


Къуй ракьукай гатана
АлукIрай зал перемар,
Къуй жидадкай атIана
Вугурай зав къелемар.
Къуй недай фу гьулдан хьуй,
Хъвадай ядни кьеленди,
Къуй закай лап са къван хьуй,
Амма зи рикI кIеленди
Яз амукьда…

Куьз лагьайтIа бубадин
Дустар кIвализ къведайла
РикI бубу хьиз ачухна
Гана кIанда дустариз.

Къуй зи месер кIаз хьурай,
Партални зи ипек хьуй,
Къуй недай фу чиг хьурай,
Гьар са мани са экв хьуй.
Къуй гъилерал саз хьурай, -
Къвадай ядни – харцинди,
Къуй закай са цуьк хьурай,
Амма зи рикI къванцинди
Яз амукьда…

Куьз лагьайтIа бубадин
Душман хуьруьз къведайла,
РикI са къван хьиз гадарна
Гьалчна кIанда душмандал.











































жуьредин цекверив ацIанва: Африка, 
Америка, Азия, абур авачир са чкани 
чилел алач. Африкадин цеквер илла-
ки вагьшибур я. Абур цIиргъ-цIиргъ 
хьана, яргъи кашуяр хьиз гъуьрчез 
экъечIда. Рекье чпел гьалтай гьай-
ванрал тепилмиш жеда, вирида са-

нал мизмизар сухна, гьайванрин фир-
тефир чка сал ийида. Ахьтин арада 
гьайванриз амукьзавайди са рехъ я 
– тадиз яд жагъурна гьа циз хкадрун. 
Циз аватай цеквер чеб рекьида.

Гьахьтин аламатдин затIар я цек-
вер.

Чаз виридаз чидай нер михьдай 
яйлухдизни вичин тарих ава. А та-
рих лап дегь заманрилай башламиш 
жезва. Сад лагьай яйлух чакъалдин 
тум хьана лугьуда. А тум тIвалунал 
акьалжна, адалди инсанри нерни ми-
хьиз, чими вахтунда гарни гуз хьана 
лугьуда.

Са бязи вагьши тайифайри самар 
сад-садал арушна кьилел кьаз хьана 
лугьуда. Гьекь хьайила а самаралди 
пелни михьдай, нерни.

Са тIимил геж хьиз Европадин уь-
лквеяр тир Грецияда, Римда яйлу-
харни, суфрадихъ ацукьайла гъилер 
михьдай салфеткаярни ишлемишиз 
башламишна. Яйлухар яргъал рекьиз 
фидайла жибинра туна тухудай адет-
ни арадал атана.

Гьа икI къвез хейлин вахтар алат-
на. 

Х�II-лагьай девирда �ранция-�II-лагьай девирда �ранция-II-лагьай девирда �ранция-
да нер михьдай яйлухар дамахдин 
затIариз элкъвена. Абур къерехрив 
къирер гваз, пипIера багьа къашар 
аваз гьазуриз башламишна. Гьел-
бетда ахьтин яйлухар анжах агьвал 
квай, девлетлу ксарин жибинда же-
дай. Са кьадар вахтунда яйлухар пуд 
пипIенбур, элкъвейбур ва масабур 
хьана. Ахпа, �ранциядин пачагьди 
жибиндин, нер михьдай яйлухар ан-
жах кьуд пипIенбур хьун герек я ла-
гьай указ акъудна. Сифте абур вири 
лацубур тир.

Гила лагьайтIа абурун рангар, ери 
кьадарсуз гзаф я. Алай вахтунда дуь-

ньяда са сеферда ишлемишна гадард-
дай, рекье-хуьле, яд авачир чкадани 
гъил микробривай, азарривай хуь-
дай яйлухар сейли я. Амма вахт са-
нал акъвазнавач. Чидач ада чаз мад 
гьихьтин аламатар гьазурзаматIа.




