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  Iztırap candan bezdirir, geceler bir senedir

 Sen gel de, dert çekene sor; kıymetini sıhhatin

 Yatak çakıl, yastık diken; her kıl kökü kenedir

 Sen gel de, dert ehline sor, kıymetini sıhhatin

 Sağlık yanında teneke, gibi kalır som altın!

        

 Her nefeste tam iki can, borcun olur Rabbine

 Tek bir hücre kanser olsa, tabiplerin haddi ne

 Hazırlık gör, değerlendir; yazık etme kendine

 Sen bir de, dert ehline sor, kıymetini sıhhatın

 Ne huzur kalır, ne hazzın; ne hünerin sanatın!

 Ne denli aciz, çaresiz; olduğunu anlarsın

 Hep boş yere geçirdiğin, anlarına yanarsın

 Nimetler zahmete döner, yaran sızlar, kanarsın

 Hele bir dert çekene sor, kıymetini sıhhatın

 Hademeyi hekim sanır: "Nolur beni sağaltın!.."

 Kardeş, çocuk, bakmaz olur; eşin bile usanır

 Pişmanlık fayda etmez ya, zalim nefsin uslanır

 Beyninde kan pıhtılaşmış, röntgen bakan ur sanır

 Sen bir de dert ehline sor, kıymetini sıhhatın

 Haydi dostum, değerlendir; her saniyen, saatın!
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 Şifa bulup ayaklansan, malesef unutursun...

 Daha ömrüm çoktur diye, gönlünü avutursun

 Gaflet, şehvet haplarıyla; kendini uyutursun

 Sen bir de, can çekene sor; kıymetini sıhhatın

 Merak edip öğrenmedin, manasını sıratın!

 Ölümsüz can ruhundadır; sanma kanda, kastadır.

 Ne umarsın doktor beyden; o da manen hastadır.

 İman ahlaktan koptukça, bütün toplum yastadır

 Sen gel de, dert ehline sor; kıymetini sıhhatın

 Hala nefse, aldanırsın, yav kaç kere sınadın!

 Varlığında, sağlığında; Hak'tan taraf olmadın

 Mazlumları dert edinip; hem gayretle dolmadın

 Zalimlere arka çıktın; utanıp ta solmadın

 Sen şimdi gel, pişmana sor; kıymetini sıhhatın

 Dindar geçinip masona; oy verip de, sağ attın!

 Milli Çözüm, şimşek olsan; yıldırımlar yıldırmaz

 Gavur kafa, baş örttürmez, namaz niyaz kıldırmaz

 Böyle zalim gidişattan, hangi vidan çıldırmaz

 Sen gel de dert çekene sor; kıymetini İslamın

 İslam çıkmış, canavarı; insan olmuş insanın!
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