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Satu waktu, ana bua yang Yesus su
utus tu, dong pulang samua ko
bakumpul ulang lai deng Dia. Dong
kasi tau samua yang dong su bekin,
deng apa yang dong su ajar sang
orang dong.
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Ma itu waktu, talalu banya orang
bajalan pi-datang ko cari sang
Yesus. Sampe-sampe Dia deng Dia
pung ana bua dong sonde bisa
makan lai. Ju Yesus kasi tau Dia
pung ana bua dong bilang, “Mari ko
kotong pi cari tampa sunyi, ko
kotong bisa barenti cape ame sadiki
doo.”
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Jadi dong samua nae pi dalam
parahu ko pi cari tampa sunyi yang
jao dari kampong.
Ma itu orang banya dong dapa lia
Yesus dong pung parahu pi iko-iko
dano pung pinggir. Ais dong kaluar
kampong iko jalan darat, ju dong
sampe lebe dolo dari Yesus dong. 
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Waktu Yesus turun dari parahu, ju
Dia dapa lia orang banya su tunggu
sang Dia. Ais ju Dia jato kasian sang
dong, tagal dong samua sonde tau
mau bekin apa, sama ke domba yang
sonde ada pung gambala. Ais Dia
ajar sang dong Tuhan Allah pung
mau dari siang sampe sore.
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Ju Dia pung ana bua dong kasi tau
sang Dia bilang, “Papa! Lebe bae
Papa suru ini orang dong samua ko
dong pi béli makan di kampong-
kampong badeka di sini. Te ini su
sore ni, deng sonde ada makanan di
sini.”
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Ma Yesus manyao bilang, “Sonde
usa! Bosong sa yang kasi makan
sang dong.”
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Ma dong bale tanya bilang, “Awe'!
Kalo botong kasi makan orang
bagini banya, na, botong musti kasi
kaluar doi banya mau mati! Sama ke
satu tukang pung gaji satu taon!
Mana bisa botong dapa doi banya
bagitu!”
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Ju Yesus manyao bilang, “Bosong pi
cari tau dolo, sapa yang ada bawa
bakál.”
Ais ju dong pi cari tau, ju dong
kambali kasi tau bilang, “Ada roti
lima bua, deng ikan dua ekor sa.”
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Ais Yesus suru itu orang samua ko
dudu bakumpul di atas rumput. Ju
dong pi dudu bakumpul. Ada yang
bakumpul saratus-saratus orang,
deng ada yang lima-lima pulu orang.
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Ais ju Yesus ame itu roti lima bua,
deng itu ikan dua ekor. Ju Dia
mangada pi langit ko minta tarima
kasi sang Tuhan Allah.
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Ais itu, Dia kasi pica-pica itu roti, ju
sorong kasi pi Dia pung ana bua, ko
dong pi bagi-bagi kasi sang itu orang
dong samua. Itu ikan dua ekor ju Dia
bagi-bagi kasi.
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Ais ju dong samua makan sampe
kinyang. Makan abis ju, itu ana bua
dong pi kumpul ame itu makanan
yang lebe dong, ponu dua blas bakul.
Itu orang dong kira-kira ada lima
ribu orang. Itu baru itong laki-laki
yang makan sa. Balóm reken tamba
parampuan deng ana-ana.
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