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Вуч четин я сифте кам,
Жезва бицIек татабар.
Пагьливандиз адаз кьван
Гузвач жеди азабар.
КичIе жемир, чи шараг,
Вал дидедин гъил ала,
Ви хъвер – хзандин шараб,
Вал чи фадлай вил алай.
Къарагънава и дуьнья 
Вун кьабулиз кIвачерал.
Гуьгъуьна – хийир-дуьа –
Къачу камар экверал!



* * *
Аллагьди аялар арадал гъизва, муаллимди – инсанар.

* * *
Игитдин тIвар хцел жеда,
Ажуздан тIвар вичел…

* * *
Мискьидаз девлет жеда, игитдиз – гуьмбет.

* * *
Вири къизилгуьллер алай варарал цацар ала,
Амма вири цацар алай валарал къизилгуьллер алач.

* * *
Инсандик гьикьван аялвал куматIа, гьакьван 
инсанвални кума.

* * *
КIвачер муркIадилай цIуьд-гъуьнда, кьил 
– тарифдилай.

* * *
Ахмакьвилин вацIалай анжах 
акьулдин луьткведа аваз элячIиз 
жеда.

* * *
Жуван аялар вири инсанриз кIан 
жеда, чарадан аялар – халис 
инсанриз.

* * *
Вири дуьз къалурзавай 
гуьзгуьдинни са пад лацуди 
ятIа, муькуь пад чIулав я.

* * *
ЧIехи дапIарни гъвечIи 
куьлегдал ахъайда.

* * *
ВацIариз, кьил дагъда 
аватIани, гьуьл арандай 
жагъида.

* * *
Мугьмандихъай кичIе 
хьун душмандихъай кичIе 
хьунилайни агъуз кар я.

* * *
Инсанри чими хьайила перемар 
хтIунда, тарари мекьи хьайила.
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* * *
КIула пар авайдаз хур экъисун четин я.

* * *
Инсандинни анардин тарари гьуьжетналди, 
я анардин тар кьакьан жедач, я чинардин 
тарцел анарар жедач.

* * *
Дуьз хелни, анжах патахъ чIемерук 
галайла, яракь я.

* * *
Мумкинвални, кьуьзуь хьана рекьидай, 
Аламат я, кьиле ацакь тийидай:
Тек са рекьяй къвезва чун и дуьньядиз,
Агъзур рекьер ава инай хъфидай.

* * *
Кимелай, кьуьзуьбур атайла, жегъилар 
хъфида,
Уьмуьрдай, жегьилар атайла – кьуьзуьбур.

* * *
Гатфарикай виридалай хъсан шиир зулу 
кхьизва.

* * *
Аллагьдиз вири аквазва,
Халкьди вири рикIел хуьзва.

* * *
Санани садрани гужлубур
Хьайид туш садазни буржлубур.

* * *
Вилик рагъ квайдан
Кьулухъ серин жеда.
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Ксус, зи хва, ксус бедрягь
дидедин.
Вакай верчер хьанва куьлягь,
дидедин.
Кьиле ви гар, кIвачера звер,
дидедин.
Вал вирида ийизва хъвер
дидедин.
Ваз еб чидач, ваз кьеб чидач,
дидедин.
Ваз я тариф, я себ чидач,
дидедин.
Ина, ана эцягъиз  кьил,
Дидедин,
Надинжвилер хьанва са цIил,
дидедин.
Дуьдгъвер алай фуни тIуьна
Гьавадин.
Хух ийизва чими тIуна
Данади.

Экуьнахъ ам мад гьаятдиз
ЭкъечIна.
Мад бадеди тIунутI гана
Гьавадиз.
– Баде кIанда!
Гьарайзава данади.
Диде, заз куьз баде авач?
За вучин?
Заз бадеди тIунутI гузвач,
За вучин?
Баде авач,
Гьавиляй зун бедрягь я.
Вун нехирда,
Зун гьаятда куьлягь я.
…………………………………………….
Кали мез гуз
Данадин мег эвягъна.
Катна дана
Жагъунда кьил эцяна.
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ахачкъалада Карл Марксан куь-
чеда (гилан Акушинскийдин) 
сепараторный заводдин къан-
шарда, рекьяй физвай машин-

риз манийвал тахьурай лагьана, чиликай 
и патай а патаз экъечIдай рехъ (подзем-
ный переход) ахъайнавай сифте йикъар 
тир. Инсанрин чIехи пай, вердиш тир-
вал, машинрин виликай катзавай, сад-
кьвед цIийи рекьяй экъечIзавай. Мо-
сквадай командировкадиз атанвай са 
инженер, рекьин агъа патай, сепара-
торный заволлиз фена кIанзавай. Ре-
кьин къерехда акъвазна, килигна, 
машинар кьери хьайи арада, ре-
кьелай элячIзавай рекьин юкьвал 
агакьна, акъваз хьана, лап йигин-
диз атай «Москвичдай» са жегьил 
эвичIна, инженердихъ элкъвена: «Для 
вас, козлов, специально подземный пе-
реход построили», – лагьана. Машин 
рекье гьатна, а касни, мили хъвер аву-
на, рекьин а патаз экъечIна. Команди-
ровкадай меркездиз хтай инженерди-
вай санал кIвалахзавай юлдашри: «Бес 
гьихьтинбур я дагъустанвияр», – ла-
гьана хабар кьуна. «Адетдин инсанар 
я, са тIимил туьнт я, амма гъвечIи-
чIехи чиз вердишарнава. Бес зун лазим 
тушир чкадилай рекьелай элячIдайла, 
залай яшдиз гъвечIи сада, машин 
акъвазарна, зи фамилия кьуна, а па-
таз экъечIдай рехъ къалурнай.

Инженердин фамилия Козлов тир.
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м Ашхабадда хьайи кар я.
Зи кайваниди шегьердин 

мектебда урус чIалан ва лите-
ратурадин тарсарин муалим яз 

кIвалахзавай. 
Са сеферда 9-классдин аялриз: «Зи ди-

дедикай ва гьадан пещедикай» – темадай 
сочинение ганай.

Са аялди-руша кхьизва: «Зи диде хъсан 
дерзичи я, ада гьукуматдин вилик-кьилик 
квайбурун заказар кьабулдай. Са сеферда 
са дамахар гвай паб атана, саламни тага-
на: «Дерзичи Гюзель вун яни?» – лагьа-
най».

Дидеди: «Эхь», жаваб гана.
«И парчадикай заз хьсан са туркмен 

перем цвана кIанда, чIурмир гьа», – ла-
гьанай.

Дидеди кьадарар алцумна, «Пуд йикъ-
алай гьазур жеда», – жаваб гана.

Вахт хьайила, атана паб, алукIна и 
патаз а патаз килигна (гьакьван дамах-
дивди хьанвай): «И юкьвай са тIимил 
гуьтIуь хъувуна кIанда», – лагьанай.

Дидеди: «Хъсан ацукьнава, мад 
туькIуьр хъувун герек туш», – 
лагьатIани, паб гьавурда гьатнач. «Ваз 
за пул гузвайди я, туькIуьр хъия», – 
жаваб гана. Муьштери хъфейла ди-
деди: «Зи кIвалах заз хьсан чизва, 
туькIуьрдач за ви пухча» – лагьана, 
гадарнай перем каравутдин кIаник.

Пуд йикъалай хтай папа перем 
алукIна, гуьзгуьдин вилик элкъвена: 
«Гила дуьм-дуьз хьана, заз хъсан кьаз-
ва» – лагьанай.

«УстIардин кар устIардиз хъсан 
чида», – лугьуда лезгийри.
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и руша 6-классда кIелзавай 
вахт тир. Аялди математи-
кадай алатай тарсар тикрар 
хъувуна: «Пака контроль-

ная работа ава лагьана», – мектебдиз 
фенай. 

Хуькведай вахт хьайила, диде ру-
шал вил алаз, гьаятда авай. Рак ахъ-
айна хтай рушаз дидеди: «На вуч къа-
чуна, чан бала», – лагьайла: «Вуна 
зав пул вуганайни кьван», – жаваб 
гана аялди.

«Гьахълу келимаяр аялдин мецел 
жеда», – лугьуда чи бубайри.
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уь дах хъсан кас тир, чан 
хва, вун лап ламран хва 
хьана хьи», – лагьанай 
кьуьзуь халуди, са жаван-

дин эхтилатраз яб гайила.

ъсан буй-бухах авай Мегьамед, 
ципицIрай ацIай курни вилик 
кутуна, нез ацукьнавай.

Ада ципицIрин гьар са кул 
къачуз, цIирицIар недайди хьиз, сивяй 
чIугвазвай. И кIвалахдиз килигзавай 
кьве аялдин вилер, Мегьамедан гъиле-
рин йигинвилихъ галаз сад хьиз, гагь и 
патаз, гагь а патаз, физвай.

Эхир сада лагьана:
– Мегьамед халу, ципицIар акI не-

дайди туш, абур са-са твар атIуз сивиз 
вегьедайди я.

– Чан балаяр,  а куьне лу-
гьузвайбур чуьхверар я, – жа-
ваб гана халуди.
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атандин чIехи дяведа 
Курск шегьер патал фейи 
къати женгерай, хирер 
хьанатIани сагъ-саламат 

са танкунин экипаж – кьуд кьегьал 
хва, пуд урусни са лезги, акъатнай.

Абуру вирида гъил-гъилел эциг-
на кьин кьунай: женгинин ду-
стар дяведилай гуьгъуниз гьиниз 
акъатайтIани сада-сад рикIел хуьда.

Адалай кьулухъ гзаф женгера 
иштиракна, Берлиндал кьван фена, 
дустар гьарниз сад акъатна. Лезги 
гадади дяведилай гугъуьниз мехъ-
ерар авуна, вичин рухвайрал жен-
гинин дустарин урус тIварар эциг-
на. Муькуь гадайрикайни садахъ 
туькIвей хзан хьана, пенсиядиз 
фидалди, кIвалахар авуна, Урусат-
дин юкьвал са поселокда яшамиш 
жезвай. Гьа касди дустар вичиз чи-
дай къайдада рикIел хуьзвай: гьар 
нисиниз кафедиз атана са салатни 
кьуд рюмка эрекь заказ гузвай, 
абур хъвана, дустар рикIел хкана, 
хъфидай. Гьа икI са кьадар йисар 
алатна…

Са юкъуз кьуд ваъ, пуд рюмка 
эрекь цуз лагьана. Гьелбетда, ка-
феда кIвалахзвайда хабар кьуна: 
«Дядя Коля, вуна адет яз, кьуд 
рюмка хъвадай, бес гила пуд вучиз 
я?» Адан жаваб ихьтинди хьана: 
«Пуд дустунин гьуьрметдай я, за 
хъун гадарнава».
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Гагь къекъвена вирера,
ВацIар тирвал сирнавна,
Бандар тирвал сирнавна.
Ёрш тачагъна, хтана,
Шел-хвалдив хур ацIана…
Дельфинриз садлагьана
Къубудай ван атана.
Ван акъатна туьхвена,
Дельфинар гьанихъ фена.
Абур кьведни секиндиз
Гьахьна къубуд дериндиз.
Ана ёрш кикIиз-чухваз
Авай карасдихъ галаз.
«Гьей, шейтIанри тухвайбур!
Вуч къалар я квев гвайбур,
Сагьибрив хьиз гьунаррин?!» – 
Гьараярна чапарри.
«Квез вуч ава вуч хьана? – 
Дельфинриз икI лагьана
Ёршди. – Гвач зав зарафат,
Ийида за куьн барбатI!» –
«Вич аку, кеф ийирди,
Гьарайдайди, кикIирди!
Ваз чидайди кефер я,
КукIун, гьарай-эвер я.
Чидач кIвале ацукьун!..
Герек яни вав рахун, – 
Ма пачагьдин ваз фарман,
Адан патав ша, турман».

Дельфинри, чеб тир женжел,
Кьуна адан кьве спел,
Ялна, хъфиз кIвачин яз,
Ёршдин гьарай кескин я:
«Регьим ая, стхаяр!
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КикIиз тур зав – араяр
Къанва зини карасдин.
Накь себна заз кIамашди
Халкь алайнал гьич тежер
Экъуьгъна заз эйбежер…»
Фена ёршдин къал яргъал,
Эхирни ам хьана лал.
Дельфинри, чеб тир женжел,
Ялзавай адан спел,
Ам, са гафни талгьана,
Пачагьдин патав гъана.
«Куьвай я вун икI геж хьун?
Душмандин хва, гьинвай вун?» – 
Китди гьарай хкажна.
Ёрш метIерал акъвазна,
Гъил къахчу лугьуз ада
Авуна минет-шазда.
Китди адаз лугьуда:
«Аллагьди гъил къахчуда!
Ви тIалабдиз яз бедел
Тамама зи гаф эвел». – 
«Башуьсте! Лагь ви буйругъ!» – 
Авуна мад ёршди цIугъ.
«Къекъвезва вун гьуьлера,
АватIа гьи пипIера
Пачагь-рушан закIал ваз
Чизва – тушни?» – «Чизва заз!
Ам жагъуриз жеда фад». – 
«ЯтIа тадиз рекье гьат!»
Пачагьдиз юкь алгъурна,
Ёршди къецихъ чукурна,
 Ана авай лукIариз
Хьана кьацIай гафариз.
Ругудан, къал акъудна,
ТIишер ада алудна.
И крарна, викIегьдиз
Хкадарна фад гьуьлуьз.
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Атана хьиз лап  кIаниз,
Жагъурна сандух тадиз – 
Виш пут авай виче пар,
«Туш им ялун регьят кар», – 
Лугьуз, вири гьуьлерин
Хабар гана сельдериз.
КIан жеда и сельдериз
Сандух ялиз винериз,
ТIатIуз ара, тIатIуз гагь
Къвезвай ванер «угь!» ва «агь!»
Амма гьарай ийир кьван
АтIана абрун аман.
Я виликди, я кьулухъ
ЧIар юзанач и сандух.
«Сельдер, кьадач  эрекь квез!
Са къамчи я герек квез!» – 
Ёршди кIевиз эзберна,
Осётрийриз эверна.
Атай къизил-балугъри,
Рехъ тагана шулугъриз,
ЗакIал авай и сандух
Ялна, тийиз «агьни» «угь».
«Гила, хваяр къучагъ тир,
Твах и сандух пачагьдиз,
Къубуд кIане за жуваз
Акъадарда ял са кьас,
Хьанва ахвар захъ агалт,
Вилер жезва зи акьал…»
Пачагьдин патав рекье
Гьатна балугърин къифле.
Ёрш къубудиз хъфена
(Ам дельфинри дехьнена
Акъудайди тир анай,
Адан кьве спел кьуна).
Карасдихъ галаз вичин
Къал давамун я мумкин.
Гила, туна ам анал,
Хквен кван чун Иванал.
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ьана кьван, хьанач кьван са 
пачагь. И пачагьдихъни жеда 
пуд хва. Вахтар фена вич 
кьуьзуь хьайила, и пачагьди, 

вичин рухвайриз вичин патав эвер-
на, лугьуда:

– Рухваяр! Дуьнья гегьенш я, ре-
кьер къалин я, пачалугъарни гзаф. 
Алад, дуьньядал чарх ягъ, маса па-
чалугърин агьалияр гьикI яшамиш 
жезватIа килиг, уьмуьрдин тежриба 
чира. А рехъ регьятди жедач, квел 
лугьуз тежер кьван четинвилерни, 
зурба хаталу вилерни гьалтун мум-
кин я. Къаст кIевиз кьуртIа, куьн 
акьуллу хьана хкведа. Де, гьат ре-
кье, квез хъсан рехъ хьурай.

Алукьда пакадин югъ. Пуд хва-
ни шалам-дулах яна, рекье гьатиз 
гьазур жеда. Пачагьди абуруз гьар-
даз са шивни гуда. Гьатда ибур ре-
кье.

Югъ няналди ибур рекье жеда. 
Фида ибур, фида, фида, эхирни 
пуд лагьай юкъуз ибур са тама 
гьатда. МичIи тама. Аквада ибу-
руз, рекьин къерехда са булах 
ава. Ацукьда ибур и булахдал. 
Акъудда чантайрай фу, неда 
ва ахпа ибуруз ял ягъиз кIан 
жеда. ГъвечIи стха килигда 
инихъ-анихъ, ада чIехи стхай-
риз лугьуда:

– Инал куьн ксумир, 
стхаяр! Ша чун и та-
май экъечIин, са 
масанал ксун.

ЧIехи стхайри 
адаз яб гузвани? 
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Гудач яб. Гьа ярх хьанвай чкайрал, 
хурхур ацалтна ксуда чIехибур. 
ГъвечIидан вил ахвариз фидач. Са 
арадилай гьатда тама вансес. Яб гуда 
гъвечIи стхади. Им вуч  хьурай? Им 
гьайван яни? Им инсан яни? Им я 
гьайван туш, я инсан туш.

Бирдан абурун винелай, на-
лугьуди, цава цIайлапанар яна. 
Гьахьтин ванер акъатна. Чир жеда 
гъвечIидаз: аджагьан къвезва!  
Гьарайда стхайриз, гьарайда, 
 гьарайда, стхаяр ахварай  аватдач! 
Хурхурзава стхайри.

Агатзава аждагьан. Ялавар 
акъатзава идан сивяй. Кьаз 
 вичин тапасдивди, тарар 
 пунай акъудиз, гадарзава 
ида. Вич лугьумир, идаз инал 
ксанвай инсанрин ни атана.

ГъвечIи стхади чIехи  стхаяр 
къутармишун патал тадиз са 
аюх авуна, аюхдин къене 
кьве гапур туна. Ам ахварай 
аватзамачир стхайрилай анихъ 
 эцигна.  Аждагьанди, къуй эвел 
гьам тIуьрай!

Са шумуд тар мадни ду-
вулрай акъудна, гадарна, 
 аждагьан стхайрив агат-
на, эвелни-эвел ада а  
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патал эцигнавай аюх кьуна, тумунивди, 
ам вичин сивиз вегьена. Ахпа ам тарал 
алчуд хьана. Адаз, аквадай гьаларай, 
вичи туькьуьмай иландин кIарабар хаз 
кIан хьана. Амма бирдан адай ахьтин 
са гьарай акъатда хьи, зурба тарар кьве 
патахъ ярх хьана. Стхаярни ахварай 
аватна! Абур къудгъун хьана, кIвачел 
къарагъна.

– Вагь! Чун ксанвай кьван! – лагьана 
 абуру. – Чаз ахварар аквазвай!

Аквада ибуруз, аждагьан, сивяй иви 
авахьиз, рекьизва. Адан беден буш жез-
ва.

ГъвечIи стхади абуруз вичи ажда-
гьандиз вучнатIа суьгьбетда, ва чIехи 
стхайри чеб къутармишунай гъвечIи 
стхадиз чухсагъул лугьуда.

– Жедай кIвалахар я, – лугьу-
да гъвечIи стхади абуруз. – Мад акI 
 ксумир.

Фу-затI тIуьна, пачагьдин рухвайри 
чпин рехъ давамарда. Мадни са шумуд 
юкъуз ибур рекье жеда. Эхирни  садра 
 ибур са дереда акъвазуниз мажбур 
жеда. 

– Ва-а! Инал инсанар кьенва! Яраб 
ибур ни кьенватIа? – лугьуда чIехи 
стхайри.

– Куьне квез кIандайвал ая, – лугьуда   
гъвечIи стхади. – За и суза ийизвай 
касдиз куьмекда.
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ГъвечIи стха инал туна, чIехибур 
кьулухъ элкъведа. Гьайванар! Чеб 
аждагъандив нез тун тавур стха тек 
туна!

ГъвечIи стхади лагьайтIа, суза 
ийизвай кас вичин къужахда 
 кьуна,  векьел акъудда. Къаткурда. 
Адан хирер чуьхуьда. Адан хирерал 
 дарман векьер эцигде.

Пака и кас вич вичел хкведа. 
ГъвечIи стхади ам вичин балкIандал 
акьадарда.

– Лагь, я буба, вун за гьиниз 
хута хин?

Хер хьанвай касди  лугьуда. 
 ГъвечIи стхадини гьа лагьай 
 патахъди хутахда. Са кьве  йикъалай 
 агакьда абур иер са шегьердив. 
И шегьердин агьалияр ярх жеда 

адан вилик. Вич лугуьмир, и кас и 
 шегьердин пачагь я кьван! Вичин 
къучийрикай са шумуд кьегьал кас-
ни галаз аждагьан рекьиз  фенвайди 
тир.

Пуд руш аваз жеда и пачагьдиз, 
пудни гуьзелар! ГъвечIи вах гъетре 
хьиз, нур гудайди жеда!

– Я баркалла жегьил, –  лугьуда 
 пачагьди. – Вун хьаначиртIа, 
зун рекьидай. Ви кьегьалвилиз 
 килигна,  за ваз зи гъвечIи  рушни 
зи пачагьлугъдин са пай гузва! Вуна 
вуч  лугьуда?

– Заз пачагьлугъдин са пай  герек 
туш, – лугьуда гъвечIи стхади. – 
Амма ви езне жез, зун гьазур я.

Мехъерда пачагьди. Пуд  юкъузни 
 пуд йифиз зуьрне-далдам яда!

Ахпа гъвечIи стхади, пачагьдиз 
вич нин гада ятIа лугьуда.

Вичин свасни галаз вичин 
 бубадин кIвализ хкведа.
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Зоологри инанмишлудаказ лугьузва, те-
стикьарзава ихьтин са кар: кацер ерли 
шехьдач. Шехь тийидай гьайванир я. 

ГьатайтIани! Анжах Мурмур кац кьетIен 
кац я. Абурукай  туш. ГьикI, лугьуда куь-
не? Ам гьина ава ахьтинди? Шехьдайди. 
Яб акала: Алай вахтунда Мурмуран кьуд 
йис я. Ам Антуанетта-Магдалина де-
Совиньонан кIвале Вити-Леву островдал 
яшамиш жезва. Дуьз лагьайтIа, ам пара 
тIимил дуьшуьшра шехьда, вични маг-
нитофондай М.Ровела кхьенвай «Цыган-
ка» макьам ягъайла. И береда гьайванди 
гьич «мяв» кьванни ийидач. ГьакI адан 
вилерилай накъварин куьлуь-куьлуь 
стIалар авахьда. Макьам акьалтI хьан-
маз, накъвар гьасятда акъвазда. Муькуь  
макьаамар кIамай кьван ягъ, ада гьич 
япалайни ийидач. И кардиз гьелелиг ба-
янни жагъанвач. Са бязи алимри лугьузва 
хьи, бес ам кьил чIур хьанвай кац я. Абу-
рухъ яб акалмир. Шехьдай кац акуртIа, 
адаз, винелай чIем алтадна, са кьас фу це. 
Язух я гьайвандин.

Г ьиндистандин са кьадар алимрин фикир-
далди, гьайванриз кьил рагъэкъечIдай 
патахъ элкъуьрна ксуз кIан хьун дуь-

шуьшдин кар туш. Абуру тестикьакрзава, 
бес чилин микьнатIисди ахвариз еке таъсир-
зава. Месела, эгер инсан кьил РагъэкъечIдай 
патахъ элкъуьрна ксанватIа, адан ахвар пара 
ширинди ва кIевиди жеда. Виридалайни пис 
кар кьил Кефер патахъ элкъуьрна ксун я. А 
кас пакадин юкъуз, вич вичикай куьцIенваз, 
гъиляй са карни текъвез  амукьда.  Куьне вуч 
авун лазим я? Ксуз кIанзавани? Къачу ком-
пас. Чира Кьибле гьина ава – Кефер гьина. 
Вассалам. Квез ширин ахварар атурай!

Щехь тийидай кацер

Акьуллу гьайванар
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* * *
Юкьван виш йисара чичIек 

гзаф багьа, кьит  майва тир. Ада 
вири азарин вилик пад кьазвай-
ди яз гьисабзавай. Гьа и карди 
адан къиметлувални хкажнавай.

1250-йисуз французри сара-
цинвийривай есирда кьур чпин 
аскерар гьар сад муьжуьд кьил 
чичIекдихъ вахчунай.

* * *
Дегьзаманада чичIекдин кьил 

астрономия чирдай са алат тир. 
Муаллимди чичIекдин кьил кьве 
патал атIудай ва атIай патай са-
са къат акъудиз, ученикрз къа-
луриз, лугьудай: ингье гьа ибу-
руз ухшар къатари чи чилни 
элкъуьрна кьунва.

17СОКОЛЁНОК 3/2017



ад хьайи кар я, революция 
жедалди, гьадалайни ви-
лик. Чи хуьруьнви Эмир-

гьемзеди, Кьасумкуьрелай хтанваз, 
балкIан жугъундин руькуьндал 
кутIунна. Вич кимел фена.

Са чIавуз са хуьруьнвиди Эмир-
гьемзедиз лагьана:

– Тха, ви балкIан къачагъри 
тухвана!

– Тухурай, – жаваб гана Эмир-
гьемзеди сабурдивди.

– Зиди зарафат туш, балкIан, 
дугъридинни, гваз катнава, – ти-
крарна хуьруьнвиди.

– Тухурай, яда, тухурай! – хъел 
атана Эмиргьемзедиз.

Кимел ацукьнавайбур сад-садаз 
килигна, абуру кьилер галтадна.

– Вучиз тухурай, я чан тха? Ам 
ваз герек амачни? – мягьтел хьана 
хабар гайиди.

– Заз, чан хуьруьнви, жуван 
малдин къилих хъсандиз чида, 
гьавиляй зун секинни я, ваз ала-
мат жемир. Ам вич-вичиз гьа инал 
хуькведа.

Кимел алайбур мадни сад-садаз 
килигна ва абур Эмиргьемзедин гъа-
вурда акьундач. Абурун виридан ви-
лера са суал авай: «Къачагъди тух-
вай мал гьикI хуькведайди я, эгер 
вуна адан къайгъу ийизвачтIа?»

Абур гьа и суалдин фикирдик 
квай чIавуз тапа-тапдин сесер акъ-
атна ва виридаз акуна хьи, Эмир-
гьемзедин балкIан, чархада аваз, 
дуьм-дуьз кимел хуьквезва.

– Я хуьруьнви, им гьикI хьайи 
кар я? Вун инал секиндиз ацукь-
на, балкIанди вичин кьисмет вичи 
гьялзава! – суални гана, мягьтел-

вални къалурна къунши хуьряй 
иниз атанвай са мугьманди.

– За квез лагьаначирни зи мал-
дин къилих заз чизвайди? – уьзу-
ьагъдиз жаваб гана Эмиргьемзе-
ди. – И балкIанди вич гваз катиз 
кIанзавай къачагъ, чамарда авай 
чIавуз, садлагьана акъвазна, кьи-
лелай гадарна. Я кьенва ам, я туш 
рекьидай кьван тадияр ганва.

ГьакI хьунни авунай. Къване-
рал алукьай къачагъди чан ганай. 
Гьа икI хуьруьз ам вуж ва гьинай 
ятIани чир хьанай. Вичин малдин 
къилих хъсандиз чизвай иеси гьа-
виляй акьван секин тир кьван.
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ад садан гуьгъуьналлаз кьерехъди 
гьерекатзавай гьуьлуьн лепейри кьуд 
патаз нефес чIугвазвай хьтин ванер 
чкIурзава. Цавал циф алай, гьалчIнавай, 

атIугъай югъ я.
Гьуьлуьн патав са кIвал гва. Ана са къужани 

къари яшамиш жезва. Абурухъ МутIагьир 
лугьудай са хтулни ава.

КIвалин кIвалахар куьтягьна, 
къари пенжердив куьсруьдал ацукь-
нава. Хтулни агатна хьиз патав акъ-
вазнава. Абур кьведни пенжердай 
сефилдаказ, пехъи жанавурди хьиз 
къув язавай гьуьлуьз килигзава.

Ахварикай кватайди хьиз, гъам-
лу хиялрикай хкатай къариди 
къужадихъ элкъвена лагьана: – Я 
къужа,  югъ физва. Гьикьван чна 
хешил неда? Хтулдин рикIни ада-
кай  янава. Нянин хуьрек гьазурдай 
вахтни жезва. Пагь, за абурукай 
квез ахьтин тIеамлу шурпа ийидай 
хьи!..  Мад за вуч лугьун – лап гьа 
тупIариз мез гудай хьтин!..

Яб гана къужади къаридиз. Дуьз 
лагьайтIа, ам вични балугърин 
шурпадихъ цIигел тир. Балугъдин 
тIеам такуна хейлин вахтар тир. 
Кьурук квай хукунилай чилни 
къачуна, гьуьлел физ гьазур хьана 
къужа.

– Я къужа, МутIагьирни твах 
 жувахъ  галаз. Гьуьлел рикIни  алахьда 
 адан, ваз куьмекни жеда, – лагьана 
 къариди.
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ван кьилеллаз акъудзавай чилинай 
абуруз гьатайди цацар алай симе-
рин кьатIар, буш кьватIияр, мазут-
дай кьацIанвай тахтайрин кIусар 
ва жуьрба-жуьр зир-зибил хьана. 
Хъелни акатна адак. Элкъвена 
хъфизни кIан хьана адаз. Ваъ, – 
лагьана вичи вичикди къужади. – 
Белки зи кьисмет маса чкадал ала 
жеди, масанлай гьатда жеди…

– Буба, чIехи буба, ша чна чил 
авни къванер алай чкадилай гада-
рин. Балугъчияр гьамиша гьанал 
кIватI жеда.

– Хьурай ман, чан хва. Гьа ваз 
кIандайвал ийида, – рази хьана 
къужа.

Фена, гьа хтулди лагьайвал, гьа 
къванер алай чкадилай гадарда  
абуру чил. Са арадилай акъудда 
абуру чил. Чилина къизилдин ран-
гунин са гъвечIи балугъ гьатнава. 
Ам акурла, МутIагьираз гзаф шад 
хьана. Ам акьван гуьрчегди тир 
хьи, МутIагьира адалай вилер алуд-
завачир. Къужади, лагьайтIа, адан 
язух чIугвазвай. Хутулдин сивяй 
гаф акъатдалди, – яшамиш хьухь, 
азад балугъ, – лагьана, чIехи бубади  
ахъай хъувуна ам гьуьлуьз. Гада-
диз гзаф гьайиф атана.

Мад сеферда гадар хъувуна къу-
жади чил. Акъвазна геждалди вил 
алаз. Къалияндай са шумуд сефер-
да гумарни акъудна. Марфадин 
стIаларни акатиз башламишна. 
Акъудна къужади чил. И сефердани 
къужадин кефи чIур хьана. Чили-
на мад гьа къизилдин балугъ авай. 
Чара хьанач, акъудна балугъ ви-
чин капан юкьвал эцигна. Инихъай  
килигна къужа адаз, анихъай  
килигна, кьил галтадна хьиз мад 
гьуьлуьз ахъай хъийиз кIан хьана.

– Атурай ман, – сабурлувилелди  
 жаваб гана къужади. Кьерел ага-
кьайла, инихъ-анихъ килигна 
къужа. Ахъайна чил, дуьзарна,  
гадарна гьуьлуьз. Акъвазна гуьзле-
мишиз. Са арадилай къужади чил 
акъудда. ЦIегърегъ-вегърегъдин 
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МутIагьиран шадвилин и кьил а 
кьил авачир. Балугъдин гуьрчегвили 
ам гьейранарнавай. Адаз чIехи буба-
диз са вуч ятIани лугьуз кIанзавай. 
Амма и арада балугъди лап гьа шел 
къведай саягъда тIалабна:

– Играми къужа, тIач хьиз рагъул,  
зегьерлу затIар квай и гьуьлуьн 
це зи вилер буьркьуь жезва. Зир-
зибилдихъ, цацар алай симерихъ-
ни, консервийрин кьватийрихъни 
шуьшедин кIусарихъ галукьзавай зи 
къвалар хирер хьана ктIизва, мазут-
дин ва нафтIадин ялди зун гьелекза-
ва. Аман, дад-бидад вакай са чара, са 
дава, регьимлу кас. Минет я ваз, мад 
зун аниз ахъай хъийимир. И чиркин, 
зегьерлу це жедалди, заз ви къаридин  
чанахда хьун хъсан я. Хутаха зун 
кIвализ. За куь рикI аладарда. Закай 
квез зиян жедач.

– Язух я балугъдин. Ша чна ам 
кIвализ хутахин, – лагьана чIехи  
бубадиз МутIагьира. – Гьуьлуьз  
ахъай хъувуртIа, ам ана рекьида. 
Чаз Аллагьдин патай еке гунагь 
жеда. Зун гелкъведа адахъ, ада чи 
уьмуьр гуьрчегарда. ЧIехи диде-
дизни шад жеда. За ам чи кIвалин  
патав гвай гъвечIи гьавизда хуьда.

Кьил галтадна къужади. Адазни 
гзаф язух атанвай и гуьрчег куьмек-
суз балугъдин. Ваз кIандайвал хьурай  
лагьана, къужани гада балугъни гваз 
кIвализ рекье гьатна. Къариди мад 
сефер хешил гьазуриз къулал къаж-
гъан эцигна.

Лугьуда хьи, гьа йикъалай 
МутIагьир балугъар туьретмишу-
нал машгъул хьана. Адан тIвар 
тIебиатдал рикI алайбурун арада 
машгьур хьана, адакай тIебиатдин 
рекьяй чIехи алим хьана лугьуда.
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ад алукьнава. Багъларани салара кIвалахар 
къизгъин хьанва. Вирида бегьер кIватIзава. 
ЧIехибуруни, гъвечIибуруни, гьатта  
къужайрини, къарийрини… И карда 

школьникрин куьмекни чIехиди я. Абурни багъ-
лара, салара зегьметдал машгъул я. Абуру гьатта  
куьчейрин къерехрани, хуьруьн паркарани, клуб-
дин гьаятрани чпин кIвалах кьиле тухузва. Афе-
рин чпиз!

Гатфарихъ школьникри гьатта 
цIийи тамарни кутуна. Къуша-
ризни гзаф кьадар цIийи кIвалер 
туькIуьрна. «Ша, чан къушар, 
ишлемиша квез и чи гъиле-
ри раснавай иер кIвалер! Ибур 
квез мубарак хьуй! Квехъ цIийи 
кIвалера хъсан ва ислягь яшай-
иш хьурай!» – лагьана зегьмет-
дал рикI алай аялри.

Къушарини шад хьана, абуру-
ни аялрал виридал чпин гьакъи 
агакьарзава: тама, багъда, гьар 
са тарце жедай зиянкар пепени 
шепе, квак абуру къирмишна-
ва. Таму-тара чаз виридаз михьи 
гьава гузвачни бес! Таму михьи 
цин девлетар хуьзва, чаз була-
хар, кIарасни тахта гузва. Там 
тIебиатдин чIехи пай я. Ана гзаф 
кьадар гьайванар яшамиш жезва.  
Абурни бес чибур тушни? Абур 
галачиз чаз чи уьмуьр ширин 
жедани? Абур чахъ тахьун им 
чи бедендихъ са пай тахьун  
лагьай чIал тушни?

Куьрелди, чи школьникри, 
зегьметдал рикI алай халис  
картари, гатун къизгъин вахтунда 
герек тир кIвлахрик чпин еке пай 
кутазва.

Маншаллагь чпиз!
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адаяр, кIвачер кучудна, суфрадихъ 
ацукьдай тегьерда чин-чиниз яна, 
гамунал ацукьда. Гьарда вичин  
вилик, чин винел авуна, кьилел  

алай затI (бармак, шапка) эцигда.  
Гадайрикай сад – чIехиди хкудда.

ЧIехида виридаз аквадайвал гъиле 
цил къачуда ва цил авай гъил яваш-
яваш вири бармакрин кIаникай тухуда.  
Бармакрикай садан кIаник цил кутада.  
Ахпа чIехида гадайрикай садавай  
жузада: «Ваз чиз цил гьи бармакдин 
кIаник ква?» гадади жаваб гуда. 
Эгер ада вичин кIаник цил квай  
бармак дуьз кьатIунайтIа, гьа и суал 
кьвед лагьай иштиракчидиз гуда. 
Жаваб чIуруди хьайитIа, къугъун 
акъвазарда ва тапан жавабдин иесидиз  
чIехида зарафатдин тапшуругъ-
ар гуда: месела, са мани лугьун, 
кьуьл авун, кIекре, цIегьре хьиз  
гьарагъун эмирда. Тапшуругъ  
тамамарайдалай гуьгъуьниз 
къугъун давам хъжеда.
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* * *
Са кьепIина кьвехверар
Хам кIеви я, хахам я.
Кьве вахаз са кьулан тар,
Кьулан тарни дарман я.
Емиш я хуш виридаз,
Чида гъвечIи-чIехидаз.

* * *
Ахвар хуьдай яргъанни мес,
Абурун велед вуж хьурай бес?

* * *
Чарчин перем, хулар пара,
Келимайрин я вич хара.
Рахан тийиз суьгьбетда,
Саймишайдаз гьуьрметда.
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* * *
Сад хъфейла муькуьди къвез,
Чарх ягъиз дуьньядал элкъвез,
Сад лацу вах, сад чIулав вах,
Къалурзава чаз чIавни вахт.

* * *
Ам бедел я бахтунин
Ацукьайла тахтуна,
КIвалин пипIе рагъ жеда
Бахтлу хъуькъвел нагъв жеда.

* * *
Кьилелай кIар илигайла шад жеда,
Хуьре-кIвале мел-мехъерин ад жеда.

* * *
Яргъал рекьер, мензилар атIуда,
Гьардан тIварни муьгьуьр ала далудал.
Суьруьдик ква, герек авач алафар,
Гьарда хушдиз кьабулда: «Ша, илифа!»
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