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Къарасуйри, барби ягъиз, гузва чаз хабар,
Беневшаяр, гъвергъверар гваз рекьева гатфар.
Яшамишрай чи ханумрин, бикейрин сувар,
Чи рикI алай вахаринни дидейрин сувар!

  



Кьурай гъилер кьуьнтерал кьван къакъажна,
Биришри кьур кьуьзуь вилер агажна,
Дидеди фар акъудзава тIанурдай,
Ахпа дадлу хуьрекни чаз гьазурдай.
Чан диде, ви гъилер сагърай!

Садра йифиз гзаф геж зун хтана,
Дидедин гьал яргъамаз за кьатIана,
Ацукьнавай кьил алгъурна гъилерал,
Килигна заз, накъвар алаз вилерал.
Чан диде, ви вилер сагърай!

Ксурзава хтул махар ахъайиз,
Куьрпе ава дикъетдив яб акализ.
«Пепе-хала къвезва кьифрен ракIарал…»
Эхир аял физва ширин ахварал.
Чан диде, ви махар сагърай!

Рангун гуьлуьт храз шуькIуь тIупIари,
Ацукьнаваз кьуна бирдан ахвари,
Кьванар, гуьлуьт, цIуьдгъуьнай хьиз аватна,
Килигна зун хуш хиялрик акатна.
Чан диде, ви ахвар сагърай!

Суьгьбетариз ацукьнава кьуьзуьбур,
Яшарилай, уьмуьрдилай разибур.
Пагь, йисари гьикI тади кваз зверзава,
Жегьил вахтар рикIел хкиз хъверзава.
Чан диде, ви шад хъвер сагърай!

АтIлас перем, кьилел цIийи шал алаз,
Къе дидедал кьетIен юзун, гьал ала.
Музыкадин, манидин ван гурлу я,
Йифди кIвалер, гьаятдин кваз нурлу я,
Хцин мехъер, къе сувар я хизандин,
Лап чIехи са мурад я ам деврандин.
Чан диде, куь мехъер сагърай!
Хушбахтвилин эквер сагърай!
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Вири хуьруьз машгьур хьанва
Мийир-Межер,
Вал алайди ахмур хьанва,
Мийир-Межер.

БицIи рушан кифер кьамир,
Мийир-Межер!
Айвандик квай лифер кьамир,
Мийир-Межер!

Данадин тум кьаз галтугмир,
Мийир-Межер!
Калихъ кIарма гваз галтугмир,
Мийир-Межер.

Кацин япар акъаж мийир,
Мийир-Межер!
Къелемрин хам алаж мийир,
Мийир-Межер!

Такъванмаз хар, такъванмаз къвал,
Мийир-Межер,
Варданагар гьалмир къавал,
Мийир-Межер!

Чизмач хуьруьз ви халис тIвар,
Мийир-Межер.
Атай тIварцIел мийир фурсар,
Мийир-Межер.

Багълар-салар секиндиз тур,
Мийир-Межер!
Жув инсанрин жергеда тур,
Мийир-Межер!
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Садра вунни чIехи жеда,
Мийир-Межер,
Ваз жувакай регъуь жеда,
Мийир-Межер.

Им дуьнья я квахьнавай пен,
Мийир-Межер:
Белки, вакай Президент жен,
Мийир-Межер?!

Данадин тум кьурди, лугьуз,
Мийир-Межер,
Хъуьреда вал вири Союз,
Мийир-Межер.

Гваз акуртIа варданагар,
Мийир-Межер,
Катда вахъай амадагар,
Мийир-Межер.

Багъдай-салай чуьнуьхайди,
Мийир-Межер,
Чир хьайитIа, вучда, хвайди,
Мийир-Межер?!

Вун кIанел кьван русвагь жеда,
Мийир-Межер.
Президентвал куьтягь жеда,
Мийир-Межер!

Акъваз! Вун мад пIуртI хьана хьи,
Мийир-Межер!
Вун туьгьметрин хъурт хьана хьи,
Мийир-Межер!

Са гаф кьадай инсан туш гьич
Мийир-Межер.
Президент хьун хъсан туш вич
Мийир-Межер.
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ЦIийи йисан йифиз чи
РакIар сада гатана.
Савкьватар гваз кIвализ чи
Багьа мугьман атана.

– Аяз-Буба, я хвайди,
Вун атуй – рагъ атурай! –
Ацукьарна къулайдиз,
Хвена адан хатурар.

Чими хуьрек дидеди,
Чехир гъана бубади.
Чай  гъана вах Бикеди,
Пампасияр – стхади.

ТIуьна-хъвана акъатна
Аяз-Буба кефиниз.
Ада, лувар акатна,
Худ гана туьнт кьуьлуьниз.

Чими хьайи хъсандиз
ТIамадавай мугьманди
Бармакни кIурт алудна,
Яргъи чуру… галудна.

Кьве стхани са вах чун
Хьана серсер ва къах чун:
Вич лугьумир, атайди
Къунши халу Бутай тир!
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***
Абдулагьа абур гуьзлемишзава. 

Ам, гъилерин ишараяр ийиз, айван-
дин кьиле ава.

– Килиг, куьчеда амаз ягъа лугьуз-
ва, – къалурзава Арабханазни Букара.

– АватIа, ягъин, сифте туш хьи.
Букара тади кваз мехмердин тур-

бадин сив ахъайна, зуьрнеяр мукъ-
аятдиз акъудна, Арабханав вугана, 
турба къатара тваз кIватIна, вичикай 
цIар квай памбаг шалвардин жибин-
диз чуькьвена.

– Гила вуна дуьз лагьана, – вичин 
зуьрне вахчуна Букара. – Абдулагьан 
хзанар хтанва: хва, свас, аялар. Экв 
жедалди са гьерен кьилни атIанва. 
Гила нубат чиди я. Адаз вичин балаяр 
зуьрнедин сесералди ахварай авудиз 
кIанзава.

– Кьуьзуь жедач касдин рикI.
– Де килиг, са гьал ламу авунвай-

ди я за, чидач вандатIа. Зуьрнедин 
пивитI сиве туна, пIив-пIив авуна 
Букара. Арабханан зуьрнедайни гьа 
ихьтин ванер акъатна. Сада садаз ви-
лерин ишараяр авуна, абуру кьведани 
хъуькъверик гар кутуна. Куьчедиз 
са кIаламдилай рахазвай зуьрнейрин 
ван чкIана.

Де мягьтел жемир хуьр ихьтин ин-
санрал. ЧIехи пай гьеле ахварик кума, 
садбур гатун кIвалахрал физ, садбур 

(Повестдай чIукар)

(Эвел алатай нумрайра ава) 

2/2021 5



чпин кIвалин-къан дерди-гьал ийиз 
гьерекатдик ква, амма ибур зуьрней-
риз худ гана куьчедиз экъечIнава.

Айвандал хур вегьена акъвазнавай 
Сувар, вирибуруз вич акурай лугьуз, 
анлай хъфизвач. Зуьрнечийриз ван 
текъведайди чиз, ада лугьузва:

– Эгер аялри ихьтин амалар 
авуртIа, ништа, гьихьтин къал-
макъал и мягьлейра гьатдатIа. Килиг 
садра, килиг, на лугьуди, ибур мехъе-
рин кIвализ цIийи свас мубарак ийиз 
хъфизва, – кьил галтадиз хъуьрезва 
Сувар.

Хуьруьк мадни юзун акатнава. 
Зуьрнечияр Абдулагьан айвандик 
агакьнава. Хуьруьхъ элкъвенвай бал-
хундал хкаж хьайила, зуьрнечий-
ри макьам дегишарна. Рекье фидай 

макьамдилай элячIна. Абдулагь вич 
далдамдин гьарайда ава. Далдамчи-
диз эвер гуз рикIелай алатна. Айван-
дин кьиляй гъиле гьатайди цурун 
къажгъан хьана. КIарар гьазурун 
виридалайни регьят кар я. Гурарин 
кIане цлавай винелди акъвазарнавай 
шуьмягъ тIвалуникай абур са шумуд 
жуьт хкатна. Жегьил хьиз гурарай 
эвичIна, хкаж хъхьана Абдулагь. 
Ажеб звер гьатнавачни адан залан 
кIвачера. РикIикни ашкъи ква. Вири 
хуьруьз чириз вичин шадвиликай.

Цурун къажгъандикай далдам же-
дач, амма зуьрнейриз юлдаш жеда. 
Гила кьуьл авуртIани айиб туш. Дагъ-
ларикай къвезвай серин шагьварди 
пакаман нурарик квай хуьрел умун 
гьавадин лепеяр тухвана. Къаварал 
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дишегьлияр акъатна, кимел итимрин 
дестеди перериз гъилер яна, шалварар 
алукIун рикIелай алатзавай бицIекар 
чпин айибар къалуриз гъутар вилерал 
алтадиз айванрик акъатна. Ингье сад 
инайни акъатнава  – нерин юкьвал 
хер алай, бедендал пицIинал кьван 
куьруь агъдин перемдилай гьейри 
гьич затIни алачир малайик. Абдула-
гьа адал вил эцигна са йис тир. ЧIехи 
хьанва, гъил кьуна авудзавайди тир. 
Физва уьмуьр. Къе-пака адакай же-
гьил, ахпа вичин кIвалин-къан иеси 
жеда.

Ам балхундик экъечIзавай 
ракIарин сиве серсер хьанва. Кьве 
гъутувни вилер тIушуниз, са куьнин-
ни гъавурда акьазвач.

Амма амни, Абдулагь бубадин 
кIвале жезвай маса крарни гьеле зуь-
рнечидин хциз аквазвач. Зуьрне-дал-
дамди ва балхундикай кIевиз-кIевиз 
рахазвай дидедин ванци ахварай аву-
дай ам, чин-гъил чуьхуьини рикIелай 
алатна, куьчедиз акъатнава.

Абдулагь бубадин кIвалевай меж-
лис яргъал фенач. Гатун югъ тирви-
ляй я. ТахьайтIа давам жедайди тир. 
Зуьрнечидин хциз элкъвена кIвализ 
хъфиз кIанзавай. Са рикIиз. Муькуь 
рикIи адаз вилер Абдулагь бубадин 
айвандилай алудмир лугьузвай. Абу-
руз яб гана, герен-герен кьулухъди 
вил язавай гададиз къавал Замира 
экъечIнавайди акуна. «Бес ам заз ки-
лигзавач хьи? – дерт жезва Зуьрнечи-
дин хциз. – Гьич гъилни юзурзавач. 
Зун галай патахъ гьич килиг кьванни 
авунач. Вич гьа заз ахварай акурвал я 
гьа. ЧIулав чIарарикай хранвай киф 
далудилай  лацу перемдилай гъуз ава-
дарнава. Вични алатай йисандалай 
кьакьан хьанва. Зунни хьанвачни, – 
пехил я Зуьрнечидин хва. – Айвандин 
дестегдал алай кьацIариз килиграй…»

Дугъриданни, Зуьрнечидин хва-
ни чIехи хьанва. Ида адан дидедикни 
шадвал кутазва.

– Зи хва мадни чIехи хьанва. Зи 
кIвалени жегьил ава – къе-пака мехъ-
ерар жеда гьа чаз, – лагьана ада Зуь-
рнечидин хциз вичизни ван къвез. 
Адани вич и гафарин гъавурда дуьз 
акьурди чирна:

– Дахдиз зуьрнеяр гьазура лагь, – 
катна ам дестедин патавай.

– Абур гьамиша гьазурбур я, чаи 
хва, – рахазва мад диде. И йикъара 
Абдулагь бубадин хзанар хкведа, ак-
вада ваз абур гьазур тирди. Ви свас-
ни хкведа, чан хва. Замира рикIелай 
алатнавани ви?

Зуьрнечидин хциз и гафарин ван 
атана. Абуру адак луварни кутуна. 
Гурарай гъуз гугрум кьилеллаз катай 
ада хълагьна:

– Ам зи свас туш, диде, гьавиляй 
за мехъерарни ийидач. 

– Я, чан хва, я, – рахазма Сувар, 
гададиз вичин гафарин ван текъвез-
вайди аннамиш тийиз. – Вун амаз, ам 
Абдулагьа чидач ман масадаз гудатIа. 
Мехъерар ийидач аку гьа, – дегиш 
жезва адан рахунар. – Эгер, вахт хьа-
на, мехъер тавуртIа, ништа, вуна зун 
гьиниз акъуддатIа, вуч канцертар 
вуна заз къалурдатIа. Аллагьди вичи 
хуьрай гилан жегьилривай.

Вичин рикIе авай фикирар, и ара-
да кьилиз къвезвай хиялар ачухдиз 
лугьузвай Сувара мадни давамарна:

– Чи вилни, бала, гьа вун чIехи 
хьунал алайди я гьа. Килиг, са гатуз 
гьикьван чкадиз хьанватIа аку, – де-
стегдив агатна, тупIар эцигна, алцум-
зава Сувара. – Дуьз-уьз кьве тупIунин. 
Къе-пака, чан хва, къе-пака… Аллагь-
дал аманат хьуй, бала, вунни, чунни…

«Белки зун чIехи хьанвайви-
ляй, Замирадиз чир жезвачтIа, –  
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фикирзамай Зуьрнечидин хци гилани. 
– Гьелбетда, гьавиляй я. ТахьайтIа, 
адаз захъ галаз рахун тавуна кьарай 
къведайни? ТахьайтIа, ада заз, чи 
дахни ана авайла, чпин айвандик ша 
лугьудачирни?»

– За фена бацIи акъудда, – катна 
чпин гьаятдиз Зуьрнечидин хва.

Лапагар, кIелер туна фадлай чIуруз 
фена, бацIидин вилни гьа и декьикьа-
дал алай. Зуьрнечидин хва акунмаз-
ди, ам кьулухъ галай кIвачерал хкаж 
хьана. Ахпа къац авун патал кьунвай 
адан гъил ягъиз вердиш хьанвайвал, 
ада виликди хкадарна. Амма Зуьрне-
чидин хва адан патав фенач, парахдин 
сивихъ галай тIалака геляна, элкъ-
вена куьчедиз эхкъечIна. БацIидини 
адан гуьгъуьниз чамарна.

Зуьрнечияр Абдулагь бубадин 
айвандикай эвичIзавач. Ништа, Аб-

дулагь бубади абуруз вуч ганватIа. 
Ништа, абурун кIвализ шегьердай 
гьикъван дадлу шейэр гъанватIа. Яраб 
Замирадин рикIелай къуншидин гада 
алатнава жал? Бес адан рикIелай За-
мира вучиз алатнавач? Килиг садра, 
ада вичин дерт бацIидиз ахъайзава:

– Шаз вун дидеди гьеле ханвачир, 
– къац ийиз гъил кьуна, рахазва ам, 
– амма зунни Замира хана гзаф йисар 
я. Чаз чун чизни тIимил йисар туш. 
Гьавиляй адан рикIелай зун алатун 
мумкин туш, – къац авур бацIи гъиле-
ривди кьуна вичин кьве кIвачин арада 
твазва Зуьрнечидин хци. Вичи, гагь 
адан гардандик гъилер кутаз, гагь 
абур къваларилай алтадиз давамар-
зава: – Алатич эхир рикIелай. Бес ви 
рикIелай вучиз алатзавач зун?

БацIи фуртна адан кIвачерин ара-
дай акъатна. Ана вичел вил алаз фад-
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лай акъвазнавайди хьиз, Абдулагь бу-
бадин гьаятдиз гьахьна.

Адални рази тахьана, цлан са кьил 
чкIана, гурарин кIарар хьиз акъваз-
навай къванерилай къванерал хкаж 
жез, са вахт вилик зуьрнечийри сегье-
рар ягъай къавал кьван акьахна.

– Баци-баци, –  эверзава адаз Зуь-
рнечидин хци.

– Ме-э-э-э, жаваб гузва бацIиди Аб-
дулагь бубадин къавалай. Зуьрнечияр 
айвандик хъфена, са шумуд декьикьа 
вилик Замира гьа и къавал экъечIайди 
тир гьа. БацIиди Зуьрнечидин хцизни 
аниз эвер гузва жал?

Абдулагь бубадин айвандик квай-
бур вири бацIидал хъуьрезва. Зуьрне-
чийрини кIвалин иесиди тади ква-
чиз чай хъвазва. Абурун муькIуьвал 
Абдулагь бубадивай я. Гьар сеферда, 
гагь Арабханан юг, гагь Сувар гьеле-
ни айвандик кумайди багьна кьаз, 
къарагъиз гьазур жезвай зуьрнечияр 
ада ахцукьарзава, гъиз абуруз гагь и 
шей, гагь а шей теклифзава, дадмиша 
лугьузва.

– Замира, – эверзава вичин хтул-
диз Абдулагь бубади. – Ваз хвашгелди 
лугьуз вуж атанватIа килиг садра.

Замира кIваляй айвандик 
экъечIзава. Бубади вуч къалурзаватIа 
лугьуз, ада чуькьни тийиз вил экъ-
уьрзава.

– АтIа къавал экъечI, – гъил 
туькIуьрзава Абдулагь бубади, – ви 
кьилив къуншияр атанва. Эвер це 
иниз, ша лагь кьведазни.

Амма Замирадивай айвандикай 
къавал кам ягъиз жезввач. Ам гагь ви-
лер вичелай алуд тийизвай бацIидиз, 
гагьни вичи вучдатIа акваз вил алаз 
акъвазнавай бубадиз килигиз ийир-
тийир я. И кар бацIидизни акуна. 
ТуширтIа ам цлалай эхвичIна Зуьрне-
чидин хцин патав кат хъийидачир.

«Акуна! – цавук хкIурзава Зуьрне-
чидин хва вичин хиялри. – Замира заз 
килигна!»

«Яраб им гьа заз чидай гада я жал?» 
– фикирзава Замирадини чин-гъилни 
чуьхуьн тавуна куьчедиз акъатнавай 
къуншидикай. – Ам гъвечIиди тир 
эхир? Гила, килиг, тар кьванди хьан-
ва. Ам вучиз къвезвач чи кIвализ? 
Чпин дахдихъай кичIезватIа? Ам ву-
чиз чи гьаятдизни къвезвач? Яраб и 
бацIидини аданди я жал? Алатай йи-
суз адаз бацIини авайди тушир.

Хиялрик кваз къавал экъечIай За-
мира бацIи эвичIай цлаз килигзава.

Яраб адавай хьиз завайни и цла-
лай эвичIиз жедатIа? АватайтIа вуч-
да? Зун бацIидилайни усал туш хьи. 
Им са кам, им кьве кам… Ингье ин-
лай бацIиди хкадарайди я. Кьакьан 
я эхир. Ингье икI гъилерив кьаз-кьаз 
эвичIда зун…

– Къала, гъил зав гице, – кьатIна 
адан хиялар Зуьрнечидин хци. Замира 
цлалай аватиз са кIам-шам амукьна.

«Яраб и рахайди вуж ятIа? – кичIе 
хьайивиляй, вилер акьална фикирза-
ва ада. Чанда зурзун аваз ахъагъай ви-
лериз ам вуж ятIа аквазва. – Гьа гада 
я. БацIи галаз гьаятдин сивел акъваз-
навайди. Им зуьрнечи Букар халудин 
гада я жал? Гьам хьтинди я. Бес адан 
ван акьван яцIу вучиз я?

– Зав къала гъил, – цлалай винел-
ди хкаж жезва Зуьрнечидин хва. – 
Аватда вун, кичIе руш.

Ам хъуьрезва. Аялдин амалрал 
чIехиди хьиз, хъуьрезва. Ада, кьве 
гъиливни Замирадин къуьнерилай 
кьуна, рушан чин вичихъ элкъуьрна. 
Ахпа, Замирадин гъилер кьуна, вич 
кьулухъди эвичIиз эгечIна. Гьа икI 
абур чилел агакьна.

– Акунайни, зи бацIиди гьикI 
хкадарнайтIа, – вичини игитвал авур 
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тегьерда хъуьрез, яцIу сесиналди лу-
гьузва Зуьрнечидин хци.

– Зани хкадардай, – викIегьвална За-
миради.

– Вуна? И цлалай? – адан чиниз ви-
лер акIурна тамашзава Зуьрнечидин 
хва. Амма адан кьил гьасятда масанихъ 
элкъвена. Вучиз лагьайтIа Замира адаз-
ни килигзавай.

– Эхь! И цлалай! – тестикьарна руша. 
Зуьрнечидин хциз и гьуьжет давамариз 
кIан хьанач. Ада, бацIидихъ къекъве-
дай амалар ийиз, кьве гъиливни чуь-
хуьн тавунвай вилерин кьилера тупIар 
экъуьрзава.

– КIандатIа, акьахна хкадардани? – 
фикирдал кIевивалзава Замиради.

– Баци-баци, – гьарайзава гьеле чин 
адахъ элкъуьр тахвунвай гадади, – вун 
инал акъваз, зун кIвализ хъфена хкведа.

– БицIини галаз хкведани? – Хабар 
кьазва адавай Зуьрнечидин хциз ви-
чин патавай хъфиз кIанзавайди кьатIай 
руша.

– Эхь! – шад жезва гададиз. – Ахпа 
чун ратIрал фида. ВацIуз фида…

Зуьрнечидин хва Замирадин вилер 
гуьгъуьна аваз чпин кIвализ хъфена.
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ЦIару хура уф туна,
Цава хци кIуф кьуна,
Дамах квай кьван вуч ятIа,
Фурсар гвай чан вуж ятIа?
КIекIецар хьиз кьве кIвач ква,
Пуд тIуб галай капаш гва.
Кьилел гъвечIи техв ала,
Техвен юкьвал регъ ала.
Гьар пакамаз са сятда
Ван ацалтна гьаятдал.
«Уь-уь» ягъиз гьарайда,
– Экв я! – лугьуз хабарда.
Фурсар ийиз къекъведа,
Салар чализ эгъведа,
Неда жагъай цIицI-пепе,
Туьтуьх вичин – са гьебе!
КикIиз жеда, фида худ,
На лагь, тIуьнва истивут.
Вич хьтин къуш тек ятIа?
Белки ам чи кIек ятIа?
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«Утка» лугьуз уьрдегдиз,
«Будка» лугьуз демекдиз,
Къунши гада рахазва
«Бочка» лугьуз челегдиз.

«Мама» хьана дидекай,
«Время» хьана вядедкай.
КIватIар гьалчиз къугъвазва,
«Снежки» лугьуз живедкай.

«Бутерброд» лугьузва
Дуьгъвер алай фаз ада.
Шегьерда са варзни зур
Акъудналда шаз ада.

Я МацI-МацIак-МацIахай,
Цал хъуьрезва ацахьай.
Аци-Баци хилелай
Аватзава акьахай.

НуькI халадиз хъел ава:
КIватI хъийизва чемберар.
Вахъ гафарин мел ава,
Чахъ – хкетрин гьебеяр!

Я МацI-МацIак-МацIахай,
Келле – «башка» какахьна,
ПерпицI хапIа алахьна.
Гафар квахьай кьам чухух,
Аман, гьикIин, аман ухь,
Кьей МацI-МацIак-МацIахай!
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а нуькI хьана. Ам пара иер, шад нуькI 
тир. Са пехъни хьана. Ам пара эйбе-
жер, къаних пехъ тир. НуькIрен тIвар 

Хуьруьнви, пехърен тIварни ЧIупчIулав тир.
Са сеферда недай суьрсетдихъ къекъвез-

вай Хуьруьнвидиз чилелай са твар жагъана. 
Адаз и твар нез кIан хьана, амма ам екеди яз, 
адан туьтуьна акIана.

Хуьруьнви аквада ЧIупчIулаваз. Ада лу-
гьуда: 

– Исятда рекьидайди я! КIуф яна, неда за 
и нуькI.

ЧIупчIулав чилел эвичIна, Хуьруьнвидив 
агатна. Ам акуна кичIе хьайи Хуьруьнвидин 
туьд гьяркьуь жеда кьван! Твар лурпIна адан 
руфуниз аватна. Пуррна лув гана, гьа пехъ 
ацукьай тарцин хилел ацукьна, ада вичин 
душмандал хъуьруьнар ийида:

«ЧIив-чIирив! ЧIив-чIирив!
Де ша тIун вун зи кьилив!
За ви гьа тум акъудда,
Катна, валай алудда!
ЧIив-ЧIирив! ЧIив-ЧIирив!
Де ша тIун вун зи кьилив!»

ЧIупчIулав къени Хуьруьнвидихъ кал-
тугзама, амма ам адахъ сакIани агакьзавач.
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ад хьайи кар я, революция же-
далди, гьадалайни вилик. Чи хуь-
руьнви Эмиргьемзеди, Кьасум-

хуьрелай хтанваз, балкIан жугъундин 
руькуьндал кутIунна. Вич кимел фена.

Са чIавуз са хуьруьнвиди Эмиргьем-
зедиз хабар гана:

– Тха, ви балкIан къачагъди тухвана!
– Тухурай, – жаваб гана Эмиргьемзе-

ди сабурлувилелди.
– Зиди зарафат туш, балкIан, дугъ-

риданни, гваз катнава, – тикрарна хуь-
руьнвиди.

– Тухурай, яда, тухурай! – хъел ата-
на Эмиргьемзедиз.

Кимел ацукьнавайбур сад-садаз ки-
лигна, абуру кьилер галтадна.

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

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

Кимел алайбур мадни сад-садаз ки-
лигна ва абур Эмиргьемзедин гъавур-
да акьунач. Абурун виридан вилера са 
суал авай: «Къачагъди тухвай мал гьикI 
хкведайди я, эгер вуна адан къайгъу 
ийизвачтIа?»

Абур гьа и суалдин фикирдик квай 
чIавуз тапа-тапдин сесер акъатна ва 
виридаз акуна хьи, Эмиргьемзедин 
балкIан, чархада аваз, дуьм-дуьз кимел 
хквезва.

– Я хуьруьнви, им гьикI хьайи кар я? 
Вун инал секиндиз ацукьна, балкIанди 
вичин кьисмет вичи гьялзава! – суални 
гана, мягьтелвални къалурна къунши 
хуьряй иниз атанвай са мугьманди.

– За квез лагьаначирни зи малдин 
къилих заз чизвайди? – уьзуьагъдиз жа-
ваб гана Эмиргьемзеди. – И балкIанди 
вич масадан гъиле авай чIавуз, садла-
гьана акъвазна, ам кьилелай гадарна. Я 
кьенва ам, я туш рекьидай кьван тадияр 
ганва.

ГьакI хьунни авунай. Къванерал 
алукьай къачагъди чан ганай. Гьа икI 
хуьруьз ам вуж ва гьинай ятIани чир 
хьанвай. Вичин малдин къилих хъсан-
диз чизвай иеси гьавиляй акьван секин 
тир кьван.
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а хуьре Къазанверди лугьуз 
гзаф къанлу са кас яшамиш 
жезвай. И къанлуди ина-ана 

инсанар ягъиз рекьиз, са низ ятIани 
къуллугъ ийиз, вичиз пул къазан-
мишзавай.

Са сеферда са камалэгьлиди и 
къанлудиз лагьана: – Килиг, хва, 
вахъ галкIанвай гъал кьадарсуз 
тIарамни хьанва, кьелечIни. Ам 
хъсан лишан туш. Ша вун цавариз 
килиг, Аллагь рикIел гъваш.

– Ам вуч гъал я, а вуна лугьуз-
вайди?

– Ви кьисметдин гъал я ам, хва.
– Ахьтин затIар авайди туш.
– Ава, хва, ава, амма ам ваз ак-

вазвач. Ада, ваз такваз, ви кьисмет 
гьялзава.

– Закай ягьанатармир, – хъел 
атана къанлудиз ва ада гьасятда га-
пурдал гъил вегьена. Кимел алай ин-
санри, теселлияр гана, ам секинар-
на.

– Зиди зарафат туш, – вичин 
гаф давамарда камалэгьлиди: – Гьа 
вахъ галкIанвай, ви кьисмет хуьз-
вай хьтин гъал авай сад ви гуьгъуьна 
ава.

– Вуж я ам?
– Сад Аллагьдиз чида, хва.
– Ваз гьадалди вуч лугьуз 

кIанзава?
Гьа и чIавуз къалпна тфенг акъ-

атна. Камалэгьлиди ярх жезвай 
къанлудиз лагьана:

– Ингье хьи, гьа и гаф тир заз лу-
гьуз кIанзавайди, хва.
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а къугь рекьидай чандик квай. 
Ам аквада пехърез. Къведа и пехъ 
къугьдин патав ва лугьуда:

– Эй язух къугь! Гзаф кьарувална 
вуна и дуьньядал, жуван гуьзелвилелди 
тIебиатдиз къуллугъна. Ви тариф акъ-
ат тавур чка чилел аламач: виринра вун 
машгьур я.

– Гьар садаз чIехи гъуцра вичин пай 
ганва, – жаваб яз лагьана къугьди. – И 
дуьньядал къведай югъни, чаз гуьзел-
вал гунни, тагунни гьадалай аслу я.

– Вун гьахъ я, – лагьана пехъре, – 
амма заз вавай ийидай са тIалабун ава. 
Вун рази жедатIа чидач заз.

– Лагь жуван тIалабун. Рекьизвай-
даз рази тежедай са шартIни авач.

– Заз вуна ви лувар гайитIа, 
кIанзавай.

– Къачу, ваз хьуй, – рази хьана 
къугь.

Пехъ а кьадар шад хьана хьи, ада гьа-
сятда къугьдивай лувар къачуна, вичик 
кутуна, вичинбур са къерехдиз гадарна. 

Ахпа лув гана пехъре. Лув гана?! Вири 
къушар, адаз килизиз, хъуьрез хьана.

– Им вуч я и цавай физвай абурсуз, 
кIалубсуз затI? – лагьана абуру сада-са-
даз?! – Циф хьана циф туш, къуш хьана 
къуш туш…

Цава, дугъриданни, кIватIи-кIватIар 
жезвай хьтин са затIуни лув гузвай.

Эхирни акуна пехърез: вири вичел 
хъуьрезва, вирида вичикай ягьанатар 
ийизва, вичиз тегьнеяр язава. Ам кар-
дин гъавурда акьуна. Са гуж-баладалди 
къугь алай чкадал лув хгана, ада ви-
чихъай къугьдин лувар галудна, тадиз 
вичин лувар галкIур хъувуна.

– Гьикана, зи лувар ваз хуш хьанач-
ни? – суал гана рекьизвай къугьди.

– Хьана, – пашмандиз жаваб гана 
пехъре, – амма акуна, за кьатIунна хьи, 
гьар садаз, гьелбетда, вичин лувар хъсан 
я. Анжах жуван лувар кутугнава.

– ГьакI я, – лагьана къугьди, – гьар 
сад вичин кIалубда гуьзел я. Масадал 
пехилвал авун хъсан кар туш.
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а алимдиз ван хьана, бес флан 
хуьре лап акьуллу аялар яша-
миш жезва лугьуз. И кардин 

сир чириз алим са сеферда и хуьруьз 
мугьман хьана. Хуьруьз агакьайла 
югъ няни тир, кимел алай эгьли ин-
санарни кIвалериз хъфенвай. Са 5-6 
аял кIишидив къугъвазвай.

Мугьманди аялриз суалар гана:
– Я балаяр, куь хуьруьз атай мугь-

ман сифте кьабулзавайди вуж я?
– Сифте гьалтзавай кIвалера 

авай Мямуч халудин кицI я, чан 
халу. Ам гзаф туьнт къилихдин 
кицI я, гьавиляй ам йифиз-юкъуз 
зунжурда хуьзва.

– Виридалай машгьур, къуватлу 
кас вуж я хуьре?

– Вини мягьледа авай КьатIай я 
ам, ада гьуьжетралди садра 60 куку 
тIуьна, мад сеферда тамам сагъ са ла-
пагдин жендекни тIуьна – иливарна, 
кьенач, гилани яшамиш жезва.

– ГьакI хьурай, бес хуьре вирида-
лай чIехиди вуж я?

– Ам зи чIехи буба я, адан тIварни 
Агьмед я, – лагьана, икьван гагьда 
кисна акъвазнавай гадади.

– Ам чIехиди яз ни хкянава, чан 
хва?

– Хуьруьн жемятди, кимел 
къвезвай чIехи итимри, чан халу.

– Адан чIехивал квелди я, хтул?
– Хуьруьнбуру лугьурвал, адан 

гафунихъ къуват ава, суал гайи-
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даз хийирлу меслятар гуналди, чан 
халу.

– АкI ятIа вун гьа касдин хтул я 
ман?

– Эхь, халу.
– Вун акьуллу гада я, ма ваз зи 

патай виш манат пул.
– Ваъ, халу, за къачудач. А пул 

за къачуртIа, чIехи буба залай рази 
жедач.

– Вучиз, яда, вуна ам чуьнуьхай 
пул туш хьи?

– ГьакI я, чан халу, амма чIехи 
бубади лагьайвал, «итимдин чарада 
къазанмишнавай девлетдал вил же-
дач, бегьем итимди вичин зегьмет-
далди къазанмишда».

–АкI ятIа вуна зун гьа ви чIехи 
бубадихъ галаз танишарайтIа жеда-
ни?

– А кар жеда, халу. ЧIехи бубади 
и хуьре хванаха авачир рекьин мугь-
ман гьалтайтIа, кIвализ галаз хъша 
лугьузвайди я, къе вун чаз мугьман 
хьурай.

Хъфена ибур кьведни и акьуллу 
аялдин кIвализ. ЧIехи бубади кавал-
дал къаткана ял язавай. Вун атуй – 
рагъ атуй, – лагьана хзанди мугьман 
лап хушдиз кьабулна. Вучиз атан-
вайди я, мус хъфидайди я лугьудай 
суалар гун и кIвале адет тушир.

Пакадин юкъуз хъфидайла, мугь-
манди, чIехи бубадин гъил кьуна, ла-
гьана: «Зун тербия гудай рекьяй кта-
бар кхьизвай алим я, куь хуьре гзаф 
акьуллу аялар ава лагьайла атайди 
тир. Дугъриданни, гьакI акъатна.

– Ваз югъур хьуй, азиз мугьман 
– лагьана чIехи бубади, – «Дана епи-
намаз, аял кьепIинамаз» – лугьудай 
мисал чна рикIелай алудзавач, тер-
биядин бине гьана ава.
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– Я муаллим, – лагьана гъвечIи гада-
ди, – виридалай камаллу кас вуж я, заз 
адаз гудай пуд суал авай.

– Пайгъамбар я, чан хва.
– Гьуьрметлу, пайгъабар, Аллагьди-

лайни валай алатайла и дуьньяда вири-
далай багьа кас вуж я?

– Диде, гьелбетда, диде.
– И дуьньяда авай кьван манийри-

кай виридалай ширинди гьи мани?
– Дидедин лай-лай, хва, дидедин 

лай-лай.
– Женнет гьина авай чка я?
– Дидедин кIвач авай чка, гьам жен-

нет я, хва.
– Гьуьрметлу, пайгъамбар, вуна зи 

пуд суалдиз гайи жавабрай заз кьуд ла-
гьай суал арадал къвезва:

– Гзаф вилаятар авай чилин шарда 
виридалай багьа чил гьим я?

– Бубайрилай бубайралди гьекьер 
кужумна, ивияр экъична бине кутур 
чил, хва, адаз Ватан лугьуда.
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***
– Я  баде, чIуру кар авурдаз Аллагь-

ди бала гуда лагьанайни вуна?
– Лагьанай, хтул. Вай вуч чIуру кар 

акъатна?
– Зай ваъ, баде, чи данадай. Ада гзаф 

чIуру кар авуна. Фадлай яд гуз, диде-
дин хайи йикъуз савкьват хьурай лу-
гьуз хуьзвай цуьк чи къаммаз данади 
тIуьна туна. Я вичин тахсирни хиве кьаз 
кIанзавач.

– Вуна адавай хабар кьунайни?
– Эхь, баде. Суалдиз бегьем жаваб-

ни тагана, кьил жугъунда эцяна, эячIна 
фена. Бес адаз бала мус гуда?

– Я хтул, дана чIал тийижир гьай-
ван я, адаз вичин чIуру кардин гъавурда 
акьаз четин я.

– Ам чIал тийижир гьайван я лугьуз, 
зи диде хайи югъ алукьайла цуьк авачиз 
амукьдани?

– ЧIехи са гададиз данадин тай хьун 
кутугнавач. Дидедин хайи югъ жедалди 
чи сала цуьквер мад ахъа жеда.

***
– Баде, чIехибурулай чешне къачун 

хъсан кар яни?
– Эхь, я хтул, бес хъсан кар жечни?
– АкI ятIа а кардин гъавурда зи дах-

ни тур, ам ви хва я, вахъ ада яб акалда.
– Ви дах а кардин гъавурда авачни?
– Ваъ, баде. Гьар вичивай дидеди 

хъел авурла, ада дидедиз цуьквер къа-
чузва, вич адан вилик тахсиркар я лу-
гьузва. За хъел авурла, бубади зун жаза 
гана муртIа акъвазарзава.
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– Чан хтул, рушарик наз гудай хесе-
тар жеда, ви дидени чIехи хьанватIани 
руш я. Вун лагьайтIа этем я, этемриз 
куьлуь-шуьлуьйрилай хъел авун кутуг-
навач.

***
– Мурад, ваз куьчеда кьар авайди ак-

вазвачни, вун кIвачел алачиз вучиз физ-
ва? КIваляй экъечIдайла фагьум-фикир 
авун герек тушни?

– За фагьум-фикир авурвиляй зун 
кIвачел алачиз физва, диде. Сад лагьай-
ди, зи кIвачер къаял лигим жезва, кьвед 
лагьайдини, кIвализ хтайла чекмеяр 
чуьхуьдалди кIвачер чуьхуьн къулай 
кар я.

***
– Мурад, шехьмир хтул, вал юлда-

шар хъуьреда.
– Бес Айнадал вучиз хъуьредач? Ам 

ишехьайла, адаз гьар сеферда къенфе-
тар гуда, нинияр къачуда, хъукьурда.

– Я чан хтул, Айна руш я, руш. Ру-
шар назик цуьквер хьтин затIар я, абур 
гьакI хвенани кIанда. Фицякьра вун 
цлалай аватайла, шехьайди вуж тир? 
Зун, ви баде. Ви чIехи бубадин виле-
рай са стIални феначир. Мад, вун лам-
ра кIуру ягъайла, ишейди вуж тир? Ви 
диде тир. Дахди шехьнайни? Ваъ. ГьакI 
я, зи хтул, этемар шехьдай адет авач. А 
адет чIурайтIа, вал вири хъуьреда.

***
– Диде, чи данади гьаятда илигна 

жив незва.
– ТIуьрай вичиз кIамайкьван, чан 

хва.
– Я диде, бес адаз къадагъаяр авайди 

тушни, пака адан туьтер атайла ни жа-
ваб гуда?

– Данайриз къадагъаяр авайди яни, 
я хва?

– ЦIингавар данайриз, къадагъаяр 
заз. Бес им гьихьтин гьахъ-гьисаб хьу-
рай?
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***
Цаварал шагь я,

Къаварал пачагь я,
Куьчейра сиягь я.

***
Гила артух амач виле

Терездин вах – кIарас к… 

***
Аби синидал йифен алуга.

***
КIир галай кьве шувакь,

Ялда чебни цлахъ?

***
Элкъвей са затI я тупуниз бедел,

Тум кьуна яла – цIрада беден.
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***
Фурара цуьквер,

Цуькверал нуькIвер,
Вуч я, лагь,  Пенкер?

***
Гьебе туш, тапрак туш,

Метлеблу сандух я,
Мектебдин рекьевай

Аялрин алух я.

***
Фурар авай гамни туш,

Халича – ваъ, гьамни туш.
Къацу чичIин хайма я,

ЧIичI кIелерин мейва я.

***
Пар ялдай гьайван –

Ам лам я.
Тарарин майдан –

Ам т… я.

***
Хьрак квайдан гъилева цIам,

Чухвазава темпелди кь…
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адаяр, кIвачер кучудна, суфрадихъ 
ацукьдай тегьерда, чин-чиниз яна 
гамунал, рухунал ацукьна. Гьарда 

вичин вилик кьилел алукIдай затI (бар-
мак, шапка ва мсб.) эцигда. Гадайрикай 
сад – чIехиди хкяда.

ЧIехида виридаз аквадайвал са цил 
къалурда. Ахпа а цил яваш-яваш вири 
бармакрин кIаникай тухуда; барма-
крин садан кIаник цил кутада. Ахпа 
чIехида са кьилихъай гадайрикай сада-
вай жузуда: «Ваз чиз, цил гьи бармак-

дин кIаник ква?» Гадади жаваб гуда. 
Эгер ада кIаник цил квай бармак дуьз 
къалурайтIа, гьа и суал кьвед лагьай 
иштиракчидиз гуда. Жаваб чIуруди 
хьайитIа, къугъун акъвазарда ва та-
пан жавабдин иесидиз чIехида виридаз 
хуш жедай хьтин тапшуругъ гуда: ме-
села, мани лугьун, кьуьл авун, кIекре, 
цIегьре хьиз гьарагъун, шиир кIелун ва 
масабур. Тапшуругъ тамамарайдалай 
кьулухъ къугъун давам жеда.
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