
  جانم مثل دارمت می  دوست       مدرسه ، مدرسه اي گلستان
  صبح هر روز اي مهربانم       من به آغوش تو می شتابم

  )2}( تا بیاموزم در تو دانش           می شتابم به سوي تو با شوق {

 )2}(با تالش فراوان و کوشش           تا که راه سعادت بجویم {
  هرگز از پا نیفتم هراسان       از فراز و نشیب و خم راه

  دور دور است از من فراوان           تنبلی، سستی و نا امیدي

  پرتو علم آموزگاران             غنچه اي هستم امروز اما
  گل شوم بهر فرداي ایران      می دهد گرمی و نور تا من
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