อาบึม ลอง บู วี
อีแดม อาบึม....คัม

ดอ มึอน อึณ มึห เฆ อู บีนอง บู วี. ฆอน กาโณม เฆ บู
วี ตี เฆ ตู มึห ฆูณ มา. เฆ บู วี มูห ดูอ ี อี เหมต มาฆา.
ี ง วา เตียะ เฆ ต็อห, อัน มืร ซ ี ฮาว เหมต มาฆา
อู ซแ
ั
โดบ อีกด
ั อัน เฆ. อีกด
ั เฆ แตห วา เตียะ เฆ โฆ็ง ฮู ฮบ
ี ง,
มาฆา โกบ, อันตู นับ ดี หลัม อึม. บอ ฌัม กาแต ซแ
วา เตียะ เฆ วี ต็อห ดี อีกด
ั อัน, “โอว ดี มึง ฮาบ, แตห
เบ โฮม. โอว ดี ลาม มาฆา ปี เหมต เบ นี บอ ดี ฌูน
โบม โดบ.” อีกด
ั อัน เฆ มืร ควาง แตห อัน มึง โฮม มึง
ฮาบ.

วา เตียะ เฆ แฮะ ฮอต มึง ฮาบ, อึณ บอ มึห คาหนัน อู
กาดัง ตัห โดง กอย อัน. อัน มืร วี ดึห โบม ปี ฌูน อัน
บอ มาฆา ลาม ปี ลาม อัน ตึอน บอ หลู โตต ดี คา
หนัน. แฮะ ฮอต ปั น ตี อีกด
ั อัน เฆ เดา วี วี ตัห เหรต
ปี ดี โฮม, อาว มึห ปี ดี โฮม. เฆ วี รู กาเซา ดี อัน. อัน
วี ต็อห, " เซ เบ ต็อห ซาตู, เบ ดี ปึ อน อาฆยึร อัน."

อาว บอ เหลณ วา เตียะ ตึอน วี ฮาว ครึม เฮ. อัน ยึร
อึณดีบ โบม. อัน วี ดึห ฮาว, แตห เฆ อีกด
ั อัน โฮม.
ดอ บลัห อึณดีบ โบม, อีกด
ั อัน ยึร แคง อึณดีบ ตี มูห
โตต กาฮาต. เฆ วี รู กาเซา ดี อัน. อัน ยี ยึร แคง อึณ
ดีบ ตี มูห โบม.

แฮะ ฮอต ปั น ตี, อีกด
ั ตาง เฆ มืร ต็อห, “แตห เอ
ลาย กาย็อห คา นี. อาเซ มืร ฮาว โดบ ฆาม อัน.” อาต
ลาย กาย็อห เฆ, เฆ ลาย กาซาง โดณ อึณโฮ็ง โบม อี
มูห คาฆูน ปี ดัว อูน ฆูณ มา เฆ.

ี ง. อัน ฮาว กอย
วา เตียะ เฆ ตึอน มืร ฮาว นา เลห ซแ
ดี ยา ฆาย ดา แคง แปร ตาง. อัน ออน ดี รัณ ฆาน. ยา
ฆาย ดา มืร ร็อก กาเซา อัน.

ี ง อัน มาเอียน ดา ฆาย ยา, อัน วี ดึห กาซด
ี
ดอ เฮย
อึณโฮ็ง, เบลห แดง ฆีณ มาเอียน ดา ฆาย ยา. ปา

แคหณา อัน วี ต็อห ดี ดา ฆาย ยา. “นี มาเอียน บาย
แฮะ ฮอต ปรา คาฆูน โอว.” ดา วี ต็อห, “โอว ยอะ วี เวี
ยะ.” อัน วี ต็อห, “อาว ปึ อน, อาว ปึ อน. อาเซ ปรา มืร
โลว วี ดึห โดว อาตี.” ดา ฆาย ยา วี ดัว มาเอียน ตี ดี
อัน.

อัน มืร วี โฆ็ง มาเอียน อัน, ฮาว ลึบ แคง มืง. โดบ อึณ
ั มาซาง ดา ซาเท ตัห. อัน มืร วี ดึห
เตณ อัน วี ยึร ฮม
มาเอียน อัน, กอย กาแต อึณเตณ. มาซาง บอ วี แณต
ยัม มาเอียน อัน ตึอน. อัน วี ต็อห ดี กาณา มาซาง
ตึอน, “มาซาง แม แฮะ ฮอต แณต ยัม มาเอียน อี นับ ดี
ปึ อน เลห ครีว เฆ รึอน. แม โลว วี ดึห มาซาง แม เวียะ
อาดา มาเอียน โอว. โคว, อัน แฮะ แณต ยัม มาเอียน
โอว.” ดา ซาเท มืร โลว วี ดัว มาซาง อัน ดี วา เตียะ
ปาย ตี.

อัน มืร วี ดึห มาซาง ดา ซาเท ตึอน, ฮาว ย็อง. อัน วี
จึห มังปร็อง, ป็ อะ ลึบ แคง มืง ตาง. ดอ ฮาว อัน โดบ
อึณเตณ, อึณ มึห คูนดีคม
ั อู กาดัง ยึร อัน. คูนดีคม
ั ตี
ต็อห, “อึย ฆอน กาโณม อึย, นา เหมา แม ตัห?”
อัน วี เวียะ ต็อห, “โอว ตู มึห กาง เฆ มืง. โอว วีน ดี
แล ฮาว วีว ฮาว เวณ.” คูนดีคม
ั มืร วี ต็อห, “อึร, เซ
อึณ ปาย ตี, แตห แม ฮาว ดี โฮว โอว. โอว ดี แตห แม
กอย ดี โฮว โอว. แบน ฆอน โอว.”

หน็ อะ อีกด
ั อัน เฆ ยึร ต็อห, วา เตียะ เฆ แฮะ กอย ดา
คึย แคง โฮว คูนดีคม
ั . เฆ วี ตัห เหรต วา เฆ. วา เตียะ
ี ง แตห อีกด
เฆ มืร วี เฮย
ั อัน โฮม แพ แพ. อีกด
ั อัน
ี ดอ ลาย กาย็อห เอ ตึอน, โอว แฮะ พลาน
ต็อห, “ซณ
กาเซา. ตู มึห ปี ดี โฮม มาเซ.”

วา เตียะ เฆ ตึอน มืร วี ดึห อา โฆ็ง โดว ตาง, ดัว ดี
อี กัด อัน เฆ. อัน ต็อห, “เซ เบ ฮ ี ฌัม กาง, เบ โลว
แตห อัน กาตวน. เบ แกวะ แตห อัน กาตวน กาแต
อึณเตณ.” เฆ มืร แฮะ ราม ทาง อึณ ดี มึห คอ อู
โมยว อู โมยว ปี ดัม อูน วา เฆ ตึอน.

ดอ เวณ อีกด
ั อัน โดบ อึณเตณ, เฆ วี กาตูณ ดา บู
บาบ. เฆ วี กาจัว กาเซา. อาโฆ็ง ตึอน มืร วี กาจัว,
ั ตาง กาเซา. ปั น ตี อึณ วี มึห คูน
อัน วี กาตวน ฮม
ตาง ตัห. อาโฆ็ง วี กาตวน บอ เฌณ มืร วื มึห คูน
ตาง ฆลาย ตาง ตัห. เฆ กอ วี เพลียน โตต. ดา บู
บาบ ตึอน แฮะ วี โยว. อัน วี เตา อู เฌณ. อาโฆ็ง
ตึอน มืร วี หราย อาว นับ นา ฮาว อัน.

อีกด
ั เฆ ตึอน ตู นับ ต็อห อาโฆ็ง ปี ดัว วา เฆ
ตึอน, นับ ดี ดัว รึอน เฆ ครีว. เฆ วี เวณ ตัห โดง
กอย วา เฆ ตึอน. เฆ ต็อห, “เย แฮะ ฮอต แตห อา
โฆ็ง โบยห ดอ ฮาว เย โดบ อึณเตณ ตึอน. เย
หมาณ ดี รัณ ฆาน แคง โฮว นี, จอย แม. หมาณ
แตห เย ปึ อน ดี โฮม โบม ดอน อึณปรา มืร จู.”
ี ดอ อัน ตี อีกด
ซณ
ั อัน มืร วี กอย ดาคึย, โฮม ดา
คึย โดบ วา เฆ ตึอน.

