Të bïn këdun ca lɔc looi bï cɔk akuen

Në köl alöc yïn abï gäm awȣraak ë löc karou: tök ŋök ye këde kɔc kääc ë nyin de ɣön ë yiic ku tök ɣer ye këde kɔc kääc ë nyïn ke baai yiic.
Ɣön de lööŋ ë nyin ë kɔc yic
Në awȣreŋ ë cuɛt ŋök kӕu, yïn
akɔɔr ba ‘1’ tääu në thunduk thiääk
kekë raan yen kääc dun nhiar ba
lɔc tueŋ, ‘2’ në thunduk thiääk kekë
raan dun ë rou yen nhiar ba lɔc ku
jɔl lɔ, agut bï yïn thunduuk abȣn
muɔc yiic ë nȣmbaa.

Raan kääc ë nyin de baai yic

Në awȣreŋ ë cuɛt ɣer kӕu yïn alëu ba lɔc ë cuɛt në të nhiȣr yen laany kӕu nhial ka laany thar piny.

NË TË NHIȢR YEN

Laany kӕu nhial

Na ye të löc yïn në laany kӕu nhial, yïn adhil ba nȣmba ka cït thunduuk
ka 6 jɔɔk ë 1 lɔ 6.

Tääu ‘1’ ë thunduk në laany de akutnhom ka akut dun yen nhiar tueŋ kɔ̈u
nhial, nɛ̈mba ë ‘2’ në thunduk de akutnhom ka akut dun yen nhiar bï lɔ
tueŋ agut bï yïn thunduuk cït dhɛ̈tem muɔɔc yiic. Yïn alëu ba gɛ̈k ka yï
tɛ̈ɛü nɛ̈mbaa në tëdun yen nhiɛ̈r kek në thunduuk kuk ë laany kɔ̈u nhial
ke nhiɛɛr yïn.

Yïn adhil ba kuat ë thunduuk yiȣk
yiic nȣmba bï alöc du cɔk akuen.

KA

Laany thar piiny

Na ye të löc yïn ë laany thar piiny, yïn adhil ba nȣmba ka cït thunduuk
ka 12 jɔɔk ë 1 lɔ 12.
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Tääu ‘1’ ë thunduk në laany de raan dun yen nhiar tueŋ lӕӕm, ku nȣmba
‘2’, ku lɔ tueŋ agut bï agut bï yïn thunduuk cït 12. Yïn alëu ba gȣk ka yï
tȣȣu nȣmbaa në tëdun yen nhiȣr kek në thunduuk kuk ë laany thar piiny
ke nhiɛɛr yïn.

Awȣreek ë löc de nyooth
Awȣrek ë löc de nyooth

Dunë diɛɛr na nɔŋ yïn kë ca wuӕӕc yic. Yïn alëu ba thiëc në awȣreŋ ë löc dӕ ku jɔk pei.
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