
  อาบมึ ลอง มาเฆรห

 อแีดม อาบมึ....คมั



      แซง มหู ดอูี อี ตู ชดี มาเซ.       ฆณู มา อนั ซี แตห คมั
    หราย คมั โบห แคง แปร.        ฆณู อนั วี จัร คมั อาว เหรต

    เบล อี ซแีงห แคง แปร.    แซง มรื ฮาว เหรต.  อนั ดหีมอ
         ด มารหู มารหู ยี ตู นับ โดง กอย เบล ต.ี     อนั วี ฮาว ยรึ

 มาเฆรห ตาง.     มาเฆรห มรื กาอนื ดี แซง.     แซง ยี ตู โยว
มาเซ. โคว,         มาเฆรห มรื วื ดหึ แซง ฮาว กอย โดบ อนั.



     ฆณู แซง วี ยรึ ซาดาง ต็อห,      ฆอน อนั ฮาว กอย โดบ
 มาเฆรห ตาง.        อนั มรื วี ณงึ ราง ปี เซา อนั.   ฆณู แซง

ต็อห, “            เซ เบ ซี แตห เซา โอว หราย เบ โลว ดหึ ซดีะั
    มาเฆรห ตหั แตห โอว โฮม.       เฆ ดอูี เรา มรื ฮาว เหรต

มาเฆรต.



          เฆ อี เหมต มาเฆรห ตอึน มรื กอย วาด เงา แคง แปร. 
       แซง วี ปรา ดี โทม ปี ต็อห เฆ.  เฆ ต็อห, “    เอ โลว ดหึ
          ซดีะั มาเฆรห ตหั ดวั ดี ฆณู แซง อนั แฮะ เซา กาเซา. 

      เซ อาว ปาย ตี อนั ดี ยัม.”



      ดอ แซง ยรึ ต็อห ฆณู อนั เซา,     อนั วี กาเว กาเซา
 ฆณู อนั.    แบน น็อห กลรึ กาเซา. 



         แซง มรื วี แค โตต ดี มาเฆรห ลอง กลรึ อนั.  แฮะ
         ฮอต มา เฆรห มรื วี คมั แตห เฆ เหมต อนั.   แคง มรื

     เฆ ปัก อนั ตา วนั ฮนี.      มาเฆรห มรื วี ซวัะ ซดีะั อนั. 
       แฮะ ฮอต อนั วี ปบาต วนั ฮนี เตา.     ซณีวหั เฆ มรื อาว

       ฮู ยรึ มาเฆรห มาแล เฆ ยรึ ซดีะั มาเฆรห.     เฆ วี ดหึ
      ซดีะั มาเฆรห ฮาว ดวั ดี ฆณู แซง.



      มาเฆรห วี เวณ กอย แซง แคง แปร.     แฮะ ฮอต อนั วี
     ต็อห แซง แฮะ ร็อห กาเซา อนั.     อนั มหู ฆอน คนูดคีมั

 มงื ตาง.     หน็อะ อนั กาลาง ปาย ต,ี     โดว อนั วี แบน
 กาโณม ชดี.       แซง ฆาย มาเหรห มรื วี คดั กาโดบ.
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