
 اي ناجی قلب بشر اي نایب صاحب زمان        اي رهبر آزادگان اي حامی مستضعفان

 من وفادار تو سرور و آقا         یار و دلدار تو          فرمان بردار تو        در راهت می مانم اي گل زیبا       سرمست از پیمانم قدرت را میدانم

 اي ماه تابانم عشق تو در جانم      زنده هستم از کرم تو      جان می بازم در قدم تو             گل می روید با تو بهارم      بردي از من تاب و قرارم

 دلتنگ آه تو سرور و آقا           یار و همراه تو            سرباز راه تو       اي گل زیبا آغاز و پایانم
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 زنده هستم از کرم تو             تو جان می بازم در قدم             گل می روید با تو بهارم        بردي از من تاب و قرارم

  من وفادار تو سرور و آقا       یار و دلدار تو      فرمان بردار تو         اي گل زیبا آغاز و پایانم          اي ماه تابانم عشق تو در جانم
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