
Mike Kosa, Mandirigma Makata Arkitekto
Mandirigma makata arkitekto ilabas ang husay
Buong tapang at talino mga imbensyon obra maystra
Na ikakalat ang masaywika mga tugma na tumatatak
Mandirigma makata arkitekto nag sama sama sa iisang mikropono
Mga imbenyon obra mys na ikakalat kemikal na mula
Saming bibig ngayon sumasambulat
Kailan man hindi mananalo ang kasinungalingan
Sa ka totohanan kahit ano ang pag pilitan mong
Gawin tirahin mo man ako ng ilang beses walang
Ibang maririnig kundi ang aming mga boses mga
Tinig na hindi malaman kung saan ng gagaling mga
Saloobin ng insipirasyon para tapusin ang kalaban
Saakin ay nag paratang ng mali isang bagsakan
Nag labasan ang mga makatang peke isa kaba saaking
Mga naka away bakit ba pinipilit baliktarin ang tunay
Na ng yari ako ang lumalabas na salbahe sa butahe
Ang mga kwento mo talubas sa mga tunay ng yare wala
Kang delakadesa hindi kaba nakukunsensya mga tinawag
Mong kaaway sabay kayong madidisgrasya bakit hinlaan
Bakit kay nag kukunwari masakit pero totoo
Mabibigo ka sa bawat sandali
Chorus
Aking kanta ay pinag isipan di
Pabara bara ang mga letrang nakakabit
Ay sintigas parin ng nara sige pumara baba
At bawal ang umangkas ako ang makata na
Magbibigay ng bagong bigkas mike kosa! ay nasa
Linya at handang tumayo upang bawiin ang kultura
Na inyong nilayo na kayang kayang sabayan tunug na
Dati o moderno gamit ang utak papel panulat bugang
Tinerno sa mikropono kahit walang pahinga adhikain
Ay dala hanggang sa huling hininga saaking mga kanta
Binuhos ko't binigay maturta man ang aking isip saking
Paglalakbay bitbit ang mga natutuan saaking pag sampa
At wala sa katangian ang pagiging lampa akoy hindi sumasang-ayon
Sa maling pananaw kami'y nag sama sama upang amin ng ibitaw ang! 
Chorus
Kayumanggi ang ipinag mamalaki naging
Lahi istilo kong tinatangi at ngayon handang ibahagi
Ang pinaka mapanugat palaraw ang tanging hawak handang
Sumalubong sumugot humugot buntong hininga ang dulot
Saluhin ang mga letrang gawa sa kongkretong biga lirikong
Binalangkas tumutusta mas pinag baga hanggang nasakin ang
Paniniwala papatunayan na mali ang inaakala kargado
Ngayon ang bala trinidad nag sama sama upang maipakita
Kung sino ang mga walang katumbas buong lakas sundalo ng
Kalsada isang mabigat na makata at si KAIN ang dapat mo lang
Gawin ay kung papano makinig bumilib sumunod at mag patangay
Sa aming tono maingat kong hinalo ang mga sangkap ay sinukat
Dinilaan pag sambulat ngayon ang lahat magulat
Chorus
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