
   อาบมึ ลอง บู วี

 อแีดม อาบมึ....คมั



        ดอ มอึน อณึ มหึ เฆ อู บนีอง บู ว.ี     ฆอน กาโณม เฆ บู

      วี ตี เฆ ตู มหึ ฆณู มา.        เฆ บู วี มหู ดอูี อี เหมต มาฆา. 
     อู ซแีง วา เตยีะ เฆ ต็อห,       อนั มรื ซี ฮาว เหมต มาฆา

   โดบ อกีดั อนั เฆ.          อกีดั เฆ แตห วา เตยีะ เฆ โฆ็ง ฮู ฮบั

 มาฆา โกบ,     อนัตู นับ ดี หลมั อมึ.    บอ ฌัม กาแต ซแีง, 
       วา เตยีะ เฆ วี ต็อห ดี อกีดั อนั, “    โอว ดี มงึ ฮาบ,  แตห

 เบ โฮม.            โอว ดี ลาม มาฆา ปี เหมต เบ นี บอ ดี ฌนู

 โบม โดบ.”           อกีดั อนั เฆ มรื ควาง แตห อนั มงึ โฮม มงึ

ฮาบ. 



      วา เตยีะ เฆ แฮะ ฮอต มงึ ฮาบ,      อณึ บอ มหึ คาหนัน อู

    กาดงั ตหั โดง กอย อนั.         อนั มรื วี ดหึ โบม ปี ฌนู อนั

         บอ มาฆา ลาม ปี ลาม อนั ตอึน บอ หลู โตต  ดี คา
หนัน.             แฮะ ฮอต ปัน ตี อกีดั อนั เฆ เดา วี วี ตหั เหรต

  ปี ดี โฮม,     อาว มหึ ปี ดี โฮม.      เฆ วี รู กาเซา ดี อนั.  อนั

 วี ต็อห, "    เซ เบ ต็อห ซาต,ู     เบ ดี ปึอน อาฆยรึ อนั."



         อาว บอ เหลณ วา เตยีะ ตอึน วี ฮาว ครมึ เฮ.   อนั ยรึ
 อณึดบี โบม.    อนั วี ดหึ ฮาว,     แตห เฆ อกีดั อนั โฮม. 

   ดอ บลหั อณึดบี โบม,        อกีดั อนั ยรึ แคง อณึดบี ตี มหู
 โตต กาฮาต.      เฆ วี รู กาเซา ดี อนั.     อนั ยี ยรึ แคง อณึ

   ดบี ตี มหู โบม.



    แฮะ ฮอต ปัน ต,ี     อกีดั ตาง เฆ มรื ต็อห, “   แตห เอ
   ลาย กาย็อห คา น.ี      อาเซ มรื ฮาว โดบ ฆาม อนั.”  อาต
  ลาย กาย็อห เฆ,        เฆ ลาย กาซาง โดณ อณึโฮ็ง โบม อี

       มหู คาฆนู ปี ดวั อนู ฆณู มา เฆ.



        วา เตยีะ เฆ ตอึน มรื ฮาว นา เลห ซแีง.    อนั ฮาว กอย
      ดี ยา ฆาย ดา แคง แปร ตาง.     อนั ออน ดี รัณ ฆาน.  ยา

     ฆาย ดา มรื ร็อก กาเซา อนั.



       ดอ เฮยีง อนั มาเอยีน ดา ฆาย ยา,     อนั วี ดหึ กาซดี
อณึโฮ็ง,       เบลห แดง ฆณี มาเอยีน ดา ฆาย ยา.  ปา

       แคหณา อนั วี ต็อห ดี ดา ฆาย ยา. “    นี มาเอยีน บาย
    แฮะ ฮอต ปรา คาฆนู โอว.”   ดา วี ต็อห, “    โอว ยอะ วี เวี

ยะ.”   อนั วี ต็อห, “  อาว ปึอน,  อาว ปึอน.    อาเซ ปรา มรื
    โลว วี ดหึ โดว อาต.ี”         ดา ฆาย ยา วี ดวั มาเอยีน ตี ดี

อนั.



     อนั มรื วี โฆ็ง มาเอยีน อนั,    ฮาว ลบึ แคง มงื.  โดบ อณึ
        เตณ อนั วี ยรึ ฮมั มาซาง ดา ซาเท ตหั.     อนั มรื วี ดหึ

 มาเอยีน อนั,   กอย กาแต อณึเตณ.     มาซาง บอ วี แณต
   ยัม มาเอยีน อนั ตอึน.       อนั วี ต็อห ดี กาณา มาซาง

ตอึน, “           มาซาง แม แฮะ ฮอต แณต ยัม มาเอยีน อี นับ ดี
    ปึอน เลห ครวี เฆ รอึน.        แม โลว วี ดหึ มาซาง แม เวยีะ
  อาดา มาเอยีน โอว. โคว,      อนั แฮะ แณต ยัม มาเอยีน

โอว.”            ดา ซาเท มรื โลว วี ดวั มาซาง อนั ดี วา เตยีะ
 ปาย ต.ี



       อนั มรื วี ดหึ มาซาง ดา ซาเท ตอึน,  ฮาว ย็อง.   อนั วี
 จหึ มังปร็อง,     ป็อะ ลบึ แคง มงื ตาง.     ดอ ฮาว อนั โดบ

อณึเตณ,       อณึ มหึ คนูดคีมั อู กาดงั ยรึ อนั.   คนูดคีมั ตี
ต็อห, “    อยึ ฆอน กาโณม อยึ,    นา เหมา แม ตหั?”

   อนั วี เวยีะ ต็อห, “      โอว ตู มหึ กาง เฆ มงื.    โอว วนี ดี
    แล ฮาว ววี ฮาว เวณ.”    คนูดคีมั มรื วี ต็อห, “อรึ,  เซ
  อณึ ปาย ต,ี      แตห แม ฮาว ดี โฮว โอว.     โอว ดี แตห แม
   กอย ดี โฮว โอว.   แบน ฆอน โอว.”



     หน็อะ อกีดั อนั เฆ ยรึ ต็อห,      วา เตยีะ เฆ แฮะ กอย ดา
   คยึ แคง โฮว คนูดคีมั.      เฆ วี ตหั เหรต วา เฆ.   วา เตยีะ
         เฆ มรื วี เฮยีง แตห อกีดั อนั โฮม แพ แพ.   อกีดั อนั

ต็อห, “       ซณี ดอ ลาย กาย็อห เอ ตอึน,    โอว แฮะ พลาน
กาเซา.      ตู มหึ ปี ดี โฮม มาเซ.” 



          วา เตยีะ เฆ ตอึน มรื วี ดหึ อา โฆ็ง โดว ตาง,   ดวั ดี
   อี กดั อนั เฆ.  อนั ต็อห, “     เซ เบ ฮี ฌัม กาง,   เบ โลว

  แตห อนั กาตวน.       เบ แกวะ แตห อนั กาตวน กาแต
อณึเตณ.”           เฆ มรื แฮะ ราม ทาง อณึ ดี มหึ คอ อู

        โมยว อู โมยว ปี ดมั อนู วา เฆ ตอึน.



     ดอ เวณ อกีดั อนั โดบ อณึเตณ,      เฆ วี กาตณู ดา บู
บาบ.    เฆ วี กาจัว กาเซา.        อาโฆ็ง ตอึน มรื วี กาจัว, 

     อนั วี กาตวน ฮมั ตาง กาเซา.       ปัน ตี อณึ วี มหึ คนู
 ตาง ตหั.          อาโฆ็ง วี กาตวน บอ เฌณ มรื วื มหึ คนู
   ตาง ฆลาย ตาง ตหั.     เฆ กอ วี เพลยีน โตต.  ดา บู
    บาบ ตอึน แฮะ วี โยว.      อนั วี เตา อู เฌณ.  อาโฆ็ง
        ตอึน มรื วี หราย อาว นับ นา ฮาว อนั.



           อกีดั เฆ ตอึน ตู นับ ต็อห อาโฆ็ง ปี ดวั วา เฆ
ตอึน,      นับ ดี ดวั รอึน เฆ ครวี.      เฆ วี เวณ ตหั โดง

   กอย วา เฆ ตอึน.  เฆ ต็อห, “     เย แฮะ ฮอต แตห อา
       โฆ็ง โบยห ดอ ฮาว เย โดบ อณึเตณ ตอึน.  เย

      หมาณ ดี รัณ ฆาน แคง โฮว นี,  จอย แม.  หมาณ
         แตห เย ปึอน ดี โฮม โบม ดอน อณึปรา มรื จู.” 
         ซณี ดอ อนั ตี อกีดั อนั มรื วี กอย ดาคยึ,  โฮม ดา
    คยึ โดบ วา เฆ ตอึน.
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