
   อาบมึ ลอง อาโฆย กาฮ็อห

 อแีดม อาบมึ....คมั



         ดอ มอึน ดา ฆาย ยา อา อี ตู มหึ ฆอน.    ดอูี แคง เรา
 มรื ต็อห,        แตห ฆาย ฮาว หมาณ ฆอน ดี คนู ซฆียา. 
   ฆาย มรื ฮาว หมาณ.        อาว บอ เหลณ ฆาย ยา วี แด บา

 ดกี ซนัเท.



     บอ โนะ อาคราว ดี โลว ฆอน,      ยา บอ วี ฆอึด ฆอน
อนั.        มาแล ฆอน ตี ยี ตู มหู ดา ดอู.ี     อณึ มหู ฆอน อา

 โฆย กาฮ็อห.    ดอูี เรา มหึ ต็อห,     โกบ หมาบ ปี โบง
        ฆาย ฆอน มรื วี เลห ตหั แบน อาโฆย กาฮ็อห.   เฆ ดอูี

          เรา มรื ณอน เตา อณึโฮม อาโฆย กาฮ็อห เลห ตะั เรา
  ตะั กาง เฆ.



       อาโฆย ตอึน บอ แกร ดี ตาง แบน กาโณม.    อนั ปรา
     ดี ฮาว องึ ฆอน ดบียา คนูดคีมั.         อนั วี เวณ ตหั กา

      ลาง ดี มา ฆาย ฆณู อนั ต็อห, “        โอว แฮะ องึ กาเซา
  ฆอน ดบียา คนูดคีมั.      หมาณ แตห บาย ฮาว หมาณ
    ฆอน คนูดคีมั ดวั ดี โอว.”



          ฆณู ฆาย มา อาโฆย กาฮ็อห มรื อาว นับ ดี ปาย
เหมา.       ฆาย มรื ฮาว หมาณ ฆอน ดบียา คนูดคีมั.  ฆาย
ต็อห, “   อยึ แม คนูดคีมั.       ฆอน ยาย นี แฮะ องึ กาเซา

  ฆอน ดบียา แม.”        คนูดคีมั มรื วี ยอด อารบึ ฆอน ดา
 ฆาย ยา.    อนั บอ วี กาจัว. โคว,    อณึ มหู อาโฆย

กาฮ็อห.   อาว มหู ดอู.ี    คนูดคีมั มรื วี ร.ู   อนั วี ต็อห, “อา
 ลรึ ต็อห,      บาย ปี ลกูลาย กาเซา ซาเร โอว.   ฆอน บาย

  ยี มหู อาโฆย. มาแล,        อาว ลกื เซ อนั ซคีดั ดหึ ฆอน
โอว.           แตห อนั โบง อณึเตณ ครวี ซณี ดี กาง บาย กอ

   ฌัม ดี โฮว โอว.        โอว กอ วี ควาง แตห ฆอน โอว คดั.”



         ฆณู ฆาย มา อาโฆย กาฮ็อห มรื วี เวณ ดี กาง.  บอ
         ฌัม ดี กาง ฆาย มรื วี เอต กาเซา ฆอน ฆาย. “  แม
           ทาง ยาย ดี มหึ ครวี เฆ รอึน โบง อณึเตณ ณงึ ปี
  ต็อห คนูดคีมั ตอึน?    ยาย ตู มหึ ครวี.  แม นับ,   เซ เอ

        ตู มหึ คนูดคีมั ดี ง็อห ยัม เอ ดอน อ.ี    แม แฮะ โบง
    แตห น็อห ยาย ดกู กาเซา.”     อาโฆย กาฮ็อห มรื วี

ต็อห, “   อาว โลว โยว.     อยึ ฆณู บาย มา โอว,  แคง
     หมรื นี แตห บาย อดี ดาคยึ.”



  แคง หมรื ต,ี        อาโฆย กาฮ็อห มรื วี โบง อณึเตณ ครวี
         ซณี ดี กาง เฆ กอ วี ฌัม ดี โฮว คนูดคีมั.    อณึเตณ
     ครวี ตี กอ วี ชดี กาเซา.        อนั วี โบง บอ กาง เฆ แตห
   อณึ มหู กาง ครวี.

          ฌัม ซณีวหั อนั มรื ฮาว หมาณ ฆอน ดบียา คนู
ดคีมั.         คนูดคีมั มรื อาม กาเซา ลอง อณึเตณ ครวี เฆ

     กาง ครวี ปี โบง อาโฆย กาฮ็อห.



  ปัน ตี มรื,         คนูดคีมั มรื วี ควาง แตห ฆอน ดบียา อนั
   คดั ดหึ อาโฆย กาฮ็อห.       ดอ ควาง คนู ดคีมั แตห ฆาย
   ฆอน อนั คดั ตอึน,       อาโฆย กาฮ็อห มรื วี แบน

  กาโณม ชดี กาเซา.       อาว มหึ โดง ปึอน แน ชดี อนั.  เฆ
       โบง บลอย คดั ตอึน บู หมรื บู ซแีง.
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