
   อาบมึ ลอง ฆณู อาลบั

 อแีดม อาบมึ....คมั



       ดอ มอึน อบีณึ อู วี จรื มา ซงัซ.ี      มา ซงัซี มหึ อมีาย บู

ว.ี          อมีาย อนั เฆ ตี ยี กราน ดี รัณ ฆาน กาเซา.  ดอน

       ซแีง เฆ นับ มี อดี โฮม อดี โฮม.       อี มหู มา ซงัซี แบ อี

    เหรต ดี ฌาง รัณ ฆาน,      เฮยีง เฆ โฮม โบม ดอน อณึ

ปรา.       มา ซงัซี อาว แป ดี เฮยีง เฆ.     อนั แฮะ นูน กาเซา

     บอ แฮะ ดกู ดี น็อห อนั.      อนั กาพา แคง น็อห อนั ต็อห, 
“          โอว ดี ปาย เหมา ดี โฮว แวน อมีาย โอว เฆ.”



       มา ซงัซี มรื วี ฮาว กาง ฆณู อาลบั,     แตห อนั ปึอน ดี

    ฮาว กามวน ลอง อมีาย อนั.       ฆณู อาลบั ตี ยี กอย ปอ

 อู เรา.           ฆณู อาลบั ตู ดอึม นับ ต็อห มา ซงัซี แฮะ มหึ

  อมีาย บู ว.ี     อนั ต็อห ดี ฆณู อาลบั, “    อยึ ดา เฌา แม, 
        โอว มหึ ปี ดี ซี แตห แม จอย โอว.    โอว ยรึ เฆ ต็อห, 

   แม มหึ ซนัีม บอด.   เซ โฮม มรื,    แตห อณึ เจว ยัม.” 
   ฆณู อาลบั มรื ต็อห, “    อรึ โอว แฮะ มหึ."  "    โอว ดี แตห

  อมีาย โอว โฮม.         เซ อนั แฮะ ยัม โอว ดี คดั ดหึ แม.” 



         มา ซงัซี มรื ดหึ ซนัีม ฮบั แคง ฮาบ แคง โบม,   แตห

    อมีาย อนั บู วี โฮม.      เฆ มรื โฮม กอ แพ โตต.   อาว บอ

      เหลณ เฆ บอ ยัม โตต ดอน ว.ี      โกบ ซนัีม ปี ฮบั มา

     ซงัซี แคง ปี โฮม เฆ ตอึน,     เฆ แฮะ ฮอต ยัม โตต.  มา

     ซงัซี มรื ฮาว แดะ ฆณู อาลบั,       แตห อนั ฮาว ดบี แวน

 อมีาย อนั. 



      ฆณู อาลบั มรื อรึ โฆรห มา ซงัซ.ี      มา ซงัซี ต็อห ดี ฆณู

อาลบั, “           เซ แม แฮะ ฮอต ดบี แวน โดว ยัม อมีาย โอว

น,ี     อาย ดี คดั ลาย ดหึ.”        ฆณู อาลบั มรื โคย กาเซา

       โกบ ดี ปึอน อนั มา ซงัซี แบน อบีณึ.



          ฆณู อาลบั มรื กาบนั โดว ยัม อมีาย มา ซงัซี แคง

อณึเบว,    ฆอด ฮาว แคง บาเรว,      วี ฆหึ กาดาย ดบี โดว

   ยัม อมีาย มา ซงัซ.ี        ฆณู อาลบั มรื แฮะ ฮอต ดบี ดอูี

 ยัม ตอึน,     อนั มรื ปี แฮ อนั,         แตห อนั ฌัม ดี กาง มา

ซงัซ,ี      แตห ฆาย โบง บลอย คดั ฆาย.    ฆณู อาลบั บอ

    ฌัม ดี กาง มา ซงัซ,ี      อนั วี ต็อห ดี มา ซงัซ,ี “   โอว แฮะ

    ฮอต ดบี แวน ดอูี ยัม.       ฮาว อาย แฮะ ปึอน คดั คา นี.” 



     มา ซงัซี วี ต็อห ดี อนั, “    ดอ เทว แม ยอด,    แม ต็อห แม

    แฮะ ฮอต ดบี ดอูี ยัม. มาแล,       โอว ซี ยรึ อนั กอย โคบ

  บาง มาโลห ดอย.          แม ปาย เหมา ดี ดบี อนั กอ วี แตห

      อนั ตหั กอย ดี นี ปอ เฌณ?”       ฆณู อาลบั มรื วี โลว ดหึ

      โดว ยัม อมีาย มา ซงัซี วี ฮาอา,  ฮาว แวน.   ฆณู อาลบั

       มรื แฮะ ฮอต ซลีอย ดอูี ยัม แคง ซพีกู,    ฆอด ฮาว แคง

  ดาอาง มาว ตาง.   อนั วี ต็อห, “      โอว ดี บยัว แวน แม

        แกวะ แตห แม วี ปึอน ดี เวณ ดี กาง.” 



   มา ซงัซี วี ต็อห, “     อาย หณัม ปึอน ดี คดั.   ดอ เทว
         แม ยอด อมีาย โอว ซี กอย โคบ บาง มาโลห ดอย. 
     ดหึ ฮาว เแวน อนั ดี อาต.”      ฆณู อาลบั มรื วี รู กา

เซา.            อนั วี ซลีอย โดว ดอูี ยัม วี ฆอด ฮาว แวน แคง
 อมึ ตาง,   แตห มาฆา โฮม.  แฮะ ฮอต,     อนั วี เอว เวณ

 ดี กาง.



     ฆณู อาลบั ตหั ฌัม ดี กาง.  อนั ต็อห, “    แฮะ ฮอต ปึอน
   คดั ดอ ตี น.ี”    มา ซงัซี วี ต็อห, “      ดอ เทว แม ยอด อี
       มาย โอว แฮะ กอย โคบ บาง มาโลห ดอย.   แม ปาย
   เหมา ดี แวน อนั.”       ฆณู อาลบั มรื วี กาบนั ดอูี ยัม, 

    ฮาว แวน แตห มาครังซี โฮม.     ฆณู อาลบั แฮะ นูน กา
       เซา ดี แวน แบน หนาง เฌณ หนาง เฌณ.



         ฆณู อาลบั มรื แฮะ ฮอต แตห มาครัวงซี โฮม ดอูี ยัม. 
  อนั มรื โคย.          อนั เวณ ดี กาง ต็อห ดี คดั โดบ มา ซงั

ซ.ี    มา ซงัซี วี ต็อห, “      หณัม ปึอน คดั ดอ ตี นี.   ดอ อี
       มาย โอว ซี กอย โคบ บาง มาโลห ดอย.”   ฆณู อาลบั

   มรื วี ปีรู อนั,           ดหึ ดอูี ยัม ตี ฮาว แคง แปร วี ดหึ เงา
โดะ.  อนั ต็อห, “        เซ แม ฮี ตหั ดี กาง บอ เฌณ,   โอว ดี
     ตู แตห แม ปึอน ดี ฆอึด.”       แฮะ ฮอต โดะ อนั มรื วี

   เวณ ดี กาง อนั.      อนั ดี ปึอน ดี เวณ คดั.



     ดี อณึเตณ ดอ เวณ ฆณู อาลบั,       อณึ บอ มหึ ดา อู วี
    ซอ ฮอต โดะ กาซอ็ห ตหั.        โดว เฆ นา ดา ตี มรื แฮะ
  ว็อง เอยีะ โตต.           ฆณู อาลบั มรื ทาง ดา อา ตี มหู อี
         มาย มา ซงัซี ปี ฮาว โดะ อนั นา กาตอึน นู.  ฆณู อา

      ลบั มรื วี คงูครัห ดา อา ต.ี      ฆณู อาลบั ต็อห ดี ดา ต,ี 
“     โอว ซอะ ฮอต โดะ แม,        แม ปี คราม ดี เวณ ดี กาง
แม.      ”       โอว แฮะ รู กาเซา ดี แม ปัน ตี ฆาย มรื วี ลาย

   คงูครัห กอ ฌัม กาง.      อาบมึ นี บอ ฮอต แคะ ต.ี
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