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Беден гъвечIи, рикIер чIехи,
Вафалувал винизбур,
Ашукьбур чи чилел рехи,
Хуьруьн нуькIер, азизбур,
Къураба хьун хас туш ерли,
Чими къулар жагъурдай.
Къайни мекь я рикIиз чими
Хайи кIвалин жугъундал.
Хуьруьн нуькIвер, хуьруьн нуькIвер,
Ша, твар нез зи гъапалай,
Дурнаярни пехил яз квел
Къуй килиграй цаварай.



Алай 2018 лагьай йисуз Ханбиче Хаметовадин 80 йис жезва. Вичин 
юбилейдиз шаирди «Денедин тар» тIвар ганвай цIийи ктаб кхьенва. Ам 
Дагъустандин ктабрин чапханада чапдай акъатна.

Агъадихъ чна гьа ктабда гьатнавай «Лацу чинар» тIвар ганвай 
риваятдай кьве чIук гузва.

Тарих хуьзвай риваятар,
Квелай багьа вуч ава?
Куь цIарара,
Куь чIалара
Ажуздазни
Къуват гудай гуж ава.
Алем гегьенш,
Дуьнья еке,
Гьардаз ава хайи уьлкве,
Вич инсан яз кьабулай чил,
Сифте кьебни дидедин чин
Кьазва гьарда Ватандай.
Гьуьжет алач,
Важиблу я
Хайи чка,
Фуни партал гайи чка…
Уьлке, ватан, хайи чил…
Зун шаклу я,
Зи шаклувал
Им иблисдин мез ятIа?
Бес вуч хьурай
Гьабрулайни винизди?
РикI чуькьведай ажаиб гьисс
Гьинай къвезва,
Гьинизда?
(Къурабадиз жедач ам)
Кужумнавай виш несилрин ивияр
АвачтIа чил,
Кучуднавай виш несилрин дувулар
АвачтIа накьв,
Беден аваз – вун руьгь туш.
Жедач пака,
АвачтIа накь,
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Риваятар авачтIа вахъ,
Чи пак чилин запабар,
ЧIудгун алай азабар,
ЧизмачтIа ваз
Лайлайдин сес,
Яда ви хъвехъ бахтуни терс.
Багьа ятIа ваз хъуьтуьл мес
ЛукI яз фанни парталдин…
Вун патал туш
Зи мецеллай делилар.
Къураба, на чIурмир жуван гуьгьуьлар).
Къадимлу накьв,
Бубайрин чил
Чи камалдин дувул квай,
Ширин суза, зи рикIин гуьл,
Келима, чIал абур гвай,
Куьн накьвар туш,
Куьн гафар туш,
Куьн зи рикI я ифенвай.
Макан я куьн,
Масан я куьн,
Бубайрилай бубайралди
Ивидалди
Риваят я кхьенвай.

* * *
Килигзава зун дуьньядиз
Шарбус суван винерай,
Гьиссзава жув лекь хьиз дуьм-дуьз
Алай суван къуьнерал.
Гьейранвализ бубалухрал
Элкъуьрзава вилер за,
Тамамди я зун авай гьал,
Кьазвач артух кьинер за.
Шарвилини Къванцин гада
Зи миллетдин тарих я.
Девирар тваз декьикьада
Лигим хьанвай къилих я.
Туькезбанан вилелай нагъв
Комета хьиз авахьда,
Эминан руьгь амукьда сагъ,
Ам къеле я, ацахьдач
Зи Шагьнабат, Самур, Чирагъ –
Икрам къвезва дамарриз.
Кьисметдин пай, кьибле ужагъ,
Рум гузвай чи гьунарриз,
Зун къастунал жезва кIеви.

Хайи раган мармар  хьиз,
Кьуват гузва заз зи чили,
За зи кьве гъил лувар хьиз
Хкажзава, гуя лекьре
Эверзава къуршахриз,
МуьтIуьгъариз цавун рекьер,
Дуьньядикай уяхриз.
Лекьер, картар, –  цавун мешреб
Куь лув хьурай кьакьанра,
ЭчIяда за зи чилин кьеб
Зал вил алай аранда.
Вилив хуьзва Самур таму,
Каспи гьуьлуьн лепеди,
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Чеб галачиз я зун гъамлу,
Дербент, Къусар эбеди.
Майил къалаз Куьреди заз
Ахъайнава къапуяр,
Хурал кьунва гатфари саз
Тухун патал КIаруяр.
Ахцегь мягьле – Цуьквер сувар
КIвачин хьанва, гьазур я.
Агакьда зун квачиз лувар,
Зи къайгъуяр агъзур я.
Зи багърияр, зи эл-адет,
Кам къачумир кьинерлай.
Цавари квез ганва муьгьлет
Миже кIватIдай цуькверлай.
Са кьуьл патал туш мел-мехъер,
Уьмуьрдин женг тамам туш.
Хъсан чида чаз шелни хъвер
Чун са акьван авам туш.
ЧIехи сувал икрам ийиз
Къвазнава зун метIерал.
ЦIийи несил къведа иниз
Гележегдин экверал.
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–  АкI ятIа заз са истикIан 

цун хъия, калбатоно Дареджан, –  
сивикай хъуьрена Анания, –  ахпа 
за тирвал лугьуда, гада ни дили 
авунватIа – вуна ва я чехирди.

Бадеди истикIан ацIурна, ам 
Ананияди са хупI жедайвал вичин 
кIалхандиз алабарна.

–  За кьатIузвайвал, калбатоно 
Дареджан, –  са кьадар кисна 
акъвазайдалай гуьгъуьниз рахаз 
эгечIна Анания, –  куьне кьведани 
гада дили авунва – вунани, 
чехирдини. Амма за эхиримжи, 
кьилин къарар акъудун патал са 
истикIан хцуз. Бадеди адаз чехир 
цана, амма адаз ахьтин вилералди 
килигна хьи, за адан чкадал 
чехирдик гьатта пIузни хкIан 
тийиз алахъдай. ЯтIани Ананияди 
са къайгъуни авачиз пуд лагьай 
истикIанни ичIи авуна. И сеферда 
ада вичин къарар акъудна.

–  Гила заз чир хьана, вучиз гада 
кими хьанватIа, –  ада тупIув чехир 
къалурна. – Вуна тестикьарзава 
ман, –  гила ам захъ галаз 
рахазвай, –  тарциз вири аквазва 
лагьана, гьакI тушни?..

–  Эхь! – лагьана за.
–  Къванцизни вири аквазва?
–  Эхь, къванцизни.
–  ВацIузни?
–  ВацIузни…
Ада заз нуьсретар гана, алхишар 

авуна ва бадедихъ элкъвена:
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– Ваз чидани, калбатоно 
Дареджан, вири крар лап 
кефина ава! Лугьун хьи, 
вун тар я… Лап гьа и ичин 
тар, Хазарула… И ви гадади 
лагълагъзавайвал, ваз 
акванни ийиз, ванни къвез 
хьайитIа, мегер ваз къуьнел 
нажах алаз къекъвезвай и зун 
хьтин мутIрукI – лежбер итим 
аквадачани кьван? Вун атIузва. 
Ваз вири аквазва ва чизва, 
амма катиз жезвач! Инал 
дили тахьана нивай акъвазиз 
жеда? – суална Ананнияди 
ва ичIи истикIан бадедал 
яргъи авуна, амма баде вучиз 
ятIани чашлиш хьана. – 
Цуз, дишегьли! – гьарайна 
Анания Салуквадзеди. – 
За ваз хълагьна кIанзавай 
кьилин гафар гьеле вилик 
кума.

Бадеди адан истикIан 
ацIурна.

–  Вун, гада, шегьердинди 
ятIани, –  элкъвена Анания 
захъ, –  вуна чи лежбервилин 
илимар чирдай вахтар 
алукьнава. Лежберди пуд шей 
хуьдач: кIатIанвай, яни дана-
кIел хан тийизмай мал-хеб, 
емишар тегъизмай тар ва аялар 
тахазвай… –  инал Ананиядик 
къалабулух акатна ва ам бадедиз 
килигиз акъваз хьана.

–  Заз вилер экъисмир, 
Анания, –  хъуьрена баде. 
– Лагь, хълагь жуван гафар, 
регъуь жемир. Заз хва 
авачиртIа, заз хтул гьинай 
къведай?

–  Вун гьахъ я… Ва аялар 
тахавай паб… Ви баде 
Дареджанахъ ирид аял авай. ГьакI 
я…

–  Ваз завай вуч кIанзава, Анания 
халу? – хабар кьуна за.

–  Вуна тар вучиз атIузвач? – 

жаваб яз жузун 
хъувуна ада.

–  Заз адан язух къвезва.
–  АкI ятIа, гада, ваз тар гьайиф 
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я ман? Ви таярни фронтда гъиле 
гранатар аваз танкарин кIаник 
хкадарзава, вуна, лагьайтIа…

–  Агь, чи язух уьлкве, ихьтин, 
неречIар авай ада Гитлер гьикI 
алабар авурай!

–  Гьей, акI лугьумир, калбатоно 
Дареджан! – садлагьана хъел атана 
Ананиядиз.

–  ГьикI лугьудач! Талгьана гьикI 
тан, азизди! Ида, герек хьайила, я 
верчни, я кIелни тукIвадайди туш. 
Ингье сакIани тарни атIузвач: адаз 
язух къвезва. Гьадалайни артух 
лугьун: шаз ваъ, вилик квай ЦIийи 
йисуз адаз вак тукIваз кIан хьана – 
вак цIинин йисуз са гуж баладалди 
Истамбулда кьуна.

–  Ида дуьз лугьузвани, гада? – 
жузунна Ананияди.

–  Дуьз лугьузва, Анания халу. 
Вуна заз анжах насигьатар гумир, 
за гьикI хьайитIани Хазарула 
атIудайди туш, –  малумарна за.

–  Язух къвезва ман ваз?
–  Къведачни бес?
–  ЯтIа, жегьеннема! Къала заз са 

истикIан хцуз, калбатоно Дареджан, 
пака ви Хазарула экв жез-тежез 
чилел ярх жеда. За жува атIуда пака, 
къе заз вахт авач.

Бадеди адаз чехир цана, Ада 
хъвана.

–  Калбатоно Дареджан, ваз 
хъвайидахъ галаз саралай 
ийидай затI-матI жагъидачни? – 
амай гафарикай са акьван хкис 
тежедайвал хабар кьуна Ананияди.

–  Недайдан чкадал хак 
кIандачни ваз, батоно Анания? – 
амалдарвилелди лагьана бадеди.

Анания, са гафни лугьун тахъвуна, 
гьаятдай экъечIна ва явашдиз 
рекьяй винелди хкаж хьана.

–  Гьей, батоно Анания, вун 
гьинихъ алатна? – гьарайна 
бадеди. – Ваз кьил агъадалди физ 
кIанзавайди туширни?

–  Эхь, захъ агъада ийидай крар 

авайди тир, калбатоно Дареджан, 
–  хиве кьуна Ананияди. – Амма чи 
седридин ципицIри цуьк авун патал 
исятда зун герек жедайвал авач…

Ада гъил элягъна.
–  АкI ятIа, батоно Анания, –  

заз, къаридиз, са гьуьрмет ая, вун 
Шакроиадин жугъундихъ агалта, 
–  тIалабна бадеди. – Зи жугъундик 
гьал кумайди туш.

Анания рекьин муькуь патаз 
элячIна ва Шакроиа Микаберидзедин 
жугъундикай куьрс хьана. Ада са-
кьве кам виликди вегьена, амма 
садлагьана элкъвена килигна.

–  Гьей, яда – эверна ада заз. – Вуна 
ви Хазаруладиз аквазва лугьузва 
ман? Эгь, ви… Ина Хазарула анихъ 
амукьрай, –  кьиркьирна хъуьрена 
ам, –  ина заз жувазни са затIни 
аквазвач…

Ам, галтад жез-жез, жугъундин 
патавай тIуз фена.

Виридикайни са зун гьахъ тир. 
Сиве мез авачир кьецIил тарциз 
вири аквазвай ва вири ван къвезвай. 
Йифен кьуларалди Хазарулади 
фикир-фагьум авунай. Йифен 
кьулариз ада вичин рикI чуькьвена 
кьуна ва дувулар кIватIна… Адан 
дувулри кьунвай кIвеври – чехир 
авай еке гетIе къах хьана амукьна. 
Хазарулади и кар гьиссна, дувулар 
амайдалайни кIевиз чуькьвена… 
Чепедин къвалар къенез фенатIани, 
гетIе сагъ яз амукьна. Хазарулади 
дувулар мад чуькьвна, къвалай фер 
фейи гетIе кьве пад хьана. Адай 
темпелдаказ яру миже авахьна ва 
абуру Хазаруладин дувулар дигана. 
Тарцин чандай тIуз зурба зурзунар 
фена… Амма са кьадар вахтунилай 
и зурзунар лугьуз тежедай хьтин 
юмшагъ ва ширин гьалдиз элкъвена. 
Ажал япаллай ва къаних хьанвай 
тар гетIедик ккIанай, ва яру миже сел 
хьиз адан дувулрай тIуз фена. Тарци 
саки пудкъанин цIуд йисан къене 
вичин дувулра чуьнуьх хьанвай и яру 
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аламат акъваз тавуна хъвана; и 
вири йисара тарци, мижедикай са 
хабарни авачиз, ам уьмуьр гудай, 
жанлу дувулрин къужахда хуьз 
хьанай… Пагь, ам гьикI ажебдиз 
тарци хвенайтIа!.. Хъиткьердай 
яру миже куьтягь тежедай булах 
хьиз авахьзавай… Хазарулади 
гетIе мад кIевиз чуькьвезвай ва 
и ажаиб миже туькьуьнизавай. 
Аламатдин шадвал кутадай зурз 
гьатнавай адан чанда чимивални 
хвешивал артух жезвай. Дуьньяда 
алай кьван вири рикIелай фена, 
тарци мад ва мад хъвазвай… 
Эхирни ам пиян хьана, ва дуьнья 
михьиз экуь хьана!

Хьанвайди аламат тир! ГетIе 
михьиз ичIи хьанай, Хазарулади 
эхиримжи стIал хъун хъувуна, 
ва садлагьана адаз инсандин 
сирни аламатдин мижедин 
суьгьуьр чир хьана… Ваъ, гила 
тар мягьтел жезвачир – я гъиле 
бадияр авай инсанар, сада, сад 
къужахламишиз, теменар гуз, 
шехьиз акунал, я абур, сад 
садахъ галтугиз ккIиз-чухваз, 
хъуьрез, гъили-гъилер кьуна 
манияр лугьуз ва Хазаруладал 
элкъвез чархар ягъиз акунал, 
я гетIе чуьхуьз ва ада и 
берекатлу миже цуз акунал. 
Вири, вири крарни гъавурда 
акьунай Хазарула, гила 
адаз вичиз манияр лугьуз, 
къужахламишиз, теменар гуз 
ва шехьиз, эвериз, кьуьлериз 
кIанзавай… Амма икьван 
крар ада гьикI авурай? 
Язух Хазаруладакай инсан 
хьанвачир, ам тар яз амай. 
Ада вичелай алаькдай кьван 
вири авуна, –  экв жедалди 
Хазарула галтад хьана ва ада 
ван къачунвай… Пакамахъ… 
Пакамахъ адаз вичин къвал 
ягъай биши ван атана. Амма 
ада тIал гьиссначир; ваъ, 
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адаз тIар хьаначир ва гьавиляй 
ада и ягъун дикъет тагана тунай… 
Ахпа муькуь къвалахъай ада вич 
гьа сифтегьан саягъда ягъайди 
гьиссна, амма гьадазни тарци са 
жавабни ганач… Ягъунар къалин 
хьанай – абур са сятдилайни артух 
вахтунда давам хьана. Эхирни ада 
гьиссна хьи, са къуватди ам чапла 
патахъай эрчIи патахъ чил галайвал 
алгъурзава. И къуват къвез-къвез 
гзаф жезвай, яргъал чIугур, чIун 
галай ва хцидаказ чакьракьардай 
ванер акъатзавай… Сифтедай 
ам темпелдаказ алгъана, ахпа 
садлагьана къуватар амачиз чилел 
ярх хьана. Гила адаз анжах вичин 
махсус гъилеринни къуьнерин 
чакьракьрин ван къвезвай, адан 
жалгъаярни кIарабар кьатI-кьатI 
жезвай… ЯтIани ада са гъвечIи тIал 
хьайитIани гьиссзавачир, ада гьакI 
вилер акьална, ам ширин, вични 
гьикьван ширин ва дерин ахвариз 
фена…

–  Къарагъ, къарагъ, чан бала! 
– ахварай авудна зун бадеди. – 
Ананияди пакамахъ Хазарула 
атIана. Ма, нажах къачуна, хилер 
атIутI, тан хилерикай азад ая! – 
лагьана, баде цIун кIвализ фена.

Баде гьиссери алцурначир: йифиз 
жив къванай. Вири хуьр акьван 
иердиз аквазвай хьи, налугьуди ам 
дуьгруь алай свас я. Анжах чи гьаят 
яс авайди хьиз аквазвай: чехирдин 
кIвалел Хазарула ярх хьанвай, 
зурба, лепеш хьанвай, хилер ханвай 
Хазарула. Кефияр чIур хьанвай 
зун чехирдин кIвалел хкаж хьана 
ва хилер атIуз эгечIдалди тарцин 
тандал ацукьна. Ацукьна, инихъ-
анихъ килигна ва къах хьана: 
ичин тарцин хирер хьайи чкайрай, 
хъиткьин хьанвай дамаррай ивидин 
ранг алай миже авахьзавай.

–  Баде! – эверна за.
–  Вуч хьана? – кIваляй къецихъ 

кьил акъудна хабар кьуна бадеди.

–  Са декьикьада инал ша кван.
–  Ана вуч хьанва?
–  Ша, аквада ваз.    
–  Им вуч я? – мягьтел яз хабар 

кьуна ада.
–  Тарцин иви я жеди, –  жаваб 

гана за зурзун квай ванцелди.
Жедай кар туш. Исятда январь я, 

вири тарар ксанва, абурун мижеяр 
анжах февралдиз юзаз эгечIда, –  
лагьана бадеди.

Ада яру мижедик тIуб кягъна, ни 
чIугуна ва садлагьана кичIе хьанваз 
заз килигна.

–  ГетIе ахъая кван! – буйругъна 
ада.

Гьасятда за чилевай гетIедин 
сивеллай къван алудна, ва зани 
бадеди адан гегьенш къенез вил 
вегьена. ГетIе ичIи тир!..

–  Я аламатар-керематар!.. Я 
чи виридан диде, гьагьикъатдин 
гуьзгуь… Пак Майрам, чаз, язухриз, 
регьим ая, чун дили ийимир! – 
дуьаярна бадеди. Адан ван зурзазвай.

Гъилер цавуз хкажна, ам явашдиз 
метIерал акъваз хьана.

Къаю кьуна, чанда фул гьатай 
Хазарулади вилер ахъайна. Вич 
вердиш тушир жуьреда акъвазнавай 
адаз дуьнья кьилинбацар хьанвай 
хьиз аквазвай. Тар мягьтел 
хьанвай. Сифтедай ада тахсир яру 
мижедик кутуна. Амма ахпа адаз, 
нажахдал гьалч хьана, чин атIугъна 
ацукьнавай гада акуна, са тIимил 
а патахъ хьиз ахъа гетIедин патав 
лацу живедал гъилер цавуз хкажна 
метIерал акъвазнавай чIулав 
парталар алай къари акуна – гьам 
акунни тар гъавурда акьуна: инал 
кьенвайди ам вич я, тар я, Хазарула 
я. Ада вилер акьална.

Гьамишалугъ яз акьална.

Гуржи чIалай. Таржума авурди 
Арбен Къардаш я. 
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(хкет)

Хьана кьван, хьанач кьван са 
пехъ. Гатфарихъ, вирида шарагар 
ахъайдай вахт атайла, и пехъре ви-
чиз чуьлдин юкьваллай са тек тарце 
муг туькIуьрна, какаяр хана, абурай 
вичиз шарагар мус экъечIдатIа 
лугьуз вил алаз ацукьна. Вилив 
хуьн са акьван яргъал фенач. Хъире 
гадрай пехърен шарагрин сив мад 
агал хъхьанач. Экуьнлай няналди 
абурун кеспи къал-къиждалди чпиз 
тIуьн це лугьуз гьараюн хьана. Диде 
пехърез шарагрикай кIусни хъел 
къвезвачир, кьуд пад шар-пепедив 
ацIанвай, лувариз куьс гана ада 
вичин балаяр тухарзавай.

Пехъре вич виридалай акьуллу 
яз кьазвай, гьавиляй ам амай вири 
нуькIвериз виняй агъуз килигзавай. 
Вич гафунив ва кардал тухуз жедай 
хьтин кас адаз аквазвачир.

И пехърен къилихда са кьетIен 
тереф  мад авай, адаз нур гудай 
шейэр гзаф кIандай, ва ахьтин затI 
акурла, пехъ тилисимда гьатайди 
хьиз, адал хкадар жедай.

Гьа икI йикъар къвез алатна. 
Яргъал-мукьвал чIехи хьайи 
шарагрини гьарнихъ лув гана. 
Кьилди амукьай пехъ фикирри 
тухвана. Чуьлдин къвалав са шегьер 
гвай. «Килигин кван – лагьана 
пехъре вичи вичикди – и инсанрин 
ацукьун-къарагъун квекай ибарат 
ятIа».

Лагьана-авуна. Лув гана фена пехъ 
шегьердиз, ацукьна са виридалай 
кьакьан таран хилел, башламишна 
килигиз. Килигна, килигна пехъ – 
пагь атIана амукьва. Я аламатар! И 
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гегьенш дуьньяда и инсанрин рикIер 
икьван дар вучиз я? Ибурун нефси-
нин къативал вуч я? Ибурун садаз 
сад такIанвал вуч я? Къуватлуда 
ажуздал кIуф илигзава, ажузда 
гардан кIирна эхзава, сада-сад 
маса гузва, ягъзава, рекьизва. Эхиз 
хьанач пехъревай и крар, гьарайна 
пехъре вичин къаргъа чIалал. «Эй, 
инсанар, куьн ахмакьар я!» И арада 
таран кIаник аярлал къугъвазвай. 
Гъавурда акьуначтIани, акъваз 
тийиз къаргъадал илигнавай пехъ 
абуруз кьаз кIан жеда. Сада лугьуда: 
«Ша чна ам чилиналди кьада. Заз 
дахди гуьнедай къветер кьадайла 
чил кутаз чирнай». Катна фена 
сада иски, тIекв-тIекв хьанвай чил 
гваз хтана. Аялар чил рас хъувунал 
машгъул хьана. Пехъ таран хилелай 
аялриз кIуфал ягьанатдин хъвер 
алаз килигзавай, кьилни такабурдиз 
вине кьунвай.

И арада куьчедай са камалэгьли 
кас физвай. Аяларни пехъ акур ада 
пехъревай жузуна: «Я пехъ, вун 

квел хъуьрезва? Гьа ихьтин чилера 
ви тухум – тарадин чIехи пай 
гьатайдакай ваз хабар тушни?»

–  Зун и аялрин ахмакьвилел 
хъуьрезва, –  лагьана пехъре. – И чил 
абуру зун кьун патал гьазурзава, чпел 
гьалтайтIа. Амма «тIа» галай кар я 
гьа! Икьван кьатIунар авай, икьван 
уьмуьрар акунвай зун-пехъ ханум, а 
чилина гьатиз авам хьанвани? ГьакI 
я, хванахва, вун базардиз физвайла, 
зун анай хквезва.

–  Базар ваз акуна жеди, Пехъ-
ханум. Амма «Багъдадда лам 2 
шийидай я лагьайла, килигун кьве 
абас хьайи мисалар авайди я. Вуна 
акьван кIуф цава кьамир, эхирдай 
шехьдайвал тахьурай – лагьана 
камалэгьли элячIна фена.

Пехъре а касдиз эхирдалди яб 
ганач. Адан гафар ада къаргъа 
манидалди кьатIна. Пехъ чна и хилел 
тан, хквен аялрин патав. Аялри чил 
расна куьтягьайла, къветер кьур 
тежриба авай гъвечIи гъуьрчехъан 
гадади лугьуда: «Ядаяр, пехърен 
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темягь къведай затI низ чида? 
ТахьайтIа пехъ чилинив агатдач 
гьа!» Вири фикирлу хьана. Ахпа къал 
алаз сада фан кIус, муькуьда якIун 
кIус, пуд лагьайда цIицI, шар хьурай 
лугьуз гьуьжетарна. И гьуьжетар 
яргъалди фена, эхирни са кисай, 
гъвечIи гадади лагьана: «Бадеди 
пехъерин нур гудай затIарал рикI 
алайди я лугьузвай, зи баде гьеле 
садрани ягъалмиш хьайиди туш». 
Аялар катна кIвалериз хъфена. 
Са арадилай сада гимишдин тIур, 
муькуьда абас, дуьгме гваз хтана.

Аялриз ягьанатдин хъвер 
багъишиз, кьил цава кьунвай 
пехърен вил ракъиник нур гузвай 
гимишдин затIара акьуна. Дуьнья 
рикIелай фена, таралай хкадрай 
пехъ фена дуьм-дуьз чилина гьатна. 
Акъудна аялри пехъ чилинай, 
кутIунна адан кIвачихъ еб, са кьил 
чпин гъиле амаз ахъайна. Шад 
хьайи пехърез лув гана хъфиз кIан 
хьана, амма епинин кьил гъвечIи 
гъуьрчехъандин гъиле авай.

Гьа и арада куьчедайтIуз фейи 

камалэгьли элкъвена хквезвай. 
Чилинавай пехъ акуна, ада лагьана:

Я пехъ-пехъ-пехъханум,
Акьулризни тек ханум.
Кьил вине кьаз чидайди,
Эхир кьиляй шедайди,
Чилинавай чIулав кул,
Бес хьаначни ваз акьул?

Пехърени, накъвар туькьуьмиз, 
жаваб гуда:

Хъуьрена вун тIа, инсан,
Зи куьмекдиз ша, инсан
Нефсини заз кар кьуна,
Епини гъаргъар кьуна.
ГъалатIар гьа сад ая,
Чилинай азад ая,

–  Лавгъавал себеб яз куь чилина 
гьатнавай ахмакь пехъ ахъая, 
балаяр – лагьана камаллу касди, ам 
себеб яз куь гунагьар артухармир, 
адан акьулдив акьул гутун са акьван 
кьягьалвални жезвач.

Аялри пехъ ахъайна.
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Шаирдин кIвал – музей я ам. ДатIана
ЦIиргъералди къвезва иниз инсанар.
Элди вичин рикI багъишиз атана
Гузва даим гуя адан игьсанар.

Шаирдин багъ кIевнава мад цуьквери,
Гьайиф, ина иесидин хъвер амач,
ЧIивчIивзава пионерри, нуькIвери,
Алхиш ама, яд ксарин шер амач.

Гьахьзава зун – рикI гъамунив ацIанва,
Гуя тахсир чид я шаир тахьунин.
Чахъ галаз са интуристни атанва.
«Гьайбат» аку садра адан гафунин:

–  Пагь, шаирдин кIвал аку гьа, кхьидай
Машинкани авторучка авачир.
Зурба стол, столдални киридай
Къачунвай са диктофонни алачир.

Перни гичин теклифнава килигиз,
Мад гила чун тажубвиляй ярх жеда,
Шаламарни чуьнгуьр ина эцигиз,
Луноходар ятIа – дуьнья къах жеда! –

Акъудна хьиз рикIевайди мецелди
Интуристди рак галайвал кам яна.
Бирдан адан кьил акьуна гуьрцелда,
Агаж хьана, гуя сада кьам яна:

–  Эхь, луноход туш зун фидай гъетерал,
Амма цIелхем  гана за бахт хуьдайла,
Са арифди хкажна зун гъилерал,
Шалам алаз Кремлдиз фидайла.

Гьейран хьайи чили адаз яб гана,
Чарни зун тир адан, девит къелемни,
Зи симера инкъилабдин зарб хьана,
Шерик хьана зи манидиз алемни.

Гьелбетда зун машинка туш кхьидай,
Диктофон туш алай бязи кьацIарал,
Амма мани, дуьнья тирвал чкIидай,
Теснифай кас гьа и Кьулан вацIарал.
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Кьуд сим алай зун гъилеваз къекъвена,
Чара тежез мукалдивай, перцивай.
Шаламарни интуристдал элкъвена:
–  Аквазва чаз ви акьулдин кьецIивал.

Вири халкьди шалам-дулах ядайла,
Шаирди бес алукIдани шиблетар,
Хуьруьнвийри са цуру нек хъвадайла,
Шаирди вирт хъвадани бес, иблисар?!

Москвадиз фидай чIавуз – хараяр,
Хтай чIавуз читин перем алукIиз,
Къекъведайдан эхир вара-зара я,
КицIиз вегьей лашни вичихъ галукьиз.

Гьар булахдихъ вичин чешме, кьил жеда,
Гьар шегьредихъ жеда вичин жигъирни.
Гьар са халкьдихъ гьа вич хьтин чил жеда,
Гьар чилихъни гьа вич хьтин шаирни.

И чуьнгуьрдин ток авай кьуд сим чна
Санал кIватIна хайи чилихъ галкIурна,
Сулеймана лагьай гьар са гимн чна
Халкьдин рикIин диктофонрал алкIурна.

Луноходар, гьабурни, эй, буьндуьгуьр,
Векилар я чи уьлкведин камалдин.
Стхаяр хьиз битав хьана шегьер, хуьр,
Хкажнавай кIутадини мукалди.

Сулейманан багъ гуьрчегдиз аквазвай
Пионерар, цуьквер санал какахьна.
Интуристди ажугъдив сас жакьвазвай,
Къумадикай туькIуьрай цал ацахьна.
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Гьамиша чи хуьр багъларин юкьвавай,
Хватни пIини, шефтелини, машмашар.
Ични чуьхвер, гьакIни салан майваяр,
КIерец, шуьмягъ, берекатдин еришар.

Экуьн кьиляй малар яна нехирдиз
Хуьруьн папар са майдандал кIватI жедай.
КIватIал-кIватIал суьгьбет фидай къалиндиз,
Хуьруьн, кIвалин хабар чириз сад жедай.

Сусар, рушар валчагъдин цен юзуриз
Квар къуьневаз рекье жедай булахдин.
Ширширдалди цурун кварар ацIуриз
Сятералди акъвазна хьиз нубатда.

Гатфар хьайла гъуьри-гъуьрер кIватI ийиз,
Тамуз фидай класс галаз муаллимар,
КIвачяйкъатна хквез жедай чун кIвализ
Къанихдиз хъваз дидед гъиляй гьалима.
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Гад атайла къубуд къерех ацIудай
Сирнав чириз кIватI хьанвай кьван аялрай.
Чурчулар хьиз къал-къиж алаз къугъвадай,
Ахпа кьадай кьарадикай каларар.

Шад манидал илигна хьиз никIера,
Ашкъидалди фидай папар эчIелиз.
Итимризни дергес къведай бакара,
Гьейбат къалаз сува авай векьериз.

Кьуьд атайла тик чкаяр жагъуриз,
Алерар гваз викIегьдиз чун авахьдай.
Дурум гудай патахъ лашар какуриз,
Хоккей къугъваз гада-гуьди алахъдай.

Тик гуьнедай кIватIдай чна некьияр,
Гъиликна хьиз къужхурарни зимбилар.
Чантайраваз кIватIдай яру жикIияр,
Жив къвайила тахьуй лугьуз сефилар.

Чун ял ягъиз ацукьайла сериндик,
Муаллимди чаз суьгьбетдай чи хуьруькай.
Нисини фу недай чна шириндиз,
Гьарда вичин хкудна хьиз хъуьчIуькай.

Хуьруьн кьуд пад кьунвай пIинид тарари,
Ведрейралди кIватIиз кIвализ рахкурдай.
Чи бадейри гагь экIягъиз ракъарик,
Гагь тIанурда туна абур кьурурдай.

ГьакI кьурурдай абуру хватни чумални,
Чумалрикай ргадай цур, мураба.
Сумаварди вил тухудай мугьмандин,
Аци-Бацини жедачир къураба.

Зул агакьдай – марфарикай кавалар…
КIатI ацIудай кIерецрайни шуьмягърай.
Мехъерар бул, кардик жедай кьавалар,
Синийра нутIуфар жедай уьзягъ яз.

И гила хьиз там кьадачир кулкусри,
Хуьруьнбуру тамар михьдай, эвягъдай.
Сефил мани лугьузва къе язухри –
Чеб гьиссзава тахсиркаррин саягъда.

Адет чIурай инсан хьанва авара,
Сабурсуз я тIебиатни вил алаз.
КIвачик чил кваз рахазва чун цаварай
Чи буржи я тIебиат хуьн гъил алаз.
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Хьана кьван, хьанач кьван 
са бубани, пуд рушни тахай 
диде. Буба гьамиша кIвалахиз 
никIе жедай. Тахай дидеди 
гьар юкъуз виртни чIем 
иличай хешил рушарив 
вугуз, бубадиз ракъурдай. 
Амма рушариз кьуру фалай 
гъейри маса затIни гудачир. 
Рушарини хешил рекье чпи 
недай, бубадиз руьхъверин  
хапIа тухудай. И кардикай 
хабар жеда бубадизни тахай 
дидедиз. Тахай дидеди вичин 
гъуьлуьз: «Эгер рушар са 
патахъ алуд тавуртIа, зи кар 
ви кIвале амач», –  лугьуда.

Гъуьлуьни папа, меслятна, 
никIе са еке фур эгъуьнда. 
Фурун винел вегьида 
лит, литинин винелди 
эцигда мержандин хтар. 
Мержанар акурла, рушар 
бубадиз килигиз акъвазда. 
Бубади абуруз лугьуда: «Ни 
фад чукурна къачуртIа, 
мержанар гьадаз жеда». 
Чукурай рушар пудни 
санлай дерин фуруз 
аватна. Рушари гзаф 
минетарна бубадиз чеб 
фурай ахкъудур лугьуз, 
амма бубади абуруз яб 
ганач.

Бубади анжах, сифте литни 
мержанар вахце, ахпа за куьн 
фурай ахкъудда, лагьана. 
Шейэр вахчуна, залум бубади 
фурун сивел ва еке къван эхцигна, 
вич кIвализ хъфена.
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Гишила фура авай рушари 
Аллагьдиз аръаяр ийиз хьана.

ГъвечIи ваха лугьуда: «Я Аллагь, 
зи са гъиликай каца хьуй, са 
гъиликайни пер. Кацадив ягъиз, 
перцив эгъуьниз, туькIуьрай 
тIеквендай фена, гъвечIи вах 
са цуриз акъатна. КилигайтIа, 
и цуравай балкIанри незвайбур 
хурмаяр я. ГъвечIи ваха вичин 
перемдин ценцик хурмаяр кутуна 
хтана, пуд вахани нез башламишна.

Хабар никай, хабар пачагьдин 
балкIанар хуьзвай мегьтердикай. 
Ида фена пачагьдиз лугьуда: «Бес, 
за балкIанриз гьамишандалай артух 
хурмаяр гузва, амма абур югъ-
къандавай яхун жезва. Им вуч сир 
ятIа, пачагь, вун сагърай, зи кьил 
акъатзавач».

Нуькерди цура йиф ийидайвал 
жеда. Амма ам йифен кьулар хьунни 
ахварал фена. Кьвед лагьай йифизни 
нуькер ксана. Эхир пуд лагьай йифиз 
вичин тIуб атIана, адаз кьел яна, 
ацукьна.

Са арадилай нуькердиз акуна хьи, 
са руш атана, балкIанрин вилик 
квай хурмаяр кIватIна, хъфизва. 
Нуькердини ам вегьена кьада.

«Зун ахъая, зун жин я, зун инсан 
туш»,  лугьуз, руша минетар авуна. 
Амма нуькерди ам ахъайнач ва 
кьуна пачагьдин патав тухвана.

Руша пачагьдиз вичин кьилел 
атай крар ахъайна, гишин хьайила, 
хурмаяр чуьнуьхайдини лагьана, 
амма вичихъ мад вахар галайди 
лагьанач. Пачагьди рушаз тIуьн-
хъун гун буйругъна. Руша аш 
недайла, са тIур хилез вегьидай, са 
тIур вичи недай.

Нуькерри руш ахтармишзавай 
кьван. Ибуру тадиз фена пачагьдиз 
и агьвалатдикай хабар гуда. И 
сеферда руша вичихъ мад кьве вах 
галайди пачагьдиз ихтилатда.

Муькуь вахарни хтана, тIуьнар-
хъунар авуна, кефияр къумбар 
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хьайила, пачагьди и рушаривай вуч 
пешеяр кватIа хабар кьуна. ЧIехи 
ваха лагьана: «За са киле дуьгуьдал 
хуьруьн жемят аладарда». Кьвед 
лагьай ваха лагьана: «За са йифен 
къене еке са халича храда». ГъвечIи 
ваха лагьана: «За къизилдин 
кукIушар алай хва хада».

ЧIехи кьве ваха лагьай гафар 
абурувай кьилиз акъудиз хьанач. 
ГъвечIи ваха йикъарикай са юкъуз 
вичин вахаривай хабар кьада: 
«Чан вахар, чи дидеди аялар гьикI 
хадай?» ЧIехи вахар чпин гъвечIи 
вахал пехил тир. Сад лагьайди, 
адакай пачагьдин паб хьанвай, 
кьвед лагьайдини, чпи лагьай гафар 
абурувай кьилиз акъудиз хьанвачир. 
ГъвечIи ваха, лагьайтIа, аялни 
хазвай. Мумкин я, адаз гьа вичи 
лагьай къизилдин кукIушар алай 
хва хьунни!

Гьавиляй чIехи вахари гъвечIи 
вахаз лугьуда: «Вун гурмагъдал 
ацукь, чна кIаникай вуна хайиди 
кьада».

ГъвечIи вахаз жеда къизил 
кукIушар алай хва, амма чIехи 
вахари аял пекерик кутуна вергериз 
гадарна ва чпив гвай себетда кицIин 
кьве гурцIул туна рушаз къалурда.

Пачагьдиз вичин папа гурцIулар 
хайиди ван хьайила, адаз гзаф хъел 
къведа.

Ада вичин паб гурцIуларни галаз 
гурарин кIаник кутIунун эмирда.

Гзаф йикъар, гзаф йисар, гзаф 
вахтар алатда. Йикъарикай са 
юкъуз пачагь цIийи кьилелай 
эвленмиш хъжедайвал хьана. Адан 
межлисдиз вири халкьдиз эвер гана. 
Межлисдиз эвер тагай вуж ама, вуж 
амач лагьайла, бес са къари бадедин 
хциз эвернач лагьана, пачагьдиз 
хабар гана. Пачагьдин эмирдалди и 
гададизни эвериз туна.
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цуькверин кIунчI вегь, элкъвена 
хкведайла, адаз жуван пай якни фу 
це. Ам, чан бала, ви диде я».

Гададини къари бадеди лагьайвал 
ийида. И кардикай пачагьдиз жеда 
хабар. Ада гададиз вичин патав эвер 
гуда ва адавай хабар кьада. Гадади 
лугьуда, бес а гурарин кIане авай 
дишегьли зи диде я. Вич къари бадеди 
хвена чIехи авурда я. Пачагьдиз 
и сирдай кьил акъудиз кIан жеда. 
Пачагьдин вичин папавай, ада аял 
гьикI ханатIа, гьам хабар кьада.

Пачагьдиз гьал-агьвалатдикай 
хабар хьайила, ада къаридиз 
гададив чIугур къизилар гуда. Папан 
вахар терсина ламрал акьадарна, 
чуьлдиз чукурда ва цIийи кьилелай, 
дуьньядал тахьай хьтин мехъер 
хъувуна, пабни хва кIвализ хкида. 
Абур гьана амаз, чун иниз хтана. 
Квезни за и мах хкана.

Хабар никай, хабар къари 
бадедикай Къари бадедихъ авай 
кьван са цIегь. Ам гьар юкъуз 
вергериз физ, ана авай гъвечIи 
аялдиз нек гуз хквез хьана. Са къуз 
баде цIегьрехъ къекъвез фейила,  
адаз вергерай къизилдин кукIушар 
алай аял жагъана. Къаридаз 
гьасятда  ам нин аял ятIа, чир 
хьана. Бес, пачагьдин папа кицIин 
гурцIулар хана лугьуз, шегьерда 
ван гьатнавай эхир. Къариди аял 
кIвализ хкана, ам хвена, чIехи 
авуна. Адакай гзаф гуьрчег жегьил 
хьана.

Пачагьдин итимри адаз мехъерик 
ша лагьайла, къари бадеди 
вичин хциз лугьуда: «Чан хва, 
вун пачагьдин кIвализ фидайла, 
вуна гурарин кIаник квай папаз 
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Волейбол къугъвана галатна 
хтай Мурада кухнядин крандик 
кIуф ктуна къанихдиз яд  хъвазвай. 
Кухнадиз гьахьай дидеди – ву-у! я 
чан бала, крандин яд ругун тавунмаз 
за ваз хъвамир лагьаначирни? А 
цик муьрхъуь кьунвай турбайрай 
акатнавай муьрхъни, хейлин маса 
микробарни квайди я лагьаначирни?

–  Чан диде, цIуд йис я зи, заз 
яшинда а цик са микробни кваз 
акунач эхир, михьи це абур гьина 
чуьнуьл хьанва?

–  Захъ ягъадачтIа, пака 
муаллимдивай хабар яхъ, чан хва. 
ИкI лагьана, дидеди няник тIуьн 
нез кIватI хьанвай хзандиз хапIа 
экъягъиз башламишна. Мурад 
тIурни гъиле кьуна вичин хапIа 
авай бекье вилив хуьз акъвазнавай. 
И арада гъил-гъиливай гуьцIиз 
суфрадихъ буба ацукьна.

–  Я Мурад – лагьана ада – 
вуна гъилер чуьхвенани? Кьуьзуь 
хьанватIани суфрадихъ ацукьдайла 
гъилер чуьхуьн зи рикIелай 
садрани алатзавач. Ваз вуч я, чи 
крандай авахьзавай яд тIимил жез 
кичIезвани?

Са декьикьада Мурад кисна 
акъвазна. Ахпа, тIур суфрадал 
хъивегьна, лагьана: «Я кас, куьне 
михьиз зи кьил элкъуьрна, гила 
зи ийир-тийир хьанва. Дидеди чи 
крандай къвезвай яд муьрхъведини 
микробри кьунва лугьузва, югун 

тавур яд хъун къадагъа ийизва. Вуна 
лагьайтIа, чан буба, зун крандал 
ракъурзава.

Куьн кьведни залай чIехибур я, 
зун куь чIалахъ хьун герек я. Гила 
заз гьикI авуртIа хъсан ятIа чизмач, 
куьне михьиз зи кьил элкъуьрна, 
кIандач за куь хапIани.
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* * *
Пуд югъни пуд йиф хьана диде-

буба КIватIи-КIватIашахъ къекъвез. 
Эхирни адан суракь къунши хуьряй 
халадин кIваляй акъатна.

–  Яда, вун ина вучиз авайди я? – 
хабар кьуна адавай са хуьруьнвиди.

–  Зун къазанмишиз атанвайди 
я, –  атIай жаваб гана КIватIи-
КIватIаша.

–  ГьикI? Вун ни кIвалахдал 
кьабулнава?

–  Зун за, –  мад атIай жаваб гана 
КIватIи-КIватIаша. – Хъфейла 
чи дахдиз лагь хьи, эгер вичи заз 
вилисебет къачун тавуртIа, вичиз 
вичин рикI алай хва ахквадач.

–  Яда, ина акъвазналди вавай 
вилисебет къачуз алакьдани?

–  Эхь, –  лагьана КIватIи-
КIватIаша. – Эгер ваз зун чи дахдиз 
гьикьван кIан ятIа чизвайтIа, вуна 
адав вилисебет ваъ, юргъа балкIан 
къачуз тадай.

* * *
–  Дах, къе чи классдиз вилерин 

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

килигнач, ада чавай вичиз гьарфар 
чирна.
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Кьифериз пурнийрин ни такIан я. 
Эгер куьне кьурурнавай пурнийрин 
кIунчIар куь кIвале чка-чкадал 
эцигайтIа, кьифер катда.

* * *
Эгер куьне чи чуьллера 

экъечIзавай чIутран цуьквер 
(ромашка) кьурурна, абур куьлуь 
авуна, тарунар (тараканар) гзаф 
кIватI жезвай чкайрал чукIурайтIа, 
пепеяр катда.

Куьлуь авунвай кьурай чIутран 
цуьквер, жунадин кIусарик кутуна, 
тарунар авай чкайра эцигайтIани 
жеда.

* * *
Пуд пипIен векьин пешер сериндик 

кьурурна, пичинин фу чрадай чкада 
кьурур хъия, ахпа куьлуь авуна, 
сафунай ягъа.

Са къапуна авай жими хуьрекдиз 
чайдин са тIуруна авай гьа затI 
ягъайла, куь тIуьн гзаф дадлуди 
жеда.

 

* * *
Вергерни сериндик гьавадал 

кьурурна, куьлуь авуна, сафунай 
ягъа. Гьа и хъачни жуьреба-жуьре 
хуьрекриз ягъайтIа, абур дадлу 
жеда.
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Инсанар кьакьан ва аскIан 
буйдинбур жериди чаз виридаз чида. 
Амма буй квелай аслу ятIа гьич са 
касдивайни лугьуз хьанвач.

Дуьньядиз машгьур аламатар 
кIватIнавай Гиннессан ктабда 
лагьанвайвал, чи чилин шардал 
виридалай кьакьан буй авай инсан 
американви Роберт Уодлоу хьана. 13 
йисан яшда авайла адан кьакьанвал 
2 метрини 18 см, 17 йиса авайла 2 
метрини 45 см, 21 йис хьайила 2 
метрини 74 см-див агакьна. Белки 
ам мадни чIехи жедай жеди, амма 
а касдин уьмуьр куьруьди хьана. 
21 йиса аваз рягьметдиз фидайла 
адай 222 килони зур къвезвай; а 
касдин капашдин яргъивал 33 см 
тир. Им куь тетрадрив гекъигайла са 
тетрадни зур кьван жезва. А касдиз 
зур метри алай кIвачин къапар 
гьазуриз хьана.

Лугьуда хьи, Англияда 2 метрини 
82 см алай кас хьана, адан тIварни 
эдвард я лугьуда. Амма и кар 
алимривай тестикь ийиз хьанач, 
гьавиляй ам шаклу делил яз амукьна.

Ливия гьукуматдай тир Сулейман 
Али Нашнушни кьакьанбурукай 
хьана. Адан буй 2 метрини зур яз 
чида. Гьа икI гьар гьукуматди са 
тIимил хьиз винелни эхциг хъийиз 
чпин чIехи буйдин байдакьрин 
тIварар малумарзава. Абурун 
виридан тIварар кьун яргъал месела 
я, чир жез кIан ятIа, библиотекадай 
чириз жеда. Тажуб кар ам я хьи, лап 
кьакьан буй итимрив гекъигайла 
дишегьлийриз кьит-кьит жеда.

Дуьньяда виридалайни кьакьан 
дишегьли Китайдай тир Джинлиан 
хьана, адан буй 2 метрини зур тир. 

Им гьелбетда аламатдин вакъиа я, 
вични дишегьли.

Гила чун гъвечIи буйдикай 
рахан. Абуруз адет яз лилипутар 
лугьуда. Эвел заманада, уьмуьрдин 
шартIар четин вахтара абур лап 
гъвечIибур ва абурун кьадарни гзаф 
жедалдай. Эгер буйдиз кьакьанбур 
итимрик гзаф жедатIа, лилипутар 
дишегьлийрик гзаф жезва. 

Виридалайни гъвечIи дишегьли 
Голландияда хьаналда. Адаз 
вирида «Принцесса Полин» лугьуз 
хьана. Дидедиз хьайила адал 30 см 
алай лугьуда, 9 йис хьайила 55 см, 
вичяйни 1 килони зур къвез хьана. 
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19 йисав агакьайла адан буй 48 см-
див агакьна, заланвални пуд килони 
зур хьана.

Зеландиядай тир лилипутдал 
хайила 23 см кьакьанвал алай 
лугьуда ва адай 340 грамм 
къвезвалдай. 16 йисав агакьайла 
адай 4 кило къвезвалдай ва адан 
буйни зур метри ялдай.

Дуьньяда аламатар гзаф ава, 
инсандин буйни гьабурукай сад я.

Вахт-вахтунда фу-хуьрек нез, гьар 
йикъуз физкультура ийиз, диде-
бубадин, чIехибурун чIалаз килигиз 
ва хъсандиз тарсар кIелдай аялриз 
дуьньяда кьитдиз жезвай аламатдин 
краркай  хаталувал авач.

Тарарал алай пешериз датIана 
яд къвезва. Пешерни пуд паюникай 
кьве пай цикай ибарат я.

Ихьтин суал гун мумкин я. Пешериз 
датIана яд ахмиш жезвайла вучиз 
пешер пад жезвач, къазунзавач? 
Абур пад тахьунин себеб пешерин 
кIаник пата авай куьлуь рапар хьтин 
чичIер я. А чичIерай тIекIвенар ава. 
Гьа текIвенрай пешериз къвезвай 
яд, бугъдиз элкъвена, цавуз хкаж 
жезва  ва ана адакай циф арадал 
къвезва.

Къалин цифер арадал атун 
патал гьикьван яд герек жеда? Лап 
гзаф! Гьар са тарци вичиз герек 
кьадардилай вад виш сеферда артух 
яд чIугзава, анжах а яд, бугъ хьана, 
цавуз физва. Са йикъан къене верхи 
тарци ругуд ведре, мегъуьн тарци 
вад ведре яд цавуз ахъайзава.

Гатун вахтунда са гектар мегъуьн 
тамалай агъзурни кьве виш тонн, 
верхи тамалай агъзурни вад виш 
тонндилай гзаф яд бугъдиз элкъвена 
цавуз физва.

Гатун гар авачир, зегьем юкъуз 
тамун винел куьлуь марфар къвада. 
А марфар къунин себебни тарарин 
пешери кьадарсуз гзаф ахъайзавай 
бугъдилай аслу я. Гатун юкъуз тама 
гьава къана жеда. И гьал арадиз 
атун тарарин къалин пешерилай 
аслу тирди хьиз жемир квез. Ам, 
чна ихтилат авур, бугъдиз элкъвена 
цавуз физвай целайни аслу я.

Гьа ихьтин аламатар ава тамухъ.
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ДАЛДАМ НИ АРАДАЛ ГЪАНА?

Далдам чи чилел сифте инсан арадал атай йикъалай инихъ алай алат я. 
Лап дегьзаманда яшамиш хьайи, гила чеб амачир халкьари, тайифайрини 
кваз гьар жуьредин далдамар ишлемишдай.

Аквадай гьаларай сифте далдамар чкIанвай тайифайри санал кIватI 
жедай чарасузвал хьайила ишлемишиз хьана. А далдамар са жуьредин 
хабар гудай сигналар тир. Са кьадар вахтар фейила далдамдикай 
музыкадиз зил кьадай алат хьана. А вахтара далдамдихъ диндин манани 
авай. Иллаки, вири кIватI хьана, кьуьлер ийиз, гьарай-эвер ийиз мичIи, 
суьгьуьрлу тIебиатдин хъенар чукурдайлани далдамдал илигун чарасуз 
тир.

Сифте далдам кIарасдинди тир. Къен акъашна, кIарасдал малдин хам 
чIугвадай. Ахпа бамбук таралай алажнавай чIулар кьурурна, гьабурал 
лашар гьалчиз далдамар ядай. Инсанар са акьван гзаф алачир мярекадал 
еке руфун ква сада, чилел къаткана вичин руфуникай далдам ийидай.

Египетвийри гъиле кьуна гваз къекъведай гъвечIи далдамар 
ишлемишдай. Чувудризни чпин далдам авай, ам чи вахтунин тафтуниз 
ухшар авайди тир. Китайризни японризни чпин жуьредин далдамар авай. 
Америкадин индейцийри далдамриз килигна, пака гьихьтин гьава жедатIа 
чирдай. Марф къвадалди вилик далдамдин хам авагъдай лугьуда.



 

* * *
Салам гана къведа кIвализ,
Шадвал кутаз хзандик.
Ам атун, лагь, хуш жедач низ,
Чин ачух кас, масанди?

* * *
Гуьзгуь туш, цин кьев я ам,
ЭкIяй хьанва куьчедал.
Мукъаятдиз къачу кам,
ТахьайтIа вал хъуьреда.

* * *
Хуьряй хуьруьз
Руквад чIулар.

                * * *
Гирнагъ я ам гъвечIибурун,
Тек-бир бязи чIехибурун.
Регъв туькIуьрда сивикай,
Хийир авач вичикай.
ШайтIандинбур амалар.
Алцурарда аялар.
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