
  جشن شكوفايي                 
  

  گل كرده فصل جواني    بـرساحل مهـرباني 

  درباغ هستي شكفته   يك لحظه ي آسماني 

  وقت اطاعت رسيده     عطـر عبادت وزيـده

  در كوچه باغ تبسم     گلهاي شادي دميده

  درچشمه دل وضوكن پس جانب كعبه روكن

  هم دل به آيينه بسپار    هم باخداگفتگوكن

  در خلوت خودخداگو   آن مهربان را ثنا گو

  حرف دلت راغزل كن   بي پرده با آشنا گو

تارنگ ايمان بگيري   خوي شهيدان بگيري 

  باغ قرآن بگيريدر  يك خانه ازجنس ايمان

  تا در مسير جواني       قدر خودت را بداني

   2جشن شكوفايي تو      گل كرده با مهرباني
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