
Habda gə charwa gə gə 'wogəw 
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No 6: Dara gərmən̰ me todəŗə ̂me sii 
wamdani duwa me ca 
Lay ekaliptis bajaw nə ̂woye əsəm̂ə ̂mən 
gogəl dodə.̂ U wer də dwe udə swani dam 
səbəŗəd̂ələ.̂ Bo swani gə ta di dasalə ̂me, bo 
ekaliptis bajaw nə ̂mə ̂gogəl ta di lə ̂diyə.̂ U 
dasa də ta di chə managə tawa də nimi 
dwaŗələ ̂də i duwalə ̂ta də lə.̂  
Al ya de, ba mə ̂al nəm no 2 ta de. Noga 
duwalə ̂gənən̰ə ̂nem ya dawa dəndadə ji de 
me, u chə dodə ̂kal həlale. 



 2 

 

 

Ina i gərmən̰ da, kogdə swani gə ta di 
jorgəmə.̂ 

Ina i todəŗə ̂labaa sii wamdani da, kogdə 
swani gə ta di managə womə ̂ta di lə ̂me, 
koye bulaj-bulaj. 

Gun nem ala yande dii gəŗə ̂wala mən 
dalawə.̂ 

 

 

No 7: Dara gərmən̰ me asəm me ca 

Lay ekaliptis bajaw nə woye əsəm̂ə ̂mən 
me, udə nimi litər mən me ɓam da ca, bo 
wulasəle nem ya dawa  
dəndadə ji de.  
Lay ladara dar dəmə ̂ 
me, u nimi di chə  
dərəm̂ə ̂me dam sur  
nimi di gale day  
nudəm̂ə ̂nem ya  
dawa dəndadə  
mwaj bi ji de. 
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No 8: Swani gaba 'ya mwom gə boŗjə ̂

Bwana nimi golə ̂tawalə ̂me, unə ̂chənə ̂
duwalə.̂ Unə ̂tawa da ɓani chənəl̂ə ̂dwalin̰ə.̂ 
Udənə ̂swani gə habda litər tuləw bwana 
tawa də dwe di dwaŗələ.̂ Junə ̂guyab bajaw 
labaa ekaliptis bajaw nə ̂woye nə ̂gə 
əgəgəle bwanalə ̂swani di dəwə.̂ Junə ̂
chemde nə ̂wun ya dursə de bajəragə nə ̂
əgə ̂bwanalə ̂diyə ̂me ca.  

Wulasana ya dawa dəndadə gənən̰ subu de,  
n̰urnə ̂swani gə ta di cwanaw bwanaw  
tawa də dwe də korgən̰ ta di dwaŗələ ̂bi.  
Ɗwan̰na duŗə də dumbə asnalə ̂diyə.̂ 
Nwagəna duwa lə ̂gənən̰ə ̂dara kal  
duŗə di lwan̰arna bam.  
Hawn̰anale bəra ya dawa mən de ba, kal 
gədə wun swani gə pamad. Bwana swani 
gə wun pamad di managə maniyə ̂me, 
ɗyasəna bədəĝə da ladəle. 
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No 9 : Mani woni wuya sande 

Junə ̂ekaliptis bajaw. 
Junə ̂wala gə woye bor ya ekaliptis gə mən de. 

Dayna da mən əgənəl̂e me ´wasərana bam 
Bwana maniyə ̂ladəle me ɗyasna bii da ladle 

Dawa də mə ̂urnə ̂wuya sandam da u mani 
dəma woni wuya sandam da su bədəĝələ,̂ bəd̂ə ̂
le, u habda su bulə ̂me yo gə sandam. 

Asna angal dan ladəle 

Charwa də ta di man̰ nan̰e. Dine nə ̂aliya day 
nem sər bəd̂ə ̂sən̰ da, ´yanagə bəd̂ə.̂ Ina i nare 
nə̂ gechəde kaw, gə unə ̂charwa də ta di wala  
ɓani məra. 
I idə wuya sande məra me man̰ bəd̂ə.̂ 
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