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Kayëta ir Ɓëkolos in
Lilaya in

Akayëta aŋo Pol ỹëgwën baɓi okëreceŋ od gër
Amara and Kolos ok. Amara aŋo, Epafëras ỹana
bax and hi baxo Pol gër epëra, në end epemëra
ed Atëfëtan and Yesu Kërisët aŋ. Pol, elod aɓi
nënga bana okëreceŋ oko, mëŋ ỹëgwënaxën
baɓi akayëta aŋo ro. Asitin sitin baɓi mëne
këreni mand na osëƴali or enëgwëŝ or ɓend
ŝonayak ol, gë or ecale ed omeleka el, do or gë
ecus ed eman el. Pol xwitan këɓi mëne Yesu
Kërisët gaɓat ex ar kë nangënënd enimin noỹo hi
ko Kaxanu an, do eyeƴan edexëm el fo ỹapëk ex
kaɗacënd aniyan and oxëreceŋ aŋ. Yesu Kërisët
fo ex ar nëmëca këɓi ɗek ɓëlaw̃ënel ɓër Kaxanu
an. Mëŋ ex, paɓ gë Kërisët fo ỹapëk ecale ed
Kaxanu el. Er ex gër akayëta in:
End cale ind Pol eŋ: 1.3-14.
End Axwën ar ngwën do gë Amara eŋ: 1.15-20.
End andiyen and Pol gër Amara eŋ: 1.24–2.5.
End ekwëỹëta ed ɓësëƴali ɓënëgwëŝ eŋ: 2.6-

23.
End aniyan angaŝax eŋ: 3.1–4.6.
Ofelar ol: 4.7-18.

Ecëmar el
1Wëno Pol, parëxanda ir Yesu Kërisët hi këme

ang ỹandi këŋo Kaxanu ak. Gë aɓaỹe Timote
këmun ỹëgwënëlind 2 wën ɓëmaỹe ɓëmënëk,
ɓër mokwëta gër eɓar gër ed Kërisët hi kën gër
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Angol and Kolos. Faba ireɓi Kaxanu yëlëleŋun
oyekax ol do gë oɓetak ol!

Ed cale ind ecëkwa iŋ
3 Aŝëkwa këmo ŝëkwand Kaxanu, Sëm ir

Axwën areɓi Yesu Kërisët and këmun ŝalenënd
wën ɗek aŋ do nand ke ŝalend yo. 4 Enimin,
awëlati wëlati këmi mëne mokwëta xwëta këno
Yesu Kërisët do ɓëte mbaŋ h̃an kënëɓi ɗek
okëreceŋ ok. 5 Mondako kën rind në end er
fenin këŋun Kaxanu ƴaŋ gër orën do kën yarënd
eŋ. Er kën yarënd ijo, elod gër ỹanar wël
kën paɓ gë Atëfëtan and ex eyeƴan ed ɗal aŋ.
6 Atëfëtan aŋo h̃atëlik gër ndewën do ang këɓi
nëngwëtënd ɓela ɓën gër ed ex yo gër ngwën
ro xali këni ỹëmbërënd ɓër w̃ak ɓën, mondako
këŋun nëngwëtënd do kën ỹëmbërëndwën ɓëte
elod yatir wël kën do nang kën enim oyekax or
Kaxanu ol. 7 Ax gi ex na nde Epafëras sëƴalira
këŋun? Mëŋ ga hik wa icandaw̃ën indeɓi ind
ex pëlot gër yomb ireɓi iŋ, do ar ex ariyenin ar
Kërisët ar mokwëta an. 8 Afelati felati këɓo end
aŋana and yël këŋun Angoc Amënëk eŋ.

9 Mëŋ ex, ɓiyi ɓëte din këmun ŝalenënd elod
yatir wël këmi eŋo. Axara këmo xarand Kax-
anu en ñëm gë Angoc andexëm and kë yëlënd
orenik ol ɗek, en nangaxën oñandi odexëm ok.
10 Do mondako kën liyaxën ang këŋo ỹapanënd
Axwën ak, sam en dind din ɓenjekax ɓend këŋo
ỹandind ɓeŋ. Iyo axara këmo xarand eŋun
nëngwët en dixënënd ɓandixa ɓanjekax ɓand ex
yo, do eno nangaxën nëmëc Kaxanu. 11 Axara
këmo xarand ɓëte Kaxanu eŋun yël panga itëm
indexëm iŋ, en cotaxën enjaran end gë ojaw̃
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endexëm eŋ gër ekwëta ed xwëta këno do en
ɓuŋaxënënd ang këŋun ƴëka yo, gë onënga fo.
12Awa cëkwayindëno Faba Kaxanu, mëŋ ar sana
këŋun en gi ŝëf gër ɓër kë ŝot er fenin këɓi
ɓëw̃ënëk gër angoɓen andexëm ɓën. 13 Mëŋ
racët këɓo gër mbëña ind ecamëɗan do w̃ëla
këɓo gër owun or Asëñiw̃ ir ex pëlot gër yomb
irexëm. 14 Ga ɓar këne gë Asëñiw̃ ŝotaxën këne
Apexa aŋ, gë eteɓan ed ɓeñëŋënax ɓendeɓi el.

End ola or Kërisët eŋ
15 Kërisët ex eñaw̃ end Kaxanu eŋ,

eñaw̃ end Kaxanu, mëŋ ar ɓayik anëŋo watënde
na an.

Mëŋ ex Asëñiw̃ ar Kaxanu ar hik ɗamana exo
dixën ɓeỹ ɗek an.

16Gayikwa gë mëŋ ri ko Kaxanu ɗek ɓeỹ ɓën gër
orën do gër ebar,

ɓeɓër wat-wat ɓën do gë ɓeɓër watërëxe ɓën,
ɗek ɓangoc ɓand wunëk ɓaŋ,
gë ɓakeỹax ɓaŋ do gë ɗek ɓand ɓayik ɓaŋ.
Ɗek ɓeỹ ɓën ri ko Kaxanu paɓ gë Asëñiw̃ do exo

kwën Asëñiw̃.
17Mëŋ hik ɗamana ex gixën ɓeỹ ɗek,
mëŋ kë ɓarënd do kë lëkayand ɗek ɓeỹ ɓën.
18 Mëŋ ex gaf ir eman in, mëne ngëŋ emun end

Amara aŋ.
Gër ndexëm ỹanak aniyan aŋ,
Mëŋ ex aỹanar ar xanik gër ecës an,
exo gixën aỹanar gër ɓeỹ ɗek. 19 Kaxanu wa

ỹandi baŋo ola orexëm ol
ɗek ex gi gër Asëñiw̃.
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20 Do paɓ gë mëŋ ỹandi këŋo exo ɓakaliw
angwëlëra and mëŋ gë ɓeỹ ɗek aŋ,

gë angwëlëra and mëŋ gë ɓeɓër ex gër ebar aŋ,
do gë angwëlëra and gë ɓeɓër ex gër orën aŋ paɓ

gë oŝat or Asëñiw̃ or ŝarëk gër kërëwa oŋ.
21 Wën cëŋ, akarëk aŋ anëka hi ban ɓëliyer

do ɓërangoỹëra and gë Kaxanu paɓ gë ɓanjëlan
ɓañëŋënax ɓaŋ do gë ɓandixa ɓañëŋënax
ɓandewën ɓaŋ. 22 Ɓarikan gërëgako angwëlëra
and wën gë Kaxanu aŋ ɓakawëk paɓ ecës
ed Asëñiw̃ el, en gixën ɓëw̃ënëk, ɓëyekax do
ɓër gë end kënëɓi nëp këm gër ogës odexëm.
23 Mondako kë hi angëmëne aɓayi ɓayi kën
ga lëg kën gër ekwëta edexëm, cenarëxe do
teɓërëxe eyar ed er kë yëlënd Atëfëtan el.
Atëfëtan aŋo wël kën, afem këni femënd gër ed
yo gër ebar ro. Wëno Pol, Kaxanu fana ke me gi
ariyenin arexëm.

End andiyen and Pol eŋ
24 Anëngandëra ke nëngandërand gërëgako

ga këme sorond në endewën na gër eman en-
dam. Me ŋata mondako toro ind soro ko Kërisët
në end Amara andexëm iŋ. 25Wëno ariyenin ar
Amara hi këme. Kaxanu fana ke në endewën na
me nangënaxën ɗek eyeƴan edexëm el. 26 End
er ŝon baɓi Kaxanu ɓela ɓën elod akarëk eŋ,
ang ɓëtëraraw këni ɓandëw̃ëra ak këme rend.
Gërëgakowa w̃asin këɓi ɓëw̃ënëk ɓërexëmɓën.
27 Wën ɓër ax gi ex na Ɓëŝëwif ɓën ỹandi baŋo
Kaxanu eŋun masin ekëɓënaxik end ŝon baxo
eŋ mëne ngëŋ: Kërisët exo ɗëg gër ola orewën,
en cotaxën enjaran end kën yarënd eŋ. 28 End
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Kërisët ijo eŋ këmi femërand eni wëlëraxën
ɗek ɓela ɓën. Anangën këmëni nangënënd,
do asëƴali këmëni sëƴalind gë orenik oreɓi ol
ɗek eni ŋatënaxën ow̃ënëk ol, and këni ɓar gë
Kërisët aŋ. 29Wëno në eŋo këme xemënaxënënd
gër andiyen gë panga ind ke yëlënd Kërisët do kë
riyenind gër ola oram iŋ.

2
1 Aỹandi ỹandi ke, enimin en nang okaxër

otëm ond këme xaxërënd në endewën oŋ, në
end okëreceŋ od gër Lawodise do në end ɗek
ɓër ɓayik elod ax wat ex na dëxas iram ok. 2 Er
këme ŝaland en kemëna, eŋun ɓar aŋana aŋ, en
ɗëkër mbaŋ, do eŋun cëɗëtara aye gër onden
ondewën, en nangaxën ola or Kërisët or ŝon
baxo Kaxanu ol. 3 Gër ola or Kërisët ŝonayak
ɗek napul ir orenik do gë onangëran in. 4 Eŋo
këmun nangënënd mëŋ ɓayik ala aŋun yifa na
gë eyeƴan enëngax. 5 Ado ɓayik ane watënd na,
axetëna xetëna këmun gë onden ondam oŋ, awat
këme watënd gë onënga fo ang kën wëlërënd
ŝenene ak, do ang xem kën gër ekwëta ed xwëta
këno Kërisët ak.

End ola or Kërisët ol gër ɓela eŋ
6 Gërëgako ga w̃a kën ako end Axwën Yesu

Kërisët eŋ, ɗiyayindën ŝenene ga ɓar kën ako gë
mëŋ. 7 Kaxanu rëɗ këŋun gër ndexëm ang atëx
and gë oɗëmbët otiw̃ax fo do në eɓaƴ eŋun ang
ameŋ and aciw̃ fo. Awa kemënayin gër ekwëta
ang sëƴali kënun ak do cëkwayindëno mbaŋ.
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8 Titinayin, ala këreŋun tëra na gë osëƴali or
ɓapela ɓand orenik or gë njifa do gë ofëcak
këm, xarak ɓend rëpën këni ɓela fo ex, ɓend
gër ngwën ro fo ex, ax gi ex na ɓend Kërisët.
9Ata ɗek ola or Kaxanu ol gër Kërisët ex xali gër
eman endexëm. 10 Do wën ga ɓar kën gë mëŋ
ŝotëraxën kën ɗek ɓeỹ ɓën. Mëŋ wa wëña këɓi
ɗek ɗek ɓangoc ɓand këɓi wëñand ɓela ɓaŋ, do
gë ɓakeỹax ɓaŋ do gë ɗek ɓand ɓayik ɓaŋ.

11 Ga ɓar kën gë Kërisët xacaxën kënun ɓëte
oxac or ko xacënd ol, ax gi ex na or ri këni
ɓela. Er w̃acayak mëne anëka rëxët ko oñandi
od eman od baŋun lënanënd eñëŋënax ok. 12Do
xoɓuyi or ɓuyi kënun ol w̃atinalik mëne wën
anëka ŝës kën do wëg kënun gë Kërisët. Ɓëte
anëka xani kën gër ecës andamat gë mëŋ, ga
xwëta kën er ri ko Kaxanu ga xanin këŋo
gër ecës gë panga indexëm iŋ. 13 Wën anëka
nemi ban në end ɓamena ɓandewën gayik axo
dëxët bana pere oñandi oñëŋënax odewën ok.
Ɓarikan gërëgako axanin xanin këŋun gër ecës
andamat gë Kërisët. Aseɓan seɓan këɓo ɗek
ɓamena ɓandeɓi ɓaŋ. 14 Kërisët, and ŝës ko gër
kërëwa, afëxwëc fëxwëc ko ɗek oñëgw od baɓo
lëxwënd paɓ gë ɓapela ɓand Kaxanu ok, ax bo
ex na ga këɓo ŝëndënënd. 15Mondako ŝuɗëtëra
këɓi owun ol ɗek ɓangoc ɓand këɓi wëñand ɓela
ɓaŋ, do gë ɗek ɓakeỹax ɓaŋ. And ŝës ko Yesu gër
kërëwa aŋ, poyoma fëlët këɓi enëɓi watëra ɓela
ɗek gër enga end ɓër xor këɓi.

16 Mëŋ ex elod yatijo, ax ñap ex na eŋun
nëpënd ala në end er kën ƴambënd, në end
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er kën ŝeɓënd, në end ofëna, në end epëɓ ed
akey and kë fënëgund facaw̃, do gë akey and
eteyëta. 17 Ɓeŋo ɗek eñaw̃ end Kërisët ir bax
ƴowënd fo bax ɗamana exo ŋatëgu. 18 Ɓër
kë rend motoroli ex eman ɓën, mocale exëni
omeleka ok, kërenëɓi teɓënd na enun nëp. Ɓëjo
aŝëkwër këni ŝëkwërënd në end oɗakeli odeɓën,
afufënara këni fufënarand në end ɓanjëlan
ɓandeɓën, xarak ɓand ɓela fo ex, ofëcak ax gi ex
na. 19 Ɓela ɓëjo ano cosa ex na Kërisët, mëŋ ar
ex gaf ir eman end kë rafënd ga ŝosarëk owal ok,
gë ɓangën ɓaŋ, do gë ocom an. Kido mondako
hi bax araf doni rafënd gë edaf ed kë xaniwënd
gër Kaxanu el.

End aniyan and gë Kërisët eŋ
20 Angëmëne aŝës ŝës kën gë Kërisët gër

ɓapela ɓand ɓër gër ngwën ro, ine cëŋ kën
ɓakaxënënd gër mbëña ind ɓacariya ɓand gër
ngwën ro, nangëde në end ɓend gër ngwën ro
kën liyaxënënd? 21 Inecëŋ kën w̃axënënd enun
pel: ax gi ex na momeɗ, ax gi ex na motëƴi, ax gi
ex na monëk…? 22 Ɓeŋo ɗek ado ga ŝëɓak doro,
aƴep kë ƴep ecan; ɓapela do gë osëƴali or ɓela
fo ex. 23Ɗal ex mëne ɓeŋo nangëde orenik fo ex
ga kë rend mopëɓ ex ɓapela ɓand cale ɓaŋ, mo
manaya ex do mo toroli ex eman eŋ. Ɓeŋo ɓend
këŋo nënganënd eman fo ex, ofëcak ax gi ex na.

3
1 Awa angëmëne axani xani kën gër ecës gë

Kërisët, calayindën ɓend ƴaŋ gër orën ɓeŋ, ɓend
gër ed ỹëpa ko Kërisët gand liw̃ ir Kaxanu ɓeŋ.
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2 Ɓalindëleŋun ɓend er hik ƴaŋ gër orën ɓeŋ,
këreŋun ɓalënd na ɓend gër ebar ro ɓeŋ. 3Wën
anëka ŝës kën do aniyan andewën aŋ anëka ŝon
ko Kaxanu gër Kërisët. 4 Enimin, Kërisët ex
aniyan andewën aŋ do and ko ŝanayaw aŋ, wën
ɓëte aŝanaya kën ŝanaya gë mëŋ gër enjaran
endexëm.

End ola oxarëk paɓ gë oxaŝax eŋ
5 Awa ɗaw̃in er w̃ërëk gër ebar ro in:

asëk alakirand fo in, oɓuyaraxik ol, eŋan ed
ɓecëfënaxik el, oñandi oñëŋënax ok, do gë
aŋana and koɗi and ex andamat gë ekëla ed
olaŝ aŋ. 6 Në end ɓamena ɓaŋo këɓi xitixën
Kaxanu ɓela ɓër këŋo w̃ëŝenënd ɓën. 7 Ata wën
gër ɓamena ɓaŋo yëlaya ban ɗe akarëk aŋ, and
ban liyand mondako aŋ. 8 Ɓarikan gërëgako,
ɗapin caw ɗek ɓeŋo: oxoỹ ol, owër ol, emer el,
odena ok. Ado ɓecëfënaxik ɓeŋ kërex canënënd
na gër etëỹ edewën. 9 Ax gi na monëgwëŝandër.
Wën anëka ŝuɗëta kën ola oxarëk ol do gë ɓeɓër
w̃ër baŋun akarëk ɓën. 10 Anëka ŝuɗa kën ola
oxaŝax ol, anëka hi kën ɓela ɓëxaŝax, en cotaxën
eñaw̃ end Kaxanu eŋ, mëŋ ar nëcëtëgu këŋun
gër aniyan an. 11 Epitëndër ax bo ex na: Aŝëwif
ax gi ex, Agërek ax gi ex na; axacëxac gi ex na,
axacërëx ax gi ex na; Aɓapuỹ gi ex na, Asit ax gi
ex na; xaɗëp ax gi ex na, ar gi ex na ax gi ex na.
Ɓarikan anëka hi kën wën ɗek araɓat: Kërisët
ex ɗek do gër wën ɗek.

12 Awa gayikako Kaxanu sana këŋun en gi
ɓëw̃ënëk do ɓër h ̃an këɓi, canayayindëlex
gër ola orewën: axaỹënan in, gë oyekax
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ol, gë eɓanan el, gë onënga ol, gë eɓuŋa
el. 13 Ɓuŋarindën andewën rewën aŋ do
teɓandërindën. Angëmëne ala eŋo menan
aŝandaw̃, teɓanëleŋo ang këŋun seɓanënd
Axwën Yesu ak wën ɓëte. 14 Er ỹapëk en
ɓalëkënalind nëmëc in ex, eŋun ɓalërënd.
Eɓalër el këŋun ɓar en gixën enimin ɓëw̃ënëk.
15 Oɓetak or Kërisët or w̃aceli këŋun Kaxanu en
gixën eman emat ol, këñël ex gër ow̃ëkw orewën.
Cëkwayindëno din Kaxanu! 16Eyeƴan ed Kërisët
el, gë oxëɓën orexëm ol ɗek, ñëmëlex gër ow ̃ëkw
orewën. Tëƴalirindën do pelërindën gë ɗek
orenik ol, gë oyekax ol paɓ, gë Ocalemonëw̃
ok, ojëkan od cale ok, gë od këno yasaxënënde
Kaxanu ok, od këŋun yëlënd Angoc Amënëk ok.
Yasindëno gë emëkw el ɗek në end oyekax or
rin këŋun. 17 Er kën rind yo, hik eyeƴan, hik
andiyen, diyindën në end ow ̃ac or Axwën Yesu.
Cëkwayindëno Faba Kaxanu paɓ gë mëŋ.

End ekun eŋ
18 Wën ɓësoxari ɓën, ɓaxëtindën end ɓëcën

ɓëndewën eŋ, ang ỹapëk eni dind ɓër ɓar këni
gë Axwën ak ɓën. 19 Wëj asoŝan an, ŋanëlo
alindax do këreƴëŋo masinënd na owër.

20 Wën oɓaŝ ol, ɓaxëtindën gër ɓeỹ ɗek end
ɓëxarëk ɓërewën eŋ gayik eŋo këŋo nënganënd
Axwën an. 21 Wën opaba ok, kërenëɓi
cëndënënd na oɓaŝ orewën ol këdi këɓi ŝena.

End okaɗëp do gë ɓëxwën eŋ
22 Wën okaɗëp ok, diyindën ɗek er kënun

felënd ɓër xwënëk ɓeman ɓendewën in.
Ɓaxëtindën xarak ax gi ex na nand kënun
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watënd fo nangëde ɓela nangëde kënëɓi
riyeninënd. Ɓaxëtindën gë emëkw epeŝax,
yëdayindëno Axwën an. 23 Er kën rind yo,
diyindën gë emëkw el ɗek. Axwën an këno
rinënd, ax gi ex na ɓela. 24 Ga nang ako mëne
Axwën afupa këŋun fupa gë er fenin këŋun in.
Diyeninino ang okaɗëp od ar ex enimin Axwën
do Kërisët an. 25 Gayikwa ar kë rind ɓetëmbak
an, acosa and ɓetëmbak aŋ ko xana: epitëndër
ax gi ex na.

4
1 Awa wën ɓëxwën ɓën, dinindënëɓi gwër fo

ɓend ŝenene ɓeŋ okaɗëp odewën ok. Nangin
mëne wën ɓëte gë Axwën hi kën ƴaŋ gër orën.

End apela ɓapelatar ɓaŋ do gë epelar el
2 Wën ɗek kemënayin gër cale key yo

key, perënayin do cëkwayindëno Kaxanu.
3 Karanindënëɓo ɓëte gër Kaxanu, eɓo
përëtënaxën ebët ed mi pemaxënënd eyeƴan
edexëm el, do mi deƴaraxënënd end ŝonayak
gër Kërisët end fëraxën këne eŋ. 4 Calenindëne
wëno mëŋ këme ỹana me yeƴanënd end
ŝonayak eŋo ang ỹapëk me yeƴanënd ak.

5 Ɗiyayindën gë onden oŋ mërëxand ir ɓër
ax gi ex na okëreceŋ. Nand kën ŝot amëd and
en di enjekax na, diyin enjekax eŋo. 6 Eyeƴan
edewën el giyindëlex din ed gë oyekax, ed lamb
këni gë ongal. Nangindën ang ỹapëk eno yakand
ala kala ak.

7 Awa end Tiŝik eŋ cëŋ, mëŋ ar ex gër Axwën
imaỹe ind pëlot gër yomb an, mëŋ ar mokwëta
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an, icandaw̃ën ind gër oxaɗëp iŋ, ɗek këŋun
felërax endam eŋ. 8 Mama dëŋ law̃ënëli këmo
en nangaxën er hi këɓo in, do eŋun kemënaxën
gër onden. 9 Gë Onesim, imaỹe ind pëlot gër
yomb iŋ, ind mokwëta iŋ, këmëni law̃ënëlind;
mëŋ ar ex arewën an, afelëra këŋun felërax ɗek
er xucak ro in.

10 Awa Arisëtarëk, andepëra acandaw ̃ën aŋ,
këŋun ŝëmand. Aŝëma këŋun ŝëmand ɓëte
Marëk, imaỹe ind Barënabas iŋ. Endexëm eŋ
fel këmun mëne and ko h ̃atëli gër ndewën aŋ,
mëlayayiɗëno aye✡. 11 Ɓëte Yesu, ar nëngwët
këno Yusëtos an, aŝëma këŋun ŝëmand. Gër
Ɓëŝëwif, ɓën ɓësas ɓëjo fo ex, ɓër ke rëcarand
gër andiyen and enangën ed ɓela owun or
Kaxanu el. Ɓën mbaŋ xemën këne wëno.
12 Epafëras arewën an, aŝëma këŋun ŝëmand,
xaɗëp ir Yesu Kërisët hi ko. Ata mokemëna
xemëna ko ecalen edewën el en gixën ɓëw̃ënëk,
eŋun pënixënënd ŝenene ɗek er ỹandi këŋo
Kaxanu in do en ɓayixën gër fëña ir sëf kën.
13 Wëno kë reƴand osede or mëne mbaŋ ko
sëw̃ënd në endewën na, në end okëreceŋ od gër
Lawodise na, do në end od gër Hiyerapolis na.
14 Demas, gë Luk axora ar ke ɓalënd mbaŋ an,
aŝëma kënun ŝëmand ɓëte.

15 Cëmayinëɓi ɓëmaỹe ɓënd gër Lawodise
ɓëŋ. Cëmayino Niŋëfa do gë ɓër gër Amara and
hik gër iciw ̃ indexëm ɓën. 16And kën fën kayëta
ijo ro na gër ndewën aŋ, diyiɗën ɗek er kën
xor in eni pënaxën ɓëte ɓër gër Amara and gër
Lawodise ɓën. Wën ɓëte pëniyiɗën kayëta iram
✡ 4:10 4.10 Ɓandixa 15.35-38
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ir kë xaniw gër Lawodise in. 17 Pelino Arëŝip exo
mëlaya do exo dind aye andiyen and xwëtënan
këŋo Axwën aŋ, mëŋ ko h ̃ataxën ŝenene.

18 Ata wëno Pol dëŋ këŋun ŝëmalind do këme
ỹëgwënd gë andam dëŋ. Kwitayindën mëne
wëno gër epëra hi këme. Awa yëlëleŋun Kaxanu
oyekax ol!
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