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Birtakım “çaresiz plancılar”  var.  
Köylü kurnazı, yüzsüz (cahil cesuru), cazgır – cerbeze tipler. 
Menfaatlerinin esiri olmuş… İdeolojik gösterişçi, yüzeysel sahtekarlar.  
Alt kültürden, kenar mahalleden, alt gelirden gelen paçozlar. 
Beylik bulsa önce babasını asacak… görgüsüz tipler.  
Yıkanmayı gusül abdestinden ibaret gören…pislik tipler.  
Parmağının ucunda peynir görse mandıram var zannedenler. 
Torpille aldığı kamu bankası kredisini, babasının parası sananlar.  
Haramdan kazandığı parayla lüks jip alıp…karısına – kızına kasılanlar.  
Hani babasının “paşa olamazsın demedik oğul adam olamazsın” dedikleri.  
Dün dilenirken, bugün darı ambarına düşmüş medya leşkerleri.  
Para için babasını…kızını satmaya hazır işadamı bozuntuları.  
Hayatı yalanına kefiye aramakla geçen yandaş yavşaklar. 
Düne kadar her istediği verilen yol arkadaşlarına, Çin işkencesi yapanlar.  
Her başı sıkıştığında en yakınlarına “bizi aldattılar” diye kazık atanlar.  
Namazda hırsızlık, Oruçta yalancılık, Hacda ahlaksızlık düşünen adiler.  
Hayatta hiçbir iş başaramamış; korkak, kompleksli zavallılar.  
İnsafsız avcıya hizmet etmekten zevk alan köpekler.  
Karısının başındaki örtüyü gösterip…bu masum milletin oyunu çalanlar.  
Evliyayı, enbiyayı, tertemiz İslamı…Her türlü pisliğine perde yapanlar.  
Milletin hayır hasenat hislerini istismar edip servet yapanlar.  
Her gün ne yapsak da devleti, milleti soyup… yolumuzu bulsak diyenler.  
Vasıfsız, bilgisiz, beceriksiz, dikkatsiz ehlikeyif eşek sıpaları 
Abdestsiz namaz kılanlar… Oruçsuz iftar açanlar, Allah görmez sananlar.  
Uçkur düşkünü, tatminsiz, seks manyağı, karmaşık sapıklar. 
Saklayamadıkları pislik ve günahlarına Dini fatura uyduranlar.  
Bu dünya imtihanını kaybetmiş, apaçık cehennemlikler.  
  SİZİN YÜZÜNÜZDEN  
 Koca bir millet diken üstünde 
 Gece kalkıp haber kanallarına bakıyoruz… bir bela var mı diye.  

Her sabah korkuyla uyanıyoruz.  
Koca bir millet yay gibi gergin 
Herkesin gözü televizyonda kulağı radyoda  
Herkes her an “yeni bir bela” bekliyor. 
Sizin gibilerin milleti memleketi getireceği yer burası 
İnsanlar birbirine düşman kesildi. 
Kimse size sevdiğinden oy vermiyor. 
Düzeni bozulacak… çok daha beter olacak korkusuyla oy veriyor.  
Kendinize gelin… Yaratıldığınız fıtrata dönün. 
Allah hala size nefes aldırıyorsa… Bunu tövbe fırsatı bilin  
Eyy utanmaz, arlanmaz, Allah’a inanmaz tipler. 
Aklınızı başınıza toplayın. 
Bu dünya kimseye kalmamış. 
Bari milleti bir de savaşa sokup per perişan etmeyin.  
 
Eyy zalim avcıya hizmetten zevk alan köpekler. 
Aklınızı başınıza toplayın. 
Arkanızdan gelecek kuşakların bedduasını almayın.  
DİKEN ÜSTÜNDEYİZ …Vesselam. 


