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 باغی پر از گل هاي زیبا       باغی است قرآن، سبز و خرم

 نوري است، نور جان و دل ها      هر سوره بر گلبرگ هایش

 صد قصه دارد خوب و شیرین      در باغ سبز آیه هایش

 در سینه ها گل هاي رنگین      او با زبان قصه کارد

 )2(  گل هاي آزادي و ایمان     گل هاي زیبا از محبت 

 )2( گوید فراوانبا ما سخن      ز دوستی ها، روشنی هاا

 صد قصه دارد مثل مریم   آري به باغ آیه هایش

 اصحاب کهف و نوح و آدم    مثل ثمود و عاد و یوسف

 اما همیشه جاودانه     او چون بهاري هست خرم

  پژمرده هرگز در زمانه      گلبرگ سبز او نگردد
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