
     ندگی یعنی عبورز،  زندگی یعنی تالش
  تا رهایی تا سرور ،   رفتن از خود تا خدا

 بر تالش و دانش و سازندگی     زندگی یعنی درودي بی کران

 زندگی یعنی خدا را بندگی    زندگی یعنی تکاپویی مدام
   هم نشینی هم رهی ، هم صدایی هم دلی{ 

 ) 2(}  شاد شاد از غم تهی ، سینه لب ریز از صفا

 کوه باشی سرفراز،  باد باشی بی قرار  
  جنگلی پر رمز و راز ،  آسمان باشی بزرگ

    یک سالم دل نشین ،  زندگی یعنی سالم
  یعنی همین  زندگی ،  پاك و بی پیرایه شاد

 هم نشینی هم رهی ، هم صدایی هم دلی{ 

 )2} ( شاد شاد از غم تهی ، سینه لب ریز از صفا
 جلوه ي هم در نظر،  شور و هم گامی به سر

  عشق و ایمان بال و پر ، آسمانی پیش رو

  رو به فردا با نگاهی پر امید،  یعنی قدم برداشتن زندگی 
  زندگی یعنی پیام یک شهید ، زندگی یعنی نمازي دل نشین

 هم نشینی هم رهی ، هم صدایی همدلی{ 

  )2} ( شاد شاد از غم تهی، سینه لبریز از صفا 
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