
พูงุ๋ง เฮ แลงแท๋ะ 
 

พูงุ๋ง  บ๋ะ   เค     พีดา     เลอ  ชองเ ํช๋ง  ก๋อ  ชอง  โล    มอ.  โอ   มาเค๋  แว๋.   
เต่า   ถึง  แลว้  กระต่าย   ก็    ชกัชวน  ไป   วิ&ง   เล่น  ไหม  ใคร  กวา่   ไว    
เต่าถึงแล้ว กระต่ายกชั็กชวนไปวิ�งเล่น ใครไวกว่า 
 
พูงุ๋ง  มา  โล  ฮอง  เอ  ฮอง  ชอง  มา   แว๋    พีดา      เลิ)ก. 
เต่า   ไม่  เล่น เขา   รู้  เขา   วิ&ง    ไม่   ไว   กระต่าย   เท่า 
เต๋าไม่เล่น เขารู้เขาวิ�งไม่ไวเท่ากระต่าย 
 
พีดา      เลอ    พง     คามึ+งโอ๋  ชอง  โล    มอ   งา   เฮ. 
กระต่าย  ก็     บอก     คนอื&น     วิ&ง   เล่น ไหม  ฉนั  กบั 
กระต่ายกบ็อกคนอื�น วิ�งเล่นกับฉันไหม 
 
ชงัเคล๋  พูคา้  ญ๋ะอา   พง    แลงแท๋ะ  นอง  โล    โอ่.     
กุง้       ปู     ปลา    บอก     หอย     เธอ  เล่น  เถอะ    
 กุง้ ปู ปลา บอกหอย เธอเล่นเถอะ 
 
แลงแท๋ะ โช ้  โล   เลอ   โล.   ชงัเคล   พูคา้    มอ   เลอ  วู๋    เชี)ย   โอ   เพง    เว ่  บ๋ะ-อ่อ. 
หอย     พูด  เล่น   ก็    เล่น    กุง้        ปู     เขา    ก็    ดู   ให้    ใคร  ก่อน  นะ    ถึง 
หอยพูด เล่นก็เล่น กุง้ ปู เขาก็ดูให ้ใครถึงก่อนนะ 
 
ญ๋ะอา   ฮอง   เก๋ง   คิ)ก   ย ั&ว    ญ๋ะอา   พง    แลงแท๋ะ   ดุ๋งทุง     ทอ้. 
ปลา     เขา    เอง   คิด   เอา    ปลา   บอก     หอย      ลาํหว้ย   ที& 
ปลาเขาคิดเอาเอง ปลาบอกหอยที�ลาํห้วย 
 
พีดา     แลงแท๋ะ   โค๋    เดี&ย   แลงแท๋ะ   อาทอ้   เว๋   เนี&ย. 
กระต่าย  หอย     เรียก   มา     หอย        ที&     ไหน  อยู ่
กระต่ายมาเรียกหอย หอยอยู่ที�ไหน 
 



ญ๋ะอา   แลงแท๋ะ   พง-อ่อ    พีดา        โค๋     เด   เลอ   แลงแท๋ะ   พง   เชี)ย   งา   ฮี   ทอ้   เนี&ย. 
 ปลา      หอย      บอก     กระต่าย   เรียก   มา    ก็      หอย     บอก  ให ้    ฉนั  นี&   ที&     อยู ่
ปลาบอกหอย กระต่ายมาเรียก ใ ห้หอยบอกว่าฉันอยู่ที�นี� 
 
ญ๋ะอา   พง   แลงแท๋ะ   ชาลู   เค๋าะ   ชอง   โล    โพ   เด    พีดา     เฮ. 
ปลา    บอก   หอย       เก่า     ตวั     วิ&ง    เล่น  ได ้  ไว ้  กระต่าย  กบั 
ปลาบอกหอยตัวเดิมใ ห้เล่นกับกระต่ายได้แล้ว 
 
พีดา      เฮ   แลงแท๋ะ   มา   เอ  ญ๋ะอา   พง   ย ี  แลงแท๋ะ   เก่อ 
กระต่าย กบั    หอย      ไม่    รู้   ปลา   บอก  ไป     หอย    เพื&อน 
กระต่ายกับหอยไม่รู้ว่าปลาไปบอกเพื�อนหอย 
 
พีดา        โค๋    เด   เลอ   โค๋    ล่ะ  ยู๋     แยะ่. 
กระต่าย  เรียก   มา   ก็   เรียก  รับ  เอา  นะ 
กระต่ายมาเรียกกข็านรับเอานะ 
 
พีดา      เฮ  แลงแท๋ะ  ชอง   โล    ก๋อ    พีดา      โค๋    แลงแท๋ะ   อาทอ้   เว๋. 
กระต่าย กบั   หอย      วิ&ง   เล่น   ไป   กระต่าย  เรียก    หอย        ที&     ไหน 
กระต่ายกับหอยวิ�งเล่นไป กระต่ายเรียกหอยอยู่ที�ไหน 
 
แลงแท๋ะ   ตา   คอ้    โค ้     ล่ะ-อ่อ   งา   ฮี   ทอ้   เนี&ย.   
หอย        อีก   ตวั   เรียก     รับ      ฉนั  นี&    ที&    อยู ่          
หอยอีกตวัขานรับ ฉนัอยูที่&นี& 
 
พีดา     เลอ   ชอง   ก๋อ.  แลงแท๋ะ  อาทอ้   เว๋.   แลงแท๋ะ  ตา   คอ้   งา   ฮี   ทอ้   เนี&ย. 
กระต่าย  ก็     วิ&ง    ไป     หอย       ที&     ไหน    หอย     อีก   ตวั   ฉนั   นี&   ที&    อยู ่
กระต่ายก็วิ&งไป อยูที่&ไหน หอยอีกตวั ฉนัอยูที่&นี& 
 
พีดา      เลอ   ชอง  ก๋อ  เฮ    โค๋    เคี&ย  ก๋อ.     
กระต่าย  ก็      วิ&ง  ไป   กบั  เรียก  ร้อง  ไป    



กระต่ายก็วิ&งไป ร้องเรียกไป  
 
พี&ดา         2ุง      เท   ฮ๋อก   เท.   กา  มา  โพ  เท.     อี)    แ ํค่ะ  ยงั    เคื&อง. 
กระต่าย  เหนื&อย  แลว้  หอบ  แลว้  ไป   ไม่  ได ้ แลว้   ตาย  ท่า  เหมือน  ทาํ 
กระต่ายเหนื&อยแลว้ หอบแลว้ ไปไม่ไดแ้ลว้ ทาํท่าเหมือนตาย 
 
พูคา้  ชงัเคล๋   พง   ญ๋ะอา  แลงแท๋ะ  พง   เชี)ย   ตา   โล    โอ่      พีดา       2ุง      เท. 
ปู      กุง้      บอก  ปลา     หอย     บอก  ให ้  เลิก  เล่น  เถอะ  กระต่าย  เหนื&อย  แลว้ 
ปู กุง้ บอกปลาใหบ้อกหอยเลิกเล่นเถอะ กระต่ายเหนื&อยแลว้ 
 
ญ๋ะอา   พง   แลงแท๋ะ  แลงแท๋ะ  เลอ  มา  โล. 
ปลา    บอก   หอย       หอย      ก็    ไม่  เล่น 
ปลาบอกหอย หอยก็ไม่เล่น 
 
ชงัเคล๋   พง      พีดา      มุงคานี+     ตา   วา้  โช ้   ฮี    ยงั.  ฮอง  มา  อั)ง. 
กุง้       บอก  กระต่าย   วนัหนา้   อยา่   อีก  พูด  นี+   อยา่ง   ไม่   ไม่   ดี 
กุง้บอกกระต่าย วนัหนา้อยา่พูดอยา่งนี+  มนัไม่ดี 
 
พีดา       เอ   เค   ฮฮง  มา  วา้  เคื&อง. ฮอง   เก่อ      พีดา      เลอ   ด๋ก-อ่อ 
กระต่าย  รู้   แลว้  เขา   ไม่  อีก   ทาํ   เขา   เพื&อน  กระต่าย     ก็      รัก 
กระต่ายรู้แลว้ เขาไม่ทาํอีก  เพื&อนเขาก็รักกระต่าย 
 


