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Етим Эмин
   (1838-1884)



«Чал Эминан халкь лугьудай тIвар ала»
Инсаниятдиз дуьнья гьейранардай 

затIар, ксар, вакъияр гзаф чида. Дегь 
заманайра арадал атанвай Египетдин 
мифар, арабрин хкетар, агъзур йи-
сарин идалай вилик кхьенвай лезги 
ктаб «Гъетерин улуб» девиррилай де-
вирралди давамариз, лезги миллетди 
арадал гъанвай эпос «Шарвили», гре-
крин дуьньядиз машгьур «Иллиада» ва 
«Одиссея», урусрин «Игоран полкуни-
кай гаф» ва хейлин маса яратмишунар 
гьахьтин шейэрикай я. Вахтунин къа-
дагъаяр алудиз, абуру чаз яргъал гъе-
тери хьиз, гагь туьхуьз, гагь къизгъин 
жез, экв гузва.

Амма чаз вахтунизни, манийвиле-
ризни къадагъайриз муьтIуьгъ тахьай 
ксар, абурун яратмишунар таниш я: Го-
мер ва Данте, Шекспир ва Гете, Байрон 
ва Пушкин, гьа икI са кьадар масабур. 
Чи играми шаир Етим Эмин и жергеда 
чка кьунвай, ихьтин дестедик хьуниз 
лайихлу хьанвай кас я.

Алай 2018 лагьай йис Е.Эмин хай-
идалай кьулухъ 180 йис тамам жезва 
йис я. 20 йисан идалай вилик, а йи-
сар дуланажагъдин рекьяй четин йи-
сар тиртIани, Эминахуьруьн майданал 
халкь вири сад хьана шаирдиз зур-
ба памятник эцигна. А памятникдал 
«РикI алай шаирдиз къадирлу халкь-
дин патай» гафар кхьенва.

Е.Эмин юбтлей гьар сеферда халкь-
дин сувар хьиз, КIару хьиз, Цуькве-
рин сувар хьиз, Шарвилидин сувар 
хьиз кьиле физва. Самур вацIун къве 
патани яшамиш жезвай лезгияр Эми-
нан чIехивилиз руьгьдин кьакьанви-
лиз икрам ийиз, шаир хайи халкьдиз 
гьикьван истеклу ятIа мад ва мад сефер 
тестикьариз кIватI жезва.

Эминалай виликни лезгийриз чIехи 
шаирар хьана. Мисал яз. Генжеви 
Низами, Ширванви Хагани, Месхе-
ти  Ханум, Ялцугъ Эмин, Куьре Мелик 
ва хейлин масабур. Амма Эмина ви-

чин шиирар анжах хайи лезги чIалал 
яратмишина ва гьа идалди ада багъри 
чIалан дережа хкажна, вичелай гуь-
гъуьниз къвезвай шаирризни рехъ ачу-
харна.

Халкьдин рикIикай яд хъвана, адал 
алай азаб-сузадиз зил кьуна кхьенвай 
Эминан шиирар лезги халкьдиз хура-
лай чида.  

Йисар гьикьван алатайтIани, Эми-
нан чIалар куьгьне жезвач, абурун хци-
вал югъ-къандивай артух, абурун экв 
къати жезва. Эминан «Билбил», «ХупI 
ярашугъ я», «Тумакь яц», «Къах тIуьр 
кац», «Туьквезбан», «Веси», «Дуста-
риз» ва хейлин маса шиирар квезни 
гзафбуруз хуралай чида. Куьне Эминан 
чIалар мектебра кIелзава ва чирзава. 
Абур чи руьгьдин къуват я. Руьгьдалди 
чIехи ксари халкь агудда, абур миллет 
сад ийидай чIехи къуватдиз элкъведа. 
Гьар са зурба шаирдин гафунихъ мил-
лет руьгьламишидай, ам хкаждай къу-
ват ава. Етим Эминни гьахьтин шаир я. 

Адан гаф, цIар япарихъ галукь-
на алатдайди туш, ам рикIин дувулда 
ацукьдайди, ана мугна, амукьдайди я.

Йисар, девирар къвез алатзава, амма 
Эминан тIвар, Эминан цIар къвердавай 
чаз мадни сейли жезва.

Чи алимри, литература ахтармишза-
вай, адаз къимет гузвай ксари кхьенвай 
кьван ктабар, макъалаяр кIватIайтIа, 
абур Эминан вичин яратмишунрилай са 
шумуд сефер артух хьанва ва и кардин 
эхирни аквазвач. На лугьуди, гьар сада 
вичин, мад ва мад Эмин арадал гъиз-
ва, вичин рикIи кужумай кьетIенвилер 
майилар ачухарзава. Ихьтин кьисмет 
гьар кткана жедай кьисмет туш. Гьави-
ляй чна чаз, лезгийриз, дуьньядин лап 
чIехи шаиррихъ галаз къуьн-къуьне 
туна акъвазнавай шаир хьунал дамах-
зава ва чна чун такабурлувилелди кьа-
кьан руьгъдин Етим Эминан халкь я 
лугьузва.
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Им заз еке зулум хьана:
Къах тIуьна куьтягьна каци.
Хелвет гьатна, зун тахьана,
ХупI шадвал темягьна каци.

Кацин сиви кьуна хьи кьуш!
Зи рикIелай и кар физ туш.
Зун гьайифди хьурна бейгьуш,
Вичикай хан, шагьна каци.

Къах акурла, хьана кац шад,
Кас галачиз гьалтна вич сад.
ТIиш хкIурна, атана дад:
«Чан!» – лагьана, пIагьна каци.

Фагъир Эмин, ваз акур кар!
Къяна адаз яхъ са ракьар,
АтIутI адан тIишни пIузар,
Гьакьван зун икрагьна каци.

Вучда вакай а гьал алаз амукьна,
Вегьий ви чандиз са мерез, тумакь яц!
Цел фир рекье кьуд-вадра вун ацукьна,
Галай гачал жунгав хъуьрез,  тумакь яц.

Пагь атIана амукьна малар вири,
Тахсарадиз фий вун, акьван тум куьруь!
Килигайла, вичин асул я дири,
Хев авач ви цанар цуниз, тумакь яц.

Ик1 рекье фич гьамишанда датIана, 
Рекьида гьа ви чан яна,  гатана: 
Галамай са к1ус тумни ви  ахтIана, 
ГьакI тада вун, чандик квал кваз, тумакь яц. 

Бейчара тир и Эминаз вун  акун, 
Жедач, тумакь, и хесет кваз амукьун. 
Вак квай тахсир – цана тефиз ацукьун, 
Амай мешребриз зурба яз, тумакь яц.
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Агъа, за ваз ийир минет-дад ава:
Са залумди зи рикIин гъал атIана,
За ваз лугьур дертлу гъамар мад ава,
Ви къаншардиз ишез-ишез атана.

Пуд югъ хьана за са балкIан къачуна,
Жув къуллугъда даим аваз акуна.
Са регьятвал жуваз бегьем такуна,
Залумди «ам ваз герек туш» лагьана.

Аман, агъа, зи гьал ачух аку ваз,
Къелетна за – акьахна абруз акваз,
КIани метлеб вуна куьмек гун я заз,
Гьи касди зи балкIан кьуна тухвана.

Лугьуз хьана: «Къе гьакI экъечI хьана вун,
Са югъ я ваз муьгьлет, зулумкар я зун».
Ван хьайила, зи чанда гьатна зурзун,
Къведай рекье за зи мет-кьил гатана.

Етим Эмин шеда – аман, са чара!
Зи рикI кабаб хьана, сефил я пара,
Нивди дуствал ийин за, нивди ара?
Ийир-тийир квахьна, къе зун кьурана.

Женнет багъдай атай хьтин,
Асул буракьдин тай хьтин,
Гьич санани тахьай хьтин
Кияр шив ваз мубарак хьуй.

Ихьтин шив жеч Дагъустанда,
Фарси, Ямен, Туьркистанда,
Араб, Ажем, Гьиндистанда,
Кияр шив ваз мубарак хьуй.

АлукIнава къизил егьер,
Женнет багъдин бахчад бегьер,
Акьахайла – гарун тегьер,
Кияр шив ваз мубарак хьуй.
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Ингье чIехи Эминни чи  хтанва
Шарбуздагъдин рагал алай буьруьнж яз.
Яд алатIа чи къастунин къилинжрал,
Кьве гъилни къе къакъаждай югъ атанва.

Зи лезги чил, виш йисарин азабар
Кужумай вун архаин туш, секин туш.
И авай гьал секин хьунни мумкин туш
Серсер я вун, авунвай хьиз запабар.

Мягьтел я вун, акваз бязи эркекар,
Абур хуьзвай, гапур квахьай къакъар хьиз.
Сабур кьазвай, чIур тежедай къарар хьиз,
АлукIнавай гъилел лацу элжекар.

Зи азиз чил, гьикьван вуна чIудгунар
Аладарда, са Шарвили хана тур.
Вучда чакай, хуьн тавуртIа ви хатур,
Гьикьван вахт я умудаллаз акунар.

Турни къалхан, перни каца гъиле яхъ,
ЧIередик муг кутаз тамир байкъушдив.
Хци зигьин тухуз тамир бейгьушдив,
Хайи чилин гьар са ккIал – къеле яхъ.

Къуй, чил хвена гъилерал къабар хьуй,
Лацу элжек – им эркекдин мешреб туш.
Мукъаятвал – гардандавай са еб туш,
Гьажи-Давуд хтайдакай хабар хьуй.

Гуьмбет хьана Шарбуздагъдин къванерал
Кьилиз фейи весийрикай сад ятIа,
Чи хивевай кьилин буржи мад ятIа
Къуй, лекьер къвез ацукьрай ви къуьнерал.
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«Етим» лугьур тIвар эцигна на жувал,
«Етим» туш вун, лезги халкьдин чирагъ я,
ТIебиатди ибаратнавай цавал,
Гъамишалугъ, туьхуьн тийир са рагъ я.

Шиирар ваъ, кхьейбур я гегьверар,
Я канач, цивайни тухуз жедач,
АлатнатIан вишдалай пара йисар,
Абрун къимет садрани агъуз жедач!

Азадвилихъ магьрум хьана уьмуьрда,
«Фана дуьнья» гьа фанад яз амукьнай,
Халкьдин гьевес хкажна гьа девирда,
Азадвилин шагьвар рикIихъ галукьнай.

Ахварикай хукудна на инсанар,
Къуват гана зайиф хьанвай рикIериз,
Ви шиирар хьанава чаз дарманар,
«Эквер хкай» къе лезгидин вилериз.

Къе зи халкьдиз авачтIани къулайвал,
Лезгид рикIе азадвилин звар ава,
Халкьдин шаир Ханбичеди лагьайвал,
«Чал Эминан халкь лугьудай тIвар ала!»
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ПЕТР КАРЛОВИЧ УСЛАРА КIВАТIАЙ ЛЕЗГИ МАХАР

(Эвел 3-лагьай нумрада ганва)

Хатай-Хутай вилаятдин пачагь-
дихъ гьар са жуьре майваяр авай 
хъсан багъ авай кьван. Са багъ-
манчидилай гъейри гьич са касни и 
багъда къекъведачир, амма Фалфа-
раш-Ахун тIвар алай сикI и багъдик 
кткана, гьар са  чIавуз къвез вичиз 
емишар нез хъфида.

Къаркай са къуз багъманчи 
килигайтIа, вичин багъда нич-
хирдин гелер ава. Идани им кьуна 
кIанда лагьана фикирна, багъда ра-
кьар къяна, ракьарин кьулал са тике 
тум кутIунна.

Са къуз сикI атана багъда къекъ-
ведайла, идаз тумунин тике акуна. 
Им гзаф шад хьана. Аллагьдиз шу-
кур хьуй, гила зи бахт ахъа жезва ла-
гьана идаз тум нез кIанзавай. Амма 
ида вичи-вичиз лагьана: «Эй, Фал-
фараш-Ахун, ваз ктабрай акуна хьи, 
темягьди итимдин кьилел бала гъи-
да лугьуз. Белки, тум инал ваз амал 
ийиз багъманчиди эцигна жеди». 
КьуЛухъди хьана акъвазна ида фи-
кирна: «Кьегьалдиз баладихъай 
кичIе жеч, и тум Аллагьди заз гайи 
нямет я, за им тIуьн тавуна тач». 
Тумунив агатиз кIанзавай ида мад 
вичи-вичиз лагьана: «сабур тавуна 
за икI ахмакьвал авуртIа, къиямат-
дин къалди халкьари чпин арада зун 
мисалдик кутаз лугьуда: вун флан 
сикI хьиз ахмакь хьанвани? Хъсан 
кар ам я хьи, за са ахмакь жагъур-
на адаз лугьуда: заз са тум авай чка 
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акуна, ша чун фин, са пай заз хьуй, 
са пай ваз. За ам галаз хтана и тум 
адаз къалурда. Эгер амал адан кьи-
лиз хьайитIа, тум кьилди заз жеда, 
эгер амал авачиз хьайитIа, адани за 
уртах яз неда».

Вичиз ахьтин ахмакь вуж жагъ-
уй лугьуз фикир ийидайла, сикIрен 
рикIел хтана: идан буба Палагьмад-
Ахун са къуз ктабдиз килигдайла, 
адаз ктабдай акунай хьи, гзаф яргъи, 
вилер цIару, чуру расу, сарар кье-
ри кас ахмакь жеда лугьуз. Палагь-
мад–Ахундик и лишанар вири квай 
кьван. И гафар кхьей касдикай хъел 
атана ида ктабдай и гафар чIурна. 
Мад им ктабдиз килигзавайла идаз 
акуна, са гъутавайдалай артух чуру 
яргъивун хъсан туш лугьуз. Амма 
идан вичин чуру гзаф яргъидай 
кьван. Идани чуру гъута кьуна, ар-
тухдак цIай кяна. ЦIай куькIуьнна 
атана гъутухъ агакьна, гъуд кайила, 
ида чуру гъутай ахъайна. Ахъаяй-
ла, идан чуру вири алугна. Алугай-
ла, ида фикирна, эгер зун ахмакь 
туширтIа, за зи чурудик цIай кяда-
чир лагьана, вичи ктабдай чIурай 
гафар аниз кхьин хъувуна. И кар 
Фалфараш-Ахундин рикIел хтайла, 
гьа и лишанар квай сад жагъурда 
лагьана им тумунихъ вил галамаз 
багъдай экъечIна.

Фена ина-ана къекъвезвайла, 
идал и лишанар квай са жанавур 
гьалтна. Ида жанавурдиз салам гай-
ила, жанавурди идавай жузуна:

– Вун гьинвайди я?
Ида жаваб гана:
– Валлагь, рекьидайла заз зи бу-

бади веси авуна, вич кьейила флан 
лишанар квай са касдиз къуллугъ 
ая, чан хва, лагьана. А къалай къе-
нин къал къведалди зун къекъвезва, 
бубади лагьай лишанар квай вун зал 
къе гьалтна. Эгер на кьабулайтIа, 
амай уьмуьрда намуслудаказ ваз 
къуллугъ ийиз кIанзава заз.
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– Аллагьди рагьмет авурай Па-
лагьмед-Ахундиз, – лагьана жана-
вурди. – Заз ван хьанай, ам акьул-
лу кас я лугьуз, дугъриданни гьакI 
тир кьван. Хъсан я, чан хва, эгер 
вун зи кьилив акъвазайтIа, ви буба-
дин гьуьрметдай вазни завай жедай 
кьван гьуьрмет авуна за вун хуьда.

СикI идан кьилив акъвазна. Са 
кьвед-пуд югъ хьайила, ада жана-
вурдиз лагьана:

– Заз са куьк тум авай чка акуна, 
агъа, эгер ваз кIандатIа, за ваз къа-
лурин.

– Фена жуваз тIуьна тур, – лагьа-
на жанавурди.

– Валлагь, агъа, гила чи, сикIерин, 
сив хуьнин равз я, за сив хуьзва.

– АкI ятIа ша, чун фин.

СикIре им дуьз пачагьдин бахча-
диз тухвана, ракьарал кутIуннавай 
тумунин тике къалурна. Тум нез 
кIанзавай жанавур виликди хьай-
ила, идан вилик квай кьве кIвачни 
ракьара гьатна. Ракьар кIватайла, 
тумунин тике са къерехдиз гадар 
хьана. СикIре фена тум недайла, жа-
навурди идаз лагьана:

– Я кьей хва, на сив хуьзвалдачир-
ни?

– СикIре цавуз килигна лагьана:
– За сив хуьзвай, гила заз варз 

акуна, зи сив хкатна, гьахьняй за и 
тум незва.

Са герендилай багъманчи атайтIа, 
вичин ракьара жанавур гьатнава. 
Идани са лаш къачуна, жанавур га-
тана-гатана кьена туна.

СикIрез са ктаб жагъана кьван. 
Им и ктаб ахъайна ацукьнавай-
ла жанавурдиз акуна. жанавурди 
идавай жузуна:

– А ви вилик квайди вуч я?
– Им зи ктаб я.
– Ваз кIелиз чидани?
– Вагь, им вуч гаф я? Захъ 

яхцIур сухта ава, къанни цIуд 
йис я за сухтайриз тарс гуз.

– АкI ятIа, на зи аялризни тарс 
гана кIанда.

– Гзаф хъсан жеда, – лагьана 
сикIре.

Жанавурди вичин аялар гъа-
на, сикIрел тапшурмишна. Ида 
сикIревай жузуна:

– Квез кIани-такIан авани?
– Заз кIандайди ви сагъвал я, 
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жаваб гана сикIре, – амма ви аялриз 
кIуртар авун патал са тIимил кIелерин 
хъицикьар кIан жеда.

Жанавурди фикирна, эгер хъици-
кьар тухвайтIа, им айиб кар я лагьа-
на. Идани са къанни цIуд кIел сикIрен 
кIвализ тухвана. СикIре идаз лагьана:

– Мад вун гатфаралди атун герек 
туш.

Жанавур архайин хьана хъфена. 
СикIрени эвел жанавурдин аялар 
тIуьна, ахпа башламишна йикъа са 
кIел нез.

Гатфар хьайила, жанавур вичин 
аялрал кьил чIугваз сикIрен кIвализ  
фена. Ида сикIревай жузуна:

– Зи аялар гьинва?
– Къе жуьмя югъ яз акуна сухтаяр 

сейрдиз фенва. Къе ваз аялар аквач, 
вун пака ша абур акваз.

Жанавур хъфейла сикIрез чир хьа-

на, вич жанавурди рекьидай чIал. 
Имни инай экъечIна, фена са регъве 
акъвазна. Жанавур пака къуз сикIрен 
кIвализ фена, килигайтIа, кIвале кас-
ни амая. Идаз чир хьана вичиз сикIре 
амал авур чIал. Хъел атана им гьатна 
сикIрехъ къекъвез. Идаз сикI регъве 
жагъана. Им сикIрел тепилмиш хьан-
маз, сикIре идаз лагьана:

– Я стха, на зун куьз рекьида, зи тах-
сир вуч я?

– Ви кьилив гвай зи аялар гьинва?
– Вуч аялар?
– Зи аялар за ви кьилив кIелиз гъа-

начирни?
– Вагь, кIел авун гьинай, зун гьи-

най? Зи ата-бубадин пеше и регъуьз 
къуллугъ авун тир, зи бубани и регъве 
кьена, къад йис я зунни и регъве аваз.

Жанавурди идаз лагьана:
– АкI ятIа, на зазни регъуьхбанвал 

чира тIун.
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– Чирда ман. На на зазни регъуьн 
къванцик ви кьил кутур, за ваз регъ-
уьн тегьерар къалурин.

Жанавур регъуьн къванцик кьил 
кутуна акъвазна. СикIрени фена 
регъуьхъ яд агалдарна. Регъв элкъ-
венмаз, жанавурдин кьилин хамар 
алаж хьана.

СикIни катна фена са кIунтIал 
куткунар храз акъвазна. Жанавур 
регъвяй экъечIна, ина-ана къекъве-
на, килигайтIа, сикI кIунтIал алаз-
ва. Имни тепилмиш хьана сикIрел 
фидайла, ада лагьана:

– Я чан стха, на зун куьз 
рекьида, зи тахсир вуч я?

– Гьарамзада, зи аялар тIуьрди 
бес тахьана зи кьилни регъуьк ку-
туна, мад гила зун алцурардалда 
гьа вичи

– Я чан стха, ам зун тушир, зи 

ата-бубадин пеше и кIунтIал 
куткунар хурун тир. 

Жанавур чIалахъ хьана, ида 
сикIрез лагьана:

– АкI ятIа, на зазни куткунар 
храз чира тIун.

– Чирда ман. Ша, вун и куткун-
дин къенез гьахьа, за хран, на ки-
лигиз рикIел хуьх.

Жанавур куткундиз гьахьна. 
СикIре куткун храна куьтягьна-
маз, кьве кьилни кIевирна кут-

кун гуьнедай агъуз авадарна. И 
гуьнедин кIане хипер гваз чуба-
нар авай кьван. СикIре гьарай-
на:

– Я чубанар, инай къвезвай 
куткунда куь хипер недай душ-
ман ава!

Чубанар килигайтIа, куткун-
да жанавур ава. Ибуруни им га-
тана-гатана кьена.
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Яру хьана, некьи хьиз,
Сегьердин хъуькъвер,
Ал ракъинин ажайиб
Галукьна эквер.
Аламатдин югъ я къе –
Виринра нурар:
Ял ягъир чIав-бахт ганва
ШуркIунтIдиз, дустар!

Ингье незва рехида,
Чранвай газар.
Рекье гьатда чун вири,
Галайнихъ чIурар.
Неда-хъвадай затIарай
АцIанва къапар:
Ял ягъир чIав-бахт ганва
ШуркIунтIдиз, дустар!

(Эвел 3-лагьай нумрада ганва)
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Зарб луварри-кIекерин
Гатазва къвалар,
Кеф чIугвазва къазари,
Авайна ятар.
Кьулухъ тазва, таниш тир,
За гьаятни вар:
Ял ягъир чIав-бахт ганва
ШуркIунтIдиз дустар!

Аквазва заз булутар,
Памебагдиз ухшар.
КIватIзава за, ял галай,
Цуькверин кIунчIар.
Ракъинини Ватандал
Хъичезва  нурар:
Ял ягъир чIав-бахт ганва
ШуркIунтIдиз, дустар!

Къацу чIурал манидин
ЭкIяда ялав.
Рагъдандихъай бадедин
Хъфида патав.
Зи сагьиб заз багьа я –
Авач гьич кьадар:
Ял ягъир чIав-бахт ганва
ШуркIунтIдиз, дустар!

(КьатI ама)
Урус чIалай туржума авурди 

З.Къафланов я.
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Зи тIвар Рагьим я. Амма вири-
да мектебда заз Кьам лугьузва. Ам 
зи лакIаб хьанва. Дуьз лагьайтIа 
лакIабар чи классда чIехи паялрал 
ала. Амма зун зи лакIабдал рази 
туш. Захъ галаз са суьреда ацукьна-
вай Саидаз вирида профессор лугьуз-
ва. Ам отличник я, гьихьтин суал-
диз хьайитIани жаваб гуда. Чидач а 
чирвилер ада мус къачузватIа. Гила 
заз Кьам вучиз лугьузватIа ахъай-
ни. Накь чи бахтуни гъана, эхирим-
жи тарс хьанач. Лезги тарсар гузвай 
Фаизат муаллим азарлу хьана, чун 
са сятинин вилик кIвалериз хъфена. 
Хтана зун кIвализ. КIвалени бахту-
нал туьш хьана. КIвале касни ава-
чир. Им икана жедай кар тир. Экуь-
нахъ мектебдиз фидайла ихьтин 
бахтлу югъ жеда лагьана за фикир-
навачир.

РакIарал аламаз сифтени сифте за 
портфель зи вил хкIан тийир хьтин 
са пипIез гадарна. Гила зун жуван 
къайгъуйрал машгъул жеда Абур-
ни лагьайтIа захъ гьамиша хьиз са 
хара хьанвай.

Сифтени-сифте кIвализ кас хкве-
далди телевизор кутуна, диван-
дал ярх хьана. Къаткай чкадал зи 
рикIел «Вахт вацI хьиз акъвазун 
тийижир затI я, вахтунив кьенятдив 
эгечIун герек я лагьай дахдин несият 
рикIел хтана. Къарагъна, пакадин 
тарсар гьазурна кIанзавай. Амма 
ихьтин хелвет вахт жуван рикIиз 
кIандайвал ишлемишун пис кар же-
дани кьван. Тарсарни гьазуриз зун 
са кубут туш хьи. ИкI фикирна, за 

магнитофон кутуна, япарал «науш-
никар» гьалдна ва мад дивандал яр-
гъи хъхьана. РикI алай макьамри су-
старай заз вахт гьикI фенатIани чир 
хьанач. Кьил хкажайла, заз кIвалин 
цлал дидеди еке гьарфаралди кхье-
на алкIурнавай «Режим дня» гафар 
акуна. ам и мукьвара зи дневникда 
математикадин тарсарай заз янавай 
кьведар акурла алкIурнавайди тир: 
мус къарагъда, мус тарсар гьазур-
ла, мус бадедиз куьмекар гуда ва гьа 
икI са виш везифа. Гьар вил хкIурла 
и «Режимди» зи зегьле тухузвай. Зи 
дуст Агьмедни гьа зун хьтин режим-
да тунвай.
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– Яда, – лагьана заз Агьмеда, – вун 
акьуллу гада хьиз аквада, ви келле-
ди кIвалахзавачни? Вун а «Режим-
дин» гъиляй ажуз вучиз хьанва? Са 
чар я ман цлал алкIурнавай. Жуван 
нервияр хуьх. КIвализ хтанмазди 
а чарчин чин пад цлахъ элкъуьрна 
тур. Ваз салам – счет тамам.

– Дидеди гьар иянихъ за гьялна-
вай примерар, задачаяр ахтармиш-
зава.

– Яда за ваз гьикьван меслятар къа-
лурин. Ви кьили гьич кIвалахзавач, 
дуст кас. Ви суьредихъ ацукьнавай 
«профессордик» ви гаф акатдани, 
куь алакъаяр гьихьтинбур я?

– Алакъаяр писбур туш. Меслят 
вуч ятIа лагь.

– Меслят ихьтинди я. А Саид къе-
ни гада хьиз аквада, вични отличник 

я. Вуна адан къвалак «къарпузар ку-
туна», задачаяр, сочиненияр гьада-
вай кхьихь, адан патай къени карни 
жеда, вазни са футбол къугъвадай 
вахтни амукьда. Имни ваз кьвед ла-
гьай меслят.

И меслятар заз гзаф бегенмиш хьа-
на. Саидани артух гьуьжетар тийиз 
зав вичи гьялай задачаяр вугуз хьа-
на. Гьа икI бегьем са варз кьван алат-
на. Зи дневникда математикадай 4-5 
акур дидени гзаф разизвай, югъди 
кIинтI-лаш, футбол къугъваз тунни 
кефина авай. Амма гьамиша хьиз 
бахтлу йикъар яргъал фенач. Муал-
лимди къиметар эцигнавай тетра-
дар пай хъувурла. Саидаз «хорошо» 
гьадавай кхьей заз «отлично» яна-
вай. Саидан чин къекъифна, амма 
тарс куьтягь жедалди ада чуькьнач. 
КIвализ хкведай рекье Саида заз лу-
гьуда.

– Рагьим, зун ви вилик батIул я, 
дуст, вуна зи тахсирдилай гъил къа-
чу.

– Вуч батIул, вуч тахсир, Саид? Зун 
валай гзаф рази я. Вуна заз гьакьван 
куьмекар гузва.

– Ваъ, Рагьим, – лагьана Саида. 
Ам куьмек туш. Ам зиян я за ваз гай-
иди. Сифте зазни ам къени кар хьиз 
акунай, амма нетижада…

– Нетижада, нетижада… ваз заз 
язавай къиметар гьайиф къвезвани, 
зун валай гзаф рази я, дидедини заз 
гъуьнтI гузвач. Пис низ жезва?

– Ваз жезва, Рагьим, ваз. Вун 
михьиз хкатзава, вуна ви кьилив 
кIвалахиз тазвач. Эхирни, жуван 
тарсар жува гьазура, мад зи тапан 
куьмекдал вил жемир.

ИкI лагьана, «профессор» Саид йи-
гин камаралди, зунни куьчедал туна, 
хьфена. Заз лагаьйтIа Саидакай пис 
хъел атанвай. Вичелай алакьдай 
хъсанвал ийиз гьайиф къвезвайдаз 
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на дуст гьикI лугьуда? Курпашман 
яз зун кIвализ хтана. Гила вучрай? 
Задачайрал алгъана кьил тIардани? 
ГьакIан кар я. Заз сифтедлай къа-
стулан кIевивал хас туш. Гзаф фа-
гьум-фикирна пакадин юкъуз зун 
мад Саид алакьариз алахъна.

– Саид, им види дуст патал хаин-
вал жезва.

– Хаинвал за ви паталай задача-
яр гьялдайла жезвай. АкI яргъал 
фенайтIа вун лезги мисалда лугьу-
дайвал «Гьажидин канаб хьиз» хкат-
дай. Вахт амаз дуьз рекеьл элячI. 
Жув зегьмет чIугваз вердишара.

  Пис хъел атана заз мад сефер. Ки-
лиг садра, отличник я лугьуз ида вич 
гьикI кьацIал эцигзаватIа аку.

КIвализ хтана, фу тIуьна зун эн-
гел тавуна тарсарихъ ацукьна. Та-
рихдин тарс заз гьа садра кIелун 
бес хьана. А тарсунал зи гьамиша 
рикI алайди я. Географидайни за 
фад кьил акъудна. Мад атана ма-
тематикадал агакьна. Заз меслят 
къалурайвал, къастунал кIеви хьу-
ни са куьмекни ганач. Зи къасутнин 
кIевивал маса патахъ элкъвена. За 
телефондин трубка хкажна мад Саи-
даз зенгяна.

– Мад са сеферда, эхиримжи се-
ферда зун кIевяй акъуд, дуст. И за-
дача лугьудай зегьримар сакIани 
гьялиз жезвач.

Чи рахунар яргъал фена. Эхирни 
Саид мад сеферда заз куьмек тунал 
рази хьана.

– Де кхьихь, – лагьана ада. – Им 
дугъриданни эхиримжи сефер же-
дайди зун гъавурда агъунва.

Зун рази хьана. Амма за зак фи-
кирна. «Аниз чун ахпа килигда. 
Исятда рекьел гъанатIа, за вун мад 
сефердани алакьарда. Пакадин 
юкъуз математикадин муаллимди 
задача гьялайбуру гъилер хкаж ла-
гьайла, зани гъил хкажна.

– Молодец, Рагьим, – лагьана му-
аллимди, алахъайла жезва гьа ва-
вай. Де, къала тетрадь. За муаллим-
див тетрадь вугана, рикIяй дидени 
баде залай гьикI рази жедатIа лугьуз 
шадвалзавай. Садлагьана муаллим-
дин чин чIур хьана. Ада чIуькьни 
тавуна тетрадь зав вахкана. Вири 
заз килигиз къвазнавай. Ийир-тий-
ир хьана амукьдавай за жуван кьам 
чухваз башламишна.

Тарсарлай кьулухъ за Саидавай:
– Ана гьикI хьанай яда, ваз «от-

лично» заз мад «кьвед» вучиз хьана?
– За ваз эсер хьуй лагьана гайи 

«гьапур-чапур» «куьмекдин» гъа-
вурдани вун акьунач. За ваз кар 
кьурдини ваз чир хьанач. Вун къам 
чухваз амукьна.

И дуьшуьшдилай кьулухъ заз 
классда садани Рагьим хълагьза-
мач, зи тIвар Кьам хьанва. Вучин, 
жуван кьисмет я ман.
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– Я, Селми, – лагьана дидеди, къе заз 
дердияр гзаф ава, чан руш. Гьа гила мад 
Айханум хала акъатун мумкин я. Къу-
лал буран йигазвайди чир хьайитIа, мад 
ам къарагъ хъийизмайди туш. Вуна адаз 
«чи къулал алайди буран я» – лугьуз та-
хьуй.

– Хьурай, чан диде, – жаваб гана 
Селмиди. Диде кьурак эвичIиз, къецел 
физ-хквез вичин кардик хьана. Селми 
лагьайтIа, накь амаз нинийриз булуш-
каяр санал цвада лагьана киьрар хьан-
вай юлдаш Нигерни рикIелай фена, 
Айханум халадал вил алаз акъвазна. 
Са акъван вахт алатнач, Айханум хала 
атана акъатна. Ам ракIарай гьахь-
намазди Селмиди, тадиз адан вилик 
экъечIна, лагьана.

– Айханум хала, чи къулал алайди 
буран туш гьа!

– Туш жеди, чан бала, – лагьана, си-
вел алай хъвер декьикьада квахьай 
Айханум хала, элкъвена кIваляй 
экъечIна. Гьа и арада къецелай хтай 
дидени  кIвализ гьахьзавай. Агьва-
латдин гъавурда акьур дидедиз 
вуч ийидатIа, вуч лугьудатIа 
чизмачир. Яраб вуч авун ла-
зим тиртIа?
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Гатун юкъуз чими ракъиник 
ацукьнавайла, ял язавайла япал 
шуькIуь сесиналди вичин писпи 
ягъиз атана инсандин кьецIил чка-
дал мичек ацукьда. Адет яз адан 
мизмиз гьиссайда ам лапIашдалди 
яна рекьида. Мичек кьейи чкадал 
са гъвечIи яру тIвех, жизви вили 
кьатIудай ивидин стIал аламукьда. 
Дуьз лагьайтIа им са гъвечIи женги-
на лап хаталу душмандал гъалибвал 
къачун я. Куьз лагьайтIа мичIекри 
югъ-йиф талгьуз чи япай акъудзава, 
чи нервийрал къугъвазва, кIасзава, 
иви хъвазва, чи хамуна квал тазва.

Амма и гъвечIи къулайсузвиле-
ралди куьтягь жезвач. МичIекри 
лув гуз, им ам кIасиз, мизимзрал-
ди цIаяр къведай, къиздирмадин ва 
маса азарар чукIурзава. Лугьуда хьи 
мичIекри дуьньядал сифте импери-
яр, гьукуматар хьайи грекрин. Рума-
вийрин вилаятар чкIуруникни пай 
кутунва; хейлин цIийи чилер, чка-
яр ачухай сиягьатчийрин кьилизни 
яд чимийна. МичIекар себеб яз лап 
чими уьлквейра чпин бинеяр тIимил 
кутаз хьана. Амма югъ-къандавай 
илим вилик фена, инсандиз а аза-
рихъ галаз дяве тухуз чир хьана.

Алимри лугьузвайвал иви хъва-
дай мичIекар анжах дишибур я. Эр-
кек мичIекри векьер-кьаларин, гьар 
жуьре набататрин миже хъвадалда. 
Ажеб хьана гена гьакI кьванни хьай-
иди. Диши мичIекри лагьайтIа ха-
муниз вичин мизмиз сухайла жезвай 

гъвечIи тIуьквендиз вичин  беден-
дик квай кьетIен жуьредин са стIал 
цазва. А стIал цайила мичIекдиз 
гъвечIи тIуьквендай иви хъваз ре-
гьят жезва.

Куь рикIел аламатIа, мичIекди 
кIасай чка ква жеда. А квал гьа 
стIалдивай я. Лугьуда хьи, эгер вичи 
цайи стIалдихъ галаз иви хъваз 
агакь тавур мичIек кьейитIа, ада 
кIасай чка геждалди яруз, квал кваз 
амукьда.

Вич гъвечIиз акваз, мичIекдик 
гьахьтин аламатар ква.
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Инсанризни гьайванризни кьел 
кIан хьун тIебиатдин сир я. Инсан-
ди кьел ишлемишиз агъзур йисар 
жезва. Дегь заманда Мексика тIвар 
алай гьукуматда Аллагьди чеб кье-
левай магьрум яз тун тавурай лугьуз 
Аллагьдиз садакьа яз гьар йисуз са 
гуьзел руш къурбанд ийиз хьанал-
дай. Мадни лугьуда хьи, дустагъда 
авай касдиз са кьадар вахтунда кьел 
квачир тIуьн гуз хьайитIа, ам дели 
жедалда.

Чи беденра кьелен яд къекъвез-
ва. Яваш-яваш ам гагь гьекь яз, гагь 
шел яз ва маса рекьерай хкатзава. 
Хкатай кьадар кьел чи бедендиз 
хтунни чарасуз я.

Чилин винел виридалайни гзаф 
кьел гьуьлуьн ва океанрин цик ква. 
Кьураматрал адан кьадар хейлин 
тIимил я, гьамни марфари, селлери 
гьуьлериз, океандиз хутахзава.

Гьайванрикай рахайтIа, абур дегь 
вахтунда гьуьле яшамиш жезвай 
агьалияр тир. Абрун беденда ивидин 
чкадал къекъвезвайди гьуьлуьн яд 
тир. Чилел экъечIайла я гьуьлуьн 
набататрай хьиз, я гьуьлуьн церай 
хьиз бегьем кьел абуруз жагъанач. 
Гьавиляй абур кьелел къанихдиз те-
пилмиш жезва.

Вягьши гьайванар лагьайтIа 
масакIа я. Абуру садбуру масадбур 
недайла, а якIук бес кьадар кьел 
жезва, артухан кьел герек къвезвач.
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* * *
Ануш, Ануш,
Ризин калуш,
Патахъ кьве кIвач
Хьана аруш.
ТIушунмир на
Югъди кьаруш,
ЭчIягъа кьеб,
Я гада – руш.
***
Чинал тIветIел алай Цми,
ЧIехи бапIах алай Цми,
БапIахдикай вил къалура,
ЧIар алачир кьил къалура.

* * *   
Гафунал кIеви я МетI,
Кьвед я рикI алай къимет.
Куьчебасан жемир, МетI,
Вилер чуькьвез шемир, МетI.
Тарсар кIелиз ацукь, ша,
Ваз дневникдин язух ша.

* * *
Жагъунра кьил эцямир,
Ксай кацик кецямир.
Бедрягь жемир, Гьасан вун,
Вун дана туш, инсан я.
Кьилел кIерец ацукьна,
Дидедин кIар галукьна.

* * *
Магьи, Магьи, Магьи руш,
Лагь бадедиз мани руш,
Кифер кьифрен тумар я,
Мани адан гьунар я.
Манидик кекяйзава,
Псиди хьиз «мявзава».

* * *
КIир къалуриз хъуьрезва
КьепIинавай Пери руш.
РикI алай руш гъуьлезрал,
ТIвар хканвай сейли руш.
КьепIин тарцел гъил ала.
Вал хзандин вил ала.

* * *
Рахадайла верг жеда,
Къуршахра Мус хъикьиф я.
Кьинер кьурла мерд жеда,
Тарсара Мус са кьиф я.
Зурзада Мус – «кIубанди»
Руьгь аватна дабандиз.
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***
Са гьафтени алатнач,
БатIришри тIиш ахъайна.
Шагьпаз руьгьдай аватнач,
Тухузва вич агъайна.
Чемпион я мягьледин,
Къал къачунва киседи.
Дахди гьунар саймишна –
ЦIийи кедар багъишна.

***
Сес къалурдиз шеда хва,
Вакай Тарлан жеда, хва.

Шаир жеда Эмин хьиз,
Машгьур ашукь Шприн хьиз.
КIани пеше хкягъа,
Ачуха туьд, кекягъа.

***
Шаирди куь къилихар,
Тарифарни синихар
Къалурзава сенят яз,
Хийир-дуьа ният яз,
Хьун кIанзава куьн  дуьзбур,
ЧIехи хьухь, чи азизбур.

***
Сад лагьай классдиз физ гьазур 

жезвай Мурад, са еке кацни къужах-
да аваз, куьчедай кIвализ хуьквезва.

– За чаз пси гъана, бах! – шаддиз 
лугьузва ада.

– Ву-у-у, я чан бала, чна псидикай 
вучда? Чи кIвале кьифер авач хьи?! 
– тIуб сарарик кьазва Мурадан бах-
ди, мягьтел хьанваз.

– Кац хьанани, кьифер жагъида, 
бах, ваз къайгъу жемир. Абур за зи 
дуст Селимавай гъида. Абурун гъуьр 
авай кIвале кьифер ракьари кьаз-
вайди я. Гьабур гъиз, гуда за чи пси-
диз!

***
Школадай хтай сифте сеферда сад 

лагьай классдиз кIелиз фейи Мура-
даз дахди суал гузва:

– Гьан, гьикI я, чан хва, школа бе-
генмиш хьанани ваз?

– Са акьван ваъ, – къуьнер агаж-
на, чин цуру авуна Мурада.

– Вучиз?
– Школа майдандин и кьиле эциг-

нава, захутI-атIа кьиле. Малимди-
вай ихтияр къачуна, аниз фидайла, 
дакIаррай виридаз аквазва.

– Ваз гьикI хьана кIанзава, чан 
хва?

– Школа майдандин а кьилиз акъ-
удна, захутI – и кьилиз! – викIегьдиз 
жаваб гана Мурада.

***
Кьвед лагьай тарс куьтягь хьайи-

ла. КIватIи-КIватIаша муаллимдиз 
лагьана:

– Я муаллим, зи сас тIазва-е.
– Сас? Ахъая кван сив.
КIватIи-КIватIаша, сив ахъайна, 

вичин вири лацу живер хьиз акваз-
вай сарар къалурна.

– Гьи сас я? – хабар кьуна муал-
лимди.

– Чидач, – лагьана ада, – зи 
рикIелай бахдивай хабар кьаз алат-
на. Ада гьакI «сас тIазва» лагь, чан 
хва, лагьанай.

– Вучиз?
– Бес данаяр хуьдай нубат къе 

чиди тушни?

***
КIватIи-КIватIашан чIехи стхади 

ксанвай вахаз тунвай кьве ичини-
кай сад тIуьна.

– Вуна ам вучиз тIуьна? – хабар 
кьуна ада стхадивай. 

– Зун ягъалмиш хьана, стха чан, 
– гьайиф чIугвазвай саягъда жаваб 
гана стхади. – Минет я, вуна дидедиз 
а ич тIуьрди зун я лугьумир.

КIватIи-кIватIашаз стхадин язух 
атана. Ада диде багъдай хтайла, ла-
гьана:

– Я де, вахаз тур ичерикай са ич 
тIуьрди Селим туш-е.
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Табасаран халкьдин рикI алай 
шаир, гьикаятчи ва таржумачи 
Шагьвелед Ибрагьимович Шагьмар-
данов 1948-йисан 20-апрелиз Хив 
райондин Яргилрин хуьре уьмуьр-
дин къужахдиз атана.

Ада – табасаранрикай сад ла-
гьайди яз – Дербентдин педу-
чилище акьалтIарна, Москвада 
А.М.Горькийдин тIварунихъ галай 
литературный институтда вичин 
чирвилер, дуьнья аннамишунин те-
гьер деринарна ва гегьеншарна.

Советрин Армиядин жергейра 
гьакъисагъвилелди къуллугъна хта-
на, вич ялавлу гьиссери, къизгъин 
фикирри датIана эдебиятдин, меде-
ниятдин сирлу алемдиз галчIурзавай 
жегьил муаллимди, жегьил шаир-
писателди, багъри районда муал-
лимвилин, мухбирвилин жавабдар 
везифаяр тамамарзава. Са тIимил 
йисарлай, Магьачкъаладиз А.Тахо-
Годидидин тIварунихъ галай инсти-
тутдиз илимдин къуллугъдал хквез-
ва. 

Ина кIвалах ийиз, адал Дагъустан-
дин писателрин  Союзди табасаран  
секциядин регьбервални тапшур-

мишзава. Алхани (саки пенсиядиз 
фидалди) ам аялар патал табасаран 
чIалал чап жезвай «ППАЗИ» жур-
налдин кьиле акъвазнава.

1990-йисалай СССР-дин пи-
сателрин Союздин член тир 
Ш.Шагьмарданован къелемдикай 
хейлин шиирринни гьикаятрин кта-
бар хкатнава. Абур, чIехибуруз хьиз, 
аялризни талукьбур я. Чкадин кри-
тикри, кIелзавайбурун дестейри, чи 
гьуьрметлу юбилярдин гьар са цIийи 
ктаб, са кьилдин вакъиа хьиз кьабул-
зава. Идан себебни адахъ, пешекар 
писателдихъ хьиз, вичин кхьинрин 
хсуси алем, чарадаз мукьва, ухшар 
тушир хатIунин къайда, рехъ хьун я. 
И карди ам хайи халкьдиз генанани 
кIанарзава. ИкI туширтIа, адан хей-
лин чIалар ажайиб, манийриз элкъ-
вена, табасаран халкьдин рикIел 
жедачир.

«Кард» журналдин редакцияди 
куь тIварунихъай, играми балаяр, 
Шагьвелед бубадиз вичин 70 йис та-
мам хьунин пар квай юбилей рикIин 
сиркьидай мубаракзава.

Къуй вич, сагъвилинни илгьам-
дин шивцел алаз, датIана кардик 
кваз хьурай! Амин.
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Шагьвелед Шагьмарданов 

***
Зи дакIардихъ шехьзава цав,
Сефилиз мад зи сефил кIвал.
Хажалатди халича зав
Храз тазва, артухиз тIал.

Белки, цаву гъамлу дакIар
Гатазва са делил аваз:
КIанзава жед ийиз са кар,
Шаддай зи рикI сефил авай.

Амма адан стIалри къвез
Гьерекат кваз гатазва рикI.
Дердинал дерт-гъам аруш жез,
Гена пара дакIвазва рикI.

Я тахьайтIа, зи рикI акваз
Субайвилин есир хьанвай,
ЛугьузватIа марфади заз:
«Ви шадвилин эхир хьанвач…»

Зи дакIардихъ шехьзава цав,
Сефилиз мад зи сефил кIвал.
Хажалатди халича зав
Храз тазва, артухиз тIал.

***
Чуьнгуьрдин симер хьиз,
ЭкIя хьанва чилелай
Ракьун рельсер.
Симерай
Ашукьдин гъилер хьиз,
«Дагъустандин» чархар
Катзава рельсерай.
Патан са сес,
Гаф галачиз, 
Чархари шад лугьузва мани:
«Вилик – Москва!
Ая тади!
Ая тади!..»

***
Аял чIавуз кIвачеллачиз фидай зун,
Багъри чилел жуван бицIи гелер таз.
Яшлубурун рехивили, вилер кьаз,
Мукьвал-мукьвал пехил хьунал 

гъидай зун.

КьунватIани зи кьил лацу маргъалди,
Дамахдин гар акьазвач зи цIвелера.
Зун, пехил яз, къекъвезва къе гелера,
Хайи чилел тазвай бицIи аялри.
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Хуьруьн патав,
Вирел гъвечIи,
Физва йифди
Хъиперин шад опера.
Чанлу алем,
Жанлу алем
Адаз вилиз кIвачин хьана.
Абрун кIвачел элкъвезва йиф,
Гарал вегьез дамахлу киф.
Векьер,
Кьалар,
Нахширар –
Вири,
Операдиз яб гуз, секин хьанва.
Гъетер мадни эркин хьанва.
Чнани –
Зани зи дидеди –
Хъиперин ванциз –
Аламатдиз дуьнедин

Айвандикай яб гузва кIвалин.
Тамашачийрин залда
Секин я, секин.
Яргъавайдавни,
Хкажиз гуьгьуьл,
Зарлу ийиз чан,
Агакьзава ван.
АцIай вацра –
Элкъвей сегьне –
АцIурнава ишигъдай къе.
Опера физва,
Физва йифди.
Солистри –
Кеспи чидай артистри –
Сада садалай лугьузва хъсан…
– Квелди, диде,
АкъваздатIа опера къе,
Ван кутунвай дередик?
– Ракъар жеда, чан хва! –
Жаваб гана дидеди.

Зулун гару – каци расу,
Пешиникай тарцин цIару,

Кьифрекай хьиз – тум худдавай –
Вичиз кефер хкудзава.

Акъудзава гагь ам цавуз,
Гагь гьалчзава чилел, пац гуз.

Гагь къаткизва ам чиг векьел.
Эцинга пеш вичин пелел.

Гагь, тум кьуна, ялзава ам,
Верчре хъурт хьиз, чалзава ам.

Гагь пацарив ягъиз вичин,
ТIвек-тIвекзава язухдин чин.

Гагь алкIана чилин хурал,
Гуьзлемишда пешинин гьал:

Юзун бес я – хкадарда,
ЦIай я, вири какадардай!

Мукъаятвал, язух атун
РикIелламач стIу гарун.

Ван жезвач къе адаз кушкуш
Тек пешинин, чан хьанвай буш.

Агь, зул, агь, зул… Низ ятIа вун
Тамаша я, низ ятIа – кун…

Табасаран чIвалай. Таржума авур-
ди Зульфикъар Къафланов я.
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***
Къене гьарфар авай афар
Гьарфарикай жезва гафар?

***
Лацу чIурал чIулав къацар.

***
Пуд варз жеда хъуьтIуьхъ галаз къур-

шахда,
Ахпа къведа цуьквер аваз къужахда.

***
КIвалин булах, гьуьрмет хуьдай яша-

рин,
Къуьнуьхъ жеда сусаринни рушарин.

***
КIатIар ацIай гваз къведайди бегье-

рар,
Ам атайла артух жеда бегьерар.

***
Лацу личек алай чIавуз
ЦIилерикай зар жеда,
ЧIулав личек галай чIавуз
Къирме жеда, хар жеда.

***
Шарагар я,
ЦицIибар туш какадин,
Шандакьар къе,
Чими къул чи пакадин.

***
Къукърум ягъиз цав туш,
Туш ам къарачи,
КIвале къал тваз,
Рахадайди алачиз. 
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Чепер КАСБУБА

ЙИКЪАН ЛИШАНАР

Лекь дагъларал элкъвезватIа,
Серт хьанва цава.
БапIиш синел къекъвезватIа,
Умун я гьава.

Къвед гуьнедик эглеш  ятIа,
Хуьзва шарагар.
Свал цаварлай эхвичIнатIа,
Акъатда пис гар.

Лиф чIередал къугъвазватIа,
Циф къвезва кIамуз.
ЧIимчIир багъда аквазватIа,
Рагъ жеда, шаксуз.

Дурнайрин цIиргъ  чкIанватIа,
ТIурфан къарагъда.
ЧIагъ мукунал алгъанватIа,
Серин я дагъда.

Чубарукри вацIал лув гун
Марф къвар лишан я.
Дурна  тара ацукь авур
Югъ гуьлуьшан я.

Билбил йикъа рахазватIа,
Гад жеда мублагь.
Лиф хуьруькай яргъазватIа,
Хьанва са гунагь.

Къушарин гьар уюн, аваз
Бегьем гъезел я.
Кард ацукьай чкани кваз
Пара гуьзел я. 
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