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Хъипи жезва къуьлуьн кьил,
Ваз тIунутIар гъун патал.
Шагьвар къвезва вацIалай,
Ви киф гъиле кьун патал.
Цуьквер цазва бадеди
Артухиз ви гуьрчегвал,
ЧIижери вирт кIватIзава,
Аку садра зиреквал.
Чилел ракъин нур ала,
Къугъваз, къуьрен шапIа хьиз,
Икьван иер бицIи къуьр
Акур туш зи баладиз.
Вири дуьнья вун патал
Алахънава: гатфарни,
Чубарукни, дидени,
Лепеярни, марфарни.
Къулай тир и кьепIинкай
Ви сад лагьай сир жеда –
ЧIехи хьана, бала, ваз
Чилел къекъвез чир жеда.
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Сад чаравал, садни кьиникь
АвачиртIа, вуч хъсан тир
Жегьилвилихъ кьуьзуь хьунухь
ГалачиртIа, вуч хъсан тир.

Гьар сеферда са гьайифдин кар 
хьайила, чи арадай гьуьрметлу ин-
сан гьамишалугъ фейила, рикIел чи 
чIехи шаир, халкьдин кьадар-кьис-
метдин меселайрик къуьн кутур За-
бит Ризванован цIарар рикIел къве-
да. Ингье, абур мад мецел атанва. 
Гьамиша сивел хъвер алаз, гьар са 
кардик кьил кутадай, гьар герек чка-
дал гаф лугьудай кьетIен кьатIунар 
авай инсан къакъатунин гьайифар 
йисар физни алатзавач.

Жамидин Гьажимурадов 1934-йи-
сан 25-майдиз Докъузпара райондин 
Миграгърин хуьре дидедиз хьана. 
Гьа хуьре ада юкьван школа, ахпа 
Москвада Литературный институт-
ни акьалтIарна.

Жамидинан «Гьач-вач», «Са кIус 
хъвер», «Арада затI аваз хьурай», 
«Шаламда къван», «Гимишдин сас», 
«Сатирикдин хуьрекар», «Гана-къа-
чуна», «Дагъвийрин яш» ва хейлин 
маса ктабар акъатнава. Адан ши-
ирар чи мектебра авай аялар па-
тал акъудзавай учебникра, хресто-
матийра гьатнава, хейлин шиирар 
халкьдин сиве манияряз ава.

И вири шиирар сатирадинни 
юмордин шиирар я. Абурук вири-
дак айгьам ква, хъвер ква, инсандин 
къайгъударвал ква. ЧIуру хесетар 
русвагьдай шииррани, уьмуьрдин 
татугайвилер русвагьдай шиирра-
ни, шаирди уьмуьр хъсанаруникай, 
ам гуьзеларуникай фикирзавайди 
аквазва.

Лугьуда хьи, хъсан шаирар ре-
кьизвач, абур дувулрик хъфизва, 
абурун яратмишунра чаз даимлух 
гъуллугъзава. Гьелбетда, дуьз я, 
гьакI шак алач. Амма са кар мад 
ава: несилар цIийибур къведа, цIийи 
шаирри чпин шиирар кхьида, амма 
регьметдиз фидайла шаирдивай куь-
тягьиз тахьай, кьатI амай шиир са-
давайни давамариз жедач. Гьа кар 
гьайифдин кар я.

Гьа са вахтунда гьа карди руьгь, 
бажарагъ кьетIен затIар тирди, къи-
метлу затIар тирди тестикьарзава.

Жамидина чи литературада вичин 
баркаллу чин кхьена. Адан яратми-
шунри даим хайи халкьдиз къул-
лугъ ийидайдал са шакни злач.
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Вичин гъвечIи гададиз
Дидени икI лагьана:
– Са зи чIалаз, чан бала,
Килига вун датIана.

Бубадини аялдиз
Тарсар гана гьамиша:
– Зун буба я, чан зи хва,
Са зи чIалаз тамаша!

Аялдини эхирдай
Садни бейкеф авунач:
Бубадинни дидедин
ЧIалаз килиг хъувунач…
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Садлагьана атайла хъел,
ЧIурмир вуна масадаз пел,
Алахьдайвал ажугъдин сел,
На къадалди гьисаба!

Жегьил гада кIанзавай руш
Алахъайла я лугьуз хуш,
Лугьудалди вун зи тай туш,
На къадалди гьисаба!

Тахьай емиш атIудалди,
Дуст ятIа ви атIугъайди,
Адаз са гаф лугьудалди
На къадалди гьисаба!

Къуншидал на пехилвалмир,
ГьакI гьавая чилер чалмир,
Идан-адан кьисмет гьялмир,
На къадалди гьисаба!

АтIудалди назик цуьквер,
КуькIуьрдалди юкъуз эквер,
Тефидайвал ахпа гьекьер,
На къадалди гьисаба!

Яд хъвадай кьван кьел недалди,
Эхир кьиляй жув шедалди,
Фитнечидин дуст жедалди,
На къадалди гьисаба!

Гудалди на чIуру къимет,
КъехуьндатIа мийир гьуьрмет,
Ийидалди гьахъсуз туьгьмет,
На къадалди гьисаба!

Ямир гьарна жуван макьам,
ЧизвачтIа ваз вацIун улам,
Вегьидалди аниз на кам,
На къадалди гьисаба!
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Шофер Жабар физвайла
Дагъдин хуьряй арандиз,
Хуьруьнвиди лагьана:
– Нуьсрет гурай ви чандиз!

Ма жибинда тур жуван
За вугузвай пул вуна.
КIани-такIан гъваш на заз,
Тамир икI зун зарул на.

Гьа къе-пака жив къвада,
Атанва кьуьд ракIарал,
Кализ гудай затI авач,
Физвач хьи зун ахварал.

Мадни са кар – верчерин 
Къайгъу чIугун герек я,
Тварар хкваш са чувал,
Ви патай заз куьмек я.

Амайдахъни, ваз чида,
Зунни фимир рикIелай,
Алуддач гьич вилер за
Вун хкведай рекьелай…

Йикъар фена, пар авай
Машин хуьруьз хтана,
Виридалай машиндин
Вилик са кас атана.

Пуд манатдин сагьибдиз
Вичин шейэр акунач,
Къарпуз вугай шофердин
Гъавурда ам акьунач…

– Цилер твар хьуй верчериз,
Векь хьуй кализ чкалар,
Вунани неъ, кеф ая,
Адан яру чкаяр…
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Садра хци:
– Пул це, диде!
– Къачу, чан хва,
Алай чка
Чизва ваз.
– Сагърай, диде,
Сагърай, диде,
Ви кIанивал
Чизва заз!
Мад сеферда:
– Пул це, диде!
– Къачу, чан хва,
Алай чка
Чизва ваз!
– Сагърай, диде,
Ви кIанивал
Чизва заз…
Амма хциз 
Маса сефер
Хьана бегьем
Аламат:
– Диде, лагь кван
А дакIардал
Къе пул вучиз
Аламач?
– ДакIардал пул
Жедай, чан хва,
Эгер вуна
Къачудайвал
Ам эхцигни
ХъувунайтIа,
КIандай хьи заз
Гила кьванни
Вун гъавурда
АкьунайтIа…
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Франциядин Бургундия вилаят-
дин агьалийри чпин властриз арзаяр 
кхьида, бес, и мурдар хьайи, лянет 
хьайи вагьшийри, кьифери, чпин 
никIер тIуьна куьтягьзава, эгер къа-
нундалди абуруз жаза тагайтIа, абу-
ру бегьердин эхирзаман ийида, чи 
кIатIар ичIиз амукьда. Чна абурун 
суд-дуван авун тIалабзава.

Ийида кьиферин суд. Епископар, 
архиепископар (диндин бубаяр) 
ацукьна санал (суд жедалди) лугьу-
да ибуру:

– Абурни чIехи аллагьдин гьай-
ванар я, аллагьдин вилик кьифер-
ни инсанарни, нуькIерни, цицIерни 
вири сад я. Эвел чна силис ийин, 

ахпа суд. И кар патални векил кьуна 
кIанда.

Кьада векил. Гьихьтин векил! 
Францияда авай кьван векилрин 
арада идав агакьдай векил авачиз 
хьана. Келле авай. Векилди кьифе-
риз чарар кхьида. Хабардарвилин. 
Повесткаяр. Дуьз я, абур кхьидай-
ла и векил са тIимил кIеве гьатда. 
Повесткадал фамилия, тIвар кхье-
на кIандачни? КIанда. Кьиферал 
фамилияр, тIварар алани? Ваъ. 
АлатIани чаз чидач. Им дугъри-
данни келле авай векил хьана. Ида 
кхьида: чургъул вагьши! Бургунди-
ядин никIериз хасарат авунвайди! 
Лежберрин душман!
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И повесткаярни гваз фида ам кьи-
ферин тIеквенар пара авай чкайдал. 
Гьанал кIелда повесткаяр. Гьарай-
из. КIелна, кIелна, хабар гана, элкъ-
вена хкведа.

Суд-дуван жедай югъ алукьда. 
Къведа жемятар, епископар, архие-
пископар… суддиз. Прокурор, векил 
гьар са кас вичин чкадал ацукьда. 
Амма кьифер атана акъатдач. Им 
вуч месэла хьурай?

– Кьиферин векил, – лугьуда су-
дьяди. – Ваз и кар гьикI аквазва? 
ТахьайтIа абуру суд саймишзавач-
ни?

Векилди фикирна-фикирна, жа-
ваб гуда:

– Ина ихьтин са кар ава, эй ада-
латлу судья, – лугьуда векилди. Дуьз 
я, абуруз ван жедайвал за повестка-
яр кIелна, амма абур чпин кIвалера 
авайни? Абурун чIехибур гьинавай? 
Ван хьайибуру абурув агакьарнатIа, 
агакьарначтIа низ чида? Садазни.

– Векилди дуьз лугьузва, – кьил 
юзурда судьяди.

Пака мадни са шумуд повест-
ка кхьида, фида чавушни, векил-
ни мадни са шумуд кас. Кьиферин 
тIеквенар авай чкайриз. Гьарайиз, 
кIелда.

Башламиш жеда суд. Амма мадни 
кьиферикай атайди жедач.
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Судьяди кьил галтадда.
– Им вуч лагьай чIал я, векил?
– Эй адалатлу судья, – лугьуда ве-

килди. – Вири кьифериз санал суд-
диз эверун, заз аквадай гьаларай, 
дуьз кар жезвач. Абурун арадани на-
чагъбур ава, кьуьзуьбур ава… ГьакI 
хьайила, абуру кьил къакъудзава. 
Анал абур гьахъ я. Чна и кар вилика-
маз фикирда кьун герек тир. Мумкин 
я абур чакай инжиклу хьанва. Ахпа 
кьвед лагьай месэла ава: лугьун чна, 
абур суддиз къвезва. Ахпа хъфизва. 

Абурал гьужумдай кас жедач лагьа-
на чна заминвал ганвани? Ганвач. 
Прокурор! Им ви хивевай кар я гьа! 
Замин тагайла абур чпин кIвалерай 
акъечIна, шегьердин юкьваллай и 
дараматдиз гьикI лагьана атурай, 
эй адалатлу судья? Кьуд пад вири 
псияр я! КицIерин гъиляй куьчедиз 
экъечIиз жезмач!

Судди векилдин гафар бинелубур 
яз гьисабна.

Гьа идалди суд куьтягь хьана. Кьи-
феринни лежберрин суд.
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Дегь заманда Аранда,
Муьшкуьрда, я Мугъанда,
Самур тамун ценерив
Нехир гвалдай калерин.
Гатфарни гад амай кьван,
Къацу векъер кIамай кьван
Къарасуяр, булахар
ТIуьнни хъун тир кIвалахар
Адет патал, тIвар патал…
Ваъ, са меслят, кар патал
Хкянавай пачагьни.
Гьазурнавай парахни
Къарасудин къваларив
Мумув кализ тахт авай,
Кар малум тир малариз
Вири кIватI жер вахт авай.
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Акьуллу кал, умун кал
Гьуьрмет авай Мумув кал,
Яваш ванцел рахадай,
Кишпирдин зенг яхада:
– Гьуьрметлубур, калер зи,
Рехи хьанва цIвелер зи,
Яб акала, ацукь куьн,
Тежрибадихъ ягъугъ куьн.
Къуза патав агатмир,
Нехирдикай хкатмир.
Данайрал твах гуьзчивал,
Хаталу я гъвечIивал.
Пеленгарни асланар,
Жанавурар, чакъалар
Килигзавай нехирдиз
И дуствилел пехилдиз.
Кьилди жедай гьар са кал
Асландивай кукIвариз
Недай таза данад къвал
Темягь авай сикIериз.
Гьар сеферда вагьшияр
ЭкъечIдайла валарай,
Чпин крчар – жидаяр
Сухиз хьана малари.
Акуна хьи, рехъ авач.
Гьич са кални тек авач,
Нянихъ тама мекьизва,
Гишилани рекьизва.
Калер акваз вилериз
ЦIран ятар сивериз.
Вучда – гьикIда бул хьана,
Гад акъатна зул хьана.
Шад я калер туькмеяр,
Данаярни дуьгеяр.
Эхир сикIре лагьана:
– Жагъана, заз жагъана!
– Вуч жагъана, я кьей сикI,
Кални дана неда гьикI?
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Акьуллу кал, умун кал
Гьуьрмет авай Мумув кал,
Яваш ванцел рахадай,
Кишпирдин зенг яхада:
– Гьуьрметлубур, калер зи,
Рехи хьанва цIвелер зи,
Яб акала, ацукь куьн,
Тежрибадихъ ягъугъ куьн.
Къуза патав агатмир,
Нехирдикай хкатмир.
Данайрал твах гуьзчивал,
Хаталу я гъвечIивал.
Пеленгарни асланар,
Жанавурар, чакъалар
Килигзавай нехирдиз
И дуствилел пехилдиз.
Кьилди жедай гьар са кал
Асландивай кукIвариз
Недай таза данад къвал
Темягь авай сикIериз.
Гьар сеферда вагьшияр
ЭкъечIдайла валарай,
Чпин крчар – жидаяр
Сухиз хьана малари.
Акуна хьи, рехъ авач.
Гьич са кални тек авач,
Нянихъ тама мекьизва,
Гишилани рекьизва.
Калер акваз вилериз
ЦIран ятар сивериз.
Вучда – гьикIда бул хьана,
Гад акъатна зул хьана.
Шад я калер туькмеяр,
Данаярни дуьгеяр.
Эхир сикIре лагьана:
– Жагъана, заз жагъана!
– Вуч жагъана, я кьей сикI,
Кални дана неда гьикI?
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– Цал чкIурдай кIун ава.
Квехъни сикI бег – зун ава.
– ГьикI гъавурда акьан, сикI?
Вуч я, вуж я ам кIун, сикI?
– Къуватдин кьев амал я
А Мумувни са кал я.
А нехирдай катай кицI
ЧIемерукдин жеда рицI.
Фитне галай хьелери
Кар кьада чи калериз –
Лагьана сикI цIуьх хьана,
КIам галайвал сух хьана.
Жагъурна кицI хъел авай
Тарсар гана кIевелай,
КицIин япал кушкушна,
Кьил квадарна, арушна,
Тум къекъуьрна тентесдиз.
Гъилер яна «миресри».
Чукурай кицI явашдиз
Тум илисна хквезва.
Са дуьгедиз – кIамашдиз
Вич са хеб хьиз къалазва.
– Дуьге, ви буй-бухахдал,
Вири яцар гьейран я.
Ван хьана заз булахдал,
Вун юлдашриз такIан я.
Пехилвиляй я, гьелбет,
Гуьрчегвал тир хьиз къелет.
Ахпа фена са маса
Калин япал алгъана:
– Гьуьрметлу кал, кал масан…
ГьикI тада за талгьана?
Валай фенва Мумуваз
Авунава фитнеяр,
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Гузва лугьуз вуна наз
Къвалар кьуна фитерай,
Ахпа фена пачагьдиз:
– Акъваз, Мумув, мукъаят.
Ви калери – алчахри
КIватIнава акси къуват.
Гадарда вун рагалай,
Архайиндиз ксумир,
Са кар хьайтIа эгена,
За лагьанач лугьумир.
Вафалу кицI тир зун ваз,
Гьавая зав хъел хьана.
ГьакI ятIани хабар гваз
Атанва зун тел хьана.
Гьа икI мад са шумудаз
Са шумуд фенд туькIурьрна,
Хъфена кицI – цIаруди.
Калерин кьил элкъуьрна.
Пакад йикъуз гьар са кал
Фена вичин жигъирдай.
Хьанач нехир гьалдай тIвал,

Квахьай дана жагъурдай.
Амайбурни, Мумувни
Вири кицIин чIалахъ я.
Гьич сад-садан мукьувни
Физвач, вилер патахъ я.
Гьарда вичин кьил баштIан,
РикIе туна буьгъуьяр,
СикI гелева кибаштан,
Ягъиз уьфтер, уьгьуьяр.
Жанавурди, асланди
Энгел тийиз, кьаз са-сад,
Мукьуфдивди хъсандиз
Авуна нехир кьасаб.
КIараб-кьусу гадарна.
КицIвал авур кицIериз.
Нехирди вич квадарна,
Сувар хьана сикIериз.
Са алчахдан гафуни,
Гъал тухвай хьиз рапуни,
Нехирдиз кар акуна,
Вун гъавурда акьуна.
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Гузва лугьуз вуна наз
Къвалар кьуна фитерай,
Ахпа фена пачагьдиз:
– Акъваз, Мумув, мукъаят.
Ви калери – алчахри
КIватIнава акси къуват.
Гадарда вун рагалай,
Архайиндиз ксумир,
Са кар хьайтIа эгена,
За лагьанач лугьумир.
Вафалу кицI тир зун ваз,
Гьавая зав хъел хьана.
ГьакI ятIани хабар гваз
Атанва зун тел хьана.
Гьа икI мад са шумудаз
Са шумуд фенд туькIурьрна,
Хъфена кицI – цIаруди.
Калерин кьил элкъуьрна.
Пакад йикъуз гьар са кал
Фена вичин жигъирдай.
Хьанач нехир гьалдай тIвал,

Квахьай дана жагъурдай.
Амайбурни, Мумувни
Вири кицIин чIалахъ я.
Гьич сад-садан мукьувни
Физвач, вилер патахъ я.
Гьарда вичин кьил баштIан,
РикIе туна буьгъуьяр,
СикI гелева кибаштан,
Ягъиз уьфтер, уьгьуьяр.
Жанавурди, асланди
Энгел тийиз, кьаз са-сад,
Мукьуфдивди хъсандиз
Авуна нехир кьасаб.
КIараб-кьусу гадарна.
КицIвал авур кицIериз.
Нехирди вич квадарна,
Сувар хьана сикIериз.
Са алчахдан гафуни,
Гъал тухвай хьиз рапуни,
Нехирдиз кар акуна,
Вун гъавурда акьуна.
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1.
Къе зи ихтилат 8 йиса авай Зураб 

тIвар алай гададикай я. Зураб Ма-
хачкалада, паркдин къерехда эциг-
навай 12 мертебадин кIвалера яша-
миш жезвай. Къвалав гвай гьяркьуь 
куьчедай йиф-югъ талгьуз гьар 
маркадин машинар физвай. Мек-
тебни яргъал алачир. Зураба рикI 
алаз кIелзавай. Дуьз лагьайтIа урус 
чIалай кхьинра гъалатIар жезвай. 
Ада чапла гъиледи кхьидай. Амма 
муаллимри адавай эрчIи гъилелди 
кхьин тIалабзавай. Белки гьавиляй-
ни гъалатIар артух жезвай.

Физкультурадин тарсарай Зура-
баз вири вадар авай. Катун-галтугун 
адан рикI алай пеше тир. Зурабаз 
бубади са амални чирнавай. Яргъал 

мензилдиз катунрин акъачунар фи-
дайла, Зураба вилик экечIиз тади 
ийидачир. Финишдал алакьиз мукь-
ва жедалди, амайбур гьекьни каф 
хьана катдайла, ада къуватар кье-
нят харждай эхиримжи декьикьада 
тарпна вилик экечIна финишдал ви-
ридалай вилик агакьдай.

Гьа икI атана гадни алукьна. Мек-
тебра каникуларни башламишна. 
Зураб пуд лагьай классдиз экъечIна. 
Адан классда кIелзавай аяларни 
гьарнихъ чIкана: садбур гатун ла-
герриз фена, муькуьбур хайи хуьре-
риз хъфена. Шегьерда зегьемлу гад 
алукьна. Зурабни адан дуст ТIагьир 
кар-кеспи квахьна гьаятра хьана. Са 
сеферда гьаятда скамейна гьаятра 
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хьана. Зурабан бубади айвандилай 
гьарайна:

– Зураб! КIвализ хъша кван, ихти-
лат ава. Зураб, дустуниз гъил юзур-
на, тадиз кIвализ хъфена.

– Саламалейкум, дах, ваз вуч лу-
гьуз кIанзавай?

– Алейкум салам, хва, ацукь, ийи-
дай ихтилат ава.

КIвале Зурабан гъвечIи вахни къу-
жахда аваз яваш-яваш камар къа-
чузвай дидени авай. Адан вилер къе 
вучиз ятIани гзаф перишандиз ак-
вазвай. Ахварал фейи аял кьепIина 
секинарна, диде Зурабан патав ата-
на, ам хурув эгисна хъуькъвез са те-
мени гана. 

– Вилерал чиг гъидай кьван кар 
хьанвач, я кас, гатун варз, варзни 
зур акваз-такваз са гьафте хьиз акъ-
атда.

– Вун а гатун вацракай вучиз ра-
хазва, дах?

– Зураб, – лагьана дахди, – ваз гад 
гьина акъуднайтIа кIандай?

– За аникай гьеле фикрини авун-
вачир.

– ЧIехи бубадин патав хуьруьз 
хъфейтIа гьикI жеда? Ам ана исятда 
кьилди ава, бубадин рикI алахьда. 
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хьана. Зурабан бубади айвандилай 
гьарайна:

– Зураб! КIвализ хъша кван, ихти-
лат ава. Зураб, дустуниз гъил юзур-
на, тадиз кIвализ хъфена.

– Саламалейкум, дах, ваз вуч лу-
гьуз кIанзавай?

– Алейкум салам, хва, ацукь, ийи-
дай ихтилат ава.

КIвале Зурабан гъвечIи вахни къу-
жахда аваз яваш-яваш камар къа-
чузвай дидени авай. Адан вилер къе 
вучиз ятIани гзаф перишандиз ак-
вазвай. Ахварал фейи аял кьепIина 
секинарна, диде Зурабан патав ата-
на, ам хурув эгисна хъуькъвез са те-
мени гана. 

– Вилерал чиг гъидай кьван кар 
хьанвач, я кас, гатун варз, варзни 
зур акваз-такваз са гьафте хьиз акъ-
атда.

– Вун а гатун вацракай вучиз ра-
хазва, дах?

– Зураб, – лагьана дахди, – ваз гад 
гьина акъуднайтIа кIандай?

– За аникай гьеле фикрини авун-
вачир.

– ЧIехи бубадин патав хуьруьз 
хъфейтIа гьикI жеда? Ам ана исятда 
кьилди ава, бубадин рикI алахьда. 
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Вазни пис жедач, ви юлдашарни га-
туз гьарма санихъ чкIанва, футбол 
къугъвадай касни амач.

– Чидач ман, дах, такунмаз за вуч 
лугьун.

– Хъфейла аквада ман, ваз беген-
миш жедайдахъ зун ягъанва. Михьи 
гьава, къайи булахар, къацу чIурар, 
кьакьан дагълар.

– Зун рази я, дах, амма ана заз са 
дустни авач эхир. ЧIехи буба вични 
заз са уьтери  чизма.

– Акурла чир хъжеда, хва. Ваз 
хуьре бегенмиш жеда. Къе вун фад 
хьиз ксус, экуьнахъ автостанциядал 
фад хьун герек я.

Чантада хуьруьз хутахдай затIар 
туна, Зураб ксудай кIвализ хъфена. 
Хуьруькай, чIехи бубадикай фики-
рар ийиз ам геждалди ахварал фе-
нач.

2. 
Ядаяр, автостанция лугьуз им са 

цекверин кIунтI я хьи. Ахьтин кIунтI 
заз чи класс походдиз фейила тама 
акунай.

Са кIеретI инсанар билетар маса 
гузвай кассайрихъ акъвазнава, муь-
куьбур билетар гъилеваз автобусрал 

вил алаз акъвазнава, пуд лагьайбу-
ру мешокар, ящикар гваз автобусдал 
гьужумзава, чкаяр кьаз тади ийизва. 
Ингье чи автобусни атана. Дахди зун 
билетда къалурнавай чкадал ацу-
кьарна, зи пенжекIдин къенепатан 
жибинда пулни туна, кьилелай гъил 
алтадна, гъил яна хъфена.

– Хъсан рехъ хьуй, бицIек. ЧIехи 
бубадиз чи хзандин патай саламар 
лагь, бубадин чIалаз килиг.

Вири чпин чкайрал ацукьайла, са 
кьве минутда акъвазна хьиз, чи ав-
тобус рекье гьатна. Аквазмай кьван 
вахтунда дах заз гъил юзуриз акъ-
вазнавай. Рекье чун ругуд сят хьана. 
Моторди, жунгавди хьиз, гьарайза-
вай автобус дагъдиз хкаж жедай, 
ахпа, кьуьзуь яц хьиз, арандиз эвичI 
хъжедай. И дагъдин рекье гьалтза-
вай кьван аламатар Зурабаз сифте 
яз аквазвайбур тир. Тик рагар, кIан 
таквадай дагьарар, гурлу вацIар, 
дагъдин юкьвайтIуз фенвай рекьер 
са зунжурда авайбур хьиз вилери-
кай къвез алатзавай.

Чи хуьр районда виридалайни 
яргъал хуьр яз хьана. Къекъвез-
къекъвез, мягьледай-мягьледиз физ 
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эхир чи авьобус хуьруьн клубдин 
вилик акъваз хьана. Автобусдай 
эвичIзавайбур хуьруьнбуру къужах-
ламишиз, теменар гуз кьабулзавай. 
Абур садни заз таниш ксар тушир, 
рахазвай чIални заз чидай чIал ту-
шир.

– Салам, хтул! – галукьна зи япа-
рихъ. – Сивел хъвер алаз, гъилер 
хкажна зи патав чIехи буба къвез-
вай.

– Алейкум салам, буба! – лагьана, 
хкадар хьана фена, за буба къужах-
ламишна.

– Аферин, аферин, халис дагъ-
види хьиз салам кьаз чизва ваз. Им 
сад. Ваз мад вуч чида?

– Заз юкьарар кьазни чида. Килиг 
зи гъилера авай къуватдиз, буба, – 
лагьана, за гъутар чуькьвена, гъиле-
рин къуват къалурна.

– Маншаллагь, хтул, къуватни 
атанва гъилериз. Фейи рекьера заз 
акурла вун чиливай са зур метридин 
хкаж хьанвай. Гила вун зурба кье-
гьал хьанва.

– Де хъша, кIвализ хъфин, – ла-
гьана бубади зи къуьнин чанта ви-
чин къуьнез вегьена.

– Вун рекье галатна жеди, хтул?
– Ваъ, буба. Галатун гьич зи 

рикIелни атанач. Чи автобус дагьар-
дин къерех кьуна фидайла, дагьар-
дин кIаняй физвай вацI са шуькIуь 
чIул хьиз аквадай; лекь лагьайтIа 
са гъвечIи нуькI хьиз, гуя ам залай 
агъада авай, зун вине. Мадни, чи ав-
тобусдин йигинвал акурла, заз ам 
дагьардиз  аватизни кичIе хьанай.

– Ваъ, я хтул. Чи автобус гьалза-
вай шофер Дагъустанда сад лагьай-
ди я. Адан машинда президентни 
ацукьайди я.

Килиг, килиг, хтул, вун и чи хуь-
руьн кIвалериз, дараматриз килиг, 
вири къваицинбур я.

– Абур эцигун патал еке пулар 
кIанда жеди, буба.

– Куьне, шегьервийри вири пула-
ралди алцумзава, хтул. Чун –хуь-
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эхир чи авьобус хуьруьн клубдин 
вилик акъваз хьана. Автобусдай 
эвичIзавайбур хуьруьнбуру къужах-
ламишиз, теменар гуз кьабулзавай. 
Абур садни заз таниш ксар тушир, 
рахазвай чIални заз чидай чIал ту-
шир.

– Салам, хтул! – галукьна зи япа-
рихъ. – Сивел хъвер алаз, гъилер 
хкажна зи патав чIехи буба къвез-
вай.

– Алейкум салам, буба! – лагьана, 
хкадар хьана фена, за буба къужах-
ламишна.

– Аферин, аферин, халис дагъ-
види хьиз салам кьаз чизва ваз. Им 
сад. Ваз мад вуч чида?

– Заз юкьарар кьазни чида. Килиг 
зи гъилера авай къуватдиз, буба, – 
лагьана, за гъутар чуькьвена, гъиле-
рин къуват къалурна.

– Маншаллагь, хтул, къуватни 
атанва гъилериз. Фейи рекьера заз 
акурла вун чиливай са зур метридин 
хкаж хьанвай. Гила вун зурба кье-
гьал хьанва.

– Де хъша, кIвализ хъфин, – ла-
гьана бубади зи къуьнин чанта ви-
чин къуьнез вегьена.

– Вун рекье галатна жеди, хтул?
– Ваъ, буба. Галатун гьич зи 

рикIелни атанач. Чи автобус дагьар-
дин къерех кьуна фидайла, дагьар-
дин кIаняй физвай вацI са шуькIуь 
чIул хьиз аквадай; лекь лагьайтIа 
са гъвечIи нуькI хьиз, гуя ам залай 
агъада авай, зун вине. Мадни, чи ав-
тобусдин йигинвал акурла, заз ам 
дагьардиз  аватизни кичIе хьанай.

– Ваъ, я хтул. Чи автобус гьалза-
вай шофер Дагъустанда сад лагьай-
ди я. Адан машинда президентни 
ацукьайди я.

Килиг, килиг, хтул, вун и чи хуь-
руьн кIвалериз, дараматриз килиг, 
вири къваицинбур я.

– Абур эцигун патал еке пулар 
кIанда жеди, буба.

– Куьне, шегьервийри вири пула-
ралди алцумзава, хтул. Чун –хуь-
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руьн агьалияр са хзан хьиз яша-
миш хьун адет хьанва. За кIвалер 
эцигдайла, вири хуьруьнбур кIватI 
хьана: садбуру къванер хкана, муь-
куьбуру кьуруш гьазурна, устIарри 
цлар хкажна, дишегьлийри сувагъ-
ар авуна; садни кIвалах авачиз 
амукьнач.

Мехъерарни вирида санал тухуз-
ва, рагьметдиз фейи кас хьайилани 
вирида санал кучудзава.

– ЧIехи буба, за кIвал эцигиз 
хьайитIа, зазни кумекдани?

– Ваз кIвалер  эцигун герек къве-
дач, хтул, за эцигай кIвалера квез 
виридаз чка жеда. Ингье чун агакь-
на, хтул, буюр, элиф.

Зураба бубадин кIвализ кам ве-
гьена. Тавханада еке стол къур-
мишнавай. Анал алачир затI ава-

чир: бугъ алахьзавай чими фар, 
ниси, къаймах, вирт, таза картуф, 
темягь фидай хьтин рганвай якIун 
кIусар, афни-чичIек.

– Буба, за ибур вири неда! – гьа-
райна Зураба.

– Не, не, амма сифте фена гъилер 
чуьхуьх. Гъилер чуьхвена столдихъ 
ацукьай Зураба мад гьейранвилел-
ди лагьана: «Буба, и няметар ваз ни 
гьазурна?»

– Ви эме Айшата, хтул.
– Эме вич гьинава?
– Эмедиз агъзур къайгъу ава, 

хтул: кал ацана кIанда, аялриз 
тIуьн гана кIанда, булахдал фена 
кIанда ва хейлин маса кIвалахар.

ТIуьна-тIуьна, руфун далдам 
хьиз дакIунвай Зураб эхир стол-
дихъай къарагъна.

– Амайбур за пака хънеда, буба.
– Я хтул, тади мийир, жуваз гуж-

ни гумир, а ваз бегенмиш хуьрекар 
и кIвале гьар юкъуз жеда.

(КьатI ама).
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***
– Буба, вавай заз са гъвечIи кавал 

цвайитIа жедани?
– Ви кавал куьз я, хтул?
– ГьикI куьз я? Вун кавал галаз 

кимел атайла, вирида къарагъна 
ваз чка гузва, еке гьуьрметар ий-
изва. КIвализ хтайла бадедини ваз 
гъуьнтI гузвач. Зун вал пехил я, 
буба.

– Ваз ни гъуьнтI гузва, чан хтул?
– Вирида, вирида, буба. Экуьнахъ 

фад къарагъна мектебдиз звера, 
хтана туьтуьнай сарар авуна тар-
сар гьазура, къунши Селми бадедин 
дана жагъур хъия, хтана телевизор-
диз килигда лагьайла, мад ишезвай 
вах авай кьеб юзура. Ахпа дидедин 
патай къвезвай къиметни «экуьнлай 
няналди цIингавар ядайди» хьанва.

– Агь, хтул, кар кавалдал 
акъвазнавайтIа вуч тир. За зи 
цIингавар ядай вахтар алатна лу-
гьуз гьайиф чIувазва, вун лагьайтIа 
зи кавалдал пехил я. Чун кьведни 
гьахъ я, хтул. Кавал цвадай вахтар 
гьеле яргъа ама. За ваз са вижевай 
кIурт цвада, хъуьтIуьз алерраллаз 
цIингавар ядайвал.
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***
– Буба, вавай заз са гъвечIи кавал 

цвайитIа жедани?
– Ви кавал куьз я, хтул?
– ГьикI куьз я? Вун кавал галаз 

кимел атайла, вирида къарагъна 
ваз чка гузва, еке гьуьрметар ий-
изва. КIвализ хтайла бадедини ваз 
гъуьнтI гузвач. Зун вал пехил я, 
буба.

– Ваз ни гъуьнтI гузва, чан хтул?
– Вирида, вирида, буба. Экуьнахъ 

фад къарагъна мектебдиз звера, 
хтана туьтуьнай сарар авуна тар-
сар гьазура, къунши Селми бадедин 
дана жагъур хъия, хтана телевизор-
диз килигда лагьайла, мад ишезвай 
вах авай кьеб юзура. Ахпа дидедин 
патай къвезвай къиметни «экуьнлай 
няналди цIингавар ядайди» хьанва.

– Агь, хтул, кар кавалдал 
акъвазнавайтIа вуч тир. За зи 
цIингавар ядай вахтар алатна лу-
гьуз гьайиф чIувазва, вун лагьайтIа 
зи кавалдал пехил я. Чун кьведни 
гьахъ я, хтул. Кавал цвадай вахтар 
гьеле яргъа ама. За ваз са вижевай 
кIурт цвада, хъуьтIуьз алерраллаз 
цIингавар ядайвал.
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***
– Мурад, пака гьисабунин тарсу-

най вад къачуртIа, за ваз вад морож-
ни къачуда.

– Диде, килиг дневникдиз, за сад-
ни ваъ, кьве вад къачуна. Гила заз 
10 морожни къвезва.

– ЦIуд морожни тIуьртIа, ви ру-
фун тIа жеда, хва. Я чи меслятни акI 
хьаначир. Гьар йикъуз сад къачуда 
за ваз.

– Диде, за пуд лагьай класс 4-5 рал 
куьтягьайтIа, на заз вилисапед къа-
чудани?

– Эхь, я хва, бес къачучни?
– Диде, чи арада жезвай савда-

яр НуькI халадин савдаяр я. Амма 
чакай НуькI хала вуж ятIа завай 
сакIани тайинариз жезвач. Ша вуна 
заз мад сеферда а хкет ахъая.

***
– Буба – лугьузва  Мурада, – вуна 

сикIрен са пад гьалал, муькуь пад гьа-
рам я лагьанайни?

– Эх, хтул, вирида гьакI лугьуда кьван.
– Гьалалди гьи пад ятIа?
– Ам садазни тайин туш, хтул.
– Бес гьикI хьурай?
– СакIани. СикIре эхирдал кьван ви-

чин сикIвал ийизва ман, акI тахьайла, 
адаз сикI вучиз лагьанва.
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***
– Мурад, вун къе вуч секин я, хва?
– Къенин къалай башламишна 

мад за шандакьар хъийидач, диде.
– Чидач ман ви кьин эхирдал 

къведатIа…
– Къведа, къведа, диде. Гьар са 

башламишай кардихъ эхирни авай-
ди я.

***
– Диде, зазни вахаз хьтин дабанар 

квай туфлияр къачу ман.
– Вун гьеле гъвечIизма, зи руш, чIехи 

хьайила къачуда.
Са арадилай дидеди айвандилай лу-

гьузва: 
– Саимат, бес я гьаятра катиз галту-

гун. Вун са чIеха руш я, квар къачуна бу-
лахдал алад.

– Хьурай, чан диде. Зун булахдал фида, 
вун заз туфлияр къачуз туьквендиз алад.

– Ваз а гафар ни чирна?
– Вуна чирна, диде. Туфлияр кIан 

хьайила гъвечIи руш тир, и са сятина за-
кай чIехи руш гьикI хьана?
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***
– Мурад, вун къе вуч секин я, хва?
– Къенин къалай башламишна 

мад за шандакьар хъийидач, диде.
– Чидач ман ви кьин эхирдал 

къведатIа…
– Къведа, къведа, диде. Гьар са 

башламишай кардихъ эхирни авай-
ди я.

***
– Диде, зазни вахаз хьтин дабанар 

квай туфлияр къачу ман.
– Вун гьеле гъвечIизма, зи руш, чIехи 

хьайила къачуда.
Са арадилай дидеди айвандилай лу-

гьузва: 
– Саимат, бес я гьаятра катиз галту-

гун. Вун са чIеха руш я, квар къачуна бу-
лахдал алад.

– Хьурай, чан диде. Зун булахдал фида, 
вун заз туфлияр къачуз туьквендиз алад.

– Ваз а гафар ни чирна?
– Вуна чирна, диде. Туфлияр кIан 

хьайила гъвечIи руш тир, и са сятина за-
кай чIехи руш гьикI хьана?
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***
А ваз дин яз аквазвайди таб хьана.
Аваз дин вун, куьз ажуз я тIаб хьана?
Ви кьепIинихъ лагьай сифте манидин
Аваздин сес галукьайда таб гана.

***
Ваз макьам я ларш ийизвай а латар,
Зи гъилерал хуш авазрин ала тар.
Зуьрне, чIагъан, кфил къвалав хьайила,
Ибур вири я лезетлу алатар.

***
Шефтелидин хел цуькведа аваз акуна,
Зи рикIик квай гъалаба тек са ваз акуна.
Шефтелидин хел юзазва, къарсурзава рикI,
Ви вилерай кьатIуз тежер аваз акуна.

***
«Заз уьмуьрлух кутугнава зар-бафа!» –
Лугьуз, гъуьлуьз гьарайзава Зарбафа.
ЦIийи сусал мягьтел хьанва хизанар,
Куьз гьаясуз хьанва лугьуз Зарбаф а.

***
Са гьафтеда къекъвена чун вирина,
Гьаваян кар хьана, авач вир ина.
Якъин хьана вун тапархъан тирди чаз,
Къундармайрал алцурарна вири на.
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***
Лал затI, кьуд кIвач квайди тик
Къекъвен тийиз къуллугъда.
Яр-дуст, хзан кIватIна хьиз
Абурун юкьва ацукьда.
Чинни кIвачер – беден я,
Берекатдин бедел я.

***
Къаял кьуьлда цIверекIв гадриз, гад хьана,
Рагъ акурла, чилиз фида яд хьана.

***
Гагь сини хьиз элкъвейди,
Гагь мукал хьиз къекъвейди,
Булушкаяр гимиш я,
Тан дегишиз вердиш я.

***
Руг я адан фуни къафун,
ТIуьналди тух жедач руфун.

***
Хъвер багъишдвй цавай гуьзел,
Къизилдин чIар алай гуьзел.
Саймшдач кифер ада,
Негьзава йифер ада. 
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***
Лал затI, кьуд кIвач квайди тик
Къекъвен тийиз къуллугъда.
Яр-дуст, хзан кIватIна хьиз
Абурун юкьва ацукьда.
Чинни кIвачер – беден я,
Берекатдин бедел я.

***
Къаял кьуьлда цIверекIв гадриз, гад хьана,
Рагъ акурла, чилиз фида яд хьана.

***
Гагь сини хьиз элкъвейди,
Гагь мукал хьиз къекъвейди,
Булушкаяр гимиш я,
Тан дегишиз вердиш я.

***
Руг я адан фуни къафун,
ТIуьналди тух жедач руфун.

***
Хъвер багъишдвй цавай гуьзел,
Къизилдин чIар алай гуьзел.
Саймшдач кифер ада,
Негьзава йифер ада. 
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Са хуьре вичин дидедихъ галаз 
Али тIвар алай са гада яшамиш 
жезвай. Буба кьена амукьай, абур 
кесибдиз яшамиш жезвай. Гьамиша 
къайгъуяр гзаф авай дидеди. Алидиз 
са чанта гъуьр регъуьгъ лагьана, ам 
регъуьз ракъайна. Нубатдалди гъуьр 
рекъвена гьазур хьайила, атана югъ 
няни хьана. Алидиз йифен рекьиз 
экъечIиз кичIе хьана, ам регъуьн 
кандуда кис хьана ацукьна йифен са 
вахтунда регъуьз тамун гьайванар 
атана. Гзаф кичIе хьанатIани, Али-
ди вич авай чка чирнач, нефесни 
явашарна¸яб акализ ацукьна.

– Зи къизилар авай чка садазни 
жагъидач, за зи каркун раган кIаник 
чуьнуьхнава, – лагьана севре.

– Зунни архаин я, зи якъутар за 
хъархъу таран пуна чуьнуьхнава, – 
лагьана жанавурди.

– Куь амалдарвилер чин пад ви-
нел алайбур я. Зун сикI я, сикI. За зи 
девлетар кичIерхъан Алидин гьаят-
да чуьнуьхнава, – лагьана сикIре.

Къалин гьуьжетар авуна, экв же-
дайла хьиз гьайванар чкIана. Гьуьр 
авай чантани рикIелай фейи Али, 
гьекьни-каф хьана, гьайванри дев-
летар чуьнуьхнавай чкайриз катна, 
вири кIватIна вичин кIвализ гьаз 
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хтана. И Алидиз са Вели лугьудай 
къуншини авай, гзаф мискьи, пе-
хил кас. ГьикI ятIани идаз Алидиз 
девлетар жагъайди чир жеда. Мум-
кин я дугъривал квай алиди са фурс 
патал вичи акъагъун. ГьикI ятIани, 
вичелай Али девлетлу хьун эхиз те-
жезва Вели фена пакадин юкъуз гьа 
Али къаткай регъуьн кIатIа чуьнуьх 
жеда. Алукьда йиф. Къведа мад 
гьайванар, башламишида суьгьбет. 
Севре лугьуда:

– Я Аллагь, заз гуж хьана, зи къи-
зилар са угърашди вири чуьнуь-
хна. Ам заз чир хьанайтIа за вичин 
дуван аквадай хьи! Жанавурдини 
сикIрени адаз зил кьуна:

– Чаз пудазни гуж хьана. Чир 
хьанайтIа чна адаз гуж вуч ятIа чир-
дай хьи! 

И арада жанавурди лугьуда:
– Я тамун стхаяр! Куьне чалай пу-

далай гъейри, куь сир масанал са-
дазни ахъайнани?

– Ваъ, ваъ! – гьарайда вирида.
– АкI ятIа а сир чир хьайиди гьа и 

регъве авай.
Айгьан, ам мад атанватIа, ша 

жагъурин.
ИкI лагьана, севрени, жанавур-

дини, сикIре регъуьн гьар са пипIе 
къекъвена, эхирни кандуда зур-
зазвай Вели жагъурна. Гьа 
йифелай инихъ Вели мад 
садазни ахкун хъувуна
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хтана. И Алидиз са Вели лугьудай 
къуншини авай, гзаф мискьи, пе-
хил кас. ГьикI ятIани идаз Алидиз 
девлетар жагъайди чир жеда. Мум-
кин я дугъривал квай алиди са фурс 
патал вичи акъагъун. ГьикI ятIани, 
вичелай Али девлетлу хьун эхиз те-
жезва Вели фена пакадин юкъуз гьа 
Али къаткай регъуьн кIатIа чуьнуьх 
жеда. Алукьда йиф. Къведа мад 
гьайванар, башламишида суьгьбет. 
Севре лугьуда:

– Я Аллагь, заз гуж хьана, зи къи-
зилар са угърашди вири чуьнуь-
хна. Ам заз чир хьанайтIа за вичин 
дуван аквадай хьи! Жанавурдини 
сикIрени адаз зил кьуна:

– Чаз пудазни гуж хьана. Чир 
хьанайтIа чна адаз гуж вуч ятIа чир-
дай хьи! 

И арада жанавурди лугьуда:
– Я тамун стхаяр! Куьне чалай пу-

далай гъейри, куь сир масанал са-
дазни ахъайнани?

– Ваъ, ваъ! – гьарайда вирида.
– АкI ятIа а сир чир хьайиди гьа и 

регъве авай.
Айгьан, ам мад атанватIа, ша 

жагъурин.
ИкI лагьана, севрени, жанавур-

дини, сикIре регъуьн гьар са пипIе 
къекъвена, эхирни кандуда зур-
зазвай Вели жагъурна. Гьа 
йифелай инихъ Вели мад 
садазни ахкун хъувуна
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Гьар са школьникдиз йис 365 
йикъакай ибарат тирди хъсандиз 
чида. Амма йис анжах 365 йикъа-
кай ибарат туш, 365 йикъакайни, 5 
сятиникайни, 48 декьикьадикайни 
46 секунддикай ибарат я. Чи Чил 
гьакьван вахтунда Ракъинал элкъ-
везва. И кардикай дегьзаманайрин 
грекриз хабар авачир, амма гьакI 
ятIани, чпиз тIебиатдикай авай 
чирвилериз килигна, абур йис мад-
ни куьлуь кIусариз  пайиз алахъ-
на. Нетижада варцар арадал атана. 
Амни икI хьайи кар я. Ингье, цава 
цIийи Вацран леэн пайда хьана. Ам 
югъ-къандавай еке жезва ва эхир-
ни са юкъуз цава ацIай «тIанутIди» 
сирнавда. Ахпа ам, халкьди лугьу-
дайвал, «куьгьне жез, цIраз» баш-
ламишда. Са кьадар йикъарилай 
Варз михьиз квахьда. А вахтуниз чи 
халкьди «вацрав мичIер» лугьуда.

«Вацран мичIер» алатда ва мадни 
цIийи Варз пайда хъижеда. Гьа ихь-
тин мензилриз, яни Варз яваш-яваш 
ацIуз ва мадни квахь хъувуниз, гре-
кри «варцар» лагьана тIвар гана.

Анжах чна ишлемишзавай кален-
дарь Вацранди туш, Ракъининди я. 
Ам чал дегьзаманайрин египетвий-
рилай агакьна. Дуьз лагьайтIа, ая-
лар, гьа и календарни машгьур пол-
ководец Гай Юлий Цезара (чи асир 
къведалди 46-йисуз) цIийи хъувур-
ди я. А касди гьар кьуд йисалай са 
йис яргъиди, яни са югъ артух авай-
ди яз, календарь туьхкIуьр хъийиз 
туна.

Гуьгъуьнлай, 1582-йисуз, папа 
Григорий ХIII лагьайда и кален-
дарь мадни цIийи хъувуна. Гьада 
туькIуьр хъувур къайдада ам чна 
къенин юкъузни ишлемишзава.
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