joel – Domingo Llantos Jr.

Mula pagkabata’y nililok ka na ng
kilusan

Binigyang hugis ang katawan at isipan

Na dati ay alipin ng kahirapan at
kamangmangan

Pinanday ang iyong paninindigang

Bumalikwas at likhain ang kinabukasan

At ngayon ikaw na ang nagbibigay
hugis

Sa mga pirasong kahoy na sabik

Sa bawat galaw ng sundang

Sa paghulma at pagtransporma

Ng luma tungo sa panibagong likha

Nang ika’y kanilang paslangin

Akala nila’y natapos na rin

Ang pag-ukit ng mandirigma

Ang hindi nila alam ay hindi lang kahoy

Ang iyong hinulma

Kundi isipan at diwa ng maralitang
masa

Na syang mapagpapatuloy

Ng iyong nililikhang kinabukasan



Ka Irish – Jaypee MatimtimKa Irish – Jaypee MatimtimKa Irish – Jaypee MatimtimKa Irish – Jaypee MatimtimKa Irish – Jaypee Matimtim

Pinatunayan mong hindi sa
‘mabubulaklak na salita’

Sumisibol ang bagong lipunan

Kundi sa walang humpay na paggawa

At ng buu-buong pag-aalay

Ng buhay sa digma

Wala mang mga kataga

Dumadagundong ang sigaw ng
paglaya

Sa bawat mong kilos at dahilan ng
pag-aambag

Hinihilom ng iyong mga kamay

Ang lagutok ng butong pinarupok ng
panahon

Pinapalis ng iyong mga haplos

Ang lamig na nananahan nasa likod

Nang ika’y kanilang paslangin

Akala nila’y natapos na rin

Ang paghilot ng iyong mga kamay

Ang hindi nila alam ay hindi lang punto

Ng organo ng katawan ang iyong
pinapaaktibo

Hinaplos mo  rin ang kalooban

Ng mga tulad mong anakpawis

Na siyang magpapatuloy sa paghilom

Sa mga butong nalinsad at muling
binuhay na Qi1

Na higit na magpapasulong sa
rebolusyon!

Ka Jhony -  Manuel AdolKa Jhony -  Manuel AdolKa Jhony -  Manuel AdolKa Jhony -  Manuel AdolKa Jhony -  Manuel Adol
Buong tapang kang tumugon sa
hamon

Ng paglalakbay sa dilim

Nang ang iba’y masilayan ang liwanag

Hindi mo inalintana ang mabatong
daan

Nilagpasan ang bawat subasco2

Natutunan mong kaibiganin

Ang dagat at habagat

Sinalubong mo ang mabagsik na latay
ng araw

Ang buhos ng ulan, ang dulas sa
lakaran

Nang ika’y kanilang paslangin

Akala nila’y natapos na rin

Ang paglalakbay ng mandirigma

Ang hindi nila alam ay may tatangan

Sa iyong naiwanan

May mga paang sasagupa sa
pagragasa

Ng alon at ng baha

May mga panibagong kaibigan

Ang abid3 at ang amihan

Na siyang magpapatuloy ngayong gabi

Nang ang silahis ng bukas ay masilip



Isa, Dalawa, Tatlo

Daan, Libo

Ilan na nga ba kayong kanilang
ibinuwal?

Akala yata nila’y mapupugto ng tingga

Ang tibok ng nagrerebolusyong puso

Ng rebolusyong titibok sa marami
pang puso

Akala yata nila mapapayapa ng punglo

Ang sigwang rebolusyon

Ang mundo ng kwento

Ang kwento ng mundo

Akala yata nila mapipigil ng dahas

Ang punla ng sanlibong himagsik

Ng sanlibong naghimagsik upang
maaipunta ang bagong bukas

Huli na sila

Pagkat ang ugat ng pakikipaglaban

Ay kaniig na ng lupa

Dumadaloy na sa mga sapa

Ang agos ng diwang nais lumaya’t
magpalaya

Kinakanlong ng kagubatang
mapagkalinga

Huli na sila

Pagkat hindi mapipigil ng kanilang mga
baril

Ang apoy ng makatarungang digmaan

Ang digmaan para sa katarungan

At sa daluyong ng sanlaksang inaapi

Sila ay mangingilabot

Sila ay manginginig

Sa husgado ng kasaysayan

Kanilang haharapin ang mamamayan

Pagbabayaran ang bawat punglong
pumatay

Sa tatlo, walo, libong anakpawis

Hindi nila maitatanggi ang tilamsik ng
dugo

Sa kanilang mga medalya’t parangal

Sila’y  mangingilabot

Sila’y manginginig

Sa talim ng karit na akala napapurol

Sa lakas ng maso na akala ay nadurog

Sa kasaysayang nagluwal sa
mamamayan

Sa mamamayang nagluwal ng
digmaan

Ngayon sa digmaang magluluwal ng
bagong kasaysayan

Qi – Enerhiyang dumadaloy sa katawan

Subasco – Malakas na alon sa karagatan

Abid – Gipaw. Pagdagsa ng mga isda pagkatapos ng
habagat


