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    (Ватанэгьлийрин конгрессдал авур рахунрай)

Чун паталди кьилинди вуч я? Дагъустан-
дин аваданвал ва ада цуьк акъудун патал кьи-

линди – ам пайи-паяр тахьун, ам чукIун тавун, 
вири халкьарин ва миллетрин садвал я.

ЧIалар гзаф хьуни садвилиз манийвалдач. 
Чаз маса халкьарин ва тайифайрин арада кьи-
ле физвай къал-къиж аквазва. Аллагьдиз шу-
кур, чун агъзур йисара меслятлу яз яшамиш 
жезва.

Дагъвияр гъилив кхьин тавунвай къа-
нунралди яшамиш жезвай. Абурун консти-
туцияда авайди вири ирид жумла я, амай-
бур абуруз ганвай баянар я.

Сад лагьай жумла. Итим. Хенжел хци-
ди хьун лазим я, итимни викIегьди. 
ТIурфандин вахтунда жегьилриз хас та-
дивал, кьуьзуьбуруз хас явашвал хьиз, 
хаталу я. Чи халкьар сад садал гьалда-
риз кIанзавайбур цIухъ галаз къугъваз-
ва, абур дагъустанвияр, къафкъазвияр, 
мусурманар, инсанар хьиз эгечIзавач. 

Кьвед лагьай жумла. Дишегьли. Эгер 
заз ахьтин ихтияр авайтIа, за и жумла сад 
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лагьай чкадал эцигдай. Ам ихьтинди я: 
«Итим патал инсандин лайихлувилин уь-
лчме ам дишегьлидив гьикI эгечIзаватIа 
гьам я». Итимдиз кьве дуьшуьшда дяве 
ийидай ихтияр ава – хайи чил патал    ва    
иер дишегьлияр патал. Амай дуьшуьшра 
анжах кекIер ккIизва. Гьайиф хьи, гила чак 
кIеквилин къилихар гзаф акатзава.

Пуд лагьай жумла. Аялар. Абур чи гуь-
гъуьналлаз къвезва.  Ирандин шагьди вич 
Дагъустандин чилел магълуб хьайи чIавуз 
хабар кьунай: «Куь кьилевайди вуж я?» Аял 
гъилеллай адетдин дагъви дишегьли вилик 
экъечIна. Ингье вуж кьилеваз чна гъалиб-
вал къазанмишнатIа ва азадвал хуьзватIа.

Жегьилрин къайгъу чIугун, бицIибурув 
дикъетдивди эгечIун чIехибур патал кьилин 
мажбурнама тир. «Къуй викIегь тир буба-
дихъ кичIерхъан хва тахьурай», тахьурай 
лагьанай Батырая. ЧIехибурун акьуллувили 
ва меслятлувили манидарризни женгчийриз 
чIехи куьмек гана. Амма къадим вахтари-
лай авай и къанундиз вахтар фирдавай за-
рар хьанва. Рекьелай алатнавай рухвайрин-
ни рушарин къайгъусузвили яшлу инсанриз 
рехивални биришар артухарзава.

Кьуд лагьай жумла. РикIел хуьн. Алай 
аямдин несилдиз чи халкьарин алатай де-
виррин маарифдаррин, алимрин, зарий-
рин тIварар чизвач, абурун эсерар вири 
РагъэкъечIдай пата машгьур тир, иллаки 
Аравияда, Туьркияда, Иранда, гьакI Уру-
сатдани.
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Алатай заманар рикIелай алудна виже къведач. ЧIехибуруз гьуьрмет-
на кIанда, абур атунни кумаз къарагъна, икрамна кIанда, бубайринни 
дидейрин сурарал кьил чIугуна кIанда, Дагъустандин алатай вахтарин 
игитриз лайих авай гьуьрметар авуна кIанда.

Вад лагьай жумла. Дуствал.
Ругуд лагьай жумла. Мугьман, мугьма-

нар кIан хьунухь.
Ирид лагьай жумла. Къунши, къуни-

къуншивиле къенивал хуьн.
И пуд жумлани сад садахъ галаз алакъ-

ада ава ва чеб чпелай аслу я. «Дустар 
хуьх, абур квадар тавун патал игьтиятлу 
хьухь», – веси барабарвиликай-садвилай 
чи уьмуьрдин чарх ибарат жезва.

И жигьетдай заз Урусатдихъ галаз чи 
алакъайрикай кьилдаказ са шумуд гаф 
лугьуз кIанзава. И месэла, чи алатай, 
къенин ва къвезмай вахтарикай ихти-
лат фидайла, лап бинелубурукай сад я.

«Дуст галачир югъ квахьай югъ я»,  – 
лугьуда чна. Анжах сада садан тIални 
шадвал гьисс авуни чун яшамиш жезвай 
Дагъустан, Къафкъаз, Урусат, вири дуь-
нья сад ийида.

Урус миллетдиз, Урусатдиз вичин па-
чагьрикай, гьакимрикай, жуьреба-жуьре 
режимрикай зулуматрикай гзаф азабар 
акуна. Амма чи яргъал хуьрера чи аялриз 
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тарсар гайи урус муаллим-дишегьли, четин 
шартIара чи жемят сагъар хъийиз хьайи 
урус духтурар, чун паталди институтар ара-
дал гъайи урус алимар чи интеллигенция ре-
прессийрик кутурбурун кьиле хьайибурухъ 
галаз са алакъадани авач. Агъзурралди чи 
инсанри Москвада ва Урусатдин маса обла-
стра кIелна ва кIвалахна, исятдани кIелзава 
ва кIвалахзава. Гьавиляй Дагъустандин Вер-
ховный Советди кьабулнавай Дагъустан Рос-
сиядин Федерациядик кваз амукьунин къа-
рар за  акьуллуди ва дуьзди яз гьисабзава. И 
карди чун маса уьлквейривай ва республикайри-
вай чара ийидач, Дагъустандин халкьарин суве-
ренитетдиз ва аслу туширвилиз эксиквал гудач, 
аксина, дагъларни аранар кIвачел ахкьалтуниз 
рум гуда. Чун вири анжах санал хьайи чIавуз 
чаз хъсан жеда. Чаз садаз садавай къакъатна 
фидай чкани авач, я акI авунин лазимвални 
авач.

Милливилихъ, сиясатдихъ, коммерция-
дихъ галаз алакъалу акьалтIай кьетIи фики-
рар гзаф ава, амма виридалайни кьилинди 
гьар сад патал вичин къенепатан инамишвал 
я. Чун чи рикIяй гьикI агъанватIа, чна гьакI 
ийинни ийида. Зи къанажагъди зун ихьтин 
фикирдал гъанва: чун кIвачел акъулдайди 
са чил я. Чун эхирдай ферикъат ийидайдини 
гьам я.

                                             
                                                                 Махачкъала,                                                                                                                                      

                                                                     1997-йисан апрель.
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Частар гьатда ракетрин,
Фин хьайитIа базардиз.
Авач абур, гьелбет хьи,
Чи намусдиз, чи ардиз. 

Ифин авай ивида,
ЧIулав вацIун кьер кайи,
Чи ягьда, чи бейнида
Хьанва дерин фер къайи.

Ягь маса гуз базарда,
Харж авурдав бажарагъ
Секундатди – такварда
Вугудач гьич са яракь.

Гьар са чIавуз-девирда –
Циф ва я рагъ алай хуш –
Сад я ганвай уьмуьр чаз,
Адахъ къимет авай туш. 

Дуст, алатай девир хуьх
Пакдиз рикIин пердейрик:
Уьмуьр ганва уьмуьрдихъ,
Хура къвазна гуьллейрин.

Расул Гьамзатов
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Дяведа чи Ватан, накьв
Хуьрла, эхиз зиллетар,
Шумудни сад къурбандна
Эхиримжи къиметар.

Сад зи чIехи стха я
Ахьтин къимет гайиди,
Ягь-намусдин арха яз,
Женгчи аскер хьайиди.

Ягь чукурмир ивидай,
РикIел хьухь, хуьз мирвет-гьахъ,
Амайди чахъ виридахъ
Эхиримжи къимет пак.

КIантIа хьуй вун малаик,
Хьуй къастунал кIевиди,
Гьисс ийиз ви хура рикI,
Буйругъда ваз буржиди: 

«Эхиримжи къимет це!»
Юзурда ви намусни.
Це ам вуна, гьелбет, це!
Гьайиф къвемир са кIусни!

                                             Авар чIалай. 
                                        Таржума авурди 
                                 Арбен КЪАРДАШ я.

Расул Гьамзатов



Аял ягъай дяведин тур
РикIел жедачни?
Къариблухда кьейидан сур
ЦIигел жедачни?

Мад атана дяведи рак
ГатайтIа вучда?
Мад балайрин винел яракь
АтайтIа вучда?

Ваъ, цуькверин атирлу зар
Алудиз тадач!
Алудиз тадач!
Чи балайрив дяведин гар
Агудиз тадач,
Агудиз тадач!

Бубайрини, дидейрини
ГьакI лугьузва къе,
ГьакI лугьузва къе!
Миллетрини, уьлквейрини
«Ваъ!» лугьузва къе,
«Ваъ!» лугьузва къе.

Къуй аялрин рикIни вилер
Ачух яз хьурай,
Ачух яз хьурай!
Ислягь, жегьил жумарт чилел
Ашукь яз хьурай,
Ашукь яз хьурай!
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Залан жеда чуьллера
Цуьквер тахьайтIа,
ТакIан жеда чилерал
Эквер тахьайтIа!

Хар къвайила яйлахар
Сугъул жедачни?
Къван аватай булахар
Рагъул жедачни?

Бес вучда на аялрин
Хъуьруьн тахьайтIа,
Ялгъуз уьмуьр хиялриз
Ширин тахьайтIа?

Чун цIаяри кайибур я,
Такайбуруз лагь.
Балайриз мам гайибур я,
Тагайбуруз лагь.



- Мад вуч хьанва, калтугай кас ава-
ни? – хабар кьуна Магьмуда каш-
кашахъ текъвез хтай гададивай.

Чуькьни тавур Насрулагь адан па-
тав, кьурурнавай векьерин кIунтIунин 
къвалал ацукьна.

- Заз чIижер авай чка акунва, - япал 
кIуф эцинга лагьана ада.

- Гьинва? Агъарзадин куьнуьй-
ра авани? – хъуьрена Магьмуд, га-
дадиз са вуч ятIани акунвайди вичи 
кьатIанвайтIани.

- Явашдиз, явашдиз, - вичин чIулав 
капаш Магьмуд имидин сивел эцигна 
Насрулагьа. – Абуруз ван тахьурай, - 
кушкушна ада мад.

- Гьина акуна ваз? – кьил векьин ла-
пашдилай, хкажна кушкушна Магь-
мудани.

- Чуьхвер тарце.
- Гьи чуьхвер тарце?
- Къе чун килигай.
- Анай бес чаз акуначир хьи?
- Хъалхъамда ава.
- Тара хъалхъам авани?
- Эхъ, - шад хьана Насрулагьаз Магь-

муд ими вичин чIалахъ жезвайди аку-
на. Ада вичин чIулав гъилер сад садал 
алтадна. – КIукIни кIуква.

- КIукIни-кIуква? Ана хъалхъам 
жеч эхир.

- Лап кIуква ваъ, са кIус агъа патал, 
- вичяй таб акъатуни регъуь авуна На-
срулагьаз.

- Гила чун дуьз рахан, яб гудай кас-
ни авач, - ван акъудна рахана Магь-
муд ими. – Гъина акуна ваз?

- Бес за лугьузвайди вуч я, - вичин 
халис ванцел  элячIна Насрулагьни. – 

Гьа чуьхвер тарце. Зун аниз акьахна 
– чIехи кIукваз. Муькуь кIуквай заз 
кIекIеди кIуф янавай, хъалхъамдин 
тIеквендиз ухшар са чка акуна. Зани 
анал, хъсандиз лишандик кутуна чуьх-
вер гьалчна. Амни квахьна, тIеквендай 
чIижер экъечIиз башламишна. Тарни 
вувдин ванцив ацIанвай. Зунни, тадиз 
эвичIна, ви патав хтана. Чан Магьмуд 
ими, Агъарзадиз лугьумир. Къуй а 
чIижер гьа чуьхвер тара яшамиш хьу-
рай, - минетна эхирдай Насрулагьа.

Агъарзадик чIехи теспача 
квай. Магьмуда адаз куьмек тагун 

7



кьетIнавай. Зун кьуьзуь итим я, къи-
мет гузвай и кардиз ада вичи, анал 
жегьилар «гьа-гьа», «гьи-гьи» ийиз, 
сад садакай ягьанатар хкудиз чардах-
дик ацукьнава, за фена абуруз недай-
хъвадай гьазурдани? ЯтIа я ман абур 
райондай атанвай мугьманар. Галай 
дишегьлини, чидач ам вичин иесий-
ри итимрин дестедихъ галаз икьван 
яргъал чкайриз гьикI, и йифен ре-
кьериз вучиз ахъайнаватIа, абурулай 
гуьгъуьна акъваззавач. Адан элкъвей 
чIехи чинал яру плекар къвез цIразва. 
Белки чинин лацувиляй я жеди, бел-
ки ийизвай ихтилатар дишегьлидин 
чиниз яр гъидайбур я жеди. АкI ятIа, 
мадни пис я, итимрин ихтилатри икь-
ван лезет гудай, хъуьредайлани абу-
рун сесерал вичинди хкаждай дишегь-
лидахъ вуч хзан, вуч гележег хьурай. 
Гьайиф адаз ганвай буй-бухах, абур. 
Гьая галачир абурдин къимет вуч я? 
Гьич чат кепекни туш…

Вучиз ятIани, и дишегьли Магь-
мудаз гьасятда бегенмиш хьаначир. 
Машиндай эвичIна сифте акунмаз, 
адан рикIяй и вичелай вил алада-
риз итимрин юкьваз чардахдик тади 
авур дишегьлидикай кин, шаклувал 
квай хиял фенай. Ингье гила ада  ви-
чин сергьятар ачухарнава, кьиле гар 
авай дишегьлидин гьакъиндай хура 
зегьердин къаб хъиткьинай тегьерда 
туькьуьларнава.

- Ихьтинбур акурдалай кьулухъ их-
тибар хъия дишегьлидихъ, - векьин 
вахрахдак какахьна пIузаррикай сес 
ерли хкат тавуна вичихъ галаз ра-
хазва Магьмуд. – Тубастафириллагь, 
- хълагьна ада тадиз, - жувахъни ди-
шегьли велед ава, амни гъуьлуьн паб, 
аялрин диде я… Вун дили хьанва, 
кьуьзек, - туьнбуьгьна  ада вичиз ви-
лер атIугъарна, - яргъалай акунмаз, 
инсандиз къиметни гана хьайила, ди-
деяр шехьда чеб жагъайбурун. Тфу, 
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мад гьа кьацIай фикиррал хтана вун. 
Киса, Магьмуд… Адалай ваз Агъардиз 
куьмек гайитIа хъсан я.

- Я хва, ша, чна Агъарзадиз са куь-
мек гун, - рахана Магьмуд вични па-
тав кьил векьерал вегьена хурушум 
авахьзавай цавуз килигиз ацукьна-
вай Насрулагьав. – Къарагъ, са кIус 
шишинин як кьванни дадмишин.

- Яда, Агъарза, ви шишер мус чра-
дайбур я, я стха? – вичин чкадилай 
къарагъна, хабар кьуна Магьмуда.

- Шишер гьазур жезва, чIехиди, 
куьне суфра ачуха, - жуьгьен хьиз яру 
хьанвай чинал гъилер эцигиз, ялав-
дин куникай ам хуьз, рахана Агъарза 
чардахдик квайбурув.

- Гада булахдал рекье тур, къайибу-
рукай сад хкурай, - гьарайна чардах-
дикай вичин векъи гьяркьуь ванцел 
чIехида. – Сад ваъ, булахдик квайбур 
вири хкурай. Абурун чкадал масадбур 
кутаз тур.

Агъарзадиз гада буюрмишиз 
кIанзавачир, амма чара хьанач.

- Ван хьанани? – рахана ам хъел 
кваз. – За а чантада тунвай птулкаяр 
тухвана булахдик кутур, аник квайбур 
тадиз хкваш. Кьвед-пуд птулка ричал-
ятарни.

- Къала, са кIус дадмишин, - гъил 
яргъи авуна, цIун винелай, куьквиляй 
жив хьиз, цIраз акъвазнавай якIун 
тикеяр алай шиш къачуна Магьмуда. 
– Ибур хьана кьенва хьи. Квай кьеж 
хкатай кабабди вуч тIям пуда? – Лап 
кIвенквIел алай тике эляна сивиз 
чуькьвена ада. – Пагь, - кузвай тике 
сарар кьери хьанвай сивин и патай а 
патаз, а патай и патаз акъудиз рахаз-
ва мад, - ибур гьеле накь хьанвайди 
тир. Къала, элягъа вири. Им зазни зи 
Насрулагьаз бес я. Гьелегиг  - вичиз яб 
тагузвай Агъарзадин патавай вехьин 
кIунтI галай патахъ, вичин чкадал ре-
кье гьат хъувуна ам.

Насрулагь гьасятда ахкъатна. Яд 
авахьна физвай чанта Агъарзадал ах-
гакьарна, амни векьин кIунтIунал ви-
чин чка хкьун патал хтана.

- Яда Агъарза, и гададив са кIус къа-

лаж фу гице. Алад, чан хва, гъваш са 
кьас фу, - хълагьна Магьмуда Насру-
лагьаз.

Магьмуд имидин гъилевай шиш 
акуна иштягь ачух хьанвай Насру-
лагь, лекь хъиз, чардах галай патахъ 
катна. Зурба таран тандилай авунвай 
кьацIарал кIвачер эцигиз чардахдал 
акьахзавай Агъарзадив ам раханач. 
Адани вичин гуьгъуьнавай Насрула-
гьаз гьич вилни янач.

- Ингье шишер. Ибур якIукай. Ахпа 
за квез и вацIарин няметрикайни гуда. 
Ахьтин шишер балугърикай жеда 
хьи. У-у-гь! – сив япарихъ кьван ачух 
жез, чин, резин хьиз, агажиз-ахъайиз 
хъуьрез эгечIна Агъарза.
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Насрулагьан вил суфрада  акьуна. 
Яру цIаяр хьтин памадурар, къацу ре-
кьер хьтин афнияр, чичIекар, хъчар 
ва мадни маса майваяр булдиз алай 
анал. ТупIарилай мез гатадиз ши-
шерилай якIар элязавай яцIу руфун 
алайда дишегьлидин вилик са гьам-
бар якIар кIватIна.

- Неъ, Жейран, неъ, - алучаяр ваъ, 
ичер квай хьтин хъуькъвер алай чин 
инихъ-анихъ элкъуьриз лагьана ада. 
Гуя адаз лугьуз кIанзавай: аквазвани, 
зун гьикьван, гьихьтин гьунарар авай 
кас ятIа. И Чилеринни цаварин, къу-
шаринни тамун гьайванрин, вацIунни  
тамарин ширширдилай гъейри маса 
са ванни япарихъ галукь тийидай и 
женнетдин ирс-сагьиб зун я.

Агъарзади къалаж вугунал вил 
алай Насрулагь серсер хьана адаз ки-
лигзавай.

- Им, Жейран, халис Швейцария я. 
Ажеб хьана вун чахъ галаз атана.

- Гьа-гьа-гьа, - адан гафар бегенмиш 
хьана хъвер ийизва яру хъуькъвер 
алай дишегьлиди. – Зун Швейцария-
да ава-а-а…, - гьарайна ада.

- Мад къведа чун, мад къведа. Ду-
стар са цIуд, къад къведа, - суфра-
дихъ ацукьнавай муькуь кьве халудин 
къуьнерал гъилер эцинга яцIу руфун 
алайда. – Ина кьуд пад иер я. Инса-
нар курортриз фида – идалай хъсан 
курорт жедани? Ина кьуд пад иер я, 
чIугвазвайбур кефер я.

- Гьа-гьа-гьа, - вири санал хъуьрез 
эгечIна суфрадихъ галайбур.

- Де къала ягъин са-садар шише-
рихъ галаз, - хъуьруьникай уях хьа-
на руфун яцIуди. Эхирни адаз вичиз 
мягьтел хьанвай вилерай килигзавай 
Насрулагь акуна. – Иниз ша, ацукь 
халудин патав, кIандатIа, и иер ха-
ладин патав ацукь, хъухъ жувазни са 
виш грамм. Гьа-гьа-гьа, - Насрулагьаз 
килигиз ван чукIурна ада мад.

10



Шехьна куьрпе кIуф элкъуьрна –
Килигда чун багьнадиз.
Керекулди тум къекъуьрна –
Гишин я зи баладиз.

Я тахьайтIа баладин мес
Лугьун женни, ламу я,
Белки, япа лай-лайдин сес
Авачирла гъамлу я?

Шехьна куьрпе, юзана кьеб,
Вун дидеди шез тадач,
Ачухна за тангарин еб,
КIаник кьежей мес тадач.

Тади карни акъвазарда,
Вири ахпа,
Вун сифте.
Зи лай-лайдин авазар ваз,
Зи гъвечIи руш,
Зи фите:
Лай-лай,
Лай-лай,
Гьалал хьуй нек.
Дидеди вун
Тадани тек?
Хкет хьтин
Ахвар хьурай.
Бул стхаяр,
Вахар хьурай!
Квар къуьневай
Руш жеда вун.
Зак тади ква,
Мус жеда вун?
Къацу векьин
Шеле кьадай,
Яру дуьгуьр
Пеле твадай.
Дидедин рехъ
Давамардай,
Халкьдин буйругъ
Тамардай.

Лай-лай,
Лай-лай
Зи шарагдиз.
Кьекьемрал зи вил ала.
Ви вилеркай
Рагъ караграй,
КьепIинал зи гъил ала.
КIевиз кьунва
КьепIинин тар –
Зун дуьньядихъ эркин я.
Дуьнья кьеб я,
Дидедин гъил
Алай кьван гагь секин я.
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Алатай, лап яргъал вахтара 
инсанар нехирар хьиз вири санал 
яшамиш жез хьана. Гьар сихилдиз 
вичин чкаяр аваз хьана. Техил, фу 
гьеле абуруз чидачир, абурун тIуьн 
як тир, кеспини гъуьрчехъанвал. 
Тара-тама лагьайтIа гьайванар 
кIамай кьван бул тир, ничхирарни 
гьакI тир. Са чкадал абура тIимил 
хьайила инсанрин сихил маса чка-
диз куьч жедай.

Гагь-гагь чIехибуру гъуьрчяй хкве-
дайла чпин гъвечIи аялриз къугъун 
патал къуьрерин шапIаяр, кIелер, 
данаяр гъиз хьана. Абурал аялар 
кьадарсуз шад жедай. Сихилди чка-
яр дегишдайлани абуру и гъвечIи 
гьайванар чпихъ галаз тухуз хьана. 
Гъуьрчехъанар гьардан-бир чантаяр 
ичIиз хтай сеферарни жедай. Ахьтин 
вахтара и хуьзвай гьайванар хуьн 
хийирлу кIвалах я, гъуьрчерихъ эрк 
кутаз жедач.

 Гьа икI, къвердавай маларин, 
лапагрин, цIегьерин, кьунарин 
хейлин рамагар, нехирар арадал 
атана, гъуьрчера экуьнилай нянихъ 
гьайванрихъ галтугунин чарасузвал-
ни амукьнач, и чкадал а чкадал куьч 
хьунни, гъуьрчехъанар малдарриз 
элкъвена гъуьрчез лагьайтIа, гьакI 
рикIел акьалтайла физ хьана.

Адет яз гьар са сихилдин кьиле 
вичин регьбер, хкянавай башчи 
жедай. Адахъ вирида яб акалдай. 
Вахтар фена, кьиле авайди рягь-
метдиз фена, сихилди чпиз маса 
кьил хкяна. ЦIийиз хкягъайди 
инсафсуз къилих авай кас хьана. 
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Ада сихилди вичин къайдаяр тваз баш-
ламишна. Са гъвечIи хата акъатайди 
гатаз, виридаз гъуьнтI гуз, ада жемят 
гьелекзавай. Виридалайни адаз кьуь-
зуь ксар такIан тир, куьз  лагьайтIа, 
яш хьанвайбуруз адан амалар хуш 
тушир, адан гъалатIар аквазвай. Же-
гьил кьилевайдаз кьуьзуьбурукай пис 
хъел авай ва ада рикIе абуруз фенд 
кьадай планар яна.

- Чун цIийи чкайриз куьч жезва, - ла-
гьана башчиди, - кьуьзуьбурни начагъбур 
гьа ина амукьрай, зи къарардиз акси хьай-
ибуруз за жаза гуда.

Садавайни куьтIни ийиз хьанач. КIватIна 
чпин куьч-муьч, амай-амачир суьрсетни 
чпин кьуьзуь диде-бубайриз туна, рикIел 
пар алаз рекье гьатна. Абуру генани и чпин 
кьилевайдаз чIехибурун язух къведи, бел-
ки са мус ятIани хтана чпи абур галаз-
хъфида лагьана умудар кутунвай.

Са Рими тIвар алай жегьил башчи-
дин инсафсуз къарардал рази хьанач. 
ГIвечIизамаз диде кьена, адаз бубади ди-
девални, бубавални ийизвай. Ада вичин 
буба са чIехи хамунин чувалда туна, 
чинеба вичихъ галаз тухун къейдна.

Сихил кьибле патахъ рекье гьат-
на. Юкъуз балкIандин далулал алай 
мишин тагъардавай бубадиз тIуьн 
гуз, йиф атайла Римиди ам чинеба 
чилел авудиз хьана.

Гьа икI сихил са кьадар чка-
диз кьван фена. Чил атIуз мен-
зил атIуз атана вацIув агакьна. 
Инал акъвазна ял ядайвал хьа-
на. Вири чпин гьарарат алу-
диз, чин-гъил чуьхуьз вацIал 
фена.

Аквада ибуруз, са така-
бурлу дагъдин гавди вацIа 
гьамамар кьабулзава. Хта-
на лугьуда чпин чIехидаз. 
ЧIехидани гуда буйругъ а 
дагъдин гав яхъ лагьана. 
Фена са векIегь жегьил, 
гадар хьана вацIун лепе-
дал, амма гьа декьикьа-
да гав вилерикай квахьна, 
гуя гьич хьайиди туш. Же-
гьил лагьайтIа, къати лепеди 
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кIаниз яна, гваз фена. Гьа икI са шу-
муд жегьилди чан гана. Амма инсаф-
суз башчидин рикI рагьимлу хьанач. 
Ада гав яхъ лугьуз кIевивалзавай. 
Амма атана югъ няни хьана, гавни 
вацIал пайда хъхьанач. Башчиди гав 
кьадай карни пакадал вегьена.

Пакадкъуз сифте нубат Римидинди 
хьана. Накь вацIу тухвай жегьилар 
рикIел аламай Рими, вичи чуьнуьхна 
хуьзвай бубадин патав атана, адаз агь-
валатдин ери-бине ахъайна. Адаз са 
вич кьиникь    ваъ, вич кьейила вичи 
чуьнуьхнавай бубани башчиди рекьи-
дайди чизвай, гьавиляй адан чин се-
рин тир.

- Я хва, - лагьана къужади, гьа вири-
дан кьисмет зидини хьурай. Зун патал 
ваз гаф къвезватIа, зун гьа инал тур.

- Ваъ, буба – лагьана хци. Кар са гьа-
нал алач. Гзаф за фикирзава, сакIани 
кьатIуз жезвач. ВацIун гьамга ятарай 
акьван хъсандиз аквазвай гав, мукьув 
жерила, ятарни кьалу авуна, цуькI 
хьана квахьзава. Гьа кар заз са ала-
матдин сир хьанва.

- Я хва, а вацIал дагъдин къаяб-затI 
алгъанвани?

- Эхь, буба. Гьа чкадал чарх алгъан-
ва.

- РикIел хкваш кван, хва, а гав гьи 
чкадал пайда жезва?

- Гьа чархунин серин куьтягь жез-
вал чкадал, буба.

- Я хва, - лагьана бубади, - а гав вацIа 
эхъвезвайди туш, ам чархал ала, гьа 
чархалай ам кьазни жеда. Амма мад 
са кар ава. Дагъдин гав лап мукъаят, 
лап викIегь гьайван я. Куьн са шумуд 
кас экуьнахъ лап фад, мичI кумаз фена 
а чархал кул-кусра чуьнуьх хьухь. 
Дагъдихъай гавар атайла витI акъуд-
мир, жизвини юзамир, тахьайтIа абур 
кхунда ва гел галачиз  квахьда, я мад 
гьа чкадални хкведач.

Рамиди вичин дустар кIватIна абу-
руз гав кьадай пландикай эхтилатна. 
Дустар рази хьана. Хкаж хьана абур 
рагал, гавар атайла тарпна хкечI же-
дай хьтин чкайра чуьнуьх хьана. Гуь-
злемишун са акьван яргъал фенач. 

Дагъдин гавар яваш-яваш рагав мукь-
ва жез башламишна. Ара-арадай абу-
ру акъвазиз чилихъай ни чIугвазвай. 
Абуру икьван гагьда таниш тушир 
хьтин нияр гьиссзавай хьтинди тир. 
Эхирни абур атана и чарх вацIал ал-
гъанвай пипIел агакьна. Вирида ял 
ягъиз башламишна, кьиле авай кьун, 
чIехи гав кьакьань къерехдал къара-
вулвиле акъвазна.

Рамини адан дустар мукъаятвилел-
ди мукьув хьана. Амма еке тежриба 
авай кьун и хаталувилин гъавурда 
акьуна, ада са ажаиб къив гана, вири 
легьзеда чкайрилай квахьна. Рими-
дин гъиле энгел хьана аламукьай гав-
дин гъвечIи шараг гьатна.

ЭвичIна Римини адан дустар рага-
лай, гваз хтана гавдин шараг башчи-
дин патав, ахъайна хьайи-хьайивал. 
Римиди и меслятар гайиди вичин 
тагъарда авай буба тирди башчидиз 
лагьанач.
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И кар хьана алатна. Ял ягъай сихил мад 
рекье гьатна. Фена, фена, акатна марф. 
Гьа и арада са гуьзлемиш тавур кар хьа-
на. ЦIай хуьзвай къванцин тIасдин къал-
пагъ алатна, марфади цIай туьхуьрна. Са 
далда галай чкадив агакьайла, кьеженвай 
партал кьурудай, як чрадай цIай амукь-
нач. Чара атIай чIехида кьуд патахъ цIай 
жагъурдай векилар ракъурна. Са сят, 
кьве сят, пуд сят. Хкведач, хкведач. Эхир-
ни, нянихъ сад пайда хъхьана. Хтана ла-
гьана хьи, бес са гъуьрчехъандивай цIай 
гьатна, цIай квай цIукI гваз хкведайла 
гьамни марфади туьхуьрна.

Гьа икI са шумуд кас фена, садавайни 
цIай гъиз хьанач. И вири фикирлу хьан-

вай арада Римиди  атана мад 
тагъардавай бубадиз лугьуда:

- Чан буба, тIуьн гьазурдай 
цIай амач, завай ваз тIуьн гъиз 
хтанач, я марфни акъваззавач.

- Я хва, куьне а цIай гьикI гъиз 
хьана?

- Гьар сеферда гъизвай цIай 
квай цIукI марфади туьхуьрна, - 
лагьана хци.  

- ЦIай гъиз цIиб гваз алад, 
хва. Гум кумай жуьгьенрай цIиб 
ацIура, винелайни къванцив 
кIева, марфади ягъ тийидайвал, 
де, алад.

Рими  фена, гьа лагьайвал 
цIипIина аваз цIай гваз хтана. 
Ваз и амал ни чирна лагьайла 
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Римиди вичин буба тирди лагьанач.
Шумуд югъ тир жемят къумлухда 

гьатна. ВацIалай кьур ятарин целер-
ни ичIи хьанвай, вири цихъ къарих 
тир. Виридан ийир-тийир  хьана. Вири 
башчидиз чап килигзавай, чеб къум-
лухра тунин тахсиркар гьам яз гьисаб-
завай. Башчидизни вуч ийидатIа чиз-
мачир. Мад фида Рими бубадин патав, 
ахъайда агьвалат, къачуда меслят.

- Гьайванриз кьетIен кьатIунар ава, 
хва, - лугьуда бубади. - Нехирдикай са 
дуьгве хкяна, ам вилик кваз гьала. Ам 
чилихъ ни чIугваз-чIугваз фида. Дуьг-
ве акъваз хьайи чкадал фур эгъуьна. 
Гьанай квез яд авай гьавиз акъатда.

Бубади лагьайвал хьунни авуна. Яд 
жагъай инсанар кьиникьикай къутар-
миш хьана. Вирида Римидин тариф-
завай. Амма и сеферда Рими чуькь 
тавуна акъвазнач. Ада гьар сеферда, 
кIеве гьатайла, вичиз меслятар къалу-
райди вичин тагъарда чуьнуьхнавай 
буба тирди лагьана. КIватI хьанвай 
жемятдиз ашкара хьана хьи, камал-
лу, эгьли ксар галачиз уьмуьрда четин 
жеда, башчиди кьунвай рехъ хаталуди 
я, кьуьзуьбуруз еке гьуьрмет къвезва. 
ГьакI лагьана, чпин юкьва, гьуьрмет-
лу чкадал ацукьарна ва башчивилени 
адан къадирлу хва Рими хкяна.

Рими сифте рази жезвачир. Амма 
жемятди кIевивал ийиз акурди, Рими 
рази хьана ва ада вичин шартI эциг-
на: 

- Жемятар, чна чи кьуьзуьбурни на-
чагъбур иски ятахрал туна. Им чи гъу-
цар рази жедай кар хьанач. Чна абур 
хкана кIанда.

Вири рази хьана. Элкъвена хтана 
кьулухъ. КилигайтIа, са паяр гишила 
кьена, амайбурни са язух гьалда амаз-
ма.

Римидин сифте буйругъ виридаз 
тIуьн гун хьана. Ахпа вирида санал 
кьейибуруз сурар эгъуьнна, абур ку-
чудна, цIаяр хъувуна, садакьаяр 
гана.

И крарилай кьулухъ ислягь кеспий-
рал элячIна. Жемятдихъ недай фу-
техил хьун патал  Римиди техилар цун 

къейдна. Амма са тварни техил ама-
чир. Куьчери тир вахтара вири тIуьна 
куьтягьнавай. Гила вучда? Фикирлу 
хьана Рими кIватIна кьуьзуь ксар, ха-
бар кьуна гьабурувай:

- Гьуьрметлу къужаяр, камалэгь-
лияр! Ник цун тавуртIа чун гишила 
амукьда, цадай техил амач., чна вуч-
рай?

- Кьиферивайн цекверивай буржу-
на къачуна кIанда, хва – лагьана са 
къужади.

Ам вуч лагьай гаф я, буба? – жузуна 
Римиди.

- Чна цайи никIерай кьеферини 
цеквери чпин гьамбарар техилрив 
ацIурнава, хва, гьам чаз техил жеда, 
маса рехъ авач.

Пакадин юкъуз фена жемят 
никIериз, кIватIна кьиферинни цек-
верин гьамбаррай техилар, са шумуд 
чувал хьана. Мад сефер акуна вири-
даз, кьуьзуьбурун тежриба, меслят 
галачиз уьмуьр тухун мумкин туш. 
Гьадалай гуьгъуьниз кьузуьдан кефи 
хадай кас хъхьанач, вирида кьузуь-
буруз гьуьрмет ийиз башламишна, ре-
кьел гьалтайла саламгун, икрам авун 
виридан адетдиз алкъвена.
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             (Мах)

              ГУРГУСЭГЬЛИЯР
Аман, минет, мергьеметлу, Яргъируш,

Тахсиррилай, гъалатIрилай гъил къачу.
Ширин чанар тамир вуна телефиз,
Ихтияр це, мад дуьньяда къекъведай.
РикIивай кьин кьазва чна вирида,
Мад инсанриз стIу зарар хгудач.
Мад тIегьуьнар, мусиббатар ракъурдач.
ЧIулавата алудна чун рекьелай,
Амма къедлай чун адакай къерех я,
Жаваб гурай вичин чIулав крарин.

                    ЯРГЪИРУШ
               гададивай тIалабда

Ваз язух ша ажуз хьайи есирар,
Гила абур хатасуз я инсанриз.
За абуруз нур багъишда, рикIера
ЦIурурдайвал гьамишалугъ чIулаввал.
Хъсанвили теснифда мад хъсанвал.
Къуй хъфирай чпиз кIани патахъди.

             ХВАЖАМЖАМ

Ви эрзиман заз эмир я, Яргъируш,
Къуй ислягьдиз хьурай абур яшамиш.

                  Гургусэгьлийриз
 
Сад магърибдихъ, сад машрикьдихъ 
                                                                   алад куьн,
Гьарма вичин парни кьуна кIулавай.
Куь писвилар алатдалди рикIелай,

Мад тахкурай куьн инсанрин  вилериз.
Къекъуьгъ чилел, ая даим хъсанвал,

ГьакI хьайила куьн квел туьшни 
                                                           хъижеда,
Уьзягъ жеда инанрин виликни.
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Малкамутни Къаракъулах кIулавайбурни гваз гьарма са патахъди катда. 
Гада гьейранвилелди рушаз килигда, адан чIарарилай, чинлай гъил алтадда.

Ингье вунни, къвезвайди зи ахвариз,
Фадлай таниш, чин чинал яз танишсуз…
Ви гуьзел чин, чIарар ракъин нурар хьиз,
Вили вилер, къамат зериф, такабур,
Зи вилик ква тIебии яз, багьади.

                   ЯРГЪИРУШ
Аламат я ахвар керчек акъатун.
Вунни эвел акунай заз ахварай…
РикIин сирлу мурад кьилиз акъатна,
Гьазурни туш и еке бахт кьабулиз…  

                    ХВАЖАМЖАМ
                        мани
Чилер, цавар ви геле зун къекъвена,
Амма вун заз мугьман жедай ахвара.
Гуьзел липир къе бахтуниз элкъвена,
Зи вилик ква вун ашкъидин лувара.

                   ЯРГЪИРУШ
                             мани
Зи мурадни са цуьк хьиз битмиш хьана,
Шумуд югъ-йиф за и легьзе гуьзетна.
Къутармишна на зун, чун 
                                              кьвед туьш хьана,
Атана вун мичIивилихъ гьуьжетна.

                 ХВАЖАМЖАМ

Вуна зи рикI фадлай кьунвай есирда,
Гила рикI вал ийизва за ихтибар.
Гьикьван къекъвен кIанивилин и сир гваз,
Гьяла кьисмет, гила вид я ихтияр.
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                ЯРГЪИРУШ

Магълуб хьайдан къисмет гьялданасирди,
Шадвилелди багъишзава за рикI ваз.
КIанивили зунни тунва есирда,
Вун галачир кIандач уьмуьр гъарикI заз.

                 КЬВЕДАНИ

Къедлай кьулухъ сад жеда бенд рикIер чи,
Гуьзелвилиз къуллугъиз хьуй рекьер чи,
Къуй чаз аллагь хьурай къедлай КIанивал,
ТIебиатдиз багъишдай бахт, экуьвал.

                                            ПЕРДЕ

                                           3-ПЕРДЕ
                                   3-шикил

Авансценадин пердедал дагъларни, 
дагъдин кукIвал Рагъ Хважамжамни Яр-
гъируш.

               ХВАЖАМЖАМ
Алемдин экв, алемдин чим, салам ваз!
Еке шадвал я вун сагъ хьун эллериз.

                 РАКЪИНИН СЕС
Салам вазни, Нуран велед, Хважамжам!
Ви уьмуьрдин бахтлу рехъни нурлу хьуй.

                 ЯРГЪИРУШ
Ваз чухсагъул, экв хкай зи вилериз.
Азиз буба, вахъ вил хьана цIигел тир,
Гьикьван шад я, къе вун цава акунал!
И дуьньядал залай бахтлу кас авач,
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Шадвиляй рикI агакьзавач хуруда…
И гада я заз бахт, шадвал гайиди,
Зун буржлу я адаз уьмуьр амай кьван.

                       РАГЪ
Вун акуна – зи экв къизгъин хъхьана,
Зи ишигъдик хуррам нурар акатна,
Бахтлу я зун вун икI шаддиз акунал.
Бейадалат магълуб авур кьегьални
Инсанвилин зурба тIварцIиз лайих я.
Маншаллагь ам битмишнавай иладриз.
Лезги чилиз маншаллагь ам рухванвай.
…Зун ферикъат жедай жуван мензилда
Ваз уьмуьрда вафалу дуст хьанайтIа…

 

                ЯРГЪИРУШ
АкI ятIа за, буба, вавай тIалабда,
Гьалалвал це чи уртах тир рекьиз на.
Чи рикIерин чиг мурадар уртах я,
Гьамишалугъ чи уьмуьр сад ийидай.
Хважамжамди къутармишна уьмуьр зи,
Гила зунни жеда адал аманат.

                     РАГЪ
Жуван патай гузва за квез разивал,
Багъишзава бубавилин гьалалвал.
Зи мурад я нурлу хьунухь уьмуьр куь,
Куь бахт акун зи экуьнин къуват я.
Къедлай кьулухъ куь шадвални пашманвал,
Гьамишанда уртах хьурай уьмуьрда.
Вафалу хьухь муьгьуьббатдиз, дуствилиз,
КIанидан тIвар куь рикIериз мелгьем хьуй.
Веси хьуй квез: ТIебиаздиз, Инсандиз
Куь гьиссерин пак гуьзелвал багъиша.
…Зи балаяр, бахтлу хьурай сефер куь,
За куь рекьиз югъди-йифди алхишда.

              ХВАЖАМЖАМ
Вун лишан я экуьвилин алемдин,
Вун лишан я жумартвилин нурлу  тир,
Вун буба я теснифзавай уьмуьр чи,
Вири уьмуьр, тIебиат ваз буржлу я.
Гаф гузва за: эхир нефес кумай кьван
Ви экв патал женг чIугвада вирина.

                ЯРГЪИРУШ
Сагърай, буба, чун хъфена, гьелелиг!

                    РАГЪ
Сагърай, сагърай. Несиб хьурай са-

ламат.
За мугьмандиз гуьзетда куьн цава-

рал.
Са чIавузни алудмир куь рикIелай,
Шамс вилаят квез гьамиша ватан 

я.
Вил хьайивал, за эверда, хъша 

куьн!

Рагъ акIида. Гадании руш ракъи-
низ сагърай лугьуз-лугьуз авансцена-
дилай хъфида. Авансценадин перде 
– декорация дегиш жеда. Гила анал – 
аргъал рехъ, дагъдин этегрик – хуьр. 
Гьамгад кIам. Хатрут тарцик чарху-
кай хкатзавай булах. Лувар квай лацу 
шивцел алаз Хважамжамни Яргъи-
руш къведа. 
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                                     ***
- Диде, чи Мурад инсафсуз яз чIехи 

жезва.
- Ада вучна, зи руш?
- Мичек шупIна кьена.
- Ам инсафсузвал жезвани, мичекри 

чун кIасзава эхир.
- Бес, я диде, лифтдини кIвалах тий-

извайла и 10 лагьай мертебадиз са гуж-
бала хкаж хьайи мичекди япал вичин 
шуькIуь сесиналди мани лугьузва лу-
гьуз ам яна рекьидани, лугьурай ман 
вичин манияр.                                                 

                                    ***
Ахварай аватай Мурад вилив гъуд 

гуьцIиз шезва.
- Вуч хьана, я хва?
- Сенфиз зи дуст Цми вацIу тухва-

на.
- Йифди ксанвайла ваз вуч чида, я 

ваз а Цми тIвар алай дустни хьайиди 
туш.

- Кар гьана ава ман, чан диде, эхир-
ни жуваз са цIийи дуст хьана лугьуз 
шадвалзавай за сенфен йифди ахва-
рай; гьамни вацIу тухвана, я ам вахъ 
галазни танишиз агакьнач.

                                            

                      ***
- Тадиз чи кIвализ ша, духтур, зи ба-

дедиз пис хьанва?
- За меслят гайи зилийрини куьмек 

ганачни?
- Ваъ, валлагь. Са гуж-баладалди са 

пуд за адав нез туна, мад сакIани рази 
жезвач.

                        ***
Суддал силис физва:
- Вуна ви къунши ламрахъ галаз гекьигна лагьана арза атанва.
- Арза кхьенвайди вуж я, къунши яни, тахьайтIа лам?
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                                     ***
- Яда, Мурад, куь къунши кьенал-

да, адаз вуч хьана фагъирдиз?
- Мичекди кIасна ам, дуст кас.
- Яда, мичекди кIасна лугьуз рекьи-

дани, я кIвал къени хьайиди?
- Зи къунши симин пагьливан тир, 

дуст кас, ам симинал къугъвадай ара-
да мичекди адаз къаст кьуна, фена 
пагьливандин вилиз сух хьана.

                                             
                                     ***
- Диде, эвелай ваз бубади «Зи рагъ», 

«Зи нур» лугьудай, цуьквер гваз 
кIвализ хкведай; гила лагьайтIа гьар 
нянихъ пиво гудай будкадиз физва.

- ТIебиатдин крар я ман, чан хва, 
ракъиник ацукьайдаз чими жезва, 
чими хьайила яд кIан жезва, яд кIан 
хьайи итимри пивояр хъун адет хьан-
ва.

                                         
                                       ***
- Дах, къе чи классдиз вилерин 

духтур атанвай.
- Ви вилеризни килигнани, хва?
- Ваъ, дах, ам чи вилериз килиг-

нач, ада чавай вичиз гьафар чирна.
                                          ***
- Диде, диде, чи данадиз сарар 

чуьхуьдай щетка къачу.
- Данадин щетка куьз я, я бала?

- Чарасуз я, диде, накь данади 
чекмеяр михьдай щетка жакъваз-
вай, адак хаталу азар акатун мум-
кин я.

                                            ***
- Багъишламиша, дуст, амма вун 

зи чкадал ацукьана.
- Ам ви чка тирди вуна квелди те-

стикьарда?
- Ви шалвардалди, дуст, вун зи 

морожнидал ацукьнава.
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Азиз балаяр!
Квез и шикилдай аквазвайди Мири-

мов Насир я. Ам вичихъ чIехи тарих 
авай Азадогъли хуьряй я. Инаг гуь-
зел тамун – Самурдин къужахда экIя 
хьанва. И хуьруьн тIебиат лугьуз те-
жар кьван иерди я. Иниз атай-атайди 
гьамга булахрин, къайи къарасуйрин, 
суйдиз чIагай тарарин, набататрин 
ва къушарин таъсирдик гьамиша-
лугъ яз кумукьзава. Ингье гьа ихьтин 
маканда-женнетда яшамиш жезва куь 
цIийи дуст Насир. Ада ина кIелни ий-
изва. Къе ам вичи кIелзавай 9-классдин 
чешнеллу ученикрикай сад я. 

Насира шиирарни кхьизва. Ам ватан 
кIан хьуни гьевесламишзава. Жегьил ав-
тордивай гьеле гафар, шиирдин цIарар тамамдиз муьтIуьгъариз жезвач. Имни, 
гьелбетда, чирвилер, уьмуьрдин тежриба бес кьадарда тахьанвайвилихъ галаз 
алакъалу я. Гележегда гьабурни жеда. КIанзавайди жуван винел кIвалахун, яни 
чирвилер хкажун я.

Агъадихъ чна куь вилик Насиран кьве шиир эцигзава.
Буюр, кIела ва къимет це!
Квез гуьрметзавай шаир
Зульфикъар халу.                 

                                                                 Насир Миримов
             

Са патахъай Гуьргери вацI,
Са патахъай Самур пак,
Каф кьилеллаз катзава,
Дамахни хвеш кутаз зак.

И кьве вацIун арада
ЭкIя хьанва хайи хуьр.
ВацIарин ци датIана
Хуьзва сагъдиз  чIехи хуьр.

Зи бубадин ватандал
Азадогъли тIвар ала.
Акуй вич заз гьамиша
Кьилел даим зар алаз.

Заз диде хьиз кIанда ам,
Гьахьняй ава чанда ам.
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Зи хайи чIал я лезги чIал,
Дувул фенвай дегьнедиз.
За хуьда ам, тийиз усал,
Мусурманди Мекке хьиз.

За зи чIалал дамахзава,
Ам виридлай ала я.
Гьамга яд хьиз булахдавай,
Ширин я ам, багьа я.

Зи чIал кьазва за лап вине,
Тай ийизва гъетерин.
Хуьзва за ам рикIин къене,
Ишигъ яз зи вилерин.

ЧIал вири я, азиз дустар,
Тахьуй чилел эцигиз.
Жеда завай зи чIалан зар
Са дидедив гекъигиз.
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           ***
Кьил-кьилеллаз
АвуртIа кар,
Гъил-гъилеваз
Алатда пар.
          ***
Гишин тушиз,
Мекьи тушиз,
Куьз пехъи я
Бязидан невс?

             ***
Рагъ хъуьрезва цаварай,
Лепедалла гьуьлуьн къуш.
Пехил хьанва кьведални
Цаваравай яргъируш.
             ***
Вич ракъинин тайзава
Цуькведи чим галукьна.
РикIин гьиссер пайзава
ХъуьтIуьн гъамар кьулухъна.
               ***
Саймиш ая хьар галай пад
Багьа ятIа чими фан дад.
Чилин дерин хуьзвай сирер
Булахдизни ая кинер.
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                       ***
Кьуьдхверар я, куьчеда
Кьведни санал къекъведа.
ДегишайтIа чкаяр
Иесидал хъуьреда.

                      ***
Дидеяр я мичIи чилик рамагар,
Гъилер цава, гъилерални шарагар.
                   
                      ***
КIватIи-кIваташ хъипедин,
Тавханада хъиредин.
Беден гъвечIи рагъ хьтин,
Шаршавдава агъ хьтин.
               
                      ***
Кьуд са кIвализ элифна,
Кьудан чинни къекъифна
Жуьгьенрикай гьамамар
Кьабулда, туш авамар.
                
                      ***
Агъзур хебни кIубан я,
Авайди са чубан я.
Вири гьадаз табий я,
Чуьлни чпин аби я.
               
                      ***
Лепедикай гуьлуьт храз
Йисаралди кух жедач.
Йифди-югъди вацIарни хъваз
Аждагьан я, тух жедач.


