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خدایا ، به خاطر تمام اوقاتی که در کنارم بودی و به خاطر تمام خطاهایی که اصالح کردی و به خاطر تک تک 

. ت خواهم بودرویاهایی که به واقعیت مبدل کردی وبه خاطر عشقی که به تو دارم، همواره سپاسگزار  


