
  ه هایش زیباستخند          مثل یک صبح بهار
  مادر من دریاست         مادرم دشت گل است

  مثل عطري خوشبوست        حرفهاي پدرم{

 )2} ( روشنی ها از اوست       پدرم خورشید است
  بچه ها جاي گل اند      خانه ما باغی است{ 

 )2} ( باغبانهاي گل اند        پدر و مادر من

  مهر و وفاست ي خنده         گرمی خانه ما{
  )2} (زندگانی زیباست        زندگانی آرام
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