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Айдамиров  Абузар ца вевзаш стаг хира вац кху махкахь, ишколе 
лелачу берана тIера дIа воккхачунна  тIе кхаччалц – халкъан иэс 
самадаьккхинарг ву Абузар, халкъан сатийсамаш а, юхахьажар 
а дендинарг. Абузаран «Еха буьйсанаш», «Лаьмнашкахь ткъес», 
«Дарц» цIераш йолчу романаша нохчийн халкъана ша къам  дуй а, 
шен дIадаханарг а, тIехиндерг а хила дезий а хаийтира. Абузар ша,  
доьзалан дика да а волуш,  мехкан  къонах а волуш,  халкъана хьанал 
а волуш стаг вара, шех хIора а нохчочо  масал эццал  цIена ваьхна а 
волуш. Оцу цхьана стеган сий-ларам а беш, цо вайна тIаьхьадитинчу 
весеташца вай даьхча, цкъа а юьхьIаьржа хIуьттур дацара вай хIокху 
вешан махкахь а, луларчу къаьмнашца хила дезачуьнца а. Хьекъал 

долу стаг зама чекхъяларца  вала ца ле –иза гуттар а шен халкъан иэсехь веха. Абузар 
цу тайпа стаг вара, нохчийн мотт а, нохчийн къам а мел ду хир волуш а ву.

Айдамиров Абузар
(1929-2005)

Яздархочух дош

Г у ь й р е
Аьхкено кхелина дитташ,
Сийначу духарха дохуш,
Мох хьоькху, юткъа шок етташ,
Iаьнна аш кечамбе бохуш.
ДогIанна язъелла мархаш 
Кхоьлинчу стигланца соьцу.

Дерзинчу дитташ тIехь хьаргIа,
Сингаттам тийсарца ека.
ГIаргIулеш, вовшашка кхойкхуш,
Генарчу къилбехьа йоьлху.
Юкъ-юкъа лайн чимаш кхуьссуш,
ХIаваэхь шийла дерз доьлху.
Амма яц кхераме шело – 
Юьртахой самукъне хьийза:
Амбараш рицкъанах юьзна,
ХIусамашкахь даим ю бIаьсте.
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Т х а н  х ь е х а р х о
Гела г а е в  Сайд-Мохьмад

Ду тхо, хьехархо, хьан бераш,
Делош хьуна ирсе бIаьргаш!
Хьан син маьлхан зIаьнарш санна,
Лепа ойланаш тхан денна.
Хьо тхан ирсан кхоллам бу,
Тхо хьан хьоме бераш ду!
Гулло, бераш, шорбе гуо,
Декъалве вайн хьехархо!

Хьехархо, ахь доггах хьостуш, 
Бераллин бухдуьйлу хьоста.
ДогIу бус-буса хьан гIенаш
Хьеста тхо – хьан хьоме бераш.

Хьо тхан ирсан кхоллам бу, 
Тхо хьан ирсан зIаьнарш ю!
Гулло, бераш, шорбе гуо,
Декъалве вайн хьехархо!

Iамадо ахь Даймохк беза,
Дехаш лелаш хаа дезарг.
Тхан эшаро хьастахь дог,
Даккхийдедеш хир ду тхо.
Хьо тхан ирсан кхоллам бу, 
Тхо хьан деган зIаьнарш ю!
Гулло, бераш, шорбе гуо,
Декъалве вайн хьехархо!
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Къийган бекхам
Алиев Мохьмад

 Доккха ло а дуьллуш, Iа шийла деъча, ижу 
лаха, хене йовла хала хуьлу дийнаташна а, 
олхазаршна а. Кху шарахь а, ишта шийла 
деанчу Iаьно гIеххьа гIел а дина, юург жимма 
каро хала хиларна, аз а делла, тIерачу цIоканах 
мерцхалгаш а девлла, ша мацаллина хIун дийр 
дара те бохуш, ойланаш а еш, шелонна хьовза 
а хьаьвзина, цхьана кулла кIеллахь Iуьллучу 
цхьогална, хьалахьаьжча, цхьанхьа кхача 

сихъелла йоьдуш къиг гира. Цхьогало шен 
ойланехь, ша-шега элира:

«Э, къиг, хьо цхьанхьа ижу хааелла йоьдуш 
ма ю, со ахь хIун до хьожур а ма ду, тахана-м 
жимма кхалла хIума хила тарлора суна». 
Меллаша, бай ког а буьллуш, къийгана 
хазарна кхоьруш санна, ша цунна гой а 
хьожуш, цхьогал, къийгана тIаьхьа дахана. 
И дара хIинца къийгана оьшург. Даима 

лахахь дерг цхьогало, лакхахь дерг къийго 
а дуьйцуш, бертахь толлуш дара 

хIара шиъ. Амма гуьйранна арахь 
ижу каро халчу долучу хенахь, 
цхьогало жа юкъара уьстагIан 
Iахар а бадийна, и, къийгах 
къайла а баьккхина, биънера. 

И ямартло ца лайна, цхьогална 
бекхам бан меттиг ца болуш йолу 
къиг, гIелделла, мацделла кулла 

кIеллахь дижина цхьогал дуй а 
хиина, бекхам бан дIахьаьдда 
йоьдуш яра. БIаьргаIуналлера 
къиг ца ялийта гIерташ, хьала 
а хьоьжуш, ша къийгана ца го а 

моьттуш, дедда доьдура цхьогал. 
Къийгана гуш дара цхьогал, чIогIа 

цуьнан тергам беш а яра иза. Къиг дукха чехка 
яхарна, меца долчу цхьогалан гIора кхачош 
дара, иза ца дахалора. ТIаккха цо къийге мохь 
туьйхира:

– Къиг, во къиг, сан доттагI, хьо стенга 
сихъелла йоьду, со а дан мегар дацара 

те хьоьца, – аьлла. 
Къийго, ша цхьогал гича цецъяьлла 
куц а хIоттийна, аьлла:

Туьйра
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– ДIадала, цхьогал, хьо ларор ма дац соьца, 
хьо меца а ду, оза а ду, ткъа со сихха яхана, 
кхечаьрца къевсина сайна йогIург схьа а эцна, 
схьайогIур ю, сан хьоьга хьоьжуш Iойла ма 
дац, со меца юьсур ма ю!

– Дийцахьа, и хIун ю ахь схьаоьцург, ас а 
эца ца мега иза схьа?

– ХIан-хIа, мегар дац, ахь муха оьцу 
хьаьжкIаш схьа, цхьогало хьаьжкIаш юу 
бохуш, суна-м ца хезна.

– Вай, уьш мичара схьаоьцуш ю, хьан луш 
ю уьш?

– ДIо эвла йистехь, цхьа доккха жа а долуш, 
Iаш волу Салман вевзий хьуна? (Цхьогало 
Iахар лачкъийнарг хилла къийго вуьйцург. 
Къийго Салманан цIе яьккхича, цхьогалан 
болар гIеххьа хийцаделла). Цу Салмана, 
Iа шийла дарна, олхазаршна, акхарошна, 
зIакарадаьхнина, езачунна хьанна а ма-езза 

шен до чуьра хьаьжкIаш ю, боху, йоуьйтуш, со 
цига йоьдуш ю-кха, – аьлла къийго, цхьогалан 
тергам а беш. Ойлане даьлла, ша-шен цхьа 
шабар-шибар а деш, догIуш хилла цхьогал, 
болар а тIаьхь-тIаьхьа лахлуш хилла. Сих-
сиха тIехула хьаьвзаш хилла къиг: Цхьогал, 
ахь хIумма элирий соьга? – олий, хаттар а 
деш. ТIаккха ойла сецна цхьогалан, къийгаца 
цига даха. Со ишта а мацалла дала тарлуш ду, 
хьаьжкIаш йиъча жимма гIолехь хир дацара 
те, иза а ялта ма ду, аьлла.

– Къиг, во къиг, ладогIахьа, цкъа соьга, – 
аьлла, хьала мохь тоьхна цхьогало.

– ХIун боху ахь, цхьогал? – аьлла, тIехула 
хьаьвзина къиг.

– Стохка, цу ахь вуьйцучу Салманан котам 
аьлча а, цхьа меан хIума яьхьнера ас, цунна 
девзар-м дац те со? – аьлла цхьогало, къийгана 
хIумма ца хаьа моьттуш. Ткъа къигга-м 
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доллучух кхеташ ма хилла. «Меъ, тов, IаддаIе 
хьо»,– аьлла къийго ша-шега. – Ас дан дезарг 
до хьуна-м, ахь сох лачкъийна стохка биъна 
Iахар, ас марах боккхур бу хьуна, хIинца меъ 
хили хьан цу Iахарах?!

– Вай, хьо муха девза цунна, мел дукха ду 
цхьогалш, дерриш шу цхьатера а ду, со а евзар 
ма яцара цунна, къийгаш а мел дукха ю, ерриш 
цхьатера а ю, – аьлла, гуттар цхьогал теша а 
дина, цо шена йина ямартло дIаекха, цхьогал 
шеца дига гIерташ хилла къиг.

– Дера хьо бакъ ма лоь, – аьлла, цхьогал, 
къиг йоьдучу агIор дIадахана.

ХьаьжкIаш чохь йолу до, гено, бешан 
маьIIехь лаьтташ хилла, ткъа къиг а, цхьогал 
а доцург кхин цхьана а тайпанара са долу 

хIума а ца хилла кхойкху хезехь. Цхьогал 
гIеххьа шекдаьлла цу гIуллакхах, ша къийго 
ледой техьа аьлла, делахь а, тIех меца хиларна, 
хьаьжкIашна тIедахана иза.

Къиг тIехула до чу а яьлла, цхьогалан 
тергам а беш, хьаьжкIаш яа хIоьттина. Ткъа 
лахахь до болчу дас, хьаьжкIаш схьаоьцуш, 
дуьхьала хIоттош цхьа уьнан коржам а йолуш, 
меттиг хилла. Цу берте а хIоьттина, и у дIа а 
даьккхина, хьаьжкIаш охьа а хьоькхуш, уьш 
яа гIерташ, цергаш туьйсуш доллуш цхьогал 
а долуш, цхьана хенахь, йоккха гIовгIа а 
оьккхуьйтуш, схьахахкаделла цхьа даккхий 
жIаьлеш, царна тIаьххье топ а кхуьссуш, шен 
ма-хуьллу ведда вогIуш хилла къийго вийцина 
Салман а. И сурт гиначу цхьогална хиъна ша 
къийго лединий. 

Дайн кIелдIахула а оьккхуш, дIадедда, 
кертал дехьа оьккхуш доллучу цхьогална 
топ йолуш а хезна, шен букъа тIехьахь 

гIеххьа ша дагош санна а хетта. ТIаккха 
юхахьаьжча, багахь шен цIога а долуш, 
гIигI деш лаьтташ жIаьла а гина. 

Цхьогал кхетта ша цIога 
доцуш дисина хиларх. Амма 

цхьогал ца кхетта, шен цIога 
яьллачу тоьпо даьккхина, я жIаьло 

даьккхина, амма шен дагахь цо ала-м 
элира, ша юхахьаьжча цу жIаьле: – Хьо 

оьзда хIума елхьара, цIоганах ка деттар дацара 
ахь,– аьлла. 

Шен ма-хуьллу хьуьн чу кхача дедда 
доьдучу цхьогална стиглахь, «къакъ» деш, 
шена тIехула хьийзаш къиг гича, хаа-м хиира, 
цо шена бекхам биний, и шех йоьлуш тIехула 
хьийзаш юй а. 

Амма теша хала-м хир дара, мекарчу 
цхьогало шена къийго динарг бекхам 

боцуш дуьтур ду аьлча.
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Демеев Iалавди

Гу ьйр е
«Нана дитт,  ца лов ас мох
ЧIогIа беттало и сох,
Дехьа суна жимма гIо» –
– Олуш,  дистхилира гIа:

«Керланиш довлийта бIаьста,
Шен хан кхаьчча гIаш дIакъаьста,
Хьо а ду, уьш санна, можа,
Гергадахна охьадожа»,–

Бохуш, дитто жоп делира,
Цуьнан аз цхьа гIелделира…
Ткъа гIа-м охьадуьйжи лаьтта,
Диттах дала дацарх атта.

Гу ьйр е
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Эдильсултанов Iабаз

Iуьйранна самаволлушехь коре хIутту 
Кули. Корехь кхозу шаршош дIай-схьай 
тоттий, меттара гIоттуш самукъане хилла 
кхуьнан юьхь, цIаьххьана кхулу. Бодано 
язйина го аре. Цу бодано, дагна Iаткъам 
бой, са лоцу. Даш доьттина вазвелча санна 
тIаьхьа бисина ког хала хьалха боккхуш, 

Дийцар

Ц 1 е ч у  ш е к ъ а н Ц а

шен маьнгина тIе кхоччушехь вахлой 
охьавужу кIант. Къаьсттина чIогIа синтем 
байна цуьнан, ден доттагIчо шена салаз 
еъчахьана.

Хаза яра салаз. Бес-бесарчу басаршца 
кечдина чIораш. Хаза, хьовзош йина 
дIатовжийла. ГIо хьакхарх атта хаьрцар 
йоцуш. Шадерриг дара. Дацара ло. И дилла 
ца туьгура. Тоххарехь, Башлам лайн кIайн 
башлакх хьарчийна гуш бара.

Кхин цхьа гIайгIа яра Кулин. Арахь, 
урамаш дуьззина, лелаш машенаш яра. 
Бацара чухахкавала цхьа а барз. «Суна-м 

ца хаьа, хIара гIала кху нийсачу 
меттехь стенна йина», – бохуш 
ойла хьаьвзара наггахь коьрте. 
И ойла-м дукха ца хьийзара. 

Ден доттагIчо  Шамсудас  доккха 
ло ма диллинехь, базардийнахь 

хIара юьрта вига вогIур  ву 
аьллера. Ткъа ло-м дан дагахь 
дацара.

Ц х ь а н а  I у ь й к к ъ ех ь , 
хьалха санна, ша самаваьлча, 
цхьа а дегайовхо йоцуш 
ко р е  х I о ьт т и р а  к I а н т. 

Арахьожжушехь, гиначо цхьа 
тамашийна тохадалийтира дог. 
Дерриг дуьне кIайделлера. 
Ховха бамба санна хетара 
цIенойн тхевнаш. Лекха дитташ, 

лайно даздина гаьннаш охкийна, 
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тийналлин «йийсарехь» беттан зIаьнаршца 
ловзура. Белакъежаш, самукъане бутт, 
кIайчу мархана тIе а тевжина, кIанте бIаьцаш 
еш аракхойкхура. Кулина, ша «хIуп» аьлча 
хьозанан мас санна, айъаделла, дуьне 
хIаваэхь хьийзаш ловза дер ду, моьттура.

«Дак, дак, дак,» – аьлла, некхан ваз 
дегадеш, деттадала доладелира дог. Дукха 
хазахетта, дегIе хьаьдда йовхо, коган 
пIелгашна тIера хьалайолаелла, лергаш 
«дагош» дIаяйра. «Нана, нана, – беран зевне 
аз даьржира чохь, – ло, ло диллина вайна. 
Хьажахьа, нана!» Набарха яьлла, кIант 
волчу чуеаначу нанна гира, ши куьг коре 
кховдийна, тIема вала воллуш санна, ша-
шега шабарш деш лаьтта Кули.

– Ва наниниг, хьо хIун деш ву, са а хилале 
гIаьттина? – тIеяхана, кIантана 
хьалха охьалахъелира Марем.

– Нана, вайна дуккха а ло ма 
диллина арахь, – олуш, шен ирсечу 
бIаьргашца нене а хьожуш, шен 
ховха ши пхьарс дIа а кховдош, 
нанна марахьаьрчира иза, – Ваши 
вогIура вуй тахна, со юьрта вига? 
Ма хаза хир дара со школера цIа 
вогIушшехь и веъча.

– ВогIур ву. Цо дош ма делла 
хьуна, ло ма диллинехь ша вогIур 
ву аьлла. ХIинца охьавижий 
садаIа, – хьостуш кIант метта ваьккхина, 
дехьа чу яхара Марем. 

КIентан наб яйнера. Са арахь 
дара. Ойланаш, мохо марсайоху цIе 
санна, тем боцуш хьийзара. Даккхийра 
синош дохуш, меттахь керчаш хIара 
Iаш, Iуьйрено са тесира. Школе воьду хан 
хоуьйтуш, дийкира сахьт.

Урокаш яхъеллера. Хьехархочо дуьйцуш 
дерг цхьа генара хезара. Массаьрга а 
классехь кхаъ боккхуш чекхваьллера, 
Вашис ша юьрта вуьгур ву бохуш.

Генара евзира кIетахь лаьтта машен. 
Дукха хан ца ийшира новкъана кечвала. 
Сихха, шен портфель охьабиллина, салаз 
схьаэцна, машена чу хиира. Оццул хIума 
яа бохуш да-нана хьийзарх, юучу хIуманах 
мотт ца туьйхира. Яаза вуьзина вара Кули.

Машен меллаша йоьдуш хеталора. Ло, 
бIаьрг тIехь ца соцу куьзга санна, жовхIарх 
ловзуш, къегара. ДIакхаьчча, шега хьоьжуш 
Iачу берашца сихо йира шу тIе кхача, 
салазаш хехка.
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Суьйре сихха дIаелира.
Сатоссушехь араваьлла, шолгIа де а 

делира чекх. ЦIаваха везара. Ден  доттагI  
чу веъна: «Кули, хьайна хIума яий, новкъана 
кечло», – аьлла аравелира. КIант кхин 
аравериг ца хилла, чувеаначу Шамсудана 
шен жима накъост воьлхуш карийра.

– И хIун ду! Хьо стенна воьлху? Цхьамма 
тоха-м ца тоьхна хьуна? – кIентан велхарх 
ца кхеташ хьаьвзира Шамсуд.

– Ца тоьхна суна-м, – велхаран къурдаш 
сецош, вистхилира Кули, – вай дIа ма-
кхеччинехь дадас, мамас урокаш ца йина 
бохуш хьийзор ву-кх со, – олуш, юха а хецна 
велха велира кIант.

– Дера еза урокаш ян. Ца еш Iан  муха 
мегар ду!  КIантехь товш ма дац, 
ловза ваьлла гIуллакх ца деш Iар, 
– бохуш, Кули теван хIоьттира 
ден доттагI.

– Ас  муха йийр ю уьш! 
Вай хенахь дIа а кхочур 

дац. Мультикашка хьажа а веза, тIаккха 
охьавижа веза. Шадерриг далур дуй соьга? 
– бехказлонаш лоьхура кIанта.

– Хьо стаг вац, ткъа? Бакъволу стаг, 
муьлхха а хало тIенисъяларх, и ловш хила 
веза, ткъа хьо?.. Со-м хьо вуьззина къонах 
хеташ вара. Хьо иштта хилахь, вайшиннан 
гергарло гена дер дац, – аьлла, аравелира 
Шамсуд.

Чуеъначу хIусамнанна а воьлхуш карийра 
кIант. Шен велхар дийцича: 

– ДIавалахьа, урокаш бен юй уьш! 
Уьшша-м тIаьхьа йича а мегар дара.

– Мегар дара дера, суна шиъ дуьллур 
дацахьара, со...

– Эс-сей, шиъий бен дуй и! ТIаьхьа 
нисдийр ду-кх, – забар йира Асмаа. 

– Мовлмат  Нутуевнас ша шиъ 
дуьллуш, хIоккхул доккха дуьллу, 
тIетаIIош, тIехула  тIе  цIечу шекъанца 

а... ТIаккха муха нисдийр ду ас и? – 
бохура кIанта. 
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Махмаев Жамалди

Д о г I а
Кхоьлина стигал, макхъелла,
Мархаша дуьне лаьцна дIа.
Хетало, малх а, шелбелла,
ТIадорна кхоьруш, тебна Iа.

Мила ву стиглахь ворданца,
ТIулгаш а Iенош, уьдуш верг?
Дуьненнал йолчу вотанца
Олхазарш, бераш лелхош верг?

Татанаш лагIло, кIад а лой,
ТIадамаш эга дуьйлало.

ТIаккха и мархаш, кач а лой,
Тхуна тIеIена юьйлало.

Мама, хьо оьгIаз ма гIолахь,
Сан бехк бац, бедарш яшийна:
Хетарехь, цхьаммо цу стиглахь
Доккха хин черма харцийна.

ДогIа –иза Делан беркат ду,
Вайн нана-латта хьандо цо.
Вайн ялташ, стоьмаш хьекъар ду,
Кхуллур ю токхо Даймахко.
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Кху юьртахь, тIом балале муьлххачу 
а юьртахь санна, бес-бесара цIенош 
дара.Уьш мелла а шайн хIусамдайх тера 
хетара: лекха а, лоха а, даккхий а, кегий 
а. Амма тахана къизачу тIамо ягийна, 
йохийна йолу и гIишлош цхьана басе 
йирзинера, хьалалаьтташ цхьа туьнкалгаш 
бен цахиларна. Iаьнан доца де суьйренга 
лестинчу хенахь, оцу цIеношка гIийла 
бIаьрг а бетташ, тIехь цIен куртка а йолуш, 

юрт йоькъучу урамехула йоьдура бархI-
исс шо хир долу жима йоI. Iуьйрре кIотара 
бежанаш Iалашдан вахана волу шен деда 
цIа ца кхочуш, сагатлуш, са бIарзделла 
араяьлла яра иза. Ийзалуш йоьдура 
йоI,шайн цIенна гена яла кхоьруш, делахь 
а цIа вогIучу шен дедех бIаьрг кхетаре 
сатуьйсуш, йола-йолуш гена елира иза. 
ТIамо йохийна юрт, тIе марчо хьарчийча 
санна, и кIаййина Iуьллуш,тоъал доккха 
ло дара. Цу тIехь юьсучу лараша дика 

гойтура  йо Iана  нах  чохь  беха 
хIусамаш. Уьш дукха яцара.ТIамах 
бевдда, мухIажарш а хилла, цIера 
бевллера нах. ТIекхочуш Керла шо 

доллушехь, нехан цIенойн корашкахь 
базалгаш ца гора, ца хезара берийн 
самукъане аьзнаш.Охьа а, хьала а 

лелаш яцара машенаш. Деса дара 
урамаш. Яккхийчу тоьпийн бен 
хезаш гIовгIа йоцуш, къен хетара 
дуьне. ЙоьIан дагна шийла Iийжам 

беш, маьттаза яра и гIовгIа. Тховса, 
совгIатех ги боьттина мохь а бохьуш, 
кетIа кхочур воций хаьара цунна ГIура 
-Дада. Шийла яра. «Гар-р» аьлла, эгон 
йолийра йоI. Ткъа куьйгаш, шелонна 
дистина, сенделлера. ДIахьаьжча, 

цхьана тишачу, амма дохоза долчу 
цIеношна тIедоьдуш лайн тача гира 

йоIана. Хьалахьаьжча, туьнкалго а 
туьйсура кIур. Мохехь и кIур, жIаьлин 

Макалов Шамсудди

Ши Машар
Дийцар



13

цIога санна, лестара. Шелонна кхин сатоха 
а ца делла: «Дера еза со, кху чу а яхана, 
жимма йохъяла»,– аьлла, дагадеара йоIана. 
Кхерамца, ша охьайожарна кхоьруш, 
туьйранахь дуьйцучу Сиртан тIайх терачу 
готтачу лайн тачина тIе а яьлла, кеберте 
яхара йоI. ХIара кетIа кхоччушехь, цIевзина 
еллаелира неI. ЙоIана гира, доккхачу 
корталех а хьаьрчина, дуьхьалъяьлла 
йоккха стаг. ЙоI лерина хьаьжира цуьнга. 
Лекхо, озачу дегIехь яра иза. Ткъа юьхь, 
хебаршка ихнехь а, мацах цкъа хиллачу 
хазаллин лараш хаалуш яра. Шен деден 
хенара хийтира цунна иза.

–Баба,суьйре дика хуьлда хьан!–шелонна 
йишхаьллачу озаца элира йоIа. –Далла 
езийла. Хьо мичара ели? Мила ву хьоьца?–
хаьттира Бабас.

–Же, Баба,со шелъелла хьуна,– шен 
дахьийна куьйгаш дIагайтира йоIа,–
цхьажимма йохъялийтахь со. Йоккхачу 
стага, шен декъа, дуткъа ши куьг схьа а 
кховдош,элира:

– Баба яла хьан! Схьайоьл чу, ма 
латтал. Кху тIамо боккха бала беа 
вайна. Баба санна, цхьалха йисина 
хьо? Ма хазахетийти ахь суна, 
суна-м адам а ца дисина моьттура 
кху юьртахь. Боккъал а, дехха 
догIа ихначул тIаьхьа цIаьххьана 
хьаьжначу маьлхан зIаьнарех терра 
къага доладелира йоккхачу стеган 
бIаьргаш. Цо, куьг лаьцна чу а йигна, 
йогучу пеша юххе охьахаийра йоI. 
ТIаккха Бабас чехка, кхин хеттарш а ца 
деш, бепиган цастар тIе налха а хьаькхна, 
куршки чохь йовха шура елира цунна.

– Яа ахь, эхь а ца хеташ. Ахь тахана 

хIума йиъна а хир яц. Бабас кхано xloaш 
кхорзур ду вайшинна.

– Iуьйранна Воккхачу Дадица йиъна ас, 
– элира йоIа.

– ЦIе хIун ю цуьнан?
– Бексолта ю-кх. Иза сов Iуьйрре кIотара 

вахана, цигара вайн бежанаш Iалашдан. 
Иза цIа ван хье а велла, кхин чохь Iен а ца 
елла, араяьллера со.

– ХIа-а, Бексолтин кIентан йоI ю хьо? 
ЭхIей, хьо яха дукха! Хьан деда суна 
дика вевза. Хьуьнхо ма вара иза. Ша болх 
бечу хенахь, суна наггахь дагон дечиг а 
доуьйтура цо. Ткъа да а, нана а мичахь ду 
хьан?

– Уьш Казахстане дIабахана. Цаьрца сан 
ши йиша а, ваша а ву. Воккхачу Дадина, 
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ков-керт дIа а кхоьссина, цIера вала ца 
лиъча, мамас со цуьнца цIахь йитира, 
цуьнан гIуллакхе хьажа. Ас цунна жижиг 
а кхехкадо, хьокхам а ботту, чохь дан 
дезаш долу гIуллакх а до. Ткъа кеманаш 
даьхкича, тхойшиъ ший а ларми чу 
долу. Цо суна ламаз дан а, вирд даккха 
а Iамийна. Дадас боху: «Вай, дегнаш 
цIандина, доIанца хьасталахь, хастам 
бахь, Дала тIом сацийна, къинхетам бийр 
бу вайх».

– Ма бакълуьйш ву хьан деда. АллахIа 
кхоьллина дерриг адам, АллахIан лай ма 
ду вай, хIораммо а ша динчу дикачух а, 
вочух а цунна хьалха жоп дала дезаш... 
ДIакхачае хьайн шура... Хьо хьаха хилла 

дика йоI. Цундела ма йитина 
хьо  мамас  хьайн  дедеца . 

АлхьамдулиллахI, дика ду-кх хьо 
цуьнца йолуш. ЦIе хIун ю 
хьан?

– Машар ю-кх.
– Машар ю боху ахь? Хьажахьа, 

деллахь, – лерина йоIе а хьаьжна, 
элира йоккхачу стага, – сан цIе 

а ма ю Машар. Хьо-м сан цIархо 
хилла.

– Вайшиъ ши Машар ю-кх тIаккха,– 
елаелира жима Машар.

– Шина Машаре цхьа тIом сацалур 
буй, Баба?

– Дера бу. Машаран ницкъ 
чIогIа ма бу! Машар бохьуш 
еъна хуьлда хьо! Дала мукълахь, 
кестта дерриге а хаза а, дика а 

хир ду.
– Баба, хьо хьуо ю кху чохь? Хьо 

кхера ца кхоьру? Хьан ларма ян а юй? 
Гергара нах а буй хьан?

– ХIун дийр ду Бабас!Сан хилларш 
цхьацца бахьница дIабевлла. Хилча-м, 
убар санна, кху чохь лечкъина а ца 
Iаш, сайн нахана тIе дIаяхана хир яра 
со.ТIетовжа, шайх бIо булуш болу гергара 
нах бац сан. ТIом балале бабица Iаш ши 
хьехархо яра. ХIинца и шиъ Назранехь 
ю, боху. Соьга, дIайола аьлла, хабар-м 
даийтинера цара, хIетте а со ца яхара. 
Нахана новкъагIерта ца лаьа суна. «Шен 
цIа – цIен цIа», – аьлла-кх цо. Дала 
динарг бен хир дац. ХIинца санна Керла 
шо тIекхочуш, ас царна дуьйцура, хьалха 
заманахь нохчаша Керла шо муха даздеш 
хилла.
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– Баба, суна а дийцахьа а, – хьастаелира 
Машар.

– Дера дуьйцур ду-кх. ЛадогIалахь,– 
элира йоккхачу Машара.

– И де тIекхачале, цхьа кIира хьалха, 
юьртара тоьлла ву аьлла волу шийтта 
жима стаг, шайца яа-мала а йоцуш, 
шаьш дахана меттиг а ца юьйцуш, генна 
хьуьнах дIавоьдуш хилла. Уьш цIера 
бевллачу юкъана, юьртахь бисинчу 
кегийрхоша юьрта юккъерчу майданан 
цхьана маьIIехь цIе лато дечиг гулдеш 
хилла, вукху маьIIехь лайн гIала еш хилла. 
Эххар а, Керла шо тIекхочуш, лаьттах а ца 
хьакхаболуьйтуш, ножан шийтта га долу 
гул а бохьуш, лела бахана кIентий цIа 
баьхкича, цара шаьш оццул хала 
беана гул, юьртахь бисинчу 
кIенташа йинчу гIали буьххье 
богIа безаш хилла. И ца дайта 
дуьхьалбовлуш хилла гIала 
йинарш. Хьуьнарш зуьйш, 
синкъераман кеп дIахьош хилла 
цигахь. Эххар а гIала йоккхуш 
хилла, цуьнан буьххье ножан 
гул дIа а бугIий. ТIаккха, хьуна 
дика дийцарг, диканца дукха 
хьо яхарг, дечиган йоккхачу 
оьланах йоккха цIе латош 
хилла . Керла шо кхачаран 
билгало хуьлий, дIахIуттуш 
хилла иза. ДIадолош хилла 
л о в з а р ш ,  с и н к ъ е р а м а ш , 
говраш хехкарш, совгIаташ 
дар. Кхаа дийнахь лаьтташ 
хилла и самукъане хьал. Ткъа и кхо де 
чекхдаьлча...

Цу хенахь лере еара кеманан гIовгIа. 

Жима Машар эго йолийра. Йоккхачу 
стага, йоI мара а къевлина, элира: «Кхера 
ма лолахь, уьш дIо гена лаьмнашка 
дIадоьлхуш ду хьуна. Дала мукълахь, 
хIумма а хир дац. Шина Машарна цара 
дан хIума дац хьуна».

– Ткъа Воккхачу Дадина? Иза мичахь ву 
те хIинца? Хьуна, Баба, доккха баркалла, 
со хIинца дика йохъелла. Со цIа йоьду. 
Воккха Дада схьалаха веза сан, – аьлла, 
араяла тохаелира йоI.

– Собарде, ма гIолахь! Хьо хьера-м ца 
яьлла?! ДIадахийта кеманаш. И боьха 
Iаьржа хьаргIанаш... Вай, со яла елла! Гур 
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доцуш хIун хилла кху дуьненахь?! Собар 
де ахь, Дела ву хьуна вайца. Цо дIадоькхур 
ду хьуна царна xlapa-м, мухха декхахь а. 
Хаалахь, чIир ца оьцуш, цхьа а зулам ца 
дуьсу...

– Дада... Воккха Дада...
– Мохь хьоькхуш, йоккхачу стеган карара 

а яьлла, араиккхира йоI. Цхьабакъду, 
тIаьхьа а хьаьдда, йоIана совгIатна коьрта 
туьллу довха йовлакх дала-м кхиира 
йоккха стаг...

ЙоI цIа кхаьчча, деда хиллера, лаьтто 
малх санна, йоI лоьхуш, цIенна го туьйсуш. 

ЙоI гича хазахийтира цунна, йоIана а 
хийтира иштта хаза, деда цIахь карийна.

 – Хьо мичахь яра? Ма чIогIа кхерий ахь 
со. Лула-кула хьо лоьхуш чекх ма вели со.

ЙоIа, Бабас шена делла йовлакх а 
гойтуш, дIадийцира, ша мичахь яра. 

– ТIекхочуш Керла шо дуйла а хууш, 
хьуна совгIаташ дан вахана хье ма вели 
хьан Воккха Дада. Хьажал, ас хьайна 
деанчу совгIаташка а, торте а, жимачу 
базалге а.

– Воккха Дада, кхарах цхьа совгIат 
ша цIахь Iаш йолчу Бабина дахьийтахьа 
соьга, – аьлла, хьастаелира Машар. – Ма 
комаьрша дог долуш адам ду иза.

– ХIинца вайна маьркIаже ю. Боьдуш 
тIом а бу. Хьо хьуо араялийта сан йиш яц. 
Со а вогIу хьоьца. Луьйш-олуш, цхьаьний 
гlyp ду вайша Бабина хазахетийта, – шен 
сирлачу мекхех дайн куьг а тоьхна,хьала– 
гIаьттира Бексолта. – Хаалахь, дог деса, 
са къен, бIаьрг бIаьрзе а бац хьуна хьан 
деден. Стагана хазахетийта, Iаьн тIехь 
цунна хорбаз лохур йолуш ву со. Ткъа 
Машар, мацах цкъа товш, оьзда зуда яра. 
Цуьнан майра дийна волуш, церан неIарш 
хьешашна гуттар а йиллина хуьлура. 
Керлачу шарца декъалъер вай иза.
Цо иштта аьлча, хазахетта:

– Воккха Дада, хьо ву-кх массарел 
а дика, – аьлла, гIатта кечделлачу 
олхазаро санна, ши куьг дIаса а 
дахийтина, дедена марахьаьрчира 
Машар.
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Бераллехь вай дина некъаш
Сатуьйсу воккхаллехь ган.
Бералла, хьо хила декъала,–
Ма йоца хилла хьан хан!

Цу хенара хьан зевне аьзнаш,
Сирлачу шовданийн йиш;
Бералла, хьо  хила декъала,–
Малхаца лехьийна тхиш!

Ца кхочуш хам бан хьекъал,
Сихаллехь дIаяха хьо.

Сейлмуханов Муса 

Бералла, хьо хила декъала,–
Марзонца ахь битна стом!

Дас, нанас  Iуьйренца гIиттош,
Лардина хьан маьлхан нур;
Дахаран гIаланаш хIиттош,
ГIамарш тIехь левзина нур…

Хенашлахь ца лоцуш мекха,
Хьо цхьаъ ю дегнашкахь тхан: 
Бералла, хьо хила декъала
Ма йоца хилла хьан хан!

Бераллин некъаш
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ХИЙИСТАН ДИЙНАТАШ
(земноводные животные)

Хийистан дийнаташ цIена даккхий, кегий Iаьмнаш долчохь хуьлу. Цхьадерш мелла а 
хина генахь а лела, амма дехкачу хенахь хийисте а догIуш дехка. Уьш ши эзар ах эзар сов 
тайпанашка декъалуш ду, боху биологаша. Церан массеран дегIан чкъор дуткъа ду щеца 
екхоаш а йолуш, маза (слизь) латтош.

ПХьИДАрчИЙ
(лягушки)

Пхьидарчий масех тайпа ю: беца-пхьид 
(травяная лягушка), Iома-пхьид (озерная лягушка), 
кIаркIарг (древесная лягушка или квакша), 
Iамалган пхьид (прудовая лягушка), и.дI.кх.

Беца-пхьид хина генахь йоцчу бацалахь 
а хуьлу, мелла а генахь а хуьлу. Цуьнан бос 
таьIна-можа бу, юкъ-юккъехь Iаьржо тIедарчий 
а долуш.  Даар–сагалматаш. Лаьхьано вуно 
атта лейо иза а, кхийолу пхьидарчий а. Цо 
шена тIейоуьйту пхьид, цунна шен мотт гун 
болчу кепара багара ара а буьйлуьйтуш. Пхьид, 
и сагалмат ю моьттуш, тIейоьду, тIаккха 
лаьхьано, лаца а лоций, кийра йохуьйту. Суна 
гина цо и юуш.

Хи хаьржина пхьидарчий хийистошкахь 
а, хи чохь а Iа. Iа хин бухахь доккху. Шайна 
кхерам хаабелча, сихха хи чу лелха, цхьацца 
кхийолу пхьидарчий а йогIу хи чохь Iа даккха.

КIаркIаргаш хьаннашкахь а, стоьмийн 
бошмашкахь а хуьлу. Уьш лаьттахула а лела, 
диттан гIода тIехь а лела, цундела аьлла цунах 
оьрсаша древесная лягушка. Цуьнан екар вуно 
хаза ду, «кIар-р-р – кIар-р-р» деш, до ноти тIера 
дуьйна фа ноти тIе кхаччалц хьаладолуш санна 
а хеталуш. Ас канаргаш (канарейки) лелочу 
хенахь магнитофон тIе дIа а язйора цуьнан 
йиш, канарге иза шен эшарна юкъаялаяйта. 
Цуьнан Iар-дахар вукху пхьидарчийн санна ду.
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