อาบึม ลอง ฆูณ อาลับ
อีแดม อาบึม....คัม

ดอ มึอน อีบณ
ึ อู วี จืร มา ซงั ซ.ี มา ซงั ซ ี มึห อีมาย บู
วี. อีมาย อัน เฆ ตี ยี กราน ดี รัณ ฆาน กาเซา. ดอน
ี ง เฆ นับ มี อีด โฮม อีด โฮม. อี มูห มา ซงั ซ ี แบ อี
ซแ
ี ง เฆ โฮม โบม ดอน อึณ
เหรต ดี ฌาง รัณ ฆาน, เฮย
ี ง เฆ. อัน แฮะ นูน กาเซา
ปรา. มา ซงั ซ ี อาว แป ดี เฮย
บอ แฮะ ดูก ดี น็ อห อัน. อัน กาพา แคง น็ อห อัน ต็อห,
“โอว ดี ปาย เหมา ดี โฮว แวน อีมาย โอว เฆ.”

มา ซงั ซ ี มืร วี ฮาว กาง ฆูณ อาลับ, แตห อัน ปึ อน ดี
ฮาว กามวน ลอง อีมาย อัน. ฆูณ อาลับ ตี ยี กอย ปอ
อู เรา. ฆูณ อาลับ ตู ดึอม นับ ต็อห มา ซงั ซ ี แฮะ มึห
อีมาย บู วี. อัน ต็อห ดี ฆูณ อาลับ, “อึย ดา เฌา แม,
โอว มึห ปี ดี ซ ี แตห แม จอย โอว. โอว ยึร เฆ ต็อห,
ี ัม บอด. เซ โฮม มืร, แตห อึณ เจว ยัม.”
แม มึห ซน
ฆูณ อาลับ มืร ต็อห, “อึร โอว แฮะ มึห." "โอว ดี แตห
อีมาย โอว โฮม. เซ อัน แฮะ ยัม โอว ดี คัด ดึห แม.”

ี ั ม ฮบ
ั แคง ฮาบ แคง โบม, แตห
มา ซงั ซ ี มืร ดึห ซน
อีมาย อัน บู วี โฮม. เฆ มืร โฮม กอ แพ โตต. อาว บอ
ี ัม ปี ฮบ
ั มา
เหลณ เฆ บอ ยัม โตต ดอน วี. โกบ ซน
ซงั ซ ี แคง ปี โฮม เฆ ตึอน, เฆ แฮะ ฮอต ยัม โตต. มา
ซงั ซ ี มืร ฮาว แดะ ฆูณ อาลับ, แตห อัน ฮาว ดีบ แวน
อีมาย อัน.

ฆูณ อาลับ มืร อึร โฆรห มา ซงั ซ.ี มา ซงั ซ ี ต็อห ดี ฆูณ
อาลับ, “เซ แม แฮะ ฮอต ดีบ แวน โดว ยัม อีมาย โอว
นี, อาย ดี คัด ลาย ดึห.” ฆูณ อาลับ มืร โคย
โกบ ดี ปึ อน อัน มา ซงั ซ ี แบน อีบณ
ึ .

กาเซา

ฆูณ อาลับ มืร กาบัน โดว ยัม อีมาย มา ซงั ซ ี แคง
อึณเบว, ฆอด ฮาว แคง บาเรว, วี ฆึห กาดาย ดีบ โดว
ยัม อีมาย มา ซงั ซ.ี ฆูณ อาลับ มืร แฮะ ฮอต ดีบ ดูอ ี
ยัม ตึอน, อัน มืร ปี แฮ อัน, แตห อัน ฌัม ดี กาง

มา

ซงั ซ,ี แตห ฆาย โบง บลอย คัด ฆาย. ฆูณ อาลับ บอ
ฌัม ดี กาง มา ซงั ซ,ี อัน วี ต็อห ดี มา ซงั ซ,ี “โอว แฮะ
ฮอต ดีบ แวน ดูอ ี ยัม. ฮาว อาย แฮะ ปึ อน คัด คา นี.”

มา ซงั ซ ี วี ต็อห ดี อัน, “ดอ เทว แม ยอด, แม ต็อห แม
แฮะ ฮอต ดีบ ดูอ ี ยัม. มาแล, โอว ซ ี ยึร อัน กอย โคบ
บาง มาโลห ดอย. แม ปาย เหมา ดี ดีบ อัน กอ วี แตห
อัน ตัห กอย ดี นี ปอ เฌณ?” ฆูณ อาลับ มืร วี โลว ดึห
โดว ยัม อีมาย มา ซงั ซ ี วี ฮาอา, ฮาว แวน. ฆูณ อาลับ
ี อย ดูอ ี ยัม แคง ซพ
ี ก
มืร แฮะ ฮอต ซล
ู , ฆอด ฮาว แคง
ดาอาง มาว ตาง. อัน วี ต็อห, “โอว ดี บยัว แวน แม
แกวะ แตห แม วี ปึ อน ดี เวณ ดี กาง.”

มา ซงั ซ ี วี ต็อห, “อาย หณั ม ปึ อน ดี คัด. ดอ เทว
แม ยอด อีมาย โอว ซ ี กอย โคบ บาง มาโลห ดอย.
ดึห ฮาว เแวน อัน ดี อาต.” ฆูณ อาลับ มืร วี รู กา
ี อย โดว ดูอ ี ยัม วี ฆอด ฮาว แวน แคง
เซา. อัน วี ซล
อึม ตาง, แตห มาฆา โฮม. แฮะ ฮอต, อัน วี เอว เวณ
ดี กาง.

ฆูณ อาลับ ตัห ฌัม ดี กาง. อัน ต็อห, “แฮะ ฮอต ปึ อน
คัด ดอ ตี นี.” มา ซงั ซ ี วี ต็อห, “ดอ เทว แม ยอด อี
มาย โอว แฮะ กอย โคบ บาง มาโลห ดอย. แม ปาย
เหมา ดี แวน อัน.” ฆูณ อาลับ มืร วี กาบัน ดูอ ี ยัม,
ฮาว แวน แตห มาครังซ ี โฮม. ฆูณ อาลับ แฮะ นูน กา
เซา ดี แวน แบน หนาง เฌณ หนาง เฌณ.

ฆูณ อาลับ มืร แฮะ ฮอต แตห มาครัวงซ ี โฮม ดูอ ี ยัม.
อัน มืร โคย. อัน เวณ ดี กาง ต็อห ดี คัด โดบ มา ซงั
ซ.ี มา ซงั ซ ี วี ต็อห, “หณั ม ปึ อน คัด ดอ ตี นี. ดอ อี
มาย โอว ซ ี กอย โคบ บาง มาโลห ดอย.” ฆูณ อาลับ
มืร วี ปี รู อัน, ดึห ดูอ ี ยัม ตี ฮาว แคง แปร วี ดึห เงา
โดะ. อัน ต็อห, “เซ แม ฮ ี ตัห ดี กาง บอ เฌณ, โอว ดี
ตู แตห แม ปึ อน ดี ฆึอด.” แฮะ ฮอต โดะ อัน มืร วี
เวณ ดี กาง อัน. อัน ดี ปึ อน ดี เวณ คัด.

ดี อึณเตณ ดอ เวณ ฆูณ อาลับ, อึณ บอ มึห ดา อู วี
็ ห ตัห. โดว เฆ นา ดา ตี มืร แฮะ
ซอ ฮอต โดะ กาซอ
ว็อง เอียะ โตต. ฆูณ อาลับ มืร ทาง ดา อา ตี มูห อี
มาย มา ซงั ซ ี ปี ฮาว โดะ อัน นา กาตึอน นู. ฆูณ อา
ลับ มืร วี คูงครัห ดา อา ตี. ฆูณ อาลับ ต็อห ดี ดา ตี,
“โอว ซอะ ฮอต โดะ แม, แม ปี คราม ดี เวณ ดี กาง
แม. โอว แฮะ รู กาเซา ดี แม” ปั น ตี ฆาย มืร วี ลาย
คูงครัห กอ ฌัม กาง. อาบึม นี บอ ฮอต แคะ ตี.

