
  

  

  

 

     

  واليت عشق

  چشم تمومه كائنات سوي عنايت علي   رهبر ما خامنه اي تحت حمايت علي

  2تحت حمايت علي  چشم تمومه كائنات سوي عنايت علي رهبر ما خامنه اي

  2وارث خونهاي پاك واز خميني يادگار      2رهبرفرزانه ما اي علي روزگار 

  ياعلي جان مقتداي من تويي    مقتداي من تويي                       2ياعلي جان 

  2رهبر من                             مرجع من                           پيشواي من تويي   

  2مثه حيدردلت ازامت خودخسته بشه  2ماديگه نميگذاريم دستاي توبسته بشه

  3آخه تو چهره توتصويرحيدر ميبينيم    2مثه سلمان وابوذر در خونت ميشينيم

 2عكس خميني ميبينيمتوي چهره علي 2ذاتاهرچي ميخوان بگن ولي ماهمينيمب

  2ميشهاگه توگريه كني زخم دالكاري        2وقتي توحرف ميزني اشكاي ماجاري ميشه
  

  2تادم آخر باهاش همه بسيجي بمونيم         2رفقابيايدباهم قدرعلي روبدونيم

  2باهمه سختياماسرميكنيمخون تورگهامون هديه به رهبر ميكنيم پاي عشقش 

  2تادم آخر آقا توسينه هامون ميمونه        2حرف توبراي ماحرف امام زمونه 

  حرف توبراي ماحرف امام زمونه تادم آخرآقاتوسينه هامون ميمونه

  واليت عشق

  شم تمومه كائنات سوي عنايت علي   رهبر ما خامنه اي تحت حمايت علي  چ

  2تحت حمايت علي  علي رهبر ما خامنه اي چشم تمومه كائنات سوي عنايت

  2وارث خونهاي پاك واز خميني يادگار       2رهبرفرزانه ما اي علي روزگار 

  مقتداي من تويي             ياعلي جان مقتداي من تويي               2ياعلي جان 

  2پيشواي من تويي      رهبر من                             مرجع من                        

  2مثه حيدردلت ازامت خودخسته بشه  2ماديگه نميگذاريم دستاي توبسته بشه

  3آخه تو چهره توتصويرحيدر ميبينيم    2مثه سلمان وابوذر در خونت ميشينيم

  2عكس خميني ميبينيمتوي چهره علي  2بذاتاهرچي ميخوان بگن ولي ماهمينيم

  2اگه توگريه كني زخم دالكاري ميشه      2توحرف ميزني اشكاي ماجاري ميشهوقتي 

  2تادم آخر باهاش همه بسيجي بمونيم         2رفقابيايدباهم قدرعلي روبدونيم

  2خون تورگهامون هديه به رهبر ميكنيم پاي عشقش باهمه سختياماسرميكنيم

         2تادم آخر آقا توسينه هامون ميمونه        2حرف توبراي ماحرف امام زمونه 

   حرف توبراي ماحرف امام زمونه تادم آخرآقاتوسينه هامون ميمونه
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  3ره توتصويرحيدر ميبينيمآخه تو چه    2مثه سلمان وابوذر در خونت ميشينيم

   2عكس خميني ميبينيمتوي چهره علي  2بذاتاهرچي ميخوان بگن ولي ماهمينيم
  2اگه توگريه كني زخم دالكاري ميشه      2توحرف ميزني اشكاي ماجاري ميشهوقتي 

  2تادم آخر باهاش همه بسيجي بمونيم         2رفقابيايدباهم قدرعلي روبدونيم

  2هبر ميكنيم پاي عشقش باهمه سختياماسرميكنيمخون تورگهامون هديه به ر
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   توبراي ماحرف امام زمونه تادم آخرآقاتوسينه هامون ميمونهحرف 
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