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Soumraye, Tandjilé-Est, Tchad



Al wala ɓani da Jesu so ha
ciri də gechideyə ̂me də
dineyə ̂me dara waya no ̃də
lade dənə ̂dwar̰ĩ dənə ̂Mar̰̃ĩ
duwa.

Nare dayar Jesu suwə ̂nan̰
me nə ̂swa ciriyə ̂jiga jiga
kaw hara dara dwaya gwale
duwa me ca.

An̰ji so waygə gwale gə diri
ba da :
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Gun mən so ha ba chəgdə̂
swagə ̂duwa, managə anj̰i lə̂
chəl̂ə ̂mwom da swagə̂
dərəĝə nə ̂yap wujabar bor
managə bərməl̂ə.̂ Nare
ɗərbəgə dodə ̂gə gədəragə
me dirbi kaw gəra təgəgə
womgə bam me ca.
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Swagə ̂dərəĝə nə ̂yap bor
kur̰a lə.̂ Cendi dəm me gəra
woy bam dara tubə ilə̂
gəndəgələ nan̰ bəd̂ə.̂



Swagə ̂dərəĝə nə ̂ɗang bor
hura dalawə,̂ hura di so
yəgə daa swamama əmgə
jwara bam.
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Swagə dərəĝə nə ̂mən bor
managə sən̰a də ladeyə.̂
Cendi dəm jor ladə me naa
dərəĝə me ca. Swagə ̂nə ̂ta
di dədəĝə mən da dərəĝə
yarbar nan.̰ Managə ta lə ̂di
Jesu so waygə da gun gə
sumdəŵ woni dwaya gwale
inalə ̂da dwayna ladna.



7

Jesu waygə da yarna gwale
gə diri gə ta di gəndəw.
Swagə ̂wun ya gwale gənə̂
Mar̰̃ĩ duwa de. Swagə ̂woni
bwara bərməl̂ə ̂da wun ya
nare nə ̂dwoy gwale gənə̂
Mar̰̃ĩ duwa me sidan biyəw
bam dusərəĝələ ̂əmgə kala
gə dusərəĝə dara 'ywa gə
bələ ̂bam.



8

Swagə ̂woni bwara kur̰alə̂
da wun ya nare nə ̂gəra
dwoy gwale gənə ̂Mar̰̃ĩ duwa
gə sii 'ywala məndagə me
da
sabəragə ya dodə ̂bəd̂ə.̂
Cendi kal dusərəĝə wala
ɓani məra, wala gə sidan
gərsənəĝə mwom da cendi
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Swagə ̂nə ̂wujabar bor
managə hura dalawə ̂da
wun ya nare nə ̂doy gwale
gənə ̂Mar̰̃ĩ duwa me cor ha
mana dayə.̂ Ərmə ̂gə gwale
me mal me 'ywala gə sən̰a
dədə ̂me yəgə daa swamama
əmgə naa gə dədəĝə bam.
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Swagə ̂nə ̂wujabar bor mana
gə sən̰a də ladeyə ̂da i nare
nə ̂doy gwale gənə ̂Mar̰̃ĩ
duwa me yəw gə dusər̂əĝə
də lade me al mani nə ̂acn̰e
bəd̂ə,̂ cendi yə gwale gə ta
di dusərəĝələ ̂ɗəbə woy nəm
me ha nəm pi pi me ca.






