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 آه می کشم تو را ، با تمام انتظار {

 )2} ( پر شکوفه کن مرا ، اي کرامت بهار

 انتظار ، صف به صف نشسته اند در رهت به
 )2( کاروانی از بهار ، کاروانی از شهید

 کاروان مسیر در ،  اي بهار مهربان

 )2( گل بپاش و گل بپاش ، گل بکار و گل بکار
}هره هاي بی نشاندسته دسته گم شدند ، ز 

  )2( }تشنه تشنه سوختند ، نخل هاي روزه دار 
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