
 Июль - август



Мани, мани,
Акъвазда
Чи сергьятдин къаравулда
Аскер яз,
Къачуз тежер къеле хьиз,
Мусаибан чIехи рикI хьиз
Волга патал чан гайи.
Девирдин мани –
Сулейманан цIар.



Кьегьалдиз гуьмбет адан гьунар я.
Шаирдиз гуьмбет адан мани я.
Лезги чилин яшарикай рахадайла шумуд агъзур йисар 

алатнатIа лугьун четин я, шумуд несил атана хъфенатIа са-
давайни лугьуз жедач. Амла яратмишайбурун тIварар тай-
ин тушир яргъал девирра арадал атай, хакьди хурун дафтарра 
хвена чал агакьарай жавагьир-манияр авамрикай кхьиз теже-

дайди абурун дережади къалурзава. Ша чна рикIел хкин:

   Дидеяр, хамир кьуьне руьгьсузар,
  КичIе хцин тIвар дерт я дидедин.

       Кьегьал хва кьиникь – еке агьузар,
Ам мадни чIехи дерт я дидедиз.

Гила гьа ихьтин дерин дувулдилай хкаж хьанвай дарги 
шаир Батыраян чIал кIелин:

 
                                                             Уьткем, викIегь бубадиз

                                                               Тахьурай лагь алчах хва,
                                                             Мажбур жеда жаваб гуз
                                                             Ам душманриз бубадин.

                                                      Амма алчах бубадиз
                                                             Уьткем хвани тахьурай,

                                                              Мажбур жеда пай къачуз
                                                    Айибрикай бубадин.

И цIарар за хатадай рикIел хканвач. Алай 2014 лагьай йис чIехи 
шаир СтIал Сулейманан 145 йис там жезвай юбилейдин йис я. 
Ам гьакIни шаирдин баркаллу хва, вични шаир СтIал Мусаибан 
юбилейдин йисни я, 100 йисан юбилейдин.

Баркаллу бубадин баркаллу хва. Къадирлу халкьди абу-
руз хайи хуьруьн тIвар гана, гьахьтин гьуьрмет гьар нивай 
хьайитIани къазанмишиз жедач.

Лезги чилел Мусаибан сур алач. Ам Ватандин чIехи дя-
веда 1942-йисуз Сталинград фашистривай хуьзвай къати 
женгера телеф хьана. Адавай дяведиз тефенайтIани жедай. 
Бажарагълу, гележег авай ксар тухумир лагьай къарарни 
авай. Амма Сулейманан хци а къарардал амал авунач. Ам 
вичин хушуналди фронтдиз фена. Фронтдай хуьруьз рах-
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курай чарче Мусаиба икI кхьенай: «Зун гьелелич сагъ-саламат я. 
Душмандихъ гужлу къуват аватIани, чна адан хура жуьрэтлуви-
лелди акъвазна женг чIугвазва. Чандик са стIал иви кумайкьван 
гагьди за ваз и юлдашри диде-Ватан хуьн, алчахрин мурдар къа-
стар кьилиз акъат тавун патал и женг зайифардач лагьана кьин 
кьунва…»

Кьегьал шаирдин кьегьал хва Мусаибаз вичин женгерин юлдаш-
рихъ галаз уртах сур-гуьмбет кьисмет хьана, Мамаев тепедал хкаж 
хьанвай баркалладин гуьмбетдал Мусаибан тIварни кхьенва.

Халкьди лугьуда: «Эгер вуна манидалди халкьдин тIвар 
хкажнатIа, халкьди вун вичин рикIе хуьда. Эгер вуна яракьдал-
ди хайи чил, хайи халкь хвенатIа, халкьдиз вун игитвилин чешне 
жеда. Эгер вуна къелемдални яракьдални халкьдиз къуллугънатIа 
вун руьгьдин дамах я».

Мусаибакай чи руьгьдин кьакьанвилин дамах хьана. Адан гьу-
нар адаз гуьмбет хьана, адан мани адаз гуьмбет хьана. Агъадихъ 
чна Мусаибан «Зи играми буба Сулейманаз» тIвар алай поэмадай 
са чIук гузва.

        СТIАЛ МУСАИБ ЗИ ИГРАМИ БУБА СУЛЕЙМАНАЗ

Зегьметчийрин патал алаз,

Руьгьанийрихъ дяве чIугваз,

ЧIаларалди гьабур гатаз,

Жедай акъваз тийиз буба!

Сада-садаз лугьуз стха,

РикI-рикIивди хьана мукьва,

Михьиз дуьнья хьунухь гьакIа –

Ваз кIандай хьи азад, буба!

Чун лап гъвечIи аялзамаз,

На чаз дуьз тир рекьер къалаз,

Гьамиша ви гъил чал алаз,

Гудай на чаз тербет, буба!

«Гьидахъ хьайтIан юлдаш жемир,

Жуван дустни душман хьухь чир,

Душмандин гьич рекьяй фимир –

Ийидай на суьгьбет, буба!

«Гьич нубатсуз чарадалай

Фитне мийир гьич садалай»,

На гьамиша гьакI лугьудай

Дугъриданни, гьелбет, буба!

Вафалу хьухь чи Ватандиз,

Гьар са кардал куьн хьухь хциз,

Чан эцига халкьдин рекьиз»,

На лугьудай якъин, буба!
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Шаир-ватанперес Мемей Эфендиев гилан Кьурагь райондин КьепIиррин 
хуьряй я.

Ватандин чIехи дяве башламишай сифте йикъара М. Эфендиев гуьгьуь-
лливилелди фронтдиз фена ва пуд йисуз женгера хьана. 1944-йисуз Ватан 
патал чан гана телеф хьана. Адан шиирар 30-йисара акъатай хрестома-
тийра, кIватIалра гьатнава.

М. Эфендияван шиирар Вл.Маяковскидин, Алибег Фатахован шииррин 
жуьреда кхьенвайбур я. Агъадихъ чна шаирдин «Кьаркьулувни тIиб» тIвар 
алай гъвечIи поэмадай куьруь авунвай чIуквар гузва:

       КЬАРКЬУЛУВНИ ТIИБ

Эй, рагъ!
Я рагъ,
Ви нурлу экв,
Диши,
Эркек,
Хьана дири,
                            викIегь,
                                                зирек.
Вун – виридан
ЧIехи метлеб,
                         зурба меслек!
Амма, амма 
                      Туш вал рази
Анжах тIибни кьаркьулув тек…
Абру къекъвез,
                             Ахтармишиз
Чуьнуьх жер тIекв…
Кьаркьулув, рагъ экъечIайла,
ХарапIайрай харапIайриз
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МичIи чка ахтармишиз
Хъенрикай тIуз лув гана физ.
ХарапIайрин гагь и кьилиз,
Гагь а кьилиз,
                           ялвар ийиз,
Вакай катиз
                           алахънава.  
ХарапIайрин чкIай цлар
Акъудиз кIанз
                           ви аксиниз,
Ви нурлу тир
                            а гуьрчег экв
и дуьньядиз
алахъзава гатIур тийиз.
ТипIре гьарайзава кIевиз:
- Рагъ вилериз
                           акваз такIан,
Къачузвайди чи ширин чан,
Я чи душман.
Чна герек
Адахъ галаз
                       дяве чIугван!
Шариатдал хьун лазим я
Чун кьвед гъалиб.
Рагъ экъечIдай
                         цавун тIеквен
Цун патал я
                      зун кIеви еб.
Вунни гужлу
                       гьулдандин риб.
Чун кьве стха
                        жеда эхир
Дуьньяд иес,
                        дуьньяд сагьиб!
Алемдин сес:
- Ракъин ишигъ
Виридаз кIан,
Са квез такIан,
Акъатуй куь харапIайра,
                                   сурара чан.
Гьат хъийидач
Мад садрани куь гъиле гьат
Хъийич майдан.
Им куь кьведан
                   эхир гьисаб,
                           эхир дуван,
                                  акъата чан!

                                                                                   Х. 
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Ватан, Ватан!
Хайи чил,
Хайи диде,
Иви чи.
Хкягь тийир,
Акъатнавай кьисметдай.
Гьим я сергьят,
Гьим я терез,
Гьим я къимет
КIанивилин,
Хайивилин,
Намусдин?
Ви рухвайриз
(Лезги Агьмед,
Кьуьчхуьр Саид,
Эмин чи)
Вуч кIанзавай субутиз
Кхьидайла ажугъ кваз
Вахтунин цIарар?
«Гьарай, эллер, пис ксариз
Ажеб дуьнья хьанавачни!

Дугъри ксар дуьньядикай
ХупI гуьгьуьлар ханавачни!»

Кьеб, кьеб!
Кьеб ава зи Ватандиз.
А кьепIинин къаравулда
Шарвилидин тур гъилевай
Гьажи Давуд аквада.
А кьепIинин сергьятдал
Сулейманан цIар ала.
Къванцин гада фейи рекьер,
Хирер, кьацIар…
Абур вири
Чи кьепIинин тарцелла.
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Ватан, Ватан!
Гегьеншни я, гуьрчегни
Ви чилер,
Ви мурадал,
Ви къастар:
Ислягьбур,
Экуьбур,
Кьакьанбур.
Уртах хзан.
Миллетрин,
Бес виридаз
Фу, къафун,
Ачух чин,
Къайгъударвал,
Авач дарвал
Яшайишда, рикIера.

Кьеб, кьеб!
Ви къвалавай физва жигъир,
Акахьзава шегьредик.
ЭкIя жезва шегьерар,
Хкаж жезва ракетаяр цавариз.
Хайи чил!
Ваз дуствилин чида къимет,
Ихтибардин къиметни.
Виридалай экуь мани
Вакай я ам,
Вафалувал рикIерин
Ваз я чи.
Такабурвал,
Дамах, къуват
Вун я, валди я,
Ватан, Ватан!
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- Я Рагьман, ваз хъчадин афар 

ийидани, шурадин? – хабар кьаз-
ва, чкалар  акьалдай кьулни фир-
чин, кIарни кIве – вири вичин патав 
эцигна, винел саж алай пичинин па-
тав ацукьзавай Секинат бажиди.

- Йикъа шумудра неда ви хъчадин 
афар? Чун малар туш хьи, - жаваб 
гана адаз Рагьман дахди.

Аквазва адаз, къариди, чкадал 
къат-къат хъчар экIяйиз, абуруз 
тIуб гузва, винелайни чкал экIяй 
хъувуна, къерехар жакIундив кьаз-
ва. Адаз Рагьман дахди чуькьни ий-
извач.

- Вуна заз афар элкъуьриз куьмек 
гудачни, я Рагьман? – рахазва къу-
жадив Секинат бажи.

Рагьман дахди жаваб ваъ, суал 
гузва:

- Гьинва кьван элкъуьрдай афар?
- Ингье – сачунал.
- Сачунал алайди хъчарин афар 

тушни?
- Яни-е? Агь, акъатай рикI… Мад 

хъчадин афар хьанани авурди? Де 
элкъуьра, я кас, ам гьим хьана вуч 
я?

- Ни элкъуьрна вуч я,  я кас? Эл-
къуьрна тур жува…

- Гила зун-вун хьанани чи кIвале?
- Ваъ, хъчадин афар – шурадин 

афар хьана…
- Хъчар къе-пака акъахда, я Рагь-

ман, ахпа вун шурадикай икрагь 
жеда… Шур кIанзаватIа, ма ваз, - 
шур авай къаб яргъи авуна Секинат 
бажиди, - хъчадин афар гьа идак 
кягъиз неъ.

- КIанач, къари. Хъчадин афар, 
хъчар акъахдалди, жува элкъуьрна, 
жува неъ. За, шурадинбур чрадай 
вахт атайла, ахпа абур элкъуьрни 
ийида, ненни ийида…
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Куьчедин къерех кьуна са кIеретI 

рушар физвай. Къе школада чIехи 
мярекат авай, аттестатар гузвай, 
шадвилин межлис къурмишзавай. 
Варцихъ галай куьсруьдал вичин чка 
кьунвай Секинат бажи акуна, рушари 
сада-садаз кушкушар ийиз эгечIна.

- Гьамиша хьиз, Секинат бажи 
ацукьнава…

- Ша, а патаз экъечIин…
- Ацукьрай ман, ваз ада  вун кIасиз 

кичIезвани?..
ИкI рушар адаз мукьва хьана, абу-

ру хордалди саламарни гана.
- Куьн гьиниз шузвайбур я, кьей-

бур? Куьпдик кутунвайбур хьтин 
яру-цIару чинар аку чпин.

- Чун вечердиз, Секинат бажи, - жа-
ваб гана адаз виридалайни викIегьда. 
– Ша жувни. Виридаз ихтияр авайди 
я.

- Зазни? Захъ ахьтин вилиганар 
хьтин зангарни ятурар, абур къалу-
риз алукIдай дандакI перемар авач 
эхир…

Рушарин кIеретI хъуьруьнин сес 
кьилел алаз алатна фена. Секинат 
бажиди вичин цуьк алай мичIи шта-
пелдин перемдин ценер, ахпа кIвачин 
цилерал кьван авахьнавай вахчаг-
дин кикер метIерал кьван хкажна, 
кьуру цIамар хьтин зангарал гъил 
алтадиз эгечIна.

- Бахтавар Инга, - дертлу яз руша-
рин гуьгъуьниз лагьана Секинат ба-
жиди, вичиз жавабар гайи руш вуж 
ятIа чиз. – Захъ ахьтин зангар вун 
хьтин чIавузни хьайиди туш. Гила 
авайбуруз абур гьинай я, я вахар?

Кьве зангуниз кьве капаш чуькьве-
на, Секинат бажиди абур кIевир хъу-
вуна ва дертлу яз хълагьна:

- Амайдалайни кьурурай куьн!
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Жегьил чIавара кьил хуьз фейи Ба-
куйрай хкай сят Рагьман дахдизни 
Секинат бажидиз чпин кIвале вирида-
лайни багьа шей я.

- Гила ахьтин сятер амайди яни? – 
са сивяй хьиз, лугьуда абуру, сятинин 
тариф ийиз.

Сят, дугъриданни, кьетIенди я. Сад 
лагьайди, яшариз килигна. Кьвед ла-
гьайдини, винел патан акунриз. 

Цлал алкIурнавай къушарин кьефес 
хьиз аквазвай адав зунжуррихъ галай 
персенгрин заланвили кIвалах ийиз 
тазва. Персенгарни къизилдин яд ган-
вай хьтин рангунинбур ва нарат та-
ран яргъал квай кIерецриз ухшарбур 
я. Сятинин экьребрин кьилелай ахъ-
айиз акьал хъжедай гъвечIи дакIар 
ава. Вични кьве хиленди. Гьар са сят 
тамам хьайила, а дакIар ахъа жеда ва 
анай кукупIди кьил акъудда, экьре-
бри гьи вахт къалурзаватIа, гьакьван 
сеферра гьарайда:

- Ку-купI! Ку-купI!..
Гьелбетда, вичин рикIел аламай 

вири вахтара гьич са капIни кака-
дар тийиз алахъай Секинат бажидиз 
кукупIдин гьарагъун мискIиндин му-
эдзиндин азан хьиз я. Ам, япарал за-
ланвилизни килиг тавуна, Секинат 
бажидив кIвалени, гьаятдани гьасят-
да агакьда.

Йикъарикай са юкъуз Рагьман дах-
диз аквада хьи, Секинат бажиди ни-
синин капI адетдиндалай фад ийизва. 
Цлал алай сятиниз икана килигдай 
ада и сефердани вахтуниз фикир га-
нач.

Рагъдан капIни Секинат бажиди 
вахтундилай фад авуна. КукупIди гьа-
райна, къари атран кпIунив эгечIзавай 
арада Рагьман дахдиз хъел атана.

- КукупIди гьарайна-е, амма вун 
дакIардай къецез килиг кьванни ий-
извани?

- КукупIди тапарардани, я Рагь-
ман?

- Я залумдин руш, рагъ цава амаз 
атран капIар ийидани? Нисинин 
капIни вуна пакама амаз авуна. Рагъ-
дан капIни…

- КукупIди тапарар ийич, я Рагь-
ман. Икьван йисара тавурда гила ийи-
дани?

- КукупIди, белки, ийидачир жеди. 
Амма? Чи Рустам адав дуст хьайида-
лай кьулухъ, авунни мумкин я.

- Ам гьикI лагьай чIал я, я Рагь-
ман?

- Ам акI лагьай чIал я хьи, чи Ру-
стама, стулдал акьахиз, ви кукупIдин 
экьребар элкъуьриз, адав вичиз кIан 
хьайи чIавуз гьарайиз тазва.

- Ваз акунани? Бес ихтияр вучиз 
гузва?

- Чи кIвале ихтиярар пайзавайди 
вун я, Секинат. Заз акурла, за мийир-
межер лагьана.

- Гьагь, гурцIул. За лугьузва эхир – 
кукупIди заз таб ийич…
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                                                                   Зульфикъар КЪАФЛАНОВ                                

           

Лезгинкадал демина
Кьуьлерда чи Амина.
КIвачер чилик хкIадач,
Гъилер цава акьада.
Далдамчияр галатда,
Аминай гьекь акъатдач.
Къе гъвечIи я – аял я,
Чи рикIин экв, хиял я.
Пака чIехи жеда ам,
Чи куьмекдиз къведа ам,
Гьяркьуь ийиз рекьер чи,
Гъуьргъуь ийиз дердер чи,
Гатфарар тваз цуькведа
Атирдани мижеда.
Ихьтин крад я, - якъин хьи, -
ЧIехи жезвай Амин чи.
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                                (Хкет)

                         
Индистан уьлкведа хъсан векь авай, 

инсанрикай хевлет са там авай кьван. 
Ничхирри, кIватI хьана, и тама чпин 
кьил хуьзвай. Са аслан абурун пачагь 
тир, и асланди гьар са чIавуз, вичиз 
кIан хьайила, и ничхиррикай вичин 
хурук акатайдал гъуьрч ийиз, недай 
кьван. Амма гьар гъуьрч ийидайла, 
и асландин гьайбатрикай кичIела, 
гьар садан рикI аватиз, ибуруз гьич 
секинвал жезвачир. Са юкъуз ибур 
вири санал кIватI хьана, меслят аву-
на, сада-садаз лагьана: «Я стхаяр! И 
аслан чи пачагь я кьван, адаз чакай 
вичиз кIаниди нез ихтияр ава. АкI 
хьайила чаз хъсан кар ам я хьи, чна 
чи арада чип вегьез, гьар гьидан чип 
акъатайтIа, гьам чна нубатдалди ас-
ландиз хуьрек яз ракъурда; амайбуру 
асландин гьайбатдикай кичIевилин 

хажалатдикай архайин яз, секинви-
лелди чпин кесибвалда». И меслятдал 
ибур вири рази хьана; чпин къарар ар-
задалди кхьена, асландиз тамам гьуь-
рметдалди малумарна. Аслан и мес-
лятдал гзаф рази хьана. Абуруз жаваб 
гана: «Зи метлеб анжах заз хуьрек 
хьун я, тахьайтIа куьн зи, кесиб рая-
тар, вучиз инжитмишда». Идалай гуь-
гъуьниз  и ничхирри чпин арада чип 
вегьез хьана ва нин чип акъатайтIа, 
гьам асландиз хуьрек яз фидай кьван.

Хейлин вахт алатайла, къуьрен 
тIвар авай чип акъатна. И къуьре нич-
хирриз лагьана: «Я стхаяр, им чиди 
вуч алчахвал я, жува-жув жуван их-
тиярдалди асландин сиве тун. Ша чна 
и асландиз са амал кьан, ам чна чи 
винелай алудин». Къуьре икI лагьай-
ла, садбур идал хьуьрена, садбуру ла-
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гьана: «Я кьей хва, вун акьван рикI 
авай кас яни, вавай а куц гваз аслан 
хьтин зурлу пачагьдиз амал жеда-
ни?» Ида лагьана: «Куьн тамаша, за 
асландиз вуч амал ийидатIа». Пака 
юкъуз частунин хуьрекдиз къуьр 
фена кIанзавай, и къуьр вахтунда 
фенач. И кардикай асландиз гзаф 
хъел атана, са тIимил амай ида чпин 
арада авай икьрар чIуриз, амма ида 
фикир авуна, лагьана хьи, «икI та-
дивилелди за икьрар чIур авурдакай 
маса пачагьриз ван хьайитIа, абуру 
зун айибда», асланди сабур авуна.

Са вахтунда нисини жез-тежез 
къуьр асландин кьилив атана, гъи-
лер хурал эцин га, асландиз адет-
далди салам гана, пачагьдиз икрам 
авуна. Захъ галаз ви частунин хуь-
рекдиз са маса къуьрин ракъурнай, 
амма са аслан дуьшуьш хьана чал, 
ада чавай жузуна: «Куьн гьиниз 
физвайбур я?» «Чун пачагьдиз хуь-
рек яз физвайбур я». Ада лагьана: 
«Вагь, ина залай гъейри маса па-
чагьни авани? И мулк зиди я, гьич 
садахъни жуьрет жеч зи мулкунал-
лай раятрик кягъиз». Ахпа захъ 
галай къуьр кьуна, вичиз тухвана, 
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амма ада ваз лагьай пис гафар 
вахъай кичIевиляйни регъуьви-
ляй завай ваз лугьуз жезвач».

Къуьре икI лагьайла, асландин 
чанди цIай кьуна. Ида къуьрез 
лагьана: «Вавай ам заз къалуриз 
жечни?» Къуьре жеда лагьана. И 
къуьре, вилик акатна, и аслан са 
яд авай дерин фурал тухвана, ада 
асландиз лагьана: дехьнен заз а 
асландихъай гзаф кичIе хьана, 
завай на зун ви хъуьчIуьк кьун 
тавуртIа, и фурун сивел къвез же-
дач. ИкI лагьайла, асланди им ви-
чин хъуьчIуьк кьуна, фурун сивел 

тухвана. Им хъуьчIуьк кваз ас-
лан фуруз  килигайтIа, фура ци-
кай идаз къуьр хъуьчIуьк кваз 
вичин суьрет акуна. Ида хиял 
авуна хьи, анай аквазвайди ви-
чиз хуьрек яз къвезвай къуьр 
къачуна тухвай, къуьре лагьай 
аслан я. Ида вичин хъуьчIуьк 
квай къуьр са къерехдиз гадар-
на, вичи-вич и фуруз вегьена. 
Вегьейла, ам фура цик акатна, 
кьена. Аслан кьейила, тама авай 
гьайванриз азадвал хьанай.
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Кард ава цава, «Кард» ава гъиле,
Журнал хтанва, сувар я кIвале.
РикI алаз кIелда балайри гъвечIи,
Жезва абурун рикIериз хвеши.

Нура дикъетдив кIелзава журнал,
Алиди кIелдай ийизва амал.
Фад-фад ахъайиз журналдин чарар,
Хъуьрезва бицIек, юзуриз пIузар.

Лагьана Нура – чIехи стхади:
- КIанзавач заз хаз, Али, ви кефи,
Икьван фад вуна гьикI кIелнатIа лагь,
Зун са чин кIелиз агакьнач, валлагь.

- Гьеле кIелнавач, лагьайтIа керчек,
Шикилри зи вил тухвана гуьрчег.
ЧIехи стхадиз атана хъуьруьн,
Гъавурдаваз вил акьална вичин.

Журнал хтана – югъ я им башкъа
Кутадай рикIик кIелунин ашкъи.
КьетIен хабардив ацIанва кIватIал,
КIелчи картари ийизва амал.
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Акьахна кIек жугъунал, гьарайна 
лап хушунал:

- Заз мержан са жагъана, килиг 
вири атана.

- Квез килигда шуьшедин, - кицIи 
хъверна рахшанддин. – ТиртIа ам еке 
кIараб, масад жедай зи жаваб.

Вечрез атана хъуьруьн:
- Жагъана затIар ширин. ГьатнайтIа 

са киле цуькI, ксудай зун секин яз 
рикI.

- Къа! Къа! Къа! – гьарайна къаз-
ра. – Акьуллу хьанва пара. Мержан, 
кIараб ва гьакI цуькI – буш тахьуй гьа 
тIуьна рикI. Ични чуьхвер, къацу векь 
недай за акъатдалди гьекь. Михьи, 
къайи булахар, жагъайди я бахтавар!

Уьрдегдизни атанач кьарай, авуна 
адет хьанвайвал гьарай, ийиз тари-
фар вичелай.

- Незмайди туш шурваяр, язава за 
кабабар. Зун къекъвена накь хула, 
шар-пепе авай пара. Еке са къиб кьу-
на за, кIелелай тир вич таза.

Такабурлу гьуьндуьшка, гьисабза-
вай  вич яз агъа, экъечIзава майдан-
диз, яр къекъифна гардандиз:

- Вуж я небгет ахмакьар, ийизвайбур 
дамахар? Нез жеч квевай мержанар, 
як алачир кIарабар. ЦуькI аквад квез 
ахварай. Рахух тIун куьн цицIеркай, 
багъда авай кеферкай.

Мягьтел хьана шемпIини ван хьай-
ила кьуру суьгьбетар, авуна лап туьгь-
метар:

- Гьикьван хьурай руфун цIай, садан 
недач а куь пай. Вегьейла квез са кур 
твар, амукьдач квехъ къайгъуяр.
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Диде гала айвандик цIай кутуна 
къажгъандик. Хкуьрзава чукватIур, 
тахьун патал атIай шур.

Хтул ава гьаятда, къугъвадай 
кьван галатна. Гишин хьанва вичиз-
ни, кIан туш хъфиз кIвализни.

- Гишин хьанва заз, диде, вегь ца-
вай са фан тике.

- Эхь хъия на са гъвечIи, тIуьна 
кIанда затI чими. Ийизва за да-
вугъа, рикIиз пара хуш бала. Гьазур 
хьухь вун тIурни гваз, кап гудайвал 
тIили фаз. Кьилелди квай пурнияр, 
шумуд неда бадияр?

- Диде, диде, ша иниз, килиг садра 
кар пипIиз. Лалу ава кака хаз, гудан 
вуна ама заз. ЦIару кIекни са кIвачIел 
акъвазнава галаз хъел. КIандач заз ви 
давугъа, ая заз са шакIукIа.

- Акъваз, бала, чан бала. АтIуда 
зи давугъа. Атурай звал эха на, 
шакIукIани гуда за.

И арада муквалай, къарагъ-
на верч цуквалай. Къакъра ягъиз 
эгечIна, кIекни зилдик экечIна. Пис 
ван гьатна гьаятда, япарни кваз га-
латна. Килигайла тегьердиз, ухша-
миш я концертдиз. Далдам-зуьрне 
галачир, теклиф-билет авачир, меж-
лисдиз и хьана кIватI магьледин та-
мам са кьатI.

Хьанвайла вири гьа икI машгъул, 
чуьнуьхкъумбатI керекул фена му-
кал гьужумдиз, вечрен кака чуь-
нуьхиз.

Гъуьрч кIуфавай угъридал, 
хкаж хьанвай парудал, Назим 
хьана тепилмиш, вахчуз кака ча-
лищмиш. Айвандикай дидеди гьа-
райна пис ванцелди. КичIе хьана 
угъридиз, эвичIна мад гьаятдиз. 
Кака кIуфай акъатна, вич гьа-
ятдай акъатна. Зверна фена 
Назима вахчуна ам хвешила. 
Секин хьана верчерни, мягь-
тел хьана кIекерни. Хьана 
вири аламат – кака амай 
саламат.
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Акур гьарда гьейранвалда
Чи кIек дирибаш.
Хци ванцел кIудда ада
Джулбарс, Алабаш.

Гъед хьтин яру жагъади
Мягьтеларда куьн,
Гьуьжетдава (вуж ягъада)
Ярарив экуьн.

Амма темпел чи Абдулаз
ТакIан я чи кIек.
Вич ахварай авуддалда
Жезамазни экв.

         

Гьар экуьнахъ кеспидал физ
ЭкъечIайла куьчедиз,
РикIе ашкъи артухариз
Килигда зун Бикедиз.

ТIварни Бике, вични бике,
Руш туш, экуьн сегьер я.
Гимишдин квар ава къуьне,
Руш бубу хьиз иер я.

Гьар гьалтайла зун са шумуд
Декьикьада акъвазда.
Мецел ширин, сес я умуд
Тухудай зун авазди.
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                              ***
- Буба, на гьар юкъуз чуру вучиз 

твазва?
- Чуру тун тавуртIа, хтул, зун кьуь-

зуь къужадиз элкъведа.
- Ахпа вун бадеди къизил балугъ 

кьаз гьуьлел ракъурдани?

                                     ***
Йифен кьулара месин кьиле ацу-

кьай аялдиз дидеди:
- ГьикI хьана, хва?
- Ксудай кьван галатна.

                                     ***
- Диде, къе мектебдиз духтур атан-

вай.
- Вуч ахтармишзавай?
- Ада чна нефес къачузвани-

къачузвачни ахтармишна.

                                               ***
- Ваз чиз, лацу север гьина яшамиш жезва?

- Кефер пата.
- Бес кьибле пата вуж яшамиш жез-

ва?
- Кьибле пата?.. Кьибле пата чи 

баде.                      
                      ***

- Я баде, батIришар дабандилай 
алатзавайла, вуна памбаг кIуфа 
вучиз твазва?

              ***
- Баде, ваз зун кIан яни?
- Шандакьар тийидайла, 

чIехибурун чIалаз килиг-
дайла, заз вун пара кIанда, 

хтул.
- Заз вун, баде, гьами-

ша кIан я.
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Дуьньяда гьар юкъуз тежезвай 

кьуд аламат авач. Ингье абурукай 
сад. ЧIехибурун гуьчивиликай хка-
тай пуд йиса авай са куьрпе аялдал, 
ам паркда сейрда авайла, кицI те-
пилмиш хьана. КицIи аялдин гъил 
кьуна ахъайзавачир. КицIин иеси-
ни, са кьумекни гуз тежез, теспача 
хьанвай. Аялдин гьарайдал акъа-
тай диде гъутар гваз кицIел фена. 
Амма кицIи аялдин гъил ахъай-
нач. Фагьум-фикир хъийидай вахт 
амачир дишегьлиди хкадарна, ви-
чин сараралда кицIин нер кьуна. 
Гуьзлемиш тавур кар акур кицIи, 
гьасятда сив ахъайна, дидеди та-
диз аял къужахламишна. Аялдин 
гъилел кицIин вад сас фейи вад хер 
хьанвай, абур духтурханада хцун 
хъувуна.

23



                                  
                  ***
НикIе я ам псид кул,
КIвале хъипи аш жеда.
Чимизмаз ам туьтIуьртIа,
«Рахадай фарфаш» жеда.
         
                  ***
Дамах я ам никIерин,
Гьар са кьил са эркек я,
Вич иливдай рикIериз
Ракьун руфун герек.
         
                  ***
Такабурлу кьилерал
Йигейрикай таж жеда.
Йигаррилай хтайла
Секин хьана, раж жеда.
               
                  ***
И кьил, а кьил авачир къав?
             
                  ***
Багъдинбур я еришар,
Тарар, къушар, емишар.
Багъ туш, пару, цал алач,
Я чардах, я кIвал алач?
             
                  ***
ЯхцIур переем алайди,
Келимайрив ацIайди.
Булушка къат-къатар я,
Чирвал гудай устIар я.
                
                 ***
Булахни туш, вацIни туш,
Къубу лугьун – таб я ам.
Шумал я буй, нацIни туш
Гьамга яд хуьр я ам.
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Фагьумна хьиз ичIи клеткаяр ацIура




