
 با یک جهان تصویر زیبا           در پیش چشمانم کتابی است
 تصویر رود و کوه و دریا        تصویر باغ و دشت و جنگل

 با صد هزاران نقش و صد رنگ        شمانم کتابی استچدر پیش 

 نقش درخت و چشمه و سنگ        نقش گل و برگ و شکوفه
 در واژه هایش می زند اوج             تصویر پاك زندگانی

 تا خورشید تا موج از خاك       هر جا که می افتد نگاهم

 هر حرف آن یک کهکشان است       هر نقطه آن یک ستاره است
 هر صفحه اش یک آسمان است       آن یک دشت و دریاستسطرهر

 یک جاي آن نقش بهار است          یک جاي آن نقش زمستان

  )2(این دفتر پروردگار است        این نقش ها نقش جهان است
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