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  توست  روي  مشتاق     عاشقان  چشمان
  توست  در جستجوي    شهید  کهکشان  یک

 خواند تو را بلند      هر نماز  مادر به
 دردمند  با قلب        باراشک  با چشم

 ما  ورد زبان     هست  همیشه  نامت

 ما  کهکشاندر         مهربانترین  اي
 انتظار  آغوش    است  گشوده  عالم

 )2( بهار  آخرین  اي    امید  آخرین  اي

 آبها  روح  اي     ایم ما با تو زنده
  ، بیا دیگر، بیا       شویم می  پژمرده
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