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БИОГРАФИ 

 

Ахильг-наькъан Хьусена йо1 Зарета яьй 1961 шера июнь 

бетта 11-ча дийнахьа СОАССР Чернореченское яхача юрта. Школе 

яг1ача хана денз берий байташ язъеш а, царца ч1оаг1а безам болаш 

а яр Зарета. Цун кхоъ шу даьлча кхелхар нана, т1акха нанна т1ехьа 

кхо шу мара даккханзар дас а. Боккхаг1болча вежарашеи 

йижарашеи хьалкхейир Заретаи з1амаг1а вола воша Iалихани.     

Ч1оаг1а дика лелабора уж боккхаг1чар.   

Хьалхара байт барх1 шу даьлча яьзъю йи1иго.  Дешарах 

дика кхеташи школе хьалхале лелаеши яр из. 

     1978 шера школа яьккха яьлар Зарета. 

     1979 шера Буро т1арча Паччахьалкхен университете деша 

эттар. 

     1981 шера, ше болх беш йолча классерча берашта яьзъе 

йолаелар Ахильг-наькъан Зарета тайп-тайпара байташ. Уж яр эрсий 

метта яьзъяь. 

«Безамахи безарехи» яха хьалхара сборник арадаьлар 2011-

ча шера. Шоллаг1а сборник «Ханахи, вахарахи, кхелахи» – 2013-ча 

шера. Кхоалаг1а дар «Дагара дар» – 2015-ча шера. Ший кхоллам а, 

ший болх а ч1оаг1а дукха безаш лелабу Заретас.  

      Вай мехка а арахьа а дика бовзаш ба Заретай кхоллам. 
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ДЕШХЬАЛХЕН КОГАМЕТТА 

 

Г1алг1ай   йоазонхой  х1аране къахьегама, цар кхоллама куц 

ши-ший башхало  йолаш да.  Вай мехка  шин метта  кхоачо хиларах 

г1алг1айи эрсийи меттала йоазонаш дераш ба нонаг1о.  Наьна 

меттаца дукхаг1а къахьегараш а ба, эрсий меттала  яьздераш а ба.  

Вай меттала  даь йоазонаш эрсий а кхыча а меттала даьхад г1алг1ай 

дуккхача поэташа.  Х1аьта эрсий  меттала  яьз а даь г1алг1ай 

меттала таржам деш а нийслу цхьабараш.   

Йолалуш эрсий  меттала стихаш язъе а йолаенна, вай меттала 

уж язъерех  я Ахильгова  Зарета.  Цо яздаьрех да «Безамахи  

безарехи», «Ханахи, вахарахи, кхелахи», «Дагара дар» яха кхоъ 

книжка. 

Х1аьта, укх г1алг1ай  меттала долча книжка юкъе стихаши, 

лоаца дувцараши да.   

Iайха хьалаьца йоазанхой никъ д1ахо  д1абахьа Дала низ 

лолба хьона, Зарета. 

 

Мерешкнаькъан Султан, 

Г1алг1ай Республика 

йоазонхой союза доакъашхо. 
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ИРАЗ ДЕЦИЙ! 

 

Ираз деций гlалгlа хилар, 

Ла илахlа иллалЛахl! 

Ираз деций бусулба хилар, 

Мухьаммадан расулулЛахl! 

 

Ираз деций lуйре хилча, 

Сийрда сигале бlаргагуш. 

Ираз деций дlайист хилча, 

Гlалгlай меттала жоп хьалуш. 

 

Ираз деций мехка вахар, 

Ламаз-марха деза деш! 

Ираз деций баге кхабар, 

Хьай мотт зенахь ца лебеш. 

 

Ираз деций сийнача бай тlа 

Дажаш доахкаш хьайбаш гург. 

Ираз деций доккхача кхай тlа 

Дlа мел дийннар хьатlа хург. 

 

Ираз деций сагlа далар 

Къорlан нийса оттадаь! 
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Ираз деций камаьрша хилар, 

Шийна эшар тоlадаь! 

 

Ма ираз да-кх гlалгlа волаш, 

Ла илахlа иллалЛахl! 

Ма ираз да-кх бусулба волаш, 

Мухьаммадан расулулЛахl! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

НАНА 

 

Ма миска я-кх со, 

Наьна й1овхал ца яйна, 

Ма й1аьхий  я-кх со, 

Наьна кхалхар ца лайна. 

 

Х1аьта а ловра сона,  

Се нанас хьастар. 

Ма хала да, ва Даьла, 

Наьнацар къастар! 

 

Ма боча  хиннад хьо, 

Ва наьна к1аьда дог, 

Балано човхадаь, 

Сацар хьо, наьна дог. 

 

Дийнахьа, бийсанна 

К1аьд ца луш лела мог. 

Хьо дага ца йоаллаш 

Ловзац аз ц1аккха ког. 
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Дег чура дех аз, 

Ва веза, ва Даьла! 

Я Аллах1, ма къастийта 

Берацар ший нана. 

 

1азапе ма озийта 

Берага из бала. 

Кхеллачо яхийта 

Х1аране йола нана.  
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СА МАЬР-НАНА 

 

 

К1алйисай са маьр-нана, 

Б1аргаяйча, делх са дог. 

Могаш-маьрша йолча хана, 

Хьакхаб ч1оаг1а цо ший ког.  

 

Хала лелар гучадаьннад, 

Са ца ло1аш йийтта йорт. 

Эза бала кот ма баьннаб, 

Лазабувл хьаькъала корта. 

 

Ламазаца аз ма  дех,  

Деза моаршал цунна да. 

Хиннадац са нигат б1еха, 

Цхьан дийнахьа, бийсанна. 

 

Наьна й1овхал сайца йоацаш, 

Хьона  уллув  те1ай со. 

«Мама» ала хала доацаш,  

Хьох д1ахьерча г1ийртай со. 
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Хьа цамагар духьал латташ, 

Денна-бусса ч1ехк са дог. 

Везча Дала барт ца хоатташ, 

Ялсмале чубоаккхалба хьа ког! 

 

19.09.2013 
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Дзейг-наькъан Лейлаи (са маьрнана), гаргара нахи. 
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НАНА ТХЬАЙСА УЛ (ИЛЛИ) 

 

Хьо ма дека, лоаман шовда, 

Нана тхьайса ул. 

Ма гlерта, лоамаш, сигала кховда, 

Наьна сий шул лакхагlа ул! 

 

Припев: 

Эхь ма хета нана хьаста, 

Керта барташ даха. 

Атта ма дац укх дунен тlа, 

Нана йоацаш ваха. 

 

Оалхазараш, ткъамаш ма детта, 

Нана тхьайса ул. 

Боргlалаш, ма кхайка фетта, 

Наьна наб ма фийла хул…  

 

Лоа, ма делха, догlа, ма делха, 

Ма хьекха, шийла мух. 

Ага чура бер ма делха, 

Качара балийта мухь! 
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Ма низ ба-кх хьона Дала беннар, 

Ма мерза деннад дог. 

Ма тамашийна да-кх хьа хьинар, 

Ма зовза боаккх lа хьай кlаьда ког. 

 

Малх хьалкхийтта чубиззалца, 

Со наьнага кхайкаш хул. 

Ма ираз дар-кх, цхьанне аьлча, 

Хьа нана тхьайса ул! 
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БОККХИЙ НАХ 

 

Вай боккхий нах б1аргабайча, 

Ч1оаг1а тохалу са дог! 

Вай боккхий нах боаг1аш байча, 

Лаьттах 1окхетац са ког! 

 

Цар сибаташ – лоамаш санна, 

Дукха х1ама дайза да. 

Коарга б1аргаш – фордаш санна, 

Балан хий чулатташ да. 

 

Хало 1айша, 1азап эза, 

Къахьа-к1ома дайна ба. 

Бисаб вай уж  ч1оаг1а к1езига, 

Уж лорабе вай декхар да. 

 

Б1аьшерашка шо дахалда, 

Лаьттан сибат хоз а деш! 

Вахар  малх мо шун къагалда, 

Вай Г1алг1ай мохк сийрдабеш! 

 

Июнь, 2014-12-07 
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СА ВЕЖАРИЙ 

 

Веший во ма гулда сона, 

Дала зуламех лора а баь, 

Баккха вешийна массаза ловца, 

Дикален т1ехьа даькъалваь! 

 

Дика воша – ираз доккха, 

Даьна а нанна а метта ва, 

Сай уж болаш я со йоккха, 

Са-м, уж ца1 мо, кхоъ а ва. 

 

Х1анз а бер мо цар со хьест, 

Даим яхар теркалдеш, 

Цамогаш хилча, гонахьа кхест, 

Сона мел эшар белгалдеш. 

 

Могаш хилда шо, са вежарий, 

Т1ехье даькъала хийла шун. 

Ба́хка ма эшалба шун йижарий, 

Маьрша хилда х1ара шу! 
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ЙИША 

 

Сигала бесса сийна б1аргаш, 

К1ай даьри мо лепаш ц1ока, 

Эздий  барзкъан маха боаккхаш 

Малаг1 да-те ца деш цо?! 

 

Са хьамсарий, шуга ювца 

Сона ловр сай нанас яьр, 

Х1ама дац цун кулгех хувца, 

Из мел йовзар ховш ва шаьра. 

 

Бешар дахь цо даар шортта, 

Д1аьхача 1анна керда хул. 

Деррига леладе  ба цун корта, 

Х1ара х1ама ший  метте ул. 

 

Бакъда, хало дукха лайна, 

Берал яхар фуд ца ховш. 

Ханал хьалха йоккха хинна, 

Хьаенай,  т1акхаьчар ловш. 
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Бусулба динца  барта йолаш, 

Ламаз, марха долаш я, 

 Къор1ан шаьра дешаш йолаш, 

Т1ой-Юрта яхаш са йиша я. 
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Ахильг-наькъан Золотхан (са йиша). 
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Г1АЛГ1АЙЧЕ 

 

Ираз дебаш, дегаш къондеш 

Керда зама йоаг1аш я! 

Цу заманца ловца боаккхаш 

Со хьона байташ яьзъеш я! 

 

Доккха беркат хьоца хилда, 

Аьттув хилба, Г1алг1айче! 

Дега тоамбеш, лоаме тоаеш, 

Г1оза яха, Г1алг1айче! 

 

Хьинар денал вай совдоахаш, 

Мехка рузкъа дебадеш, 

Жовхьарашца наькъаш дехкаш 

Вахар къагалда, Г1алг1айче! 

 

Денгара-денга мехка толамех 

Кердадараш вайна хоз. 

Сийрда кхоане загг1е елаш, 

Г1алг1айче дуненна йовз! 
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ЗАМА 

 

Ма сиха йода хьо, 

Ва хоза, ва зама. 

Ма гаьна яьлар хьо,  

Ва боча са къонал… 

 

Т1ехьадисар кхераш мо, 

Д1ауд шо, ва денош. 

Малхаца лепаш мо, 

Къегац шо, са б1аргаш. 

 

Т1ехье хьалкхийнай, 

Баь т1ара зизаш мо. 

Даг1а вай сатийна, 

Теркадеш безамо… 

 

Къоастаде дов доацаш, 

Дезалашта – парг1ато! 

Лехийта пхьа боацаш, 

Тайпана – котало! 
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Г1алг1айче тоаяьча,  

Паччахьашта – баркал да! 

Вай бусулба кхеллача 

Аллах1а – хоастам ба! 

 

17.09.2013 
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МАРХИЙ БУТТ 

 

Хьа дозал ца довзар, 

Къадолаш баьри ва, 

Хьа лоарх1ам ца бовзар, 

Дукха х1аман ийша ва. 

 

Байтаб хьо цу Дала, 

Нийсхонаш лорае, 

Дунен чура из бала 

Лаьттан чу то1абе. 

 

Сакъердаш кхоабалу 

Уж деза х1ара ди. 

Гаьна доал къаи-балеи, 

Сибаташ къаьга да… 

 

Лакха волча цу Дала, 

Къоабала де вай нигат! 

Къахетам совбалба, 

Т1ехьа латталда вай дикан! 

Август, 2013 
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УЙЛА 

 

Саго з1амига волча хана, 

Дукхача х1аман уйла йиц. 

Бера зама яха яллалца 

Керто дег т1а бахийтац низ. 

 

Даи  нанеи шийца долаш 

Цар й1овхало хьаьста вар, 

Массехана боча а волаш 

Дунен ираз долаш вар. 

 

Сай хьамсарий дага ца боаг1аш, 

Таханарча денга кхаьчай со, 

Сийрда дуне даа хьогаш, 

Д1абигар уж 1оажало. 

 

Цигара моттиг даькъала йойла, 

Хьа, са Нана, хьа, са Да. 

Денна-бусса ю аз уйла, 

Т1ехьа д1аялла, сагот даь. 

 

Х1аьта а хоастам бу аз Далла, 

Бусулба кхолларах  Г1алг1ай Мохк! 
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Моажа малх къайла ма балба, 

Б1арга ма голда 1аьржа дохк. 

 

Сай къаманга дехар ду аз, 

Хьалхара зама дагалаца, 

Дегаш ц1енде – деха ду1анца, 

Барт ца1-бе вай хьалха дац! 
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ЭЗДИЙ К1АНТ 

 

Хамхой Вахийна хетаяь 

 

Нанас баьрашта воша волаш, 

Улув барашта новкъост волаш, 

Хье вийзачоа мут1ахьа волаш, 

Лакхача йоазонхошта нийса волаш, 

Ваьхавар хьо, Хамхой К1ант! 

 

Багар дешаш эздий долаш, 

Б1арахьажар к1аьда долаш, 

З1амаг1ашта хьехам болаш, 

Боккхаг1барашта з1амаг1а волаш, 

Тоабе г1ийртавар хьо барт. 

 

Цкъа вайзача вицлургвоацаш, 

Улув хинначун сатем боацаш, 

Доттаг1а хинначо хувцаргвоацаш, 

Хьай Иманах, хьай Исламах 

Етта вахар эздий карт! 
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Цигара моттиг даькъала йойла, 

Г1алг1ай къаман хьамсара во1! 

Хьоца хургья массаза уйла, 

Хьоца хургда х1аране дог! 
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Хамхой Ваха (йоазонхо). 
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ХЬО  ВАХАЛВА… 

 

Темарз-наькъан Башира хетаю 

 

Дезткъа шу хьа даьннад аьлча, 

Адам чlоагlа цец ма доал. 

Хьай тоаба хьо юкъеваьлча, 

Вокхагlа хиларца ду lа доал. 

 

Темарз-наькъан Башир аьлча, 

Наьха дегаш гlоздовл! 

Хьа сибата тlа велар даьлча, 

lаьржа дуне сийрдадоал! 

 

Хьа кхоллама мах баь варгвац 

Гlалгlай мехка lилманхо. 

Кура-сонта Башир варгвац. 

Из массарашта дика хов. 

 

Се гlадъяхарца дог ма чlехк, 

Бlаргхилар со чlоагlа кхер, 

Ираз ма дий гlалгlай мехка 

Башир санна воl хьалкхер! 
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Темарз-наькъан Башир (йоазонхо). 
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САГА ЛАР 

Гусейнов Муслима хетаю 

 

Воккха саг вар цхьан мехка вахаш-лелаш, 

Дукха х1ама дайна,  дайза вар. 

Уйла йир цо, хаьтта яг1ац кхелаш, 

Ютаргья-кх аз сайна т1ехьа лар… 

 

Ц1енош детта, дезал кхебаь ваьлча, 

Сомий гаьнаш йог1а дага дар. 

Гаьнаш лата, сом кхаьча баьлча, 

Юсаргья-кх укх дунен т1а са лар… 

 

Сехьаг1а гув бар, дехьаг1а латтар ц1енош, 

Гувна к1ала готта такилг дар. 

Б1аьсти ера,  хоза эттар денош, 

Гаьнаш йог1а воккха саг кийча вар. 

 

Базар т1а ваха, сомий саьргаш  ийца, 

Уж ги дехка дахьаш из чу вера. 

З1амига саг санна,  гув т1а  ваьлар, хийцца, 

Сом хьабаьлча, ма г1адг1оргда-кх бер! 
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1ажаш, кхораш – гуйре ена яьлча, 

Гув т1а  г1олла  лохе ударгба. 

Гаьннара воаг1ачоа, цу  такилга т1а ваьлча, 

Хьогал кхалла сом корабергба. 

 

Шо ег1ачун Дала саг1а  долда! 

Водар-воаг1ар баркал оалаш вар. 

Воккхача сага ц1енна  во ма голда! 

Йита вахар  шийна т1ехьа лар. 

       

 20.09.2015 г. 
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МЕХКА ВО1 

Аушев Русланага 

 

Хьо ваьча хьа наьна 

Сий ду аз, Руслан! 

Хьо кхеваьча хьа даьна 

Баркал оал, Руслан! 

К1ант ваьча вай къаман 

Сий ду аз, Руслан! 

Турпал ваьча вай мехка 

Сий ду аз, Руслан! 

 

* * * 

 

Я мать боготворю, 

Родившую тебя, Руслан! 

Боготворю отца, 

Что сына воспитал, Руслан! 

Народ боготворю, 

Мужчину давшего, Руслан! 

И славлю Родину мою,  

Героя давшего, Руслан! 
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Аушев Руслан. 
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РУЗКЪАН БОЛХ 

 

Хина йисте йола аьнна, дехар дир lа сога, 

Хи тlа ена, бlаргавайча, фу дувцаргда хьога? 

Гаьна ваха, арахь лийна тlехьа виса вера хьо, 

Наха вийца, кхы вар вена, цунга дlалуш я со. 

 

Аз-м чlоагlа сатийсадар, хьо сиха цlаварга, 

Са даьгара оаш пурам даккхар – даьннад гlулакх  аьрга. 

Вахар хургдац, ховш я шаьра, цу баьреца хетта, 

Фу дергда хlанз, дайнад ираз, бийса юл укх бетта. 

 

Нагахь кхыяр езаенна, хьай тоабой lа кхоллам, 

Цунах чоагlа дог гlоздаьнна, хургба сона салоlам. 

Укх дуненца безам боацаш, дог ийша хургья со, 

Чокхийна метта мерчий дийха, каша южаргьяр со. 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

ЛОАЦА БЕЗАМ 

 

Дуккхача шерашка т1ехьа лийнна, 

Ший са санна дукха езаш 

Йодаяь йоалайир Берсо саг. 

Йи1иг Берса раьза яцар, 

Фусам хувца лаьрх1а яцар, 

Х1аьта а тоама юкъе вера воккха саг. 

Денош, бетташ, шераш доахаш, 

Денна-бусса доккха са доахаш, 

Хьо мара безам бац са, яхаш, 

Хьо мара вахар дац са, яхаш, 

Сийнача сигала ураг1а ухаш, 

Къоаргача форда к1ала ухаш, 

Дувнаш дуаш лелар з1амига саг. 

Эг1азло д1акъайла яьлар, 

Сийрда безам гучабаьлар – 

Берсал хозаг1а х1ама дацар, 

Берса нийсавар кхеллавацар. 

Хоастам ба хьона, веза Даьла, 

Нийса ваьв 1а сона Аьла… 

Ц1енда хеставеш сесаг яр, 
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Тайжжа йодаш зама яр… 

Ма ч1оаг1а теш хьо цу къонахчох, оалар наха. 

Къайла хьоргбац сона ца ховш Берсо маха. 

Нана яла хьа, ма сиха байра хьа ши б1арг, 

Дукха ха ма йий Берсо шийна даькха жай. 

Къинт1ера яла мотт кхухьачоа, Даьла духьа, 

Шийга оалар, цу кхалсаго, бетташ мухь, 

Далла ховргда хьанна, мича фу дала деза, 

Са-м сай ц1и, дезал, фусам лораде деза. 

Боккха ала чубессар цун кер чу, 

Малаг1а декхар кхоачашду цу лелачо? 

Х1ана доадир совлен доаца са ираз?! 

Т1адилладар Дала цунна из параз? ... 

Берсай тоабанга ши дош ала ловра сона, 

Б1аргаш дийле, д1а-хьа хьажа шоашта гонахьа. 

Хьайна дича мегаргдоацар ма де наха, 

Барт ца хилча, бац фусама кепиг мах! 
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ХОМАТ 

 

Вахаш-текхаш, дуне тохкаш лийннав саг, 

Вуташ хиннавац Мовсар, йоалае, яхаш саг. 

Водар т1аккха нускал лаха, тоха б1арг, 

Раьза ца хилча, корадоаг1ар хьакха к1арг. 

Дехьа а сехьа а дуккха лийлар з1амига саг, 

Шоашта езе, оаш хьайоалае сона саг, 

Шоана мегий, аз-м ловргья моллаг1ъяр. 

Бакъда, несийна б1аргагургдац мерза дар… 

Чокхий даьккха, калошк йийха кечйир нус, 

Коа 1обилла битта эттар боккха к1увс. 

Д1а-хьа хьежа доккха са даьккхар йи1иго, 

Коа чуийккха, к1увс б1ехбир б1ийго. 

Шийлача хиво ч1оаг1а шелбаьб шаккъе ког, 

Сов к1аьдъенна, сеца дала доаллар дог. 

Да венна бисса хьо, ма сиха бера хьо сона кач,- 

З1амига нускал доаллар, к1увсага увш пхьарч. 
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ГУЙРАН БОС 

 

Цхьаккхача х1аманца нийслургбац, 

Хьа дошо бос, гуйре. 

Даим  къегаш, иразе екаш, 

Са Г1алг1айче гойла. 

 

Тайп-тайпара г1ирс а бувхаш, 

Гаьнаш курра латт. 

Хьан да-те хозаг1а дувхар? 

1а царга д1ахатта… 

 

Ши-ший барзкъа  хозаг1а хеташ, 

Д1а-хьа  лесташ ткъовронаш…. 

Наггахь хий т1адам  а тохаш 

Йолх т1аг1олла морхаш… 
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Г1АРАГ1УРАШ 

 

 

Сийнача бай т1а  баскилг  дацар 

Аьхкий  санна кхувсалуш. 

Хичара пхьидарч  1ехаш яцар 

Хьалха-т1ехьа  хувцалуш. 

 

Тховнаш т1а  г1олла, салтий санна 

Тайна даг1ац ч1агаргаш. 

Малх а хьежац х1ара денна  

Гуйран денош белгалдеш. 

 

Г1аьнаш  легош, ерзанъювлаш 

Х1ара  денна  гаьнаш   латт. 

Ткъамаш  лестадеш, 1адика ювцаш  

Г1араг1ураш йолхаш латт. 
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ДОТТАГ1А 

 

Лоарх1амеча дешашца, 

Лакхача ц1ерашца 

Оттаде доттаг1ал уллув. 

Хьекхача михашца, 

Делхача дог1ашца 

Латтаргва доттаг1а уллув. 

 

Ший эздел ца дохкаш, 

Ший вошал ца хувцаш 

Доттаг1чо лоравергва хьо. 

Халонех ца къахкаш, 

Деналах ца вохаш 

Лоацаргба доттаг1чо пхо. 

 

Хьа даьна во1 волаш, 

Йишийна воша волаш, 

Садехка хургва, камаьрша. 

Иманаца барта волаш, 

Къахетаме дог долаш 

Вахалва доттаг1а маьрша. 
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ЧАХКИЕВ САIИДА ХЕТАЮ 

 

 

Фу дергда х1анз, вайзавац хьо сона, 

1ийре-сайре хьога йийца яц. 

Сай  муг1араш дийшадац аз хьона, 

Йоазонхой мотт хьоца бийца бац. 

 

Х1аьта а  ч1оаг1а й1аьхий я со тахан, 

Хьа деш-уйла дега гарга я. 

Хьа ц1и яккха лохаргда аз бахьан, 

Хьа мотт бувцар – деза совг1ат да. 

 

Кура я со т1аккха, сайна бовзаш 

Хьоца баьха, лийннараш уллув. 

Лораду цар хьа дешаш – хьа говзал, 

Ба уж т1аккха ховраш хьо малув. 
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Баркал шоана, са новкъостий, доккха, 

Шоашта юкъе боккхийташ са ког. 

Шоана юкъе хеталу се йоккха, 

Шоана юкъе г1оздоал са дог! 

19.10.2015 г. 
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Чахкиев Са1ид (йоазонхо). 
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Г1АЛГ1АЙ IАДАТАШ 

 

Эхь ма хета ловца баккха, 

Йоаккхасаг наькъал дехьа йаккха, 

Вела а венна, хоза дош ала, 

Лотабе хьай дег чу ала… 

 

Миска волчоа киса хьаделла, 

Г1алг1а, хьо ма воха эзделах, 

Харцахьа волчоа хьеха никъ, 

Г1алг1а, хила йиш яц хьо мекъа… 

 

Д1а ма татта  хьаькъал доацар, 

1о ма то1аве  рузкъа доацар, 

Унахочоа фу эш хатта, 

Г1алг1а,  эггара  хьалха  латта! 

 

Сайре санна къоанал йоаг1а, 

Цу сайренца  1оажал йоаг1а. 

Воашца рузкъа вай хьоргдац, 

Дикал мара т1ехьле яц! 
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1АЗАПЕ ДЕНОШ 

 

 

Ма ч1оаг1а елхар шо, 

Ва сийна сигленаш! 

Ма шийла даьхкар шо, 

Ва 1аьржа ва денош! 

 

Дог доацача моастаг1чо, 

Хьаькхача къоаламах. 

Мехкацар къаьстараш, 

Кхелханцар  къоаналах. 

 

Унахочоа мотт боацаш, 

Берашта  ага доацаш,  

Хаьттачунна жоп доацаш, 

Кхелхачунна каша доацаш 

 

Ма даькъаза хилар хьо,   

Ва къиза ва зама! 

Ма ч1оаг1а  елхар со, 

Ва к1аьда са нана! 
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Х1аьта а, ца бохаш, 

Денал дола къонахий 

1азапа сатохаш, 

Къаьнали, къонали… 

 

Ва Даьла, хьо ца1 веш, 

Ва Элча, хьо бакъ веш, 

Устаз, хьо къоабал веш,  

Хьадоаг1а сий дола къам! 

        

  23.02.2014г. 

Алма-Ата. Г1алг1аи нохчии  

Казахстане 1одахийтара 70 шу дизар. 
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ЕЗАЧУНГА 

 

1а сога ладувг1а, ва боча, ва к1аьда са нана, 

Хьо йоацар кхетаргвац  цхьаккха саг са керарча балех. 

Са дегача йоагача сийнача ц1ерах бола ала, 

Хургбий-те  со ца гуш лелача  цу йо1а маьлехьа? 

 

Сиглара уж седкъий дагардеш бийсанна ваг1а, 

Са хилча, хьо йоаг1аш б1аргагор  сатувсаш лел со. 

Ма къехка сох, са Безам, йист хилча хург да хьа саг1а, 

Б1аргц1азам ца тохаш, лургда хьона  хьалхара сай са. 

 

Адамаш хьегаш хургда вай мерза камаьрша дахар, 

Шийлача 1ан юкъе  тохаргда гаьнашта зизаш. 

Хьа кара да, са Безам, иразаца дувзаде вахар, 

Хаьта а, укх сахьате,  теркаш да михаца кисаш… 

 

Припев: 

 

Ду1аца  Даьлагара аз дех,  хьо даькъалйойла. 

Къаьгача малхаца,  сийрдача беттанца хьо нийсйойла. 

Къонахчун деналах ца вохаш,  хьох ю аз уйла. 

Са Безам,  аз дех,  бошабе хьай дегчура ша. 
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АЬЛТИ-ЮРТ 

 

Са наьна мотт, са хоза Даьхе, 

Шо дега ч1оаг1а хьамсара да. 

Са Аьлти-Юрт, хьо г1оза яхийла, 

Са дог, са безам хьоца ба! 
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НЕСАРИЙ 

 

Вай мехкарий дика бале, 

Мичара ух во несарий? 

Вай мехкарий эздий бале, 

Несо мишта доаду сий? 

 

Дала мел кхеллача х1амал хозаг1а, 

Вахар хилда дезалий. 

«Яха хьо, са к1ориг, г1оза», -  

Ноаноша хьест шоай мехкарий. 

 

Сибат а г1ов а цун деце, 

Барзкъанца вай хозъергья, 

Хьаькъал, къамаьл товш цун деце, 

Халхаяла 1омаергья. 

 

Бакъда, цу тайпара нус чуйоаг1е, 

Ираз дайнад, яхаргда. 

Маьр-нана несийна духьалйоале, 

Несий вахар талхаргда. 
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Ший даь-ц1енца 1адика йийца, 

Фусам хийца йоаг1а нус, 

Д1але пурам садаккха хийцца, 

Удаш хилча денна-бус. 

 

Шоай мехкарий дага а бехе, 

Марх1а а елле, хьаста нус. 

Ялсмаленаш шоашта лехе, 

Несий новкъа била к1увс. 
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Г1АЛГ1АЙ КЪАМАН НОВКЪОСТИЙ 

 

Хоза сайре латтар ара, 

Г1ийла хьекхар к1аьда мух, 

Сийна босе улар шаьра, 

Яь чу кхехкаш латтар дулх… 

 

Йоагача ц1еро матар вахийта, 

Дулха хьажах къургаш деш. 

Баьре ваг1ар, ког д1абахийта 

Сиглара седкъий дагардеш. 

 

Ший тоабанга хьежаш вар из, 

Пхьег1а т1а бийхабар цо уж. 

Бар уж: «Сабар», «Эздел», «Ираз», 

Гаьнара боаг1аш ма бар  гуш. 

 

Уж 1охайшар ц1ера гонахьа, 

Дунен къамаьл доладир. 

Малаг1а ва вайх эггара  къонаг1а?.. 

Г1улакх дергдар малаг1а ва?.. 
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«Ираз» хьалха йист ма хилар, 

Кулгаш ч1оаг1а лестадеш, 

«Дала соца дуне кхеллар», – 

Аьлар цо, ше хестадеш. 

 

Дика да «Ираз», бакъда, «Сабар» 

Эггара ч1оаг1аг1а эшаш да. 

Ле ца везача баге кхабар 

Даим параз лаьрх1а да. 

 

 «Эхь» «Эздела» б1арахьажар,    

Ше даьг1ачар хьалг1еттар. 

Шо да, аьнна, тахан хьаьший, 

Эхь г1улакх де  д1аэттар. 

 

Вай даи нанеи ца1аш хиннад, 

Эздел доацача эхь хиннадац, 

Вай диъ массаза цхьана хиннад, 

Сабар доацаш ираз дац. 

 

Бийса т1аера къамаьл ца хадаш, 

Харцвар, бакъвар къоаста ца луш. 
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Нахага хоаттаргда вай, аьнна, 

Лаьрх1ар новкъосташа 1обувша. 

 

Сахинна даьлча  вайра царна, 

Жега воалла къаьна 1у, 

Кхела юкъе вола, аьнна, 

Оаха хьога дехар ду. 

 

Биъе лоткъам ийца ваьлча, 

Доккха садаьккхар 1уно:  

Шо диъе а, бакъдар аьлча, 

Цхьана хила дезаш  сона го. 

 

Эздел доацача хургдац сабар, 

Эхь иразах хетта  да, 

Бе-бе хургда наьха хабар, 

Х1аьта а Даьлага шортта да. 

 

Б1аргех хий даьлар цун т1аккха, 

Шо гаьнадовларца телхад къам, 

Наха юкъе дакха шоай дакъа, 

Шул эшашаг1а ма дац х1ама! 

21.07.2014 
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IА 

 

Елхаргья кастта сигалара лай чоалпаш, 

Ловзаргья ара вай берий тоабаш, 

Соалозаш хургья гув т1ара лехкаш, 

Конекаш хургья ша т1а г1олла хехкаш. 

 

Ва берий зама, ма хоза я-кх хьо! 

Ва хоза зама, ма сиха я-кх хьо. 

Говра т1а даг1аш мо удаш да шераш 

Дай-ноаной тахан – селханара бераш. 

 

Де йиш яр тахан кхоанарга ма дехка,  

Ва к1антий, машенаш сиха ма лехка. 

Жоп лургда вайна баьккхача маьла, 

Гешт делахь тхона, ва Везан Даьла!  
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НАЬНА ДОГ 

 

Нана! Х1ама дац хьо мара, 

Хьоца мара уйла яц. 

Хьо укх лаьтта дукхаг1а гаралла 

Сона эшаш х1ама дац. 

 

Къажбергба аз хьа корта, 

Когаш буларгба аз хьа, 

Дахаргда вай массаза барта, 

Леларгда вай массаза цхьана. 

 

Дукха вахалва, са во1илг, 

Хьо да беркат, хьо да сий! 

Доккха-м да хьа з1амига догилг, 

Чехка-м да пхаьнашкар ц1ий. 

 

Къона йолаш ц1ен-да венна, 

Кхеве г1ийртаяр со во1. 

Ма тара ва-кх хьо хьай даьна, 

Уж барг1аш ма тара локх…! 
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Доаладергдар во1а нускал, 

Ираз доаг1аргдар са коа! 

Хургьяр беркате са фусам, 

Дергдар во1о ковна доал. 

 

Деррига къам  х1анна г1аттац, аьнна, 

Коа чудессар 1аьржа дохк. 

Ца1 мара воацача во1ах  яьнна, 

Белхабора нанас мохк. 

 

 Къоаста ца деш ди е бийса 

Са ца ло1аш, ца еш наб 

Кхеваьвар кхычарна нийса, 

Халонех ца г1ерташ таба. 

 

Сенца тебергба хьа бала? 

Сенца дерзадергда хьа дог? 

Кер чу лотабеннаб ала, 

Из д1абоабе хьанна мог? 
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Мишта вуларгва хьо каша? 

Мишта тоабергба хьа боарз? 

Пхьа леха вац хьа воша. 

Яц хьа йиша, даккха оарц. 

 

Ший сих даьнначоа т1ехьа ма  хьожийла, 

Бусалба наьха цхьаккха нана. 

Раьза я со Даьла 1оажалла. 

Раьза  хургья массехана! 
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БАЛАН Ц1А 

 

 

Дукха ха я са лаза корта, 

Аларах саг тешаргвац. 

Деза ахча сона шортта, 

Бакъда, рузкъа гуш ма дац. 

 

Ехкай машен, ехкай ворда 

Лиспед, соалоз, самокат, 

Москал, котам, ж1али, циск, 

Ма къа да-кх са, ма ва-кх миска…! 

 

Халла г1ийрта, еллай лард, 

Пенаш дотта кирпишк яц, 

Дийнахьа лоалохочоа серд, 

Бийсан наб хьакхеташ яц! 

 

Ц1енош деза доккхий, шера, 

Лакхе – мансард, зимни беш, 

Спортзал, бильярд, сало1а моттиг, 

Ма к1езига да, ма дукха эш..! 
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Лоалахо ваьннав са са кхоачадаь! 

Бац са низ цун торо ла, 

Аз ца йохкаш йисай сесаг, 

Варгвац г1алг1а цун мах баь! 

 

Оал цо сога: 

 - Даьла ц1и йаккха! 

Дала денначох хьурмат де! 

Хьесталу из сона т1акха, 

– Дика ма вий хьо, сабар де! 

 

Сабар ди-те, духьала латташ 

Даьга висарг, Г1ойберда ц1а!? 

Корта а ба са бесташ латташ, 

Низ бий-те из шеддар ла?! 

 

Ва, са Даьла, ва са Даьла! 

Хьаг1о тувлавеш ц1енда латт! 

Качара баккха цунна из бала, 

Нийсача новкъа ц1енда ваккха. 
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Дуне  даьккха да вайна кхерий, 

Уж дерригаш гуладергдац. 

Делкъенна т1ехьа йоаг1а сайре, 

1оажалах вай довдаргдац! 
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Б1АЬСТИ 

 

Ена кхаьчай б1аьсти, 

Сомадаьннад лаьтта. 

Б1айхача михо хьаьста,  

Гаьна к1ала со латт. 

 

Хоастам ба хьона, Даьла! 

Деррига да-кх хьа кара. 

Са дог г1оздаьнна, 

Сакъердалуш дар. 
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Са хьамсара мехкахой,  х1анз  аз  шоана  

 довзийтаргда  сай  даь-вошас,  

Ахильг-наькъан  Т1охига  Хьусена   

дийца  сакъердаме  дувцараш. 
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ХЬАЛХАРА ДУВЦАР 

 

Мурдаш д1а-юха къаьста, коа юкъе, гонахьа латташ кагийнах 

а болаш, 1охайша баг1ар коара боккхий нах. Тайп-тайпара 

хаттараш телар царга уралаттараша.  Къор1ан  т1ара  х1амаш дар 

дукхаг1а дийцараш. 

− Дада, – аьлар цхьанне, − ч1оаг1а ха безам ба са  цхьа 

х1ама… 

−  Фу дар из? – аьлар са даь-вошас, вела а къажа. 

− Бийсан вайна гу бетта цхьа оаг1ув, ч1оаг1а сердало луш, цу 

бетта т1ехьашкахьа фу доал ха безам бар са.   

Дукха ваьг1ар Дада, ший  когашта к1алара жаг1а г1ажаца д1а-

юха хьекхаш. Цун ховра из хаттар ше бегваккха денналга.  Эрсий 

меттала аьлча – «вопрос на засыпку» дар-кх из. Х1аьта а Дадайна-м 

хайнадар из мишта аьннад,  вокхан багара арадалалехьа. 

− Цу т1ехьашкахьа хьа даь дакъа доал. Хьона фу т1акхаьчад 

укх оаг1орахьа хьона цу бетто сердало луш хилча, цу т1ехьашка а 

ваха цига фу доал ца хьажача?! 

Чураш хада гаргга баххал бийла а бийла,  д1акъаьстар нах. 
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ШОЛЛАГ1А ДУВЦАР 

 

Эзареи ийс б1аьи  дезткъеи шийттлаг1а шу  дар из. Буро 

маг1ара беха 1обаьхка нах бахар Назране квартирашка. Цу цхьан 

квартира чу вахар са даь-воша Хьусен а ший фусам-наьнаца 

Аьсетацеи, ший  дезалашцеи. Ч1оаг1а низткъала дар Дадайна 

квартире вахар.  

Цхьан дийнахьа ара, подъезде юхе 1охайна ваг1ар из. Йистте 

сецача лорий машена чура 1обаьннача  лораша хаьттар цунга: 

− Воккха саг, ди дика хилда хьа! Укх подъезде лораш 

бийхараш малашб хац хьона? 

− Даьра хов, хьадовле шо сона т1еххьа, − аьнна лаг1аш т1а 

г1олла ураг1а вахар Дада. Ше вахача квартира  ни1 хьа а йийла, 

чухьожабир цо лораш. 

− Уж фу нах ба? − хаьттар лоро. 

− Ай, унахой ба-кх, могаш бола нах бадаргбий делкъа ха 

хиллалца бийша?! 
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КХОАЛАГ1А ДУВЦАР 

 

Эзареи ийс б1аьи кховзткъеи иттлаг1а шу.   

Дада ц1аг1а воацача хана 1ийсас хьалсогар бобинаш йоахка 

магнитофон. Кагий бераш дар тхо: сои, Мареми, Мухьмад-Салими, 

кхыбараши. Ч1оаг1а сакъердар оаха, ашарашка ла а дувг1аш. 

Цхьан дийнахьа, тхона ца гуш чувера Дада. 

− Ва-а-а сесаг, думбаде да, ма сесаг яц хьо, думбаде да, на1ара 

т1ехьашка кад латт, менге к1ала 1аг улл, ма сесаг яц хьо, думбаде 

да, − локхаш яр магнитофон. Дадай ц1ог1о «сомадаьхар» тхо. 

− 1оволле чехка хьаеха хьай нана. Цох даьккха илли да ала, − 

аьлар Дадас Мухьмад-Салимага. 
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ДИЪЛАГ1А ДУВЦАР 

 

Нанас яхар ца деш ший г1улакхаш а даьха чувера Аьсета 

баьчарех воккхаг1а вола Мухьмад-Салим. Дадайга лоткъам бир 

Аьсето.    

– Хьавел укхаза, − аьлар Дадас во1ага. − Хьох саг хургва 

мотташ ши ц1и тиллаяр аз Мухьмад-Салим, аьнна. Г1алат ваьннав 

со, Мухьмад юха эц аз, Сали хургва хьо тахан денз. 
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ПХЕЛАГ1А ДУВЦАР 

 

Дадай з1амаг1а вола Ювсап яха во1 кизга хьалхашка к1удж 

нийсбеш ваьллав.  Дукха ха яьккхай Ювсапо ший мосс д1а а юха а 

хьокхаш. Д1а-а, ше ваг1ачара хьа а кхайка, аьннад  Дадас. 

− Из х1анз 1а дер ца деш ворх1 саг йоалаяьй аз, ма боккха 

бала ба 1а цу кертага бахьар. 
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ЯЛХЛАГ1А ДУВЦАР 

 

Барх1лаг1а март. Буро т1ара беха 1обаьхкачарца яр Дадай 

з1амаг1а йола уст-нана.  Цун кхы саг вацар, цхьа йо1 мара. Т1аккха 

йоккха саг ший найц волча 1е езаш хиннай. Лерга дика х1ама 

хозаш яцар из. Кхалнаьха ц1ай лаьрх1а Дадас уст-нанна итт тума 

деннад. Чубаьхкача дезалга хаьттад цо:  

− Йоккхача сага ц1ай дездеш итт тума деннад аз. Хьоадаьдий 

шуга  цо из? 

− Хьоадаьдац, −  аьннад вокхар. 

− Сона ха-м ховр, уст-нанна даьчох г1улакх хургдоацилга. 

Юха хьаийцача бакъахьа да аз ахча. Цунна-м цох фу де деза а 

ховргдацар. 
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ВОРХ1ЛАГ1А  ДУВЦАР 

 

Цхьан дийнахьа Дада чувеча ц1аг1а саг хиннавац.  

− Мичаб ераш? – аьнна, хаьттад цо метта уллача уст-наьнага  

кулг-оамалца. 

− Хац-хац, –  аьнна, кулгаш лостадаьд вокхо.  Къоро  хиннай 

из. 

− Т1аккха хьо мала ц1аварга хьежаш улл? – аьннад найцо, 

цунна х1ама д1а ца хазарах майра а ваьнна. 
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БАРХ1ЛАГ1А ДУВЦАР 

 

        Йо1 даь-ц1а йоалаеш енай захал. 1охайша х1ама дуаш 

баг1аш, хаьттад захало: 

       − Хьусен, бакъдий 1а барх1 саг йоалаяь хиннай яхар? 

       − Даьллахьий, Тамари, ворх1 мара яцар аз акхарга 

йийцар, из барх1лаг1а яр ма ч1оаг1а во гучаяьккхар 1а са, – аьнна 

жоп деннад Дадас.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

ИЙСЛАГ1А ДУВЦАР 

 

Цхьан дийнахьа ханал хьалха чувенача Дадайна  яйнай къайла  

латта ц1ен  ни1. Ший бе яьлла г1адж техай Дадас на1арах. 

«Т1ох-т1ох»,- аьнна тата даьд г1ажо. 

– Да, да, – аьнна, йист хиннаб чухьара. 

− Да-м вар со, чу ва  ц1а доаца мара, – аьннар  Дадас. 
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ИТТЛАГ1А ДУВЦАР 

 

Эзареи ийс б1аьи дезткъеи пхелаг1а шу. Буро т1а 

1очуйоаг1ача автобуса чу дов даьннад шин ма1ача сага. Цу 

автобуса чу хиннав Дада а, сельсовета секретарь а (х1ире), 

кхыбараш а. 

Секретаро, из дов б1аргадайча, Дадайга  аьннад: 

− Хусен, почему ты смотришь и не разнимешь их? Ты же 

мулла… 

Жоп делар вокхо: 

− Ваше дело разнимать, мулла дело хоронить. 

Дукха ха яьлча мара кхетадаьдац секретаро Дадас аьннар. 

 

Авторагара. Са хьамсара дешархой, эзарлаг1а дакъа мара дац 

аз шоана довзийтар. Дуккхача наха вовзаши везаши вар са даь-

воша. З1амига волча хана денз бусалба дешара ч1оаг1а т1акхувш 

хиннав из. Бакъ-дунен чу д1аваххалца моллал леладеш, наха 

накъавоалаш хьавенав Дада. Из кхелхав ши эзарлаг1ча шера апрель 

бетта 19-ча дийнахьа.  Цигара моттиг Дала даькъала йойла цун а 

бусулба мел волчун а! 
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Ахильг-наькъан Хьусен (са даь вош). 
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ЛИДА 

 

− Даьци, Лидайга ч1оаг1а во хьал да, приступ хиннай цунна. 

Хетаргахьа, сим чура кхерий тохаденнад. Хьалйоаг1ий хьо? – аьлар 

телефона чура оазо. 

− Даьра йоаг1а дукха масса-м, − аьнна,  сахьата т1а хьажар со. 

Ийс даьнна ха яр 1уйрийна. Чехка х1ама т1айийха, такси хьайийхар 

аз. 

− Дукхаваха, Базоркина улицаг1а ялхайттлаг1ча ц1аг1а яха 

езаш я со, махулла сихаг1а г1оргдар вай, − аьнна, телефон д1атехар 

аз сайга хьатехача номерах. 

− Ай, тхо-м больнице хьакхаьчад, скори йийхаяр оаха. Укхаза 

хьайола хьо, даьци, − жоп делар йи1иго... 

− Т1аг1олла 1оухаш хьоцар долаш, кисий мо к1ай бос болаш 

капельница к1ала улар са йо1. 

− Мама, ма елха, сона-м лазар дац хьона, − йоахар Лидас. 

Лазар-м кхы ч1оаг1аг1а хила ца дезаш долга ховр сона… 

Д1аьхача денна лаьттача капельницо лазар дужадинзар. Сай 

йи1иг коляска чу а хоаяь, д1аараяьккхар аз больницера. Хьежаш 

лаьттача машена чу д1ачу а хоаяь ц1адахар тхо.  

Сога телефон техар яр са даь-веший ви1ий йо1. Дика адам да 

из. Шоайла ч1оаг1а т1ера ба Лидаи Фаризаи. 
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Даьла иразаца ц1аг1а нийсвелар са з1амаг1вола, Москве 

вахаш вола воша. Цунга д1адийцар аз тхоашта б1аргадайнар. 

Хьалха Даьлеи, т1аккха са воша Ахьмади бахьан долаш цу бус 

черси больнице кхаьчар тхо унахочунца. 

− Мама, волшебни хиннай ер капельница-м, − аьлар са йо1о, 

ела а къажа. − Деррига лазар дужадаьд са укхо. 

− Далла хоастам ба-кх, Алхьамдулиллахь, − аьнна, хийтар 

сона.  

Тхоца баьхкабар цун маьр-нанеи, маьр-вошеи. Ч1оаг1а иман 

долаш, беркате нах ба уж. Сона-м сай нанас яь йиша санна хет сай 

захал. Тхо шиъ даиман цхьана хул долхаш-доаг1аш.  

Лида дикаг1а хинначул т1ехьаг1а, ц1аг1о аьлар тхога лоро. 

− Оаш укханна де х1ама дац даьг1ача а. Сатессад вайна. 

Ц1аг1о, ц1аг1о. 

− 1а фу ях, − хаьттар аз сай йо1ага, − д1аг1о тхо? 

− Ай г1о, г1о, мама, со-м дикаг1а я шоана. Шортта даах1ама 

дахьаш юхадоаг1аргда шо, − елаелар Лида. 

 1уйрийна пхиъ даьннадар тха на1арга Лидай маьрвоша 

Адами, маьр-нана Фатимаи со 1о а яьккха д1аболхаш. Шоашта са а 

ле1е г1о, аьлча, х1ама хургдолаш дацар. Балха баха безаш бар уж. 

Кхы наб хьа ца кхеташ, сай ламаз а даь, балха а, деша а болхачарна 

чай кийчде эттар со. 
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Керта чура д1аялацар уйла, − барх1 бутт баьнна берах яр 

Лида, − фу дергда хьог1 цо операци е езаш хуле? Даьлага ба-кх хьа 

болх, са йи1иг. 

Са кара х1ама доацаш 1оухар б1аргашкара хий… Кхойтта шу 

даьннача хана нийсса ах дихк д1адаьккха яр Лида, киста хиннай 

аьнна. Ч1оаг1а 1азап эзар цо цу хана… 

Х1ара нанна йовзаргья са кера чу йаьга ц1и. Х1аьта а, Дала 

дика дар дергда, − оалар аз сайга. 

Цхьа к1ира даьккха, ц1аера Лида. Бакъда, ха-м гаргаотташ 

латтар. Ч1оаг1а дика лор нийсваьвар цунна са вошас. Николай 

Каметович яхаш вар из черсе. Лида ц1айоалае тхо дахача хана, 

аьлар цо:  

− Нагахьа санна кхерий хьовш  хуле а, цхьан операцеца ши 

х1ама дергда оаха. 

Ший ха яьлча, Лида 1ояхар ше хиннача больнице. Сои, 

Фатимаи, Адами т1ехьа дахар.  

− Йи1иг яьй шоана, − аьнна кхаъ баьккхар тхога лорий йишас.  

Цунна ахча делар берий даь-нанас. 

− Массадола х1ама дика да, бера а наьна а, − аьнна, ч1оаг1а 

сало1ам бир тхона Николай Каметовича. − Х1аьта а, сим д1абаккха 

в1ашт1ехьдаланзар тха, наркоз новкъа хургьяр бера. 
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К1езига хилар тха сало1ам. Бера ялх ди даьннача хана, симо 

ше болга ц1аькхаза а хьахайтар. Цкъарчоа гош мелделар са, из 

хьахезача.  

− Бера фу дергда оаха, аьнна, − уйла чуессар сона. Кхо кийла 

кхоачаш йоаца йи1иг  соца а йита, больнице бахар уж. 

− Ва-а Даьла, къахетам белахь, нана йоацаш ма биталахь 

ераш, − яхаш, елхар со, шин бера б1арахьежаш. Духьашха ваь 

к1аьнк д1аваьлар Лидай, цун т1ехьа яь ши йи1иг яр. 

− Дала гешт долда цох, са маьр-нанас оалар, ма ч1оаг1а 

дагайоаллар сона из йи1иг, шоана цунга хьажа ца хар кхераш. 

Дийнахьа сарралца со хулар берашца, саррахьа, Мог1албикера яьле 

Фатима хьалйоаг1ар бийса яккха. Цу хьакъехьа язъяь эрсий меттала 

байт я са.  
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МАЛЫШ 

 

Маленький родился человек, 

От роду ему − всего неделя. 

Проживет он свой нелегкий век, 

Тяготы родители разделят. 

 

А пока он мал еще совсем, 

И не знает, где беда, где счастье. 

Ручки свои тянет он ко всем, 

Красный талисманчик на запястье. 

 

Но сегодня, да спасет Всевышний, 

Заболела мама малыша. 

Не терзай ее, родимый, слишком… 

Вот в машину села, не спеша. 

 

Бабушки, конечно, будут рядом, 

И накормят, и уложат спать. 

Но заменят маму они вряд ли, 

Бабушка не может мамой стать. 

 

А господь разлуки не допустит, 

И вернется мама к малышу. 

Может быть, тогда меня отпустит 

Ком, который в горле я ношу? 
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Булгуч-наькъан Эльмира (йи1ий йо1). 
 

 

 

 

Ши к1ира дузача дийнахьа ц1аера Лида больницера. 

Тахан ши шу даьннад тха к1орига. Ч1оаг1а хьаькъал долаш я из. 

Дала къоаста ма долда цхьаккхе бер ший наьнах! 
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ЗАЛИХАН 

 

Пхелаг1ча классе яг1ар Залихан. Массарел дикаг1а  дешаш яр 

йи1иг. Цхьа  йиъ яцар цун дневника т1а. Эрсий мотт харал совг1а, 

х1ирий мотт а  ховр Залихана ц1енна. Дукха ха яцар цун даи, нанеи 

д1адаьнна. Х1аьта а,  вежараша цхьа х1ама ца эшийташ лелабора 

з1амаг1бараш. 

Цу шера школерча хьакимаша лаьрх1адар  цу мехкара форда 

т1а болхача  дика  дешаш болча  дешархошца Залихан а яхийта. Из 

керда хоам  бахьаш  чуера цу дийнахьа  йи1иг.  Хьаьта а,  цунна 

ховра,  ц1аг1а совлен ахча доацилга. 

Са-м, кхы сел ч1оаг1а  безам баг1ац цу фора т1а яха, – аьлар 

Залихана,  ший воккхаг1волча вешийна б1ара а хьажа. – Хий да-кх 

из, вайна юхе 1ододар санна…  

Бакъда, б1аргаша кхыдар йоахар. 

1уйрийна ховргда вайна, – аьлар вошас, –  х1анз бийса 

хиннай, 1одувша деза. 

Ахбийса яьлар Залихана, б1аргаш дийла улаш, ше д1а мишта  

тхьайсай хацар цунна. 

Борг1алаш кхайкаш хозар йи1ига. «Ма  й1аьха я-кх хьо, 

бийса», – кхестабора  уйлаша хьаькъалах бизза бола корта. 
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– Аьъ, х1анз а,  хьалг1еттаеций  хьо?  Вай даха дезаш ма дий, 

– аьнна, чукхайкар воша. Салте санна, ши минута х1амаш т1айийха 

яьлар Залихан. 

– Мича долх вай, Джамали? – хаьттар йишас. 

– Ай, 1аьржача форда т1а болхараш кийчбе долх-кх. Керда 

барзкъаши, маьчеши езаций вайна?! 

Залихана дог араийккха дала доаллар, сов г1адъяха. 

– Ва са Даьла, бакъдий-хьог1? – йоахар цун дего.   

Йоккха хилча мара ханзар цунна, вошас  бус сахиллалца 

машен хихкалга, из форда т1а яхийтар духьа. 
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ТАЬЗЕТ 

 

Диъ бер дусcаш, къона ц1енда д1аваьннача таьзете  хьаухача 

нахагара кодам хьаийбеш лелар  з1амига кхалсаг.  

− Хьажал, хьажал, − аьлар сона юххе яг1ача сесаго ший 

новкъостага, – из я-кх хьона венначун ц1ен-нана. Доккха х1ама 

деций из хьайоалайар? Фу хозденна б1арахьежав-хьог1 из цунна? 

Цу хьона гучо диъ бер даьд-кх! 

− Кховзткъеи ши шу даьннад са, тахан б1арахьожаргьяцар со 

цунна, со ма1асаг хилча. 

− Дала имана чу доаладолда вай, остаг1фируллох1, 

остаг1фируллох1, − аьлар аз сай дагахьа. Шорттига юха а йийрза, 

1охайра со. 

− Ер-м сагота йий-хьог1, мар д1аваьннав аьнна, хи т1адам 

боалаш-м яц ер. 

– Даьллахьий д1аялалахь хьо а, фу хий дувц 1а? Укх сахьате 

берашта пенси хьадолалургда да ца хилараг1а, пособи хургда, 

шортта ха хургья даь-ц1а а, кхычахьа  а лела… Мар а 

д1авицлургва. Х1анзара кхалнах ши шай лургдолаш бац,  1овдала 

ба, кортамукъа ба.  

Цу чу яьллача г1арах корта лазабаьлар са ягг1аше.  

– Ва фуд ер? Фу нах ба ераш? Акхарна чу-м дегаш а доахкий-

хьог1? Кхерах даьд уж? Ваа, са Даьла! Ай, г1алг1ай деций вай?! 
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Бусулба деций вай?! Х1анад вай селла 1аьржа, селла б1еха?  

Ийккха  бала боаллар са корта, сов ч1оаг1а царна садийтта. Эггара 

халаг1а дар, цу нахага х1ама д1аала йиш ца хилар.  Сона юхе 

баг1араш д1а а хьа а эцаш корага даьда к1адаши, саьнга баьлла, 

низткъа мара б1арга ца гуш бола мазеи бувцаш бар. 

На1ара йисте яг1а йоккха саг хьалха елхаш яр: 

− Нанас ца яьр яла хьа, ва нанас ца яьр яларг! Х1ана вахар хьо 

сел сиха? Х1ана битар 1а ераш да воацаш? Воа, яла хьа хьай нанас 

ца яьр… 

Т1аккха, шортта б1аргех йовлакха хьакхе, къамаьл дувца 

1оховр. 

Сийрда х1амаш йийха баьхкараш, ловзарга баьхкаб, яхаш 

бувцар… 

Хоза барзкъа дийха венар, х1амаш хьахьокха венав, яхаш 

вувцар… 

Д1акхелхачунгареи, да воацаш дисача бошкареи, мар воацаш 

йисача къона кхалсагагареи д1а мел ийккхар, дувцаш дар-кх цу 

таьзета. Нокхарий ц1а дицдаьдар сона цар.  

Эггара халаг1а а 1овдалаг1а а дар да, царна х1аранена 

шоашка ер ди кхоачаргдац, аьнна, хетар. Даьра, из ди-м х1аране 

на1ара т1ехьашка латташ да, хьалхеи-т1ехьеи далар мара доацаш. 

Аз-м се малайк да а яхац. Дукха  хьаькъал да яц со а, х1аьта а, 

дог к1аьда деннад сона цу Дала. 
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Тха дас оалаш хиннад, тахан 1а д1акховдадаьр кхоана хьай 

т1оаргаца чура корадоаг1аргда хьона, аьле. 

Миска саг б1аргавайча, саг1адехарг на1арга веча, сайга дар 

царна дала г1ерт со. Эггара хьалха са керта чу йосса уйла малаг1а я 

аьлча, «– Аз фу дергдар-те цар когаметта хилча? Ваа Даьла, 

хоастам ба хьона! –» 

Дала ч1оаг1а къахетам баьб вайх, бусулба кхолларца. 

Камаьрша хила деза вай, къахетаме хила деза вай. Бартаца хила 

деза вай! 
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ЭЗДЕЛА КУЦАШ 

 

Укх дунен т1а цхьаккха 

къам дий-те г1алг1ай 

къамал ч1оаг1аг1а сий долаши 

Эздел долаши?! 

Са хьамсара дешархой, цхьан замалахьа хинна х1ама 

дувцаргда аз шоана, сай хьаькъал д1акхачарца. Дац из кица, бац из 

фаьлг… Вай гаргарча наха леладаь х1амаш да уж. Царех ца1 

хиннав Чурнаькъан Б1ази. 

Шоайла безаш а ч1оаг1а т1ера болаш а хиннаб цхьа к1анти 

йо1и. Цар ц1ераш хиннай Б1азии Iайшети. Бакъда, йи1ий да раьза 

хиннавац цу х1аманна, х1ана аьлча дукха пхьенаш даьхкад Б1азега, 

т1аккха ч1оаг1а молаш а хиннав из. Новкъостий болчара а гаргарча 

наьхацигара а ший говро чукхийлав Б1ази. Биъкогар отташ хиннай 

говр, ший баьре 1от1авужаргволаш, т1аккха хьалъура а этте 

чувугаш хиннав цо из. Дала ч1оаг1а хьаькъал денна хьайба да говр. 

Цхьан дийнахьа Буро т1ара чубоаг1аш хиннаб 1айшета даи 

нанеи. Буро т1а 1очуводаш хиннав Б1ази. Чона т1аь т1а 

нийссбеннаб уж. Духьала хьат1абоаг1араш байзача а, юхаверза 

доастама хийттад з1амигача сага… 
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Хур хургда-кх укхох, аьнна, ший говр, шод а теха, ше ма 

йодда т1аь т1ара чухийцай Б1азе. Из сурт б1аргадайнад фаэтона 

т1а баьг1ача йи1ий даьнеи наннеи. 

– Аьъ-аьъ, из фу дар? – аьнна корзаг1ваьннав воккха саг. – 

Ай, Тийрка чу ма вахарий из, ший дин т1а а ваг1аш! 

– Вададай, вададай, 1овежар шоана! – яхаш, ц1ог1а дийттад 

кхалсаго. 

Бакъда, говрабаьри малав хайча, 1айшета да раьза хилар йо1 

д1аяла. Цун деналахи эзделахи хайнад йи1ий даьна, из фу саг ва. 

Ше бакъ-дунен чу д1аваххалца нейцина тешал деш ваьхав уст-да. 

Дукхача шерашка в1аши беза а безаш, нахаца 1имерза а 

болаш баьхаб Б1азии 1айшети. Бакъда, цхьа бала боаллар цар 

дегашка… Бер дацар цар. Т1аккха а саг йоалае тугаш хиннадац 

Б1азе. Сесаго дехар дора маьрага, цо кхетадора т1ехье йоаца саг 

ираз дайна волга. Цхьа ха-зама яьлча, Дала жоп делар царна. Б1азе 

вошас Жабаза ший духьашха яь йи1иг д1аелар вешийнеи веший 

сесагаи. Доккха совг1ат дар из дезал боацача фусаме. Ч1оаг1а 

дукха езаш, боча а йолаш кхейора цар йи1иг.  

Берах са доаллаш бар мари сесаги. Ц1ен юхе г1олла 

д1адолхача берех ца1 дитацар цар чу ца дехаши мерза х1ама ца 

луши.  

Шоайла дукха т1ехьа а ца бусаш д1акхелхар уж шиъ. Цигара 

моттиг Дала даькъала йойла цар. 
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Тахан латтача заманчухь вай даьй хинна эздел, денал, г1улакх 

дицдалийта йиш яц кагийча наха. Г1алг1а яхача дешаца дувзаденна 

да уж дешаш. Царгара д1а мел ийккха х1ама эца йиш я, бакъда, цар 

мах баь саг варгвац! 
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1АЖИЙ БЕШ  

      Юхе г1олла 1ододаш ор а долаш, цу орал дехьа уллар 

йоккха 1ажий беш. 1аьдала беш яр из. Х1аьта а оаха цхьа ди 

дахийтацар цу беша чу ца лелхаш. Х1ара га йовзар тхона. Тайп-

тайпара 1ажаши, кхораши, эстеши даг1ар цу беша. Эггара 

хьалхаг1а кхачаш бар «белый налив» яха 1ажи, ябакх-1ажи. 

Шафрани фунтовка яхари т1ехьаг1а кхачар. 

Дог1а дийлхача гаьнашта к1алара лохьабора оаха 1ажаш. 

Ч1оаг1а чам болаш сом бар уж. 

Цхьан дийнахьа, массарна т1ехьа а йиса, 1ажий беша йодаш 

яр со. Когаш берзан лелар тхо аьхкий. К1арцхалах яьча картах 

къорг яьккхаяр оаха. Цу къоргаха чакхйоалача хана, текхаргах 

б1арг кхийтар са. Йовхалах хьаьрчча улар из. «Текхарг, текхарг, ва 

Даьла, ва Даьла –», аьнна ц1ог1а даьлар сога. 

Хьаара а ийккха, се ма йодда чуедар со… Корталгага 

кхаччалца чудахадар са когах доккха, мора к1арцхилг. Са 

воккхаг1волча вошас, Сейт-Саламас, моарзаг1аца хьаарадаьккхар 

из. 

Х1анз а к1аьд боал когах к1арцхал даьллача. 
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ЭПП 

 

Иттлаг1ча классе яг1ар со. Гуйре латтар ара. 

Цхьан дийнахьа чу а ена, бешара б1араш лохьаде яхар со. 

Б1арий  гаьна  юхе боккха к1ог баьккхабар  вошас. Ц1аьхха, цу  

к1оагача  б1араш лийгадий хьажа елча, сона яйра 1ажаг1а  бесса,  

ч1оаг1а хоза  б1аргаш  долаш  тебба яг1а эпп. 

– Ва, са Даьла!, – аьнна ц1ог1 даьлар сога. 

Цхьа ха-зама яьлча,  юха а хьаьжар  со к1оагача. Меттахь 

ца йоалаш яг1ар из. 

Даьллахьий, кхывола саг т1акхоаче, ювргъя-кх ер аьнна, 

уйла йир аз… 

Д1а-хьа а хьаьжа,  карта  йисте  илла ваба  хьа а ийца, 

к1оагача 1очу оттабир аз. 

Хьайна моге, хьал араяргъя-кх  хьо, са-м дац хьона  кхы де 

х1ама, аьнна, ц1аг1а 1очуяхар со. 

Цхьа сахьат  даьлча,  беша  хьал а  яха, к1оагача со 1очу 

хьаьжача, йоацаш яр эпп. 

Ма ч1оаг1а  г1адъяхар со! «Далла  хоастам ба-кх, хьо д1а 

яха! Яхалахь хьайна», – аьнна, са парг1ата даьлар са. 
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УСТАГ1АН ДИЛЛ 

 

Казахтан. Эзареи ийс б1аьи шовзткъеи пхелаг1а шу. Цхьан юрта 

гаргара нах болча венавар з1амига саг. Из вар Местой Мухьмад. 

Цхьацца-шишша дувцаш  баг1аш цунна хазар, гаргарча наьха 

лоалахо ч1оаг1а могаш воацилга.  Унахо волча г1о лаьрх1ар 

Мухьмада. Фу дайра цунна цар ц1аг1а чуваьлча?! 

Ц1ена юккъе мотт к1ала била улар з1амига саг. Хетаргахьа, цхьа 

ткъо-ткъаь шиъ шу ха йолаш хургвар из… Кисе мо к1ай дар цун 

сибат. Сиха доахар са. 

- Фу даьд цунна? – хаьттар Мухьмада уллув яг1ача кхалсагага. 

- Д1айха лазар да-кх, – аьнна, шийна т1атиллача гурмалий 1еж 

хьакхар йоккхача саго б1аргех.  

К1анка даь-нана хургья-кх ер, аьнна - хийтар Мухьмада. 

Бакъда, из нана йолга хайча, ч1оаг1а цецваьлар… 

-Ер ялхлаг1а дезалхо ва-кх аз… – Ч1оаг1а мухь теха йийлхар 

кхалсаг. – Х1аьта а, Дала даьчоа раьза я со, Алхьамдулиллах1, 

хоастам бу аз цу Далла. 

Узамаш дора унахочо, цхьа х1ама ала г1ерташ бордаш деттар цо. 

 − Фу ях 1а, са к1аьнк – хаьттар нанас. 

− Устаг1ан диллага дог эттад са, − шорттига аьлар во1о. 

− Хьа уна яла со, са к1аьнк, мичара яхьаргья аз устаг1ан дилл?! 

– Ва даьци, фу йоах цо, фу? – корзаг1ваьлар Мухьмад. – Сога ала 

йиш йоацаш х1ама да из?! 
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− Хьога аьлча фу хургда? Со елча а хургдоаца х1ама ма дий укхо 

яхар. 

Шийна фуд хайча, шорттига х1ама а ца оалаш, араваьлар Мухьмад. 

К1аьнка сибат духьалара д1адалацар цунна. Устаг1, устаг1 яхаш 

удаш водар из. Гаьннара хьажача, наьха карта чухь доахкаш жа 

дайра Мухьмада. 

– Хоастам ба-кх хьона, Везан Даьла, ма дика ва-кх хьо соца, – 

аьнна, коа чувахар з1амига саг. 

− Хозяин, – кхайкар из цкъа а шозза а. 

Араваьлар лохарча дег1ара а волаш тенна казах. 

− Не керек? – аьлар казахо. 

− Барашка надо, продашь? – хаьттар вокхо. − Сколько просишь за 

барана, самого жирного? 

– Денги не надо, тулуп давай, − аьлар воккхача саго, Мухьмада 

кетара п1елг т1а а хьокхаш.  

Б1аргац1азам ца тохаш, кетар 1о а кхесса, д1акхайда устаг1 

хьа марх1а а белла, юха вийрзар Мухьмад.  

Дулх кхийхка дилла кад д1а а менна, доккха садаьккхар унахочо. 

Вела а къажа, пенагахьа д1авийрзар к1аьнк… 

Таьзет д1адаьлча мара ц1аваханзар Мухьмад. 

 

 

 

Казахий меттала «Фу деза хьона?» яхилга да. 
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КЪОНГАШ 

 

Вайна ма харра, дукха х1ама дайна а, 1азап эза а да г1алг1ай 

къам. Тайп-тайпара нах а нийслу х1ара къаман юкъе… Иштта вай 

наха юкъе а хала тарлуш хиннаб эздел а сий а доадаь нах. 

Сийнача Сибарех хинна х1ама да ер: 

Ц1ен-да а воацаш ши во1 кхевеш яха нана, ший къонгашца, 

халкъа моастаг1ий ба аьнна, Казахстане 1ойахийтай  массарашца. 

Боккхий хинна вежарий, ши-ший  никъ хьа а лаьца, болх беш бар. 

Башири Адами яхаш бар уж. Воккхаг1а вола воша бусулба дешара 

т1акхувш вар, з1амаг1вар, бусалба дар а дунен 1илма а дийша вар. 

Наьнах ч1оаг1а дог лазаш вар шоллаг1вола во1. Миччахьа мара ше  

ца вахарах, нанна х1ама доацаш ваг1ацар из.  

Иштта боча вар из наьна а. 

Бакъда, мишта доаг1а а ца ховш, хатар дера цар ц1ен юкъе чу. 

Адам лаьца д1авигар.  Из бехке хилар къоастадаьдацар. Цхьаккха 

саг тешацар, Адам бехке ва аьлча. Казахаш а кхыдолча къаман нах 

а цун гадоахаш бар, х1аьта а 1аьдало ший бокъо хьакхайкайир. Диъ 

шу суд йир Адама.  

Ший мосех каеттар нанас, − «Ва-а, са к1аьнк, фу дергда аз?», 

− йоахар са кхоачаденнача нанас. «Кхы й1овхале ма яц са, хьо 

мара! «Ва са Даьла»! «Ва са Устаз, оарцаг1а вала», − мухь беттар 

Маржана. 1имад цайоаккхаш латтар Башир.  Гонахьа латтача 
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салташта юкъера хьа а кхайка, аьлар Адама: «Вай наьнага хьожаш 

хургва-кх хьо Башир, воккхаг1а ма вий хьо… Са-м г1улакх дацар 

из хьога ала, х1аьта а, ч1оаг1а дагайоалл сона из. Могаш мичий 

из… 

 

II 

 

Набахта воаллачунчул халаг1а яр ц1аг1арча наьна моттиг. 

Йиа а, яанза а 1оюжар Маржан. Сов ч1оаг1а кер меца латташ 

хьакхетацар наб. 

«Фу хиннад-хьог1 са во1ах? З1амига волча хана-м дика 

к1аьнк ма варий Башир… Мичахьа тувлабеннаб-хьог1 са  б1арг?»  

Уж уйлаш даиман кхестар цун керта чу.  

Цхьан дийнахьа лоалахо вера Маржан йолча. Къаьна казах 

вар из. Башир ц1аг1а вий аьнна хаьттар цо. Воацалга хайча, хийцца 

чувера лоалахо. 

− 1оха, − аьлар цо фусам-наьнага. – Х1анз аз хьога аргдар 

ч1оаг1а хала х1ама да. 

«Устаз, устаз», − аьнна корзаг1ъяьлар кхалсаг. Б1аргаш 

лаьттага 1о а лаькха, воккхача саго аьлар:  

− Адам бехке хиннавац, Башир ва бехке. Цо совхозера 

лочкъадаь к1а бахьан долаш воалл Адам. Ши  гали к1а хиннад из». 
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− Аьъ! Мишта воал?! Аьъ, фу дувц 1а? Харцо ма йий 1а 

ювцар! Ай Баширо ший воша… з1амаг1а вола… Ай-ай, бакъдац, 

бакъдац!...  

Шорттига хьа а г1аьтта, 1адика а йийца, казах д1авахар.  

Зов  латтар Маржана керта чу.  Хала дар наьна дега теша, 

х1аьта а дегабуам бора цо. 

К1оарга бийса яр Башир чувенача хана. Уралела Маржан 

б1аргаяйча, хаьттар цо:  

− Хьо фу деш лел 1о ца южаш? Ха ма яхайий вайна. 

Бусалба сага т1а ма кхоачалда цу бусс цига хиннар. Во1ах 

яьлар нана! Наьнах ваьлар во1! Ала деза, Башир саг йоалаяь 

хинналга а, цун дезал хинналга а. 

 

III 

 

Шийна теха ха чакхъяьккха ц1авера Адам. Диъ шу дизалга-м 

ховра Башира, бакъда, воша ц1авоаг1а ди малаг1а да хацар. 

− Маьрша воаг1алва хьо, к1аьнк, − аьлар веший сесаго, маьр-

вошах ц1и кхоабаш. 

− Дукха яхийла, Хадижат. Фу деш да шо? Наний мичай? − 

Б1аргашца лехар цо ший нана. 

− Даьра хац сона-м, укх сахьате чуйоаг1а со, аьнна яхай-кх из. 

− Башир мичав т1аккха? − Сатем боацаш д1а-хьа ухар Адам. 
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− Балха вахав, аьлар несо, пишка чура тов д1а-хьа тесса, 

сомаг1а йоа гударг чу а тилла. − 1оха, чай мала, шелавенна хургва 

хьо.  

Ч1оаг1а шийла дар цу шера 1а. 

Шовзткъа, − шовзткъеи итт градус йолаш латтар арахь шелал. 

Са дайра. На1арга когаш 1обетташ, лоа 1одоахаш хаьзар 

Адама. 

− Башир ва из чувоаг1ар, − аьлар Хадижата.  

Хаттар даь баьлча, нана мичай аьлар Адамо. Башира б1аргаш 

ч1оаг1а удар. 

− Ай даьра хац сона-м, к1а лохьаде г1оргья со, аьнна 

араяьнний-кх из. Дукха ха-м я из яха а.  

Бос д1абахар Адамий юхь т1ара. Фу к1а дувц 1а?! В1ашт1ехь 

вий хьо, ва-а Башир?! 1о ара а ийккха, ни1 т1а а теха, кхаш долча 

оаг1орахьа, велха а велхаш, удаш водар Адам. 

− Нана-а, ва нана-а, − яхаш мухь беттар цо, из еррига аре 

кхайкаеш. 

Лоа мара х1ама дацар гонахьа. Ц1аьхха гув байра цунна 

кхайна юккъе баг1аш. Гонга кхаччалца доаг1ача лайво халла мара 

ког баккхийтацар. Юххера а д1ат1акхаьчар Адам гувна. Кхера мо 

ч1оаг1 а енна, ший машанна юкъе хьоарчаенна яг1ар Маржан.  

− Нана, нана, со ва из – Адам! Хьаделла б1аргаш, ва са 

наналг, со ва из – Адам!  
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Iоухача хиво х1ама б1аргадайтацар з1амигача сага. 

Хьоарччаяь ший нана марх1а а елла, ше 1обенача новкъа г1олла 

чувахар Адам. 

Даьла диканца, садоахаш яр Маржан.  Сахиллалца ваьг1ар 

Адам, лоалахошкара денача къаракъах когаштеи кулгаштеи 

компрессаш еш.  

Дика бар Маржана лоалахой. Ц1аккха къоастабицар уж 

кхалсаго п1аьраска бус саг1а ца луш. Сискал яле а, ч1аьпилг дале а 

кхыдоа х1ама дале а, ийце йодар из.  

Иштта г1алг1ай-нохчий мо, 1обахийтабар цига татараш а.  

Татарий йоккхача саго баьцаш ера Маржана. К1едж  яьккха хий 

1от1а а деттий, ах сахьата лаьттача, д1амолаергья 1а, аьлар цо 

Адамага.  

Маржан йийрзар. 

Наьна дегага кхоачаргдолаш укх дунен чу цхьаккха х1ама 

дац! Адам вешийна къинт1ера ваьлар. Бакъда, Баширарцига 

хьоашалг1а мара болхацар уж.  
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ШИЪ 

Цхьан дийнахьа школера чувенача Ибрах1имага хаьттар 

нанас:  

− Ибрах1им, фу яьккхай 1а тахан дешарах? Хьахьокхал хьай 

дневник.  

Нана 1от1ахьажача, дневника т1а «шиъ» латтар. Ц1е веннача 

къаьнкага х1ама а ца оалаш, ший г1улакхаш де эттар Зейнап. 

− 1оха, х1ама даа, − аьлар цо, − хьай кулгаш 1о а дилле. 

Шоллаг1ча дийнахьа, х1аьтта мо дневника т1а хьаьжар нана. 

Керда «шиъ» латтар цига… 

− Мама, − аьлар Ибрах1има, ер «шиъ» хоза хиннай, г1ург1ажа 

тара а йолаш. Г1ар йича х1ама хургдоацилга ховра Зейнапа, 

цудухьа шорттига, борд-борде ела а къаьжа, д1аараяьлар из. «Ше 

уйла а яь, тоа ца лой, х1ама хургдац укхох, аз г1ар яьяр аьнна», 

хийтар кхалсага. 

 

Цхьа ха-зама яьлча хьоашалг1а вера Зейнапа гаргара саг. 

Дахар-денар дийца ваьлча, аьлар цо Ибрах1имага:  

− Хьахьокхал хьай дневник вотега, 1а мишта деш хьожаргвар 

со.  

Удаш ваха хьадера к1аьнко ший дневник. Йиъ-пхиъ, йиъ-пхиъ 

мара х1ама дацар цу т1а.  



 

101 

− Аьъ, ер фуд? − хаьттар гаргарча саго. − Ай шиъ х1ана яц 

укхаза? Даьра, шиъ ца яьккхар  къонах ма вац…  

Кхоачаш цун къамаьл хаьдадалалехьа, удаш ваха  шоллаг1а 

дневник дахьаш хьавера Ибрахьим. 

− Хьажал, воти, со массаза къонах ва, − аьнна, д1акарадилар 

цо дивана т1а 1охайна ваг1ача Мохьмада шоллаг1а дола дневник. 

Шиъ, шиъ, шиъ − кхы хьама дацар цу т1а. Малх мо лепаш бос 

болаш, деррига дуне ший кара долаш мо, вела а къаьжа латтар 

Ибрах1им. 
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ФРОСЯ 

Ахка. Ч1оаг1а те1а дар ц1аг1ара фо.  

– Ниъ д1аеллал, – аьлар Салмана ший фусам-нанага.  

Бешагахьара ниъ д1айийлар Марета. Телевизорага хьежаш баг1ар 

Салмани, цун уствоша Мусаи.  

– Даьллахьи, ма хоза мух ба-кх из цигара чубоаг1ар, – аьлар 

Мусас, – фу деш даьг1ад вай ниъ къайла? 

Цхьа ха яьлча ц1ог1а даьлар Салманага: 

– Ва кхалсаг, хьайола чехка, нува бахьаш! 

– Ай, фу дир цига, фу?! – аьнна, нув бе а белла, хьаера Марет. 

– Хьажал вайцига мала венав.  

– Мича?  

– Ай дивана к1ала…  

– Вададай, малув-хьог1 вай дивана к1ала ваьннар?  

– Геттара 1о а йийрза, хьажар Марет. – Ва! – ц1ог1а ийккхар 

кхалсагага. Нийсса Марета б1ара а хьежаш з1ий яг1ар дивана 

к1ала.  

 

Цу хана денз, х1ара бийсан итт-цхьайтта сахьат доаллаш, яй 

хьаоттар тха хьаьша. Шиъ  кад  латтар лаг1аш т1а з1ийна лаьрха. 

Цхьаннеча даа х1ама дар. Ниъ къайла хилча, кадача муц1ар 1очу а 

елле, из кад на1ара хьат1абеттар цо, т1ох-т1ох яхаш.  
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– Елелахь, пхьер хьада йоах хьона цо, йиззалца лелахь цунна 

из, – оалар Салмана. 

Фрося аьнна ц1и тиллар з1ийнах. Йолла х1ама йуар цо; суп а, 

гарзаш а, борщ а. К1аьдда кхехкадаь  дулх а  дуар з1ийно. 

Ц1аг1а  мел вар ч1оаг1а д1а1аьмавар цунга. Марета кадача 

даа х1ама 1очудулача хана, юстара а яьле, б1арахьежаш латташ 

хулар Фрося. Хурсиго санна муц1ар чухьокхар цо кадача. Ч1ап-

ч1ап яхаш юар суп. Т1аккха, ше йиза яьлча, лаг1аш т1а г1олла 

1ок1ала а яьле, едий йодар ший къорг йолча.  

Гуйре т1аера. Салмана бешара сом кхаьчабар. Цига йоацаш 

х1ама яцар: 1ажаш, кхораш, хьачаш, боалаш, эстеш, хьуна б1араш. 

Из мел дола х1ама доллаше а, ший ханна лаг1аш т1а хьат1а а яьле, 

кад хехкар Фросяс.  Цхьаккха х1амах къахкацар з1ий.  Маьрша ер 

из цига. 

Лай чоалпаш, халха а ювлаш, ца1 шоллаг1чох  

д1ацахьокхалуш легар лаьтта. Шийла яле а, Фросяй кадаш ц1ен а 

деш, даа х1ама лоаттадора Марета. Мича хов, мецъенна  йоаг1е а… 

Х1аьта, д1аьхача 1анна з1ий царна кхы б1аргайовнзар.   

Март бутт б1айха бера Салманар юрта. Гаьнашта ч1онакаш 

техаяр. Х1аьта, ч1оаг1а согата вар из шелал оттар кхераш… Марета 

хох а, буц а, редиска а, кхы йола х1ама а д1айийнаяр ший 

з1амигача беша.  Фрося наггахьа мара дага йохацар х1анз.  Цхьан 

дийнахьа, котамий горингачура фуаш хьачу да аьнна яхача Марета 
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фу дайра… Лоамена к1ала хайна, Маретагахьа букъ болаш яг1ар 

з1ий. 

– Ай маьрша йоаг1ийла хьо, тха хьамсара Фрося! Ай мичахьа 

хиннай хьо? – аьлар Марета, ч1оаг1а г1ад а яха. Шийга фу йоах 

ховш санна, кортилг хьа а берзбаь, б1арахьежар из кхалсага. 

Цу сайрийна, т1оа т1а хьакхьа локъам а йиа, ц1аг1а г1олла го 

а баьха, чуяхар Фрося. Цунна ховра, уж шийга хьийжалга а, царна 

ше езалга а. 
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