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 شــیـران خــاك فــرزنـد           مـا بـــچـه هـاي ایــران

  جان و دل از داریم دوست          ایــن مــرز پـُر گـهـر را 
  سـخـاوت آســمـان یـــک            در قـــلـــب مـــردم مـا
  جان و دل در است جـاري            مــهـر و مـحـبت و عشق
  ایــران پـــاك خــاك در          آري چنین است زندگی 

  مـن عـشـق یــعـنـی وطــن        وطـن یـعـنـی روح مــن{ 
  )2} ( مــن جــان از بــهــتــر اي       سازمت با دست خود مـی

  مـا وام دار عـشـقیـم در مـحضر شهیدان
  آنـانـکه جـان شیرین کردند نثار ایـران

  ن گلستان روشن تر از همیشهفرداي ای
  نت و تـالشِ مـا بـچـه هـاي ایـرابـا هـمـّ
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