
 یک آیه از حرف خدا را        هر وقت می خواهم بخوانم
 باغی پر از گل هاي زیبا        ر دست من می روید انگارد

 بر روي گل ها می نشیند         چشمان من چون شاپرك ها

 بویی از آن گل ها بچینند          انگار می خواهند آن ها
 گنجشک قلبم می زند بال         در آسمان سبز قرآن

 سبک بال از بال گنجشک          رنگین کمانی می شود باز

 روي چشمهایم در پیش         وقتی که قرآن می شود باز
 مثل پرستو می گشایم          من بال هاي شادي ام را

 پربار تر از هر کتاب است        قرآن براي من همیشه
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