1

ดอ มึอน, อึณ มึห ฆอน อู วี. ฆูณ อัน แฮะ ฮอต ยัม. อัน วี กอย โดบ มา อัน.
อัน ยี กราน กาเซา. มึห อู ซีแง, มา อัน ต็อห ดี อัน, “ ซี มูห แม ปี กราน กาเซา รึ ร.
อาตึร นี, โอว ดี จัร แม, แตห แม ฮาว ย็อง เอียง โอว มา แม นี.
แตห แม ฮาว ย็อง ดัว ดี โอว.”

2

แฮะ ฮอต, มา อัน มืร เอียง ฮับ แคง อึณโฌบ หลา,
แตห ฆอน อัน ฮาว เหรต ดี ย็อง.
ฆอน วี ตี, อัน จืร อายอน. ฆอน อัน ตี มืร โฆ็ง ฮาว เอียง มา อัน ตี.
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อัน บอ ฮาว ฌัม อู มืง. มืง ตี อัน จืร มืง ลอยลาย.
อายอน ตึอน มืร ตัห ฌัม กาง อาดา อู กาง.
อัน มืร ต็อห ดี ดา กาณา กาง ตี,
“โอว หมาณ ดี ตัม กาง แม นี, อึณ ปึ อน?”
ดา กาณา กาง วี ต็อห ดี อัน, “แฮะ ปึ อน, เซ แม ซี ตัม.”
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อายอน ปี วี ต็อห,
“ มาแล, เบ แกวะ แตห มาเอียน เบ โฮม เอียง มา โอว นี.
เซ มาเอียน เบ โฮม เอียง มา โอว นี, เบ กาดูห ดี ดัว มาเอียน ตี ดี โอว.”

ดา กาณา กาง วี ต็อห, “ อาว ลืก, เย ยอะ ดัว มาเอียน ตี ดี แม,
เซ มาเอียน เย บอ โฮม เอียง มา แม ตี.”
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แฮะ ฮอต, อึณ บอ ฌัม แคง หมึร กาแต ซึ อม,
ดา กาณา กาง เฆ ตึอน มืร, แฮะ ฮอต ปึ อน ดี อีด โตต.
อายอน ตึอน บอ ปรา ดี ดึห เอียง มา อัน ตึอน
บลึบ แคงโมต มาเอียน เฆ ตึอน. แฮะ ฮอต, อัน ปี วี ตัห อีด ปี บรี ม.

6

บอ ฌัม ปัน แคหณา ซีณวัห, อายอน ตึอน มืร วี ณึ งราง เหรต เอียง มา อัน ตึอน.
อัน วี ต็อห, “เหมา เอียง มา โอว ตึอน? โอว ทาง มาเอียน เบ แฮะ โฌะ โฮม.
โอว ดี เทว ดี ฮาว ยอด.” อัน มืร ฮาว ยอด,
อัน บอ วี ยึร เอียง มา อัน ตึอน ดึก ดี โมต มาเอียน. อัน วี ต็อห ดี เฆ,
“ตี, โอว แฮะ ต็อห, โอว โยว มาเอียน เบ โฮม. เบ โลว ดัว มาเอียน เบ ตี ดี โอว คา นี.”
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แฮะ ฮอต, เฆ วี ต็อห ดี อัน, “อาว ลืก, ดึห ฮาว ดี แม มาเอียน โดว ตี.”
อายอน ตึอน บอ ดึห ฮาว มาเอียน ตี โดบ อัน. อัน ปี วี ฮาว ตัม ปอ อู กาง.

กาง ตี ปี วี มึห ดูอี ยัม. อึณ ยี มูห ฆูณ เฆ อี แฮะ ยัม.
อายอน ตึอน วี ต็อห ดี เฆ, “โอว หมาณ ดี ตัม กาง เบ นี, อึณ ปึ อน?”
เฆ มืร วี ต็อห ดี อัน, “แฮะ ปึ อน.”
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มาแล, อายอน ตึอน วี ต็อห ดี เฆ, “เบ แกวะ แตห ฆูณ เบ โฮม มาเอียน โอว นี.
เซ ฆูณ เบ ฮี โฮม มาเอียน โอว นี, เบ โลว ดัว ฆูณ เบ ตี ดี โอว.”
เฆ มืร วี ต็อห ดี อัน, “อาว ลืก, เซ แม กอ ซี ปึ อน ฆูณ เย ตี.”
ปาย ตี, อึณ บอ ฌัม กาแต ซึอม. อายอน ตึอน บอ ปรา ดี ดึห มาเอียน อัน ตึอน,
กาบัก แมง อัน ฮับ แคง โมต ดูอี ยัม ตึอน.
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บอ ฌัม ปัน แคหณา, อายอน ตึอน มืร ณึงราง ปี บรี ม.
อัน ณึงราง เหรต มาเอียน อัน บอ ต็อห,
“เหมา มาเอียน โอว? อาว ดาน ฆูณ เบ แฮะ โฮม.
โอว ดี เทว ดี ฮาว ยอด.” “อัน มืร ฮาว ยอด. อัน วี ยึร มาเอียน ตึอน
แฮะ ดึก ดี โมต ฆูณ เฆ ตึอน. อัน วี ต็อห ดี เฆ, “คานี, เบ โลว ดัว ฆูณ เบ นี ดี โอว.”
เฆ วี ต็อห ดี อัน, “ดึห ฮาว อาว ลืก. เย มืร แฮะ กราน ดี ฮาว ดีบ.”

10

อายอน ตึอน มืร ฆอด ฮาว ฆูณ เฆ ตึอน โดบ อึณเตณ.
อัน บอ ฮาว ฌัม กาแต อึณเตณ. อัน บอ เบลห อูน กาแต อึณเตณ ตี,
บอ วี โฆห แปร เบลห นา แดง. อัน บอ วี บัร ดี ยอด.
ปาย ตี, อัน บอ วี ยึร ฆรึ ณ อึณปร็อง แฮะ ตัห.
อึณปร็อง เฆ ตี มืร แฮะ ดาง ครี ว เฆ รึ อน แฮะ กืน กาเซา.
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มังปร็อง เฆ ตี, แฮะ มึห บอ ดา กาณา เฆ แฮะ โดบ เฆ. อายอน ตึอน
บอ วี ณึงราง ปอ อู เฌณ. อัน วี โฮะ นา กัว อึณเตณ, ณึงราง ตี โฮะ โฆห หรัง.
อัน มืร ดัด ดี เฆ ดา กาณา มังปร็อง เฆ ตึอน ต็อห,
“เบ แกวะ แตห มังปร็อง เบ แณต ฆูณ โอว. เซ มังปร็อง เบ ฮี แณต ฆูณ โอว,
เบ ดี กาดูห ดี ดัว มังปร็อง เบ ตี ดี โอว.”

12

ปาย ตี, อายอน ตึอน บอ วี โลง กาแต อึณเตณ ตึอน. อัน มืร ณึงราง แดะ ฆูณ อัน ต็อห,
“อึย ฆูณ.” ฆูณ อัน ตึอน ยี ตู โฆรห. อัน วี ต็อห ดี เฆ,
“ฮอต , เบ แฮะ แตห มังปร็อง เบ แณต ยัม ฆูณ โอว. เซ ฮี ปาย ตี, เบ กาดูห ดี ดัว มังปร็อง
ตี บอ ครี ว ปี ดาง เบ แดง กาตูะ มังปร็อง ตี ดี โอว.”
เฆ มืร วี ต็อห ดี อัน, “อาว ลืก, เย ดี ดัว มังปร็อง ฆาย ครี ว ตี ดี แม.”
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แฮะ ฮอต, อัน มืร วี ป็ อะ มังปร็อง เฆ ตึอน, ดึห บอ ครี ว ตึอน เวณ ดี กาง อัน.
อัน วี ต็อห ดี มา อัน, “อึย มา, แม ยึร โอว แฮะ ฮาว ย็อง เอียง แม.
โอว แฮะ วี ปึ อน ครี ว, ปึ อน มังปร็อง วี ตัห.”

มา อัน วี ต็อห ดี อัน, “อึร, แม แฮะ กยัะ กาเซา ฆอน ร็อก โอว.”
อึณ บอ ฮอต แคะ ตี.
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อาบึม นี, อัน บอ มาโนว,
ดูอี กราน, โลว มาโนว อัน แตห อัน นับ ดี กาพา ราง อัน.
แตห อัน นับ ปี ปาย ดี เหรต ดี เฮียง วัต อัน, อึณโฮม อัน.
อึณ ปี โฆรห มากาทัะ ต็อห,
‘รึ ร ตู ฮาว, หล็อก ตู ตัห’
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