
famər ə́mənə pers pámbí kákhəttúnə 

uhə́yšiŋ ə́du hékləmmí. 

uhə́yšiŋ ə́du héklə́bə mə́túŋdə  

mə́háknə yallibə khaw ə́du thəllə́bəgi mə́túŋdə 

kəyrak ə́dudəgi kúmthərəktúnə  

lə́ybák mə́khadə  ah ləyrə́bə  basketšiŋ ə́dudə hápsinləmmí. 

khawdəgi hápsinbə loyrə́bə 

yallibə khawdəgi hápsinbə loyrə́bə mə́túŋdə 

ah ə́tabə lə́ybák mə́khadə taribə pers ə́dubu khúŋəttúnə 

mə́hákki mə́ŋə́kšəmdə kiribə rumal  ə́dunə tə́ythoklə́gǝ  

ə́múk hápsinlǝmmí. 

ə́dudəgi mə́háknə kəyrak mə́thə́ktə ə́múk kákhəttúnə 

pers hékləmmí. 

mə́háknə hékliŋəy mə́təmdə  

famər ə́mənə hameŋ ə́mə čiŋdúnə lakləmmi. 

ə́məsuŋ mə́háknə  ah héklibə ə́du hayphéttə́ŋ yeŋləmlə́gə  ah 

čə́tkhirəmmí. 

hameŋ pubə famər ə́dunə čə́tkhrə́bə mə́túŋdə  

ə́ŋáŋ ə́mənə saykəl toŋdúnǝ lakləmmi. 

mə́háknə ah pers póláŋšiŋdu ubədə  

saykəl ə́du khámləmmi. ə́məsuŋ  ah 

basket mə́nák ə́dudə lépləmmi. 

ə́dugə héklibə  núpá ə́dubu yeŋlə́gə  

mə́háknə pers ə́mə lə́wnə́bə hótnərəmmí. 

héklibə mí ə́dugi mə́ʔóŋdu mə́háknə ŋayhák yeŋlə́gə  

mə́hák ləybəgi mə́ʔóŋdu ə́du kərimətə khə́ŋbə mandəbədə 

mə́háknə póláŋ ə́dumə tháŋdúnə purəkləmmi. 

ə́məšuŋ mə́du mə́hákki saykəlgi mə́maŋdə háplə́gə thə́wrəkləmmí. 

mə́háknə ə́sum thə́wrəkpədə  



mə́hák saykəl toŋbə ə́məsú mə́hákki máyyóknə́bədə lakləmmi. 

mə́dudə hayphét yeŋlə́gə thəynə́bədə  

mə́hákki tupidu takhirəmmi. 

ə́məsuŋ khə́ŋhəwdəbə míkúptə mə́hák pers pámbí ah  pers póláŋ  ə́du saykəl mə́thə́ktəgi tadúnə 

ah  pers póláŋ ə́du ta... 

saykəl mə́thə́ktəgi tabədəgi póláŋ ə́dunə saykəl....  

póláŋdudə saykəlgi mə́maŋgi čakanə tə́kpədəgi  

saykəl ə́du tusələmmi. 

lóynənə póláŋdə yáwribə persiŋ lóynə həydokləmmí. 

mə́háknə tusənbədu ubədə  

mə́nák nə́kpə ə́dwaydə  ləyrəmbə ə́ŋáŋšiŋnə 

čénšin ləkləmmí. 

ə́məsuŋ mə́hákki mə́phi-mə́rólšiŋ ə́du kənthokpibəgə  

lóynənə póláŋdu persšiŋ ə́du hápcinbirə́gə  hápsinbirəmmí. 

ə́dudəgi mə́háknə saykəl ə́du 

póláŋ ə́du ə́múk saykəl mə́thə́ktə háplə́gə ínləmmi. 

khittə́ŋ čə́tlə́gə mə́hák núpá mə́čášiŋ ə́dunə mə́hákki tahəwbə tupi ə́du 

khunkətpirəmmí. 

ə́məsú mə́khóygi mə́rə́ktəgi ə́mənə tupi ə́du  

ə́múk mə́ŋóndə píbə hənləkləmmí. 

tupi ə́du pírə́bə mə́túŋdə  

tupi khunləklibə ə́ŋáŋ ə́dunə  

pers ə́hum páydúnə lakləmmí. 

ə́dugə mə́khóy mə́sén ə́məməm yénnədúnə čárəmmi. 

mə́khóynə pers héklibə  ə́dómdə šum haygətləkləmmi. 

mə́khóy yáw.... ə́ŋáŋšiŋ ə́dunə yə́wšilləkpə mə́təmdə  

famər ə́dudi kayrak mə́thə́ktəgi ə́múk kúmthərəkləmmi. 

ə́məsuŋ mə́háknə ə́ŋáŋšiŋ ə́dunə pers ə́məməm čábə ə́dunə lakpədusú urəmmí. 

ə́dubu mə́háknə kəriməttə  háydə́nə  



mə́háknə pers ə́du maŋ... póláŋ ləyrəmdəbədudə  

hayphéttə́ŋ  ah thoydoknə nuŋaytəbə ə́məsuŋ  

ə́wábəsú  thoydoknə utpə ude. 

ə́dugə ə́ŋáŋšiŋdudə mə́háknə kərigumbə wá ə́məttəsú háybəsú təwkhide. 


