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Sabırla koruk helva, tohum meyva olacak

  

Mihnet, nimet gibidir; hakikat aşığına

  

Bilgi hikmet havuzu, damla damla dolacak

  

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

  

Gayret azimet yoksa, çıkma Hak yarışına!

  

  

Şikâyet etme sakın, sıkıntı çektiğini

  

İlahi kanun budur, bulursun ettiğini

  

Emeğin boşa gitmez, biçersin ektiğini
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“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

  

Daha çok çaba lazım, hedefe varışına!

  

  

Zehirlenen vurulmaz, çün sabaha sağ çıkmaz

  

Kömür kolye yapılmaz, ıspanaktan yağ çıkmaz

  

Kabaktan tokmak olmaz, çalı diksen bağ çıkmaz

  

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

  

Uğrayan iflah olmaz, mazlumun kargışına!

  

  

Medyanın hipnozuyla, beyinleri yıkanmış

  

Aynen “bakar-kör” olmuş, basireti tıkanmış

  

Sürü kalabalıklar, ruhsuz yola çıkanmış
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“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

  

Armut aşılanır mı, üzümün arışına?!

  

  

Bir gram altın çıkar, bir ton maden molozdan

  

Savaş atı olur mu, güzel öten horozdan

  

Vaaz verip ağlıyor, organize SOROS’dan

  

Sen evliya bakarsın, salata turşusuna

  

Tiyatro oyuncusu, Holywood çarşısına!

  

  

Altın suyuna batmış, ayarı düşük bakır

  

İman vicdan çürümüş; kafatası tam takır
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Hidayeti kararmış; duymazlar, boşa haykır

  

“Ne doğrarsan aşına, o gelir kaşığına”

  

Münafıklar aldanır, gavurun barışına!..

  

  

Dinini rüşvet sunan, tam hıyanet ehlidir

  

Namusunu satanlar, bunlardan şereflidir.

  

Riyakârlık yapanlar, hep dünya hedeflidir

  

Allah kalbine bakar, kim gelse karşısına

  

Önem vermez yüzüne; esmere sarışına!..

  

  

Kimi marazlı Marksist, kim münafık liberal

  

Şeytan BÜYÜK KULÜP’te, masonlardan haberal
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Sağcı solcu figüran, SİYONİZİM santral

  

Hepsi İslam’dan korkar, dayanmaz kar ışına

  

Güneş doğmasın ister, yarasa tanrısına!                                                             
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