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Даьгна гIopa кхачадой, 
Де, сахедий, лацало. 
Даг чу Iуьйду гуьйрено
Сингаттаме суьйренаш.

Дерзан ладарш Iийдалуш,
Коран бIаьргех хьекхалуш, 
Махо гIодах туьйсуш ка, 
ЧIанадаьлла леста га.

Стиглан тхевнах хьерчаеш,
Мокха тулгIеш керчаеш, 

Карзахъевлла къийсалуш, 
Мархаш вовшех тийсало.

Кертахь стоьмийн бешара 
Олхазарийн эшарш а,
Тийналло пха хадийна, 
Лекъна, мукъам Iадийна.

Сагатдинчу ойлано 
Гатбина шен шалха гуо – 
Даг чу Iуьйду гуьйрено
БIаьргаш муьста суьйренаш.

Дакаев СаьIидбек

Г у ь й р е н а н  с у ь й р е н а ш
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Сарахь цIечу анайисто
Дашо гуьйре кхелина.
Туьйра санна, лела беркат,
Хьажахь цуьнга леррина.

БIаьрг  мел кхерстарх панахула, 
Хазна деба гонаха.
Iалам дерриг  ирсе  дека –
Са чохь дерг а, доцург а.

Мамакаев Эдуард

Г у ь й р е

ДогIа деъна хIинца шийла,
Iаьмнаш хIуьтту, оьгу гIаш.
Бераш хьуьнха кIеззиг лела. 
ГIийла йоьлху беркъа беш.
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Къоман шира кхерчаш

   1
Нохчийн шира кхерч  лаьттина – Нашха,
Кхузахь гуллуш хилла, боху, дай,
Дуьтий ханна шайн къахьегар кхашкахь,
Пхьор дан уллий тайпан боккха яй.
Къестош хилла цигахь даккхий гIулкхаш:
Мел деза ду къонахчунна сий,
БIаьвнаш юттуш оьшу муьлха тIулгаш,
Муха совцо беза мостагIий.

   2
Исбаьхьчу Iаламца билгал ю Бена,
Куьг кхочехь ло Iуьллу аьхкенан баттахь.

Чахчарех басешкахь шовданаш Iена,
Баьццарчу хьаннаша хаздина латта.
«Бертахьчу доьзалан маьIне хьаьрк» лара,
Бенахь бу хIоттийна исбаьхьа хIоллам.
Декъала бойла вайн Везачу Дала
Цу метте богIучу доьзалийн кхоллам.

   3
Гуьржийн мехкан дозанехь ю МIайста:
Ира бердаш, кIайчу басахь хи.
Iалам кхузахь чIогIа хазло бIаьста,
ЦIен бос оьций хуьлу гурахь и.

Ахмадов Муса
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Шира херцарш, генарчу дайн лараш,
ГIараяьлла хилла  мIайстойн кхиэл.
Нийсо чIогIа ларъеш хилла цара,
Шайн сацамца харцо юьтуш кIел.

   4
Орган чIожехь Iохку яссаелла,
Шира кхерчаш хилла меттигаш:
Мулкъа, Пешха, Дишни, БIовла, ТIерла –
Ялта ца дуьйш акхадевлла кхаш.
«Дийна боцчийн» гIала хилла лаьтта.
Мацах гIаре хилла Маьлхайист.
Хилларг дицдеш, зама йоьду хьаьдда,
Иэсана тIеюьллуш шира йис.

   5
Дахар – ломахь ца хиллехь а атта –
Къагош хилла забаречу дийцарца,
Хьахош чIаьнти берд сацийна латтар,
Шара воьдург кхачар Шикъара.
Дайн кхерчашкахь Iалашдина гIиллакх,
Шира дийцарш, кIорга кицанаш.
Оьздангалла цигахь ларъеш хилла,
Дайн пхьоланаш ломахь дисина.

   6
Цхьа кхо ваша хилла боху вехаш,
ЦIераш йолуш – Тусо, Зусо,ЧIаьнти.
Иштта цIераш тохкуш, шай-шай кхерчаш
ДIахIиттийна цара лаьмнийн лаьттахь.
Дийнахь цигахь кхехкаш дахар хилла,
Синтем бохьуш юссуш хилла буьйса.
Хьаша лоруш махкахь гIараяьлла
Мацах дуьйна ЧIаьнта, Туса, Зуса. 
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   7
Масех юрт чулоцуш мохк бу Шуьйта:
Бацах юьзна басеш, чахчареш,
Беркат дохьуш хIораммо шен уьйтIа,
Хилла кхузахь хьанал белхаш беш.
Стерчий дужий, бIаьста латта охуш,
Хилла ломахь ялтин буьртиг буьйш,
Аьхка кхузахь, гаьмнаш, мангалш тусуш,
Буьйса йоллалц зов ца хилла туьйш.

   8
Чекхдолучохь лаьмнийн, аьрцнийн доза,
Исбаьхьа мохк Iуьллу – Варанда.
Цигахь адмаш Iийна декъал, гIоза,
Лоруш хьалха ваьхна ворхIе да.
Цу махкахь ю юькъа хьаннаш, ирзош,
Экха, хьайба дежа басе, гу.
Беркат оьцуш лаьттах, дIадуьйш, дерзош,
Комаьрша нах кхузахь баьхна бу.

   9
Карзахъюьйлуш олхазарийн шовкъаш,
Сийна бIаьсте йогIу Ведана…
Шена тIаьхьа юьтуш мокха овкъарш,
Хийла мостагI вахна, веана.
Дойн бергашца хьалий-охьий цоьстуш,
Кхузахь латта хийла веддина.
Историн мох ца хилла дай хьоьстуш,
Ца кхоийна махо Ведана.

   10
Гойтуш кIорге деган нохчийн къоман,
Лаьмнаш юккъехь Iуьллу Къоьзан-Iам,
Сатассалца цу кхуьзган чу Iоман
Хьуьйсуш,  стиглахь седарчий а Iа. 
Оцу Iоман йистехь шира ярташ:
Хой, Ригаха, Буни, Макажа.
Дукха хьалха даьхна кхузахь адмаш,
Кху басешкахь дажош бежнаш, жа.
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Г Iура-Дадин хьехам
Алиев Мохьмад

ГIура-Дада хилла, шеца Лайн-Аьзни 
а йолуш, кестта вай схьадогIу хан а ю 
тIекхочуш, хIун ду хьовса вай, дуьнен 
тIехь аьлла,  схьавогIуш. Дехьо, 
хьуьна юккъехь, яккхий гIовгIанаш 
хезна кхаьршинна. ЛадоьгIна,  сецна 
хIара шиъ. ГIовгIанаш тIаьхь-тIаьхьа 
чIогIа йовлуш хилла. 

– Ванах, Лайн-Аьзни, цара дуьйцург, 
къуьйсург хIун ду те, хьуна къаьстий? 
– аьлла, хаьттина  ГIура-Дадас Лай- 
Аьзнига.

– Дера, цкъа, хIинца къаьсташ цхьа 
хIума а дац, цхьажимма ладоьгIча,  
хуур ду-кха, – аьлла, Лайн-Аьзнис.

– Лайн-Аьзни, бан мукъане муьлш 
бу те уьш?

Туьйра
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– Дера, ГIура-Дада, суна хаа-м ца 
хаьа, аьзнашка ладогIий вай, цаьрца 
бевзар барий те уьш.

Иштта х Iара шиъ ладоьгIуш а 
долуш, цхьаммо мохь тоьхна:

– Массара а ладогIал соьга: со шул 
массарел хаза а ду, аш хIуъа дийцарх 
а! Гиний шуна, бамба санна долу ло 
а дуьллий, ас кIаййо аренаш, лайх 
куйнаш техкича санна до лаьмнаш, 
цу кIайчу лай тIехь ловзуш пхьагалш, 
хьозано до цIар-цIар, мел хаза хуьлу 
со? – аьлла, ша хастийна Iаьно. 

Цу къамеле ладоьгIча, хIорш кхетта, 
и къийсалуш берш муьлш бу, цара 
къуьйсург хIун ду а. 

Лайн-Аьзнига а хьаьжна, ГIура-
Дадас аьлла: “Кхин дIа хIун хуьлу 
хьожу вайшиъ”.

ТIаккха йистхилла бIаьстенан юьхь.
– Iа, хIинца соьга ладогIалахь! Хьо 

хаза муха хуьлу, массо хIума ахь 
шелдеш хилча, гIорош а хилча. Со 
ю-кха хаза. Ахь шелйина хIумнаш 
йохйо ас,  ахь г Iорийна хIумнаш 
йосту ас. Гиний хьуна, ахь гIорийна 
дуьне ас достий, охьахьовду сирла, 
цIена хиш, маьI-маьIIехь маьлхан 
басенашкахь лайн зезагаш, гIеххьа 
сенаш а тосий, денъяла гIерташ 
дечкаш, наг-наггахь бовхачу махкара 
схьакхаьчна олхазарийн декар, – 
аьлла бIаьстенан юьхьо.
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ТIаккха йистхилла бIаьсте:
– ДIаялахьа, бIаьстенан юьхь! 

Хьо-м сан юьхь яй! Со ца гина хьуна, 
хьайл тIаьхьа йогIуш? Къегина малх 
хуьлу сан, массанхьа зазанаш дохуш 
дитташ, цхьайолчу дитташа хьалххе 
заза а доккхий, кегийра стоьмаш 
латабо, олхазарийн эшарш, адамийн 
самукъне яххьаш, – аьлла бIаьстено.

– БIаьсте, хьо стенна карзахъяьлла! 
Со гиний хьуна? Луьйчуш бераш, 
цIиэн, можа-бес-бесара стоьмаш, 
сайн хазаллица ас кечдо Iалам, – 
аьлла аьхкено.

– Э, аьхке, дIаялахьа хьо! Ахь 
хIун дуьйцу, массо а хIума кхорзий, 
чахчадой чекхдоккху  ахь .  Хьан 
йовхонна адам, арадала а ца хIуттуш, 
IиндагIаш лоьхуш Iа-кха, со тIеяллац. 
Со ю хьуна нахана, лаьттана дика а, 
пайденна а хIума, наха оханаш деш, 
цхьадолу ялташ дIадуьйш, докъарш  
чудерзош, – аьлла гуьйрено.

   Церан къийсам чекхбаьлча, вела 
а воьлуш, шеца Лайн- Аьзни а йолуш,  
сехьаваьлла, ГIура-Дада. ТIаккха  цо 
аьлла:

– Со ладоьгIуш Iара шун къийсаме. 
ХIора а шу, кху дуьненан, Iаламан, 
боккхачу мехала, Дала хIоранна а, 
шена-шена тIе цхьацца декхарш а 
дехкина, хIораннан шен-шен хенан 
хIоттам болуш,  шеран муьрех цхьа 
мур бу. Аша хIораммо а беш шен-шен 
пайда бу кху дуьненна. Къийса а ца 
луш, хIора а, шен мур чекхбаьлча, 

юхахьажа, тIаккха гур ду шуна, шаьш 
мел пайда бина, шаьш дина диканаш, 
шаьш дуьненна мел оьшу а.

     Вовшашка а хьаьвсина, шаьш 
бинчу къийсамашна дохко а бевлла, 
ГIура-Дадех эхь а хетта, дIасабахна 
къийсамхой. Цул тIаьхьа хIора а шен 
рогIехь дIа а хIуттуш, шаьш динчуьнга 
хьаьвсина уьш, ГIура-Дадас ма-аллара. 
ТIаккха уьш кхетта долучух а. Царна 
хиъна, шаьш мел оьшуш ду дуьненна, 
гина шайгара болу пайда а.

    Цу дийнахь дуьйна, бертахь, шайн 
рагI а ца йохош, хIораммо шен-шен 
хенан хIоттам  а  хIоттош, схьадогIуш 
ду, боху, дуьне.
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Ч х ь а ь в р и г

Джабраилова Азман

Аса кхойкхуш веъна
Веза хьаша санна,
Кура болар эцна
ЦIенкъахь чхьаьвриг лела. Меттахъхьейо маIаш,

Дусийна шен мекхаш,
Хьалауьйъу тIемаш, 
Бераш кхеро гIерташ.

Эрна ма ду, чхьаьвриг,
Ахьа лелош дериг.
УьнтIепхьид схьакхачахь,
Хир хьох цуьнан кхача.
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Макалов Шамсудди

Дукхе-дукха зама хьалха ламанан 
кIажехь Iуьллуш цхьа юрт хилла. Цу 
юьртахь бехаш къинхьегамна тIера 
нах хилла – котам декарца гIоттий, 
маьркIаж-бода т Iекхаччалц болх 
беш шайн ардашкахь. «Аьхка хье ца 
кхихкича,Iай яй ца кхехка», –  эрна олуш 
доций хууш хилла царна. Асарш деш 

а, шен-шен хенахь хи тухуш а хилла. 
Цундела бIаьста а, гурахь а дIа мел 
дийнарг дика кхуьуш хилла юьртахойн. 
Къаьсттина хьийкъина кхуьуш хилла 
хьаьжкIаш, шайн баьццара патарш 
дIасакховдадеш. Церан ялтийн аренаш 
техкош тулгIенаш хоьхкуш хилла махо.

Амма цIаьххьана, къера дуй бахча 

Кхо корта болу Хожий, 
Дика кIанттий

Туьйра
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санна, боккха бала боьссина цу юьрта: 
мичара ваьлла ца хууш кхо корта болу 
наьрт-эрстхо гучуваьлла цу махкахь. 
Цуьнан цIе Хожа хилла. Иза ваха хиъна 
ломан дукъа тIехь. Цу тIера схьа юрт 
кераюккъехь санна гуш хилла. Шех 
чIогIа бIо булуш буьрса, къиза дIуьтIа-
Iаламат хилла Хожа. Хьалха цу дукъа 
тIе хьуьнан цIазамаш даа, хьуьнан 
стоьмех чам баккха оьхуш хилла бераш. 
Ткъа хIинца цига ваха ваьхьаш ца 
хилла цхьа а. Юьртахойн бе а бехк 
боцуш, сарахь нах шайн ардашкара цIа 
ма бирззинехь, хIора бус-буса бохург 
санна, цу дукъа тIера охьа а вуссий, 
церан ялташ хьоьшуш, хIаллакдеш 
хилла цо. Хьакхарчаша а деш ца хилла 
цо дийриг. Шайга беанчу балийна шаьш 

хIун дийр ду ца хууш, зударша сардам 
буллуш хилла: «Дала дIаэцарг! Дала 
вуьжу каш гатдойла хьан»,– олий.

Юьртахой мацалла хьега боьлла. Хала 
киртиг тIехIоьттина хилла царна.

– ХIе-хIе-ей! Хьовсал соьга, со 
лам буьххьехь ву шуна. Со кхерош, 
сол онда цхьа а наьрт-эрстхо вац 

цхьанхьа а. Ницкъ бу сан дуьненна 
кхо го таса. Ас гIоза декъал Iен-даха 
дуьтур дац шу. Шу мацалла дойъур 
ду ас. Ас шух хIораннах йиъ даьIахк 
йийр ю. Бедарш а зарзъелла, чекх 

са гуш хир ду шун догIмаш. ГIум-
Азин аренашкахь хуьлуш йолчу 
саксаулах тардина, овкъаран баса 
дерзор ду шу ас. Шун хIу кхачор ду 

ас. ХIара мохк суна а битий дIагIо 
кхузара, – бохуш, буьрса мохь 

бетташ хилла цо.
Цо и буьрса детта мохь- 

цIогIа хезна Дика кIант аьлла 
наха цIе йоккхучу кIантана. Шен нанна 
а дика доьзалхо хилла иза, ур-атталла 
кIоршаме дош дуьхьал аьлла а, ненан 
дог дохоза кхиъна. Иза хилла цу хенахь 
арцахь, юьртахошца докъарна кечам 
беш. Дика кIант ша везийта хууш, майра 
а, тIахъаьлла а, де долуш хилла. Цундела 
тамашийна ца хилла юьртахоша цуьнга 
дика ладугIуш хилар. Цо хьалха а 
ваьлла, дуьхьал мохь тоьхна:

– ХIай, кхо корта болу Хожа, вир 
санна Iоьхуш, тхо кхеро ма гIерта. 
Хьекъалдолчо ша шен хестор вац. 
Хьоьгахь ницкъ Дала белларг бен хир 
бац. Ахь бохург ца деш, кху махкара 
дIа ца довлуш, лийр долуш ду-кх тхо. 
ХIара мохк тхан бу. Хьо Iаламат мичара 
даьлла ца хаьа тхуна. Ахь тхан собар 
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кхачийна.
Дукъа тIера чу а хьаьжна, велавелла 

кхо корта болу Хожа, мохк санна, шен  
зоьртала дегI а дегош. Лам бекош зов 
даьржина. Диттийн гIаш дегадеш. Дика 
хан яллалц дижа ца тигна иза. 

– Мила ву шух чIеIаш верг? Ас бийр 
бу цуьнан болх. 

– Со ву. Наха сох Дика кIант олу. 
Цуьрриг хьох кхоьруш а вац. Амма 
тIом ца беза суна а, сан юьртахошна а. 
Оха хала лайна цуьнан Iазап. Боккхачу 
тIамал гIийла машар тоьла, олуш ду. 
Ала , тхоьгара хIун оьшу хьуна?

– Дика ду, хIета,– аьлла кхо корта болчу 
Хожас. – Шу паргIат Iен-даха дуьтур ас, 
нагахь санна аш хIора кIиранах цхьацца 
йоI хилийтахь кху дукъа тIехь. Хаалаш, 
хIора йоI хила еза таза, унахцIена, дегIан 
чкъор кIайн долуш. КIенташа къуьйсур 
йоцург суна ма ялае.

 Цо иштта аьлча, чIогIа дог эшна нехан. 
Сийначу саьрмиках тарвелла царна иза. 
Ткъа юьртара мехкарий, шайн нанойн 
марахьерчаш, белха буьйлабелла 
хилла.

Ткъа Дикачу кIанта юха а хьалхаваьлла 
аьлла:

– Иза хьуна цахиндерг ду. Хьо хIун 
паччахьан маж лаьцнарг ву, хIора 
кIиранах, цхьацца йоI яла. Тхуна тхайн 
мехкарий хьоме бу.

К Iанта иштта аьлча,  гуттар а 
карзахваьлла хилла кхо корта болу 
Хожа, ша лаьттачохь кхийса а луш, шен 
кхо корта дIасалестош хилла цо, мохь 
хьоькхуш.

– Ахь баркалла ала дезара суна, 
кIиранах аш луш йолчу цхьацца йоIах 
со резахилла Iарна. Хаалахь, сан ницкъ 
кхочур боцуш хIума дац хьуна . Хьо мила 
ву юьрте ас аьлларг ца дайта ? Юха а 
хаалахь, мукдехко до санна, ас массо а 
хIуманах цIандийр ду шу. Суна къахетар 
дац шух. Шун ялтин кан шурех боьлча, 
ас юха а хIаллакбийр бу. Иза а дIаала 
хьайн нахе, хIета а вета а, ас аьлларг 
ца дича, девр дац шу, кхана дохкодовла 
ца лаахь,–аьлла, лергнIаьна батIо 
санна, къевкъина иза, бIаьргех суйнаш 
туьйсуш, аре серла а йохуш.

Цу  къовкъаро  юрт  къарйина , 
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кхераделла хебна акхарой, дIатийна 
олхазарш, охьасеттина дитташ а.

Амма Дика кIант цунах оза ца велла. 
Цуьнан къовкъар сецча, юьртарчу 
къанойх дага а ваьлла, юха а мохь 
тоьхна цо:

– Ахь бохург дийр дара оха, хьо 
боккъал а ницкъ болуш ву аьлла, хьайх 
тхо тешош, ахь цхьа тамашийна хIума 
а дина, хьайн хьуьнар гайтича. Ткъа 
цкъачунна хьан берриг а ницкъ тхан 
ардаш хьеша бен пайденна бац.

– Дукха тIех дерш дуьйцу ахь, кIант. 
Иштта а ца го хьуна сан ницкъ? Хо-хо!

– ТIаккха вайн барт хир бац.
КIезиг гIам-гIим дина, кхо корта болчу 

Хожас хаьттина :
– Дика ду, хIета. ХIун де ас шу тешийта?

– Ницкъ кхочур барий хьан, – аьлла 
Дикачу кIанта, – цу дукъа тIехь ворхIазза 
тIекIелйина хаза кIайн ангали гIала 
хIоттаян? И гIуллакх хьоьга далахь, 
оха, тхайн дош лардеш, хьан лаам 
кхочушбийр бу. Амма хьан ницкъ ца 
кхачахь, хьо тхан мохк тесна къайлавала 
веза. Дош лой ахь тхуна?

Цхьана юкъана –тийналла. Гуш хилла 
кхо корта болу Хожа ойла еш вуйла. 
Цхьа хан яьлча цуьнан аз хезна:.

– Мел хан ло аш суна и гIуллакх дан?
–Iуьйранна боргIалийн аьзнаш 

хаззалц.
– Дика ду, хIета. Со реза ву. Суна 

иза хала хIума дац. Ткъа аш сан лаам 
кхочушбеш, же, кечбан беза шайн 
мехкарий. Малх санна хаза гIала гур 
ю-кх шуна кху дукъа тIехь Iуьйранна.

Цу тIехь барт хилла церан. Сарахь 
нах шайн-шайн хIусамашка цIа бирзина, 
амма цхьаболчарна наб кхеташ ца 
хилла. «Кхо корта болчу Хожина хIун 
хала ду мел йоккха гIала ян. Ницкъ 
болуш, онда Iаламат ма ду иза. Цуьнан 
и гIала ян ницкъ кхачахь, къа ду-кх вайн 
мискачу мехкарийн. Вайна тIехIоьттинчу 
кху халчу муьрехь Дала аьтто бойла 
вайн», – ойланаш еш хилла цара.

Мехкарий а хилла ирсе сатийсаман 
сирла ойланаш даг тIера охьаэгна Iаш, 
кху гIуллакхах йист яллалц юхайоьрзур 
йоцуш.

Ткъа Дика кIант цу хенахь йихкинчуьра 
юкъ ца йостуш, когара мача ца йоккхуш, 
буьйса ларъеш, сема хилла, дуьххьара 
веана хьаша санна , паргIат а ца волуш.

Кхо корта болу Хожа а хилла цу хенахь 
шен гIуллакх деш. Хьаьдда вахна цо 
схьагулийна юьртахь мел йолу боргIал 
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цхьана доккхачу тускар чу ерзийна. 
Уьш Iуьйранна ца кхайкхийта тIе хIума 
а тесна царна. Цул тIаьхьа катоьхна 
гIала ян хIоьттина иза. Цхьана шина-
кхаа сохьтехь ялхазза тIекIелйина гIала 
йина ваьлла хилла иза. Амма чIогIа 
кIадвелла хилла. Стигал хьалахьаьжча 
седарчий гина цунна, вовшашца ловзуш, 
маре уьдуш. «Сатосу зама хIинца а 
гена ю вайна, цхьажимма садаIа деза, 
тIаьххьара гIат сатасале чекхдоккхур 
ду ас», – аьлла, дIатевжина кхо корта 
болу Хожа. Эццахь кIадвелла, гIелвелла 
волчу цунна чIогIа наб кхетта хилла. Оцу 
хенахь гIар-тата доцуш, кхо корта болчу 
Хожас хIун леладо хьажа, меллаша 
дукъа тIе ваьлла Дика кIант. Цхьадика, 
Хожа цхьана боккхачу попа кIел наб 
кхетта вижна Iуьллуш хиларх пайда а 
эцна, тускар чуьра массо а боргIал ара 

хецна кIанта. Сатосу хан тIекхаьчча, 
массо а боргIал, цхьаъ санна, кхайкха 
йолаелла. «Iуь- ра –ре Iуь».

– О-о-о-о-а-а!– набарна шен кхо бага 
гIеттош хьалагIаьттина кхо корта болу 
Хожа: – ХIара хIун ду? ГIенах хеза те 
суна боргIалийн кхайкхар? Цецваьлла 
дIасхьахьаьжна иза. ДIахьажча, малх а 
хилла тоххарехь лаьмнашна тIехьара 
хьалаайбелла, цуьнан зIаьнаршлахь 
нека деш олхазарш а долуш. Юьртахой 
а хилла шайн кхаш тIехь къахьоьгуш 
бохкуш. Ткъа кхо корта болчу Хожин 
гIала йина яьлла ца хилла: ворхIалгIа 
гIат дан долийнчохь лаьтташ хилла. 
Гонаха окъамаш, даккхий тIулгаш а 
хилла Хожас иза чекхъяккха, гулдина 
лаьтташ, 

– АстагIфируЛЛахI, куьйгаш тоьхна 
кхо корта болчу Хожас. – Ма чIогIа наб 
кхетта хилла суна.

– Гуш ду суна, котам екале ницкъ ца 
кхечи хьан гIала чекхъяккха.
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 Дикачу кIанта аьлла: 
– Хьо селхана вийлира тхох, тахана 

тхан рагI ю.
Дуьхьал ала хIума доцуш, вист ца 

хуьлуш, вехха кIанте дIахьоьжуш 
лаьттина кхо корта болу Хожа. Эххар а, 
доккха са даьккхина, цо аьлла:

– Со къера ву. Хьо туьйли. Ахь толам 
баьккхи. Сайн истангах топ а йина, 
дIаваха веза со кхузара.

–Вуно дика хир ду. И ма дара тхуна 
дезарг.

Реза воцуш, дегза дIаваха новкъа 
ваьлла кхо корта болу Хожа.

Цул тIаьхьа цхьаммо а новкъарло 
ца йина юьртахошна кхаш тIехь шайн 
белхаш бан. Ирсе, самукъне хилла 
церан дахар. Дала делла яха хиина юрт.

Юьртахоша гIо а деш, гIала йина 
чекхъяьккхина Дикачу кIанта. И гIала 
цунна йитна юьртахоша. Шена тоьлла 
нускал а далийна, доккха той а дина, цу 
гIали чохь ирсе ваха хиъна Дика кIант.
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Х ь е к ъ а л  а ,  и р с  а

Хьекъалой, ирсой къевсина хилла, 
хьекъало ша тоьла бохуш, ткъа ирсо ша 
тоьла бохуш. «Дика ду делахь, ирс, ахь 
гайта хьайн толам!» – аьлла, хьекъал 
юхадаьлла. Толам баккха новкъадаьлла 
ирс. Цхьана некъа йистехь охана деш хил-
ла цхьа ахархо. Ирсо шен ирсан жовхIар 
доьллина цу лаьттах,ахархочунна карон 
долчу метте. Нахарна тIаьхьахIоьттина 
дIавоьдуш, ирсан жовхIар а карийна,цунах 
инзарваьлла,хьоьжуш Iаш хилла и 
ахархо. Цу хенахь чехкачу динахь чан 
эккхийтина вогIуш хилла цхьа бере. 
Ша ахархочунна тIекхаьчча, салам а 
луш,сацавелла иза. Цуьнгара салам схьа 
а оьцуш,хаьттина ахархочо:”Динбере,хьо 
лаа-тара лелий?” – аьлла. Беречо жоп 
делла:” Таркхойн Шовхала эле яздина 
кехат дIаэцна воьдура со-м,”–аьлла. 

Ахархочо хIара меттиг охуш,ирсан 
жовхIар карийна шена аьлла. Дуьненахь 
иштта ирс хиллал ирс долуш вацара ша, 
я кхунах ша дан хIума а дац, хIара эле 
совгIатна дIалахьара ахь аьлла, жовхIар 
дIаделла ахархочо.

Беречо и жовхIар дIакхачийна эле. 
Цу жовхIарх инзаре цецваьллачу эло 
тIегулбина шен векалш. Цо цаьрга аьлла: 
«Цхьана ахархочо даитийна суна хIара 
ирсан жовхIар. Цунна дуьхьал хIун там 
бича, бакъахь хир дара те? ХIун совгIат 
дала деза те цунна?

Цхьаболчара: «Цунна хьайн йоI ло», 
– аьлла. Ткъа вукхара: «ХIан-хIа, ирсан 
жовхIар элана даийтал кура и хилча, цо 
йоI тIе ца лаца а мега. Дешица, детица 
кхелина кечбина дин бига беза цунна. 

Халкъан туьйра
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Стаг волчу стага дIатоттур бац дин» – 
аьлла, хьехар дина.

Бере юхавоьрзучу хенахь цуьнга и дин 
бигийтина ахархочунна. Амма ахархочо  
и дин а тIе ца лаьцна.

Ша миска ахархо ву. Дешица, детица 
кхелинчу динах ша дан хIума дац. ХIара 
ша Таркхойн Шовхална совгIатна юхабуь-
гуьйту, –  аьлла.  Беречо, и дин Таркхойн 
Шовхална а кхайчина, довзийтина  ша 
мел лелийнарг.

ТIаккха Таркхойн Шовхала, гIиллакхе 
ваьлла, и ахархо шена тIе кхайкхина, цун-
на шен йоI а, шен бахам а белла. Ловзар 
дIадирзича, нускал долчу а ца воьдуш, 
корехула ара а иккхина, дIаведда ахархо.

Ул-улле а даьлла, цунна тIаьхьадо-
ладелла хьекъал а, ирс а. Ирсо хьекъа-
ле шега толам ца баккхало аьлла. 

Хьайга баккхалахь, ахь баккхахьа и 
толам, ша къурд олу.

Хьекъал доьлла ахархочун даг чу. 
ТIаккха цо ойлайина: «Элана ас жовхIар 
а хIунда луш дара? Ас сайн белла дин 
Шовхална а хIунда бигийтира? Цо йоI 
елча, йоIах а стенна уьду?» – аьлла. 
Хьекъало нускал долчу юхаверзийна 
ахархо.

– Сох бIаьрг кхетча, хьо стенга веди-
ра?–хьаьттина нускало, иза чувеъча.

– Вайша вовшахкхетча, вовшахкхета 
безаш ши седа бара. И шиъ вовшахкхет-
тийла хьажа вахнера со, – аьлла, жоп 
делла майрачо.

ГIалдий-булдий царна, амма, бакъ-
дерг аьлча, хьекъал ца хилча, ирс 
хуьлийла-м дац.

ДIаяздина Джамбеков ШаIранис
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Ахмадов Муса

Д о ь з а л а н  с у ь й р е
Екхна суьйре йогIу, де чекхдаьлла,
Боккха доьзал дега хьоьжуш бу.
ЦIа чохь, кертахь дезарш дуьйладелла,
ГIуллакхаш деш нана, бераш ду.

ХIусамнанас кечбо кхача маьрза.
Жижиг-галнаш, цуьнца берам кIуо.
Массо беран, эсал тидам барца,
Хаддаза шен Iуналла до цуо.

Цхьа йоI йоллу девзиг хьоькхуш кертахь,
Вукхо дохьу шовданера хи,
Жиманиг а царах Iама гIерта,
Шен тайнигийн дола деш ю и.

Ца велхийта уггар жиманиг – ваша,
Цуьнан ага техкош йиша ю.
Вешина ю даим карош йиша,
Иштта цунна ваша карор ву.

Шайн йижаршца кIентий йохье буьйлу,
Царна а ду кертахь гIуллакхаш.
Къа ца хьоьгуш эрна хан ца йойъу,
Девзаш бу уьш къоман гIиллакхаш.

Берашна а лаьа ден дог дело,
Нанас шайга бохург кхочушдеш.
ДIадерзор ду дIайовш дийнан серло
Цара дезарш, кхин мало ца еш.

Бертахь доьзал – цундела бу ирсе…
Боху цара: «Сатуьйсуш ду тхо,
Дада, дада, хьо сихха цIа варе
Хьоьца даа нанас дина пхьор».
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