อาบึม ลอง อาโฆย กาฮ็อห
อีแดม อาบึม....คัม

ดอ มึอน ดา ฆาย ยา อา อี ตู มึห ฆอน. ดูอ ี แคง เรา
ี ยา.
มืร ต็อห, แตห ฆาย ฮาว หมาณ ฆอน ดี คูน ซฆ
ฆาย มืร ฮาว หมาณ. อาว บอ เหลณ ฆาย ยา วี แด บา
ั เท.
ดีก ซน

บอ โนะ อาคราว ดี โลว ฆอน, ยา บอ วี ฆึอด ฆอน
อัน. มาแล ฆอน ตี ยี ตู มูห ดา ดูอ.ี อึณ มูห ฆอน อา
โฆย กาฮ็อห. ดูอ ี เรา มึห ต็อห, โกบ หมาบ ปี โบง
ฆาย ฆอน มืร วี เลห ตัห แบน อาโฆย กาฮ็อห. เฆ ดูอ ี
เรา มืร ณอน เตา อึณโฮม อาโฆย กาฮ็อห เลห ตัะ เรา
ตัะ กาง เฆ.

อาโฆย ตึอน บอ แกร ดี ตาง แบน กาโณม. อัน ปรา
ดี ฮาว อึง ฆอน ดีบยา คูนดีคม
ั . อัน วี เวณ ตัห
กา
ลาง ดี มา ฆาย ฆูณ อัน ต็อห, “โอว แฮะ อึง กาเซา
ฆอน ดีบยา คูนดีคม
ั . หมาณ แตห บาย ฮาว หมาณ
ฆอน คูนดีคม
ั ดัว ดี โอว.”

ฆูณ ฆาย มา อาโฆย กาฮ็อห มืร อาว นับ ดี ปาย
เหมา. ฆาย มืร ฮาว หมาณ ฆอน ดีบยา คูนดีคม
ั . ฆาย
ต็อห, “อึย แม คูนดีคม
ั . ฆอน ยาย นี แฮะ อึง กาเซา
ฆอน ดีบยา แม.” คูนดีคม
ั มืร วี ยอด อารึบ ฆอน ดา
ฆาย ยา. อัน บอ วี กาจัว. โคว, อึณ มูห อาโฆย
กาฮ็อห. อาว มูห ดูอ.ี คูนดีคม
ั มืร วี รู. อัน วี ต็อห, “อา
ลึร ต็อห, บาย ปี ลูกลาย กาเซา ซาเร โอว. ฆอน บาย
ี ด
ยี มูห อาโฆย. มาแล, อาว ลืก เซ อัน ซค
ั ดึห ฆอน
ี ดี กาง บาย กอ
โอว. แตห อัน โบง อึณเตณ ครีว ซณ
ฌัม ดี โฮว โอว. โอว กอ วี ควาง แตห ฆอน โอว คัด.”

ฆูณ ฆาย มา อาโฆย กาฮ็อห มืร วี เวณ ดี กาง. บอ
ฌัม ดี กาง ฆาย มืร วี เอต กาเซา ฆอน ฆาย. “แม
ทาง ยาย ดี มึห ครีว เฆ รึอน โบง อึณเตณ ณึง ปี
ต็อห คูนดีคม
ั ตึอน? ยาย ตู มึห ครีว. แม นับ, เซ เอ
ตู มึห คูนดีคม
ั ดี ง็อห ยัม เอ ดอน อี. แม แฮะ โบง
แตห น็ อห ยาย ดูก กาเซา.” อาโฆย กาฮ็อห มืร วี
ต็อห, “อาว โลว โยว. อึย ฆูณ บาย มา โอว, แคง
หมืร นี แตห บาย อีด ดาคึย.”

แคง หมืร ตี, อาโฆย กาฮ็อห มืร วี โบง อึณเตณ ครีว
ี ดี กาง เฆ กอ วี ฌัม ดี โฮว คูนดีคม
ซณ
ั . อึณเตณ
ี กาเซา. อัน วี โบง บอ กาง เฆ แตห
ครีว ตี กอ วี ชด
อึณ มูห กาง ครีว.
ี วัห อัน มืร ฮาว หมาณ ฆอน ดีบยา คูน
ฌัม ซณ
ดีคม
ั . คูนดีคม
ั มืร อาม กาเซา ลอง อึณเตณ ครีว เฆ
กาง ครีว ปี โบง อาโฆย กาฮ็อห.

ปั น ตี มืร, คูนดีคม
ั มืร วี ควาง แตห ฆอน ดีบยา อัน
คัด ดึห อาโฆย กาฮ็อห. ดอ ควาง คูน ดีคม
ั แตห ฆาย
ฆอน อัน คัด ตึอน, อาโฆย กาฮ็อห มืร วี แบน
ี กาเซา. อาว มึห โดง ปึ อน แน ชด
ี อัน. เฆ
กาโณม ชด
ี ง.
โบง บลอย คัด ตึอน บู หมืร บู ซแ

