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 ماحصل آموخته اهیم را تقدیم می کنم هب آانن هک مهر آسمانی شان آرام بخش آالم زمینی ام است

 هب استواررتین تکیه گاهم،دستان رپمهر پدرم

گاه زندگیم،چشمان سبز ماردم  هب سبزرتین ن
 

 ان را سپاس نتوانم بگویم.هک رههچ آموختم رد مکتب عشق شما آموختم و رههچ بکوشم قطره ای از ردیای بی کران مهربانیت

 امروز هستی ام هب امید شماست و فردا کلید باغ بهشتم رضای شما
 

شتم ات هب خاک پایتان نثار کنم، هر باشد هک حاصل تالشم نسیم گوهن غبار خستگیتان  آوردی گران سنگ رت از این ارزان ندا

 را زبداید.
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