
  اي گل خوشبوي خدا      عاشق دیدار تو ام        صادق و بی رنگ و ریا         یاور و دلدار توام
  اي گل من       سرور و آقاي منی          رهبر و موالي منی         

  تا آسمونت میپرم    مثل کبوتر میشم و      با جون و با دل میخرم            نداي آسمونی تو
  اي گل من     تا این که روتو ببینم      میام رو ابرا می شینم        

        دوباره بارونی میشه      چشام بهونه میگیره       دلم چراغونی میشه       وقتی صداتو میشنوم  

  یه دنیا راز می دونم      توي سکوتت آقا جون      راز و نیازه میدونم       تو هر نفس که میکشی
  براي تو دعا کنم      دستامو باال بگیرم          برم خدا خدا کنم       میخوام که تا آخر عمر  

  اون از دلم خبر داره        چون میدونه دوست دارم        تو رو واسم نگه داره     بگم خداي مهربون
     فرمان بدي فرمان برم     هر چی بگی گوش میکنم       تویی یگانه رهبرم     میخام بگم آقاي من  

  آیندمونو میسازم      با علم و دانش و تالش   شما بگید جون میبازم     بسیجیم به عشقتون
     بدرقه ي راه منه        دعاي تو پشت سرم         همیشه همراه منه         نگاه مهربون تو  

  قوي و محکم میکنه      انگیزمو امیدمو    دلهرمو کم میکنه       حرفاي پر امید تو
  خامنه اي رهبر ماست     کور بشه چشم دشمنا       دست خدا بر سر ماست        تا دم آخر میخونم  

  اي گل من        هم دل و هم راز تو ایم      ما همه سرباز تو ایم 
      اي گل خوشبوي خدا      عاشق دیدار توام         ساده و بی رنگ و ریا       یاور و دلدار توام

  اي گل من     سرور و آقاي منی         رهبرو موالي منی
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