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Сулейманова Зайнап

ДIахьовсийша, бераш, ара:
Ца го шуна хаза Iуьйре?!
КIайн-къорза бос хоьрцу ареш –
Ша ма-дарра Iаьнан туьйра!

ГIура-Дада вайга вогIу!
ХIоранна а деъна совгIат!
Цунна реза хилла чIогIа,
Ека берийн зевне гIовгIа!

Лайн чимаша, хаза, говза
Куц даьккхина, Iалам кхолу.

Дуьне, доьлуш, малхадолу!

Нур-зIаьнаршца стигал ловзу,



3

Пьеса

Ахмадов Муса 

Нана
Маса
Хеда

Дика
Хазбика
ГIура-Дада

Дакъалоцурш:

	 	 1	сурт
(ЦIа чохь. Доьзал бу стоьла гонаха гулбелла).
Н	а	н	а. Керла шо тIекхача нийсса шийтта 

сахьт хан йисна. Цундела аш ойла е, муха 
тIеоьцур ву аш ГIура-Дада. ГIура-Дадас 
совгIаташ ма ца ло, шена байташ ца ешча. 
Хаьий шуна байташ?

М	а	с	а. Суна-м ца хаьа.
Х	е	д	а. Суна а ца хаьа.
Х	а	з	б	и	к	а. Суна «Писулиг» хаьа.
Д	и	к	а. Суна «Пусть бегут неуклюже» 

хаьа.
Н	 а	 н	 а. Сан диканаш, Дала дукха 

дахадарш, ГIура-Дадина «Керла шо», луо, 
ша, дарц, Iа дуьйцуш, байташ еша ма еза.
М	а	с	а. Ишттанаш-м ца хаьа.
Х	е	д	а. Суна а ца хаьа.
Н	а	 н	 а	 с. Ца хиъча, хIун ду? Яздан 

массарна а ма хаьа. Хаьий шуна?
М	а	с	а. Хаьа, хаьа, хаьа.
Н	а	н	а. Хаахь, цхьацца жима байт язйе 

хIораммо а. Маса, ахь ГIура-Дадех лаций 
язйе. Хеда, ахь луо дарах я дарцах лаций 
язйе, Хазбикас – Iаьнах язйийр йу, ткъа 
Дикас – Керлачу шарах.

Охьаховша, кехаттий, къоламашший 
схьаэца: масех могIа а язбе, шаьш 
яздинчунна суьрташ а дахка.

(Бераш, шайн кехаташ, къоламаш, схьа 
а оьций, охьаховшу. Цхьа хан йолу бераша, 
кехата тIе хьоькхучу ручканийн, къоламийн 
бен кхин гIовгIа йоцуш).

Н	а	н	а. Дукхадахарш, мамин кIорнеш, 
ас шуна кечам бан делла цхьа сахьт 
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чекхдаьлла. Кийча дуй шу, байташ еша а, 
суьрташ гайта а? 
М	а	с	а. Со ву кийча!
Х	е	д	а. Со а ю!
Д	и	к	а.	Со, со…
Х	а	з	б	и	к	а. Ас, ас йоьшур ю…
Н	а	н	а. Собар, собар. Сих ма ло. Массара 

а йоьшур ю. Дуьххьара Масас йоьшур ю. Цо 
массарчул хьалха элира, ша кийча ву. ТIаккха 
– Хедас, цул тIаьхьа – Дикас, юха – Хазбикас.
Н	а	н	а. Маса, гайтал хьайн сурт.

(Масас гойту шен сурт).
Х	е	д	а. И ма тамашийна ду. И мила ву 

ахь виллинарг?
М	а	с	а.	ГIура-Дада ву.
Х	а	з	б	и	к	а. Цуьнан маж Iаьржа ма ю.
М	а	с	 а. Иза Африкера ГIура-Дада ву, 

вай долчу веана.
Н	а	н	а. Дика ду, байташ ешал ткъа.
М	а	с	а. 
ГIура-Дада гIоравина,
Африкера волу дела.
Валалуш вац меттах иза.
Бераш цунах хIитти диэла.

(Бераша тIараш детта).

Собар, кхин а язйина ас.

Салаз эцна тIаьхьавахна,
ЦIа валор ву ас и тахна.
Охьахаор пеша уллохь,
Массо, массо схьатIегулло!

(Массара а тIараш детта).
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Н	а	н	а. Дика язйина. Хьуна совгIат лур 
ду ГIура-Дадас.

ХIинца, Хеда, ахь ешал.

Х	е	д	а. 
Мохехь хьийзаш догIу луо.
Ерриг аре кIаййо цуо,
Деъна далий дIагIо хьо, –
ГIура-Даде хьоьжу тхо!

(Массара а тIараш детта).

Н	 а	 н	 а. Дика язйина, хаза диллина 
хIара сурт а, Iаьржачу стиглара оьгу лайн 
чимаш...
Х	е	д	а. Суна лур дуй совгIат ГIура-Дадас?
Н	а	н	а. Дера, лур ду. Дукха дика совгIат.

Д	и	к	а. ХIинца со ву. ХIинца со ву.

Марша дан хьо, Керла шо,
Хьо тIедаре хьоьжу тхо.
Дуола сихха, жимма-жимма,
Эгош лаьтта лайн кIайн чимаш.

(Массара а тIараш детта).

Н	а	н	а. Сурт схьагайтал. ХIара хIун дитт 
ду хьан?
Д	и	к	а. Елка ю-кх.
Н	а	н	а. Цкъа-делахь, елканах нохчийн 

маттахь базалг олу. ШолгIа-делахь, базалг 
хилча, цунна тIеоьхкина ловзоргаш ма яц 
хьан. Иза кечъян ма еза.
Д	и	к	а. Ловзоргаш Дадас, цIа вогIуш, 

йохьур ю. Цул тIаьхьа тIеухкур ю… Нана, 
Дада цIа маца вогIур ву?
Н	а	н	а. Кхана цIа вогIур ву… Тховса 

балхахь ма ву иза, больницехь цомгушчаьрга 
хьожуш ву…
Х	а	з	б	и	к	а. Керла шо хилча, цIахь Iиэн 

ца мега иза?
Х	е	д	а. Ца мега, дера. Цомгушнаш шаьш 

хир ма бу, хьажа стаг а воцуш, уьш боьлхур 
ма бу, цхьа хIума лазаяьлча.
Н	а	н	а. Хеда бакълуьйш ю. Массеран 

а цIахь Iиэн йиш ма яц, Керла шо хиларх. 
Цхьаболчара болх бан а беза. ХIинца, 
Хазбика, ахь ешал хьайн стихотворени.
Х	а	з	б	и	к	а. 
СхьатIекхаьчна шийла Iа,
Iалам дижна садаIа.
ТIеозадой юргIа кIайн,
И дIадуьжу хIора Iай.
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Н	а	н	а. ЧIогIа дика язйина. Схьагайтал 
сурт. Кху тIехь хIумма а ма дац, кIайн кехат 
бен...
Х	а	з	б	и	к	а. Луо ма диллина вайна, Нана. 

Лайно массо хIума къайладаьккхина.
Н	а	н	а. ХIа-а, и ду иза?! Говза диллина 

сурт ду. Бакъду, кхузахь Iаьржа цхьа 
хIума-м ю.
Х	а	з	б	и	к	а. Иза Iаьржа къиг ю. Иза, ло 

деъча а, кIайн ма ца хуьлу.
Н	а	н	а. Иза а бакъ ду. ХIинца, бераш, 

шайн суьрташ, байташ соьга схьа а 
лой, шу дIадийша. ГIура-Дада схьа ма 
веъанехь, ас уьш цуьнга дIалур ю. Ткъа 
цо деъна совгIаташ ас кхуза, стоьла тIе 
охьадохкур ду. Ткъа хIинца, бераш, шу 
дIадийша.
Х	а	з	б	и	к	а. Суна дIайижа ца лаьа.
Х	е	д	а. Со ГIура-Дада схьаваллалц Iийр 

ю...
Н	а	н	а. ХIан-хIа, дIадийша шу. ГIура-

Дада иштта сиха схьавогIур вац. ДIадийша...

(Оцу хенахь неI етта).
М	а	с	а. ГIура-Дада схьавеъна-а! Ма дика 

а ду! Ура!
Н	а	н	а. Мила ву цигахь?
А	р	а	р	а		а	з. Со ву, ГIура-Дада!
Д	и	к	а. Ван а ма ву ГIура-Дада! Нана, 

сихха дIаеллахьа неI.
Н	а	н	а. НеI дIа муха йоьллу, вайна хIун 

хаьа, и мила ву? Къу хилахь?
Арара	аз. Къу вац. Со больницера вогIуш 

ву, цигара цомгушнаш декъал а бина.
Н	а	 н	 а. ХIа-а, и ша ду (неI йоьллу). 

Схьачоьхьавала!

(Чуволу ГIура-Дада, коьрта тиллина 
кхакханан куй а, тIеюьйхина цIен гIовтал 
а, кIайн маж а йолуш).
ГIура-Дада.	Маршалла ду шуьга, бераш!
Б	е	р	а	ш. Маршалла хуьлда хьуна а!
ГIура-Дада. Ас даггара декъалдо шу 

Керлачу шарца. Кху керта ваьлча, шу 
аьзнаш хезна, аш йоьшучу байташка 
ладоьгIуш, лаьттира со кора уллохь. 
Массара а дика йийшира, цундела шайна 
ас деъна совгIаташ дIаэца.

 
(Массарна а совгIаташ ло).

М	а	 с	 а. Баркалла. ХIара сурт хьуна 
диллина ас.
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Х	е	д	а. Ас а диллина!
Х	а	з	б	и	к	а. Ас а диллина.
Д	и	к	а. ХIара сурт ду ас диллина.
ГIура-Дада. ХIай, баркалла! ХIорш ма 

хаза суьрташ ду. ХIорш ас сайн хIусамехь 
дIатухур ду. Баркалла!

Бераш, со хIинца кхин бераш долчу 
ваха везаш ву. Шун Iодика йойла, 
марша Iойла.
Н	а	н	а. Марша гIойла!
ГIура-Дада. Диканаш, беркат 

дохьуш догIийла вайна хIара Керла 
шо!
Б	е	р	а	ш. Амин!

(Эццахь телефон ека.  Нанас 
схьаоьцу)

Н	а	н	а. Алло, хIаъ, ГIура-Дада а веара, 
совгIаташ а делла, хIинцца дIавахана. Дика 
ду, дика ду.
Х	е	д	а. Нана, Дада вуй иза?
Н	а	н	а. ХIаъ, шун да ву.
Х	а	з	б	и	к	а. ЦIа маца вогIур ву иза?
Н	а	н	а. Цхьа-ши сахьт даьлча, ша хийца 

лор схьавеъча, цIа вогIур ву ша, боху, 
совгIаташ а дохьуш.
Х	а	з	б	и	к	а. Делахь со, Дада цIа валлалц, 

дIаюьжур яц.
М	а	с	а. Со а вац.
Д	и	к	а. Ас Дадина а язйийр ю байт.
Х	е	 д	 а. Со а дIаюьжур яц, ас Дадина 

совгIатна кхин сурт дуьллур ду.
Н	а	н	 а. ХIун дийр ду шуна! Керлачу 

шеран буса, наб ца йича а, мегар ду. Ас 
вайна цхьа мерза, мерза хингалш дийр ду.

(Хеза самукъане йиш).
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Асхабов Абу-Бакар вина 2013 шеран 3-чу сентябрехь, 
Соьлжа-ГIалахь.
Абу-Бакар цIера Доча-Борзера ву.
Иза Соьлжа-ГIалара №91 ишколехь 2-чу классехь 
доьшуш ву. Ненан мотт дукхабезаш ву. Дуккха а 
киншкаш йоьшу цо ненан маттахь. Иштта язйан 
а лууш ву.
Абу-Бакара шен байташ йовзуьйту шуна, бераш.

*Берийн кхолларалла*Берийн кхолларалла*Берийн кхолларалла*

воккха дада
Iожалло, ша хеназа да вигна дела,
Хьо витна суна, сан Воккха-Дада.
Сан дахаран тIам бу хьо.
ТIетовжа – бух,
Сан сий хьо, дозалла,
Сан хьоме Дада!

Гуьйре
Дашо гуьйре герга еъна,
Эгош диттийн можа гIаш.
ГIийла догIу догIа арахь,
Стиглахь мархаш гул а еш.

НаНа 
Уггаре хазаниг – Нана!
Уггаре мерзаниг – Нана!
Сан дахаран серло ю Нана!
Сан безаман кхача бу Нана!

Хьан безам латтийла суна!

Хьан дахар дахдойла тхуна!

саН цициг
Сан цициган цIе Мурка ю.
ЧIогIа къардайна и ду.
IадIе боххушехь, лела вуон,
МаIарш туьйсуш, туьйсу гуо.
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*Берийн кхолларалла*Берийн кхолларалла*Берийн кхолларалла*

НаНа
Сан ойла, сан безам,
Сан бIаьргийн нур!
Сан бахам, сан дахар,
Сан деган догIа.

саН бабиН кхача 
  (Забар)
Жижиг-галнаш – нохчийн кхача,
Иза бабас мерза бо.
Жижиг – нана, галнаш – баба,
Берам – Iела, чорпа – со!

НеНаНаНа 
Сан аганан кохкар хьо,
ГIан-набаран суй!
Сан бераллин туьйра хьо,
Жималлин шун.

Саитова Алия йина 20I3 шеран 6-чу июлехь. ЦIера 
Закан-Юьртара ю Алия. Iаш-ехаш Соьлжа-ГIалин 
БойсагIаран кIоштехь ю. Алия №28 ишколехь 2-чу 
классехь доьшуш ю. Ишколехь тоьлла дешархо ю 
Алия. Йоккха хилча лор хила Iалашо йолуш ю. Байташ 
язйеш хазахета Алияна, къаьсттина ненан маттахь.
Оха шун кхиэле йохку цуьнан цхьайолу байташ.

саН ваша
ТIам боцу чIегIардиг – 
Ваша воцу йиша.
ТIам боцу леча ду
Йиша йоцу ваша.
Ткъа Дала къинхетамца 
  хьо суна схьавелла,
Сан хьоме, сан ваша, 
  сан хьоме Iела!

лулара пису
Пису ду сан лулахь дехаш,
ЦIе Сумайка цуьнан ю.
Гуьйре санна, хьаьрса ду и,
Йоккхаеш со цунах ю!
IиндагIехь шен самукъадолий,
Ловза керча гIамарлахь,
Цуьнца ловза арайолий,
Йицлой йоьду суьйренга.
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  *сирла седарчий*сирла седарчий*
Хьоме доттагIий! Оха шуна вовзуьйту «Сирлачу седарчийн» рогIера турпалхо. 

Иза ву къона, шегахь доккха похIма долу суртдиллархо Ахмадов Абубакар. 
Ахмадов Абубакар вина 2006-чу шарахь Се-

маIашкахь. Доьшуш ву № 2 йолчу юккъерчу 
ишколехь 8-чу классехь. Сурт дилла бераллехь во-
лавелла Абубакар. Жимчохь цунна уггар дукхаеза 
ловзаргаш къоламаш дара. Шел баккхийчу вешин, 
йишин а тетрадаш схьаоьций, гуттар царна тIехь 
суьрташ дохкура цо. 

Дукха хьолахь, Абубакара машенаш йохкура, 
шена хазахетачу коьчалшца уьш кечйеш. 

Делахь а Абубакарна чIогIа хазахетара Iаламан 
сурт дуьллуш. Къаьсттина диттийн суьрташ дохкуш. Абубакар вехаш волу меттиг 
юьртан йистехь, хазачу Iаламан кIажехь ю. Гонаха лаьмнийн раьгIнаш, луьста хьун, 
бухдуьйлу шийла шовданаш. Жимчохь дуьйна оцу Iаламан исбаьхьаллах цецвуьй-
луш, цунах воккхавеш, кхиъна Абубакар. И шена гушйолу хазалла суьртехь гайта 
лаам хилла цуьнан даима. Дитташ махехь техкар, шен мукъамехь доьдучу шовданан 
болар, наьрташ санна, цхьана а бохамна гор а ца оьгуш, ирахдахна лаьтта мокхазан 
лаьмнаш, стигалан цIеналла, аьрзуно маьрша тIам тохар – Абубакаран бIаьргашна 
хьалхара дIа ца долура. Кхидолу бераш санна, ловзарна метта, шена гушйолу хазалла 
суьрте йерзайора цо. Суртдилларх чIогIа самукъадолуш, вехара Абубакар.
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Абубакаран нана Асет а 
яра говза суьрташ дохкуш. 
Цо дуьххьара тидам бира 
кIанта дохкучу суьртийн. 
Цул тIаьхьа ойла кхолла-
елира кIант Соьлжа-ГIала-
ра № I йолчу исбаьхьаллин 
школе дIавала. Дала массо 
берана делла похIма, амма 
и кхидIа кхиа ца дича, дIа-
долу. Терго а ца еш, тесна 
ца витира кIант нанас Асе-
та, кIентан шичо Халикова 
Асета а.  Суртдилларан похIма кхио цаьршимма, вовшах дагайаьлла, деша дIавелира 
Абубакар исбаьхьаллин ишколе. 

Юьртара Соьлжа-ГIала лела хала делахь а, кIант боккхачу лаамца воьду исбаь-
хьаллин ишколе. Цигахь хьехархоша Абубакарна бовзийтина дуьненахь гIарабевлла 
суртдиллархой, ткъа иштта нохчийн суртдиллархой, церан башха суьрташ а.  

 Зиэделларг долчу хьехархоша цунна гIо до суртдилларан говзаллин къайленаш 
йовза, караерзо а.  Абубакаран хьалхарчу хьехархочо Раиса Алхазовнас дика гIо 
дира кIантана, суртдилларан говзалла карайерзош. Республикехь хуьлучу конкур-
сашка дахьийтира Абубакаран суьрташ.

ЦIеяхханчу суртдиллархоша лаккхара мах а хадийна, хьалхара меттигаш йелира 
Абубакарна.

Школехь кхиамца доьшуш ву Абубакар, массо а мероприятешкахь дакъа лоцуш. 
Исбаьхьа хаза, говза дехкинчу суьрташца кечдеш, пенагазета до цо. ЦIахь дика 
гIоьнча ву иза шен дена-нанна, йижаршна а, вежаршна а. Къаьсттина дукхаеза цун-
на шен денана, цуьнан кIеда-мерза, лерсинна аьхна къамелаш. Денанас жимчохь 
дийцинчу нохчийн туьйранашна тIехь хьалакхиъна Абубакар. Цундела догцIена а, 
дика амал йолуш а ву иза. Дала аьтто бойла Абубакаран шен Iалашоне кхачарехь! 
Вай тешна ду Абубакар дуьненахь гIараваьлла суртдиллархо хирг хиларх! Оха шун 
тидаме дохку Абубакаран цхьадолу суьрташ.

  *сирла седарчий*сирла седарчий*
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  *сирла седарчий*сирла седарчий*
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ТIекIалйуьйлу «акхарой» – 
Лайлахь оху ахархой. 
Лайн мижаргаш кхуьйсучохь 
Ма сацалахь, буьрса ча! 

ЧIагIлуш хиларх арахь дарц, 
Бераш совца туьгуш дац. 
Кхойкху цара: «Керла шо!» 
И схьакхаччалц, хелхарш до.

К е р л а  ш о 
Ахмадов Муса

Керла, керла, керла шо! 
КIайн бос, кIайн маж, сира чо! 
Басахь Iуьллу кехат кIайн, 
Цу тIе сурт ахь дилла хьайн! 

Лайца догIу керла шо! 
КIайн бос – арахь, кIайн бос – чохь! 
Арахь гулло «акхарой» – 
Хьуьнан акха бахархой. 

Барзах хилла хелхарча… 
Пхьагал, цхьогал, буьрса ча 
Хьийза, хьийза мукъамехь, 
Цу лайн чимийн дукхаллехь. 

ГIура-Дадин лоций маж, 
Барзо боккху шена Iаж. 
Кампет юуш йоллу ча, 
Цу тIе кхоллуш шийла ша. 
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Яралиев Юсуп

ГIура бутт болалуш, хьалхара де дохк-
марха йолуш дара. ХIокху карахь болчу 
декабрь баттах олу гIуран бутт. ШолгIачу 
дийнахь цхьа хаза малх хьаьжира, кху 
шарахь-м Iа дола дагахь а дац аьлла 
хеталуш. Амма сарахь кхоларш йевлира, 
мела мох хьаькхира.

Iуьйранна дуьллуш ло дара арахь. 
Даккхийрачу чимашца хаза догIура ло. 
Дийнахь сарралц диллира. Буьйсанна а 
ца сецира.

Со самаваьлча, малх схьакхетале, ло догIуш 
дацара. Ма дукха хан йара иштта хаза, доккха 
ло диллаза. Массо а самукъадаьлла вара.

Оха школехь барт бира, кIирандийнахь, 
делкъал тIаьхьа, эвлайисте хьаьмцаш даха 
гIур ду аьлла.

– Хьамцан маса лаг хуьлу хьуна хаахь, 
вайшиъ тахана а гIур ду-кх хьаьмцашка, – 
элира нанас.

– Хьамцан маса лаг хуьлу хаьий хьуна? 
– хаьттира ас йоккхахйолчу йишига. Иза 
пхоьалгIачу классехь доьшуш йу, цунна хаа 
деза-кх аьлла хеташ.

– Ца хаьа, – элира йишас. – Хьаьжча, 
хуур дар-кх.

– Хьо, гIой, хьажий, волахьа. Эцца Iинал 
дехьарчу ирзухь хьашт ма-дду ду хьуна 
уьш. Ахь цига ваха кIадо йахь, вайн бешан 
йуьххьехь а йу хьуна хьаьмцийн кондарш, 
– элира нанас.

– Хьаьмцаш, хилла довлаза долчу хенахь, 
аьрга долуш, можа хуьлу, йуккъехь дийнна 
цхьа лаг долуш санна, даа хала хуьлу, – 
элира йишас. – Хилла девлча, мокха бос а 
оьций, мадлой, шелоно совса а дой, даа дог 
догIуш хуьлу. Дуьххьара хьамц кхаьллича, 
ов-вай, сан моччаг1алш дегийра, хорша 
йеача санна. Вуьшта, мерза-м бара.

Дукха хууш йу сан йиша. Суна хаздеш 
йу иза, со хьаьмцашка вахийта.

Тиша тужурка а йуьйхина, кIайн чIурам-
тIоьрмиг кисана а биллина, кхакханан 
куй а тиллина, тIергIан пазаташна тIехула 
лекха бертигаш йолу калош а йуьйхина, 
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аравелира со.
– ХIей, хьаьмцашка воьдург! Хьо 

схьавогIуш, муьргаш а йалахь! Дехьа 
ирзухь шортта йу хьуна уьш, олхазарша 
а йууш, – тIаьхьа мохь туьйхира нанас. – 
Хьаьмцийн гIаш а далахь цхьа итт-пхийтта.

Воккхачунна-м башха лекха хеташ а хир 
дац и тхан бешан йуьххьера хьамцан дитт. 
Суна-м дукха лекха хета и. Сан нанас-м 
кондар олу цунах. Кхо метр лекха а, кхо 
метр йаьржина, шуьйра а хир йу иза.

Къаста а бина, уггаре а боккха хьамц 
баьккхира ас. ТIехулара йист дIа а кхаьллина, 
мас лаг ду хьаьжира.

Цхьа мерза-муьста чам бу-кх хьаьмцийн. 
Мадбелча кхор а хуьлу, иштта буьртIа  
болуш. 

Ойланаш а йеш, лайлахула, боккха-
боккха ког а боккхуш, хIора ког мел 
баьккхи, самукъа а долуш, хьалха хьожуш-
ца хьожуш, дIавоьдура со.

Тхан эвла богIу некъ хьуьнна йуххехьа 
бу, акъаршкахь, басешкахь. Хьаьмцаш 
мел дукха ду! Хьаьмцийн хоти хIунда ца 
аьлла-те хIокху тхан йуьртах, Эшилхоти а 
ца олуш?

Сайна хазйеллачу оцу цхьана кондар тIе 
хьала а ваьлла, цхьа нисбелла, мадбелла 
ши хьамц цхьаьний схьабаккха гIоьртира 
со. И ши хьамц тIехь болу га ас дегийча, 
сан вортанна тIе гап-аьлла лайн шийла оьла 
йуьйжира, букъ а багош. Ло охьадожийта, 
дIаса а тохавелла, кхин га схьалаца ас куьг 
дIакховдошшехь, оцу гаьнна тIехь долчу 
кIохцалго тужуркин пхьош схьалецира. 
Хьала а айвелла, со пхьош схьадаккха 

вуьйлира, тIаккха букъах летира кхин 
кIохцалг. Лаза мел чIогIа во кIохцалго, ур-
атталла хьакхаделча а! Букъ башийнера. 
Хьажахьа, оццул букъ башийннашехь, шел 
а ца лора со.

Хьаьмцаш, хьамцан гIаш, муьргаш 
а цхьана тIоьрмиг чу а йерзийна, малх 
д1абузале, цIа веара со.

Де чIогIа сиха чекхдолу-кх хIинца. 
Хьехархочо хьастаг1а ала ма элира, хIара 
хIинца йерг уггаре а де доца долуш хан йу, 
ворхI сахьтехь бен ца хуьлу де, аьлла.

Сан мачаш а, пазаташ а тIадийнера. Цхьа 
тамашийна кIадвеллера со а. Нанас, сан 
хьаж тIе куьг а диллина, дáгар ду элира.

Цкъа хьалха, ас деана хьаьмцийн гIаш а 
кхехкийна, мела хи легашка кхарзийтира 
соьга нанас. ТIаккха, муьргаш а кхехкийна, 
чу шекар тесна, марздина, муьргийн мутт а 
малийтина, мотт а биллина, тIергIан йургIа 
тIе а тесна, со дIавижийра нанас.

– Хиирий хьуна, хьаьмцан маса лаг 
хуьлу? – шабаршца хаьттира цо, лере а 
таьIна.

Ас, йургIана бухара аьтту куьг хьала а 
даьккхина, школехь тахана маса даьккхина, 
сайга хоьттуш санна, даржийна пIелгаш 
гайтира .

– ДIавижа, – йуха а шабаршца элира 
нанас.
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Дадас суна салаз эцна,
Гу тIера ас и чухецна.
Со массарал хьалхаволу.
Де, и хоьхкуш, сиха долу.

Шело юуш лела бохуш,
Сан бабас сох бехкаш доху.
Со ваьккхина бохуш акха,
ХIутту дадех и бехк баккха.

Олу дадас: «Дика деша,
Эшац латта эрна хьеша.
Дика дешахь, салаз хехкарх,
Стаг вац хьуна иза дехка».

– Ахь талхийна и кІант, – олий,
Юха баба карзахйолу.
Къайлах суна мIараш къийзош,
Дада Iа суьлхьанаш хьийзош.
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– Баба, со схьавеа, – аьлла, денанна улле, 
жимачу гIанта, охьахиира БойсагIар.

– Вай, марша ва хьо! Ма дика кIант ву иза! 
Некъал сехьа хьуо велира хьо?

– ХIан-хIа, дада вара соьца, – дIа-схьа а 
хьаьжна, лохха элира кIанта.

– Вай, ма дика ду иза! Кестта локъамаш 
схьаевр ю. Хьо схьавале аьлла, Iуьйрре пеш 
латийра ас. Бабин локъамаш езий хьуна?

– ЧIогIа еза-а, – самукъане дахдира 
БойсагIара. – Баба, вай лулахой Сулим, 
Хьамзат, Муслим хьала ма гIевттира, дадас 
шайга «Ассаламу Iалайкум», аьлча. Уьш 
хьала хIунда гIевттира?

– Ларам бу-кх иза, Дога. Адаме болу ларам.
– Сан да лору цара? 
– Царна иза дика, оьзда, хьанал стаг хета. 

Шайх терра. Цундела гIевттина.
– Иза дика а, оьзда а ца хилча, хьалагIовттур 

бацара уьш?
– ГIовттур бара. Делахь а, цабевлла, дог а 

ца догIуш. Иза гуш а хир дара.
– ТIаккха со хьанна хьалагIатта веза?
– Хьайл баккхийчарна массарна а гIатта 

веза. Цкъа хьалха маршалла хатта а деза, 
Iуьйре, де дика а деш.

– ТIаккха хIун хир ду суна?
– Нахана гур ду, ахь шаьш лорий, тIаккха 

цара хьо а лорур ву.
– Ас хIун до церан ларамах? Ас хIун дийр 

ду цунах?
– Э-э, Дога, ларам – иза доккха хьал ма 

ду. Хьоьца нехан ларам хилахь, хьо цкъа а 
цхьалха хир вац, хьан дуккха а доттагIий 
хир бу, хьуна вуонехь-диканехь орцахбовла 

кийча а болуш. «Нахана везарг, Далла а 
веза», – олуш ма ду халкъалахь.

– Дехьарчу урамера Дукина а хьалагIатта 
веза со? Цо цкъа а суна кампет ма ца елла.

– Дера веза. Иза воккха ма ву.
– Нийса-м хир дара, ас ша лара а лерина, 

хьалагIаьттича, цо суна цкъа мукъана а 
кампет я морожни елча.

 Баба, гIадъяхана елаелира.
–Дога, ладогIалахь хьайн Бабига, цкъа а 

диц ма делахь: ларам дешел, детел а безох 
бу хьуна. Нехан ларам хьоьца белахь, хьан 
дахарехь дуккха а морожнеш, кампеташ а хир 
йу хьуна. Хьан дахар хазахетарех дуьзна хир 
ду хьуна, даим мерза а долуш, бабин кIант.
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Адин Сурхо
Хьалха заманахь, нохчийн аренца долу 

мехкаш дIалоьцуш, тIелеташ хилла къиза 
мостагIий. Буьрсачу тIамехь адам хIаллак 
ца хилийта, тIекхуьу тIаьхье кхиийта, 
царна дуьхьало ян аьтто хилийтархьама, 
лаьмнашка хьалабовлуш хилла нохчий.

Оцу хенахь нохчийн аренаш дIалоьцуш 
хилла кхечу къаьмнийн элаша. Иштта 
нохчийн аренгахь юрт йиллина хилла эла 
Мусоста а. Юрт йиллина ваьлча, нохчийн 
тайпанийн тхьамданаш тIе а кхайкхина, тIехь 
йоцу ясакх ялар тIедожийна эла Мусоста. И 
йоккха харцо тIелаца ца лууш, Мусостан 
олалла дожо яхь йолуш кIант мила хир вара- 
техьа бохуш, ойлане бовлу тхьамданаш. 
Царна дагавогIу ненан цхьаъ бен воцу кIант 
Адин Сурхо. Иза дин а, герз а дика хиларца, 

догмайра хиларца халкъалахь цIеяхана 
хилла. Эла Мусостан харцо эшо, шайна 
хьалхавалийта Адин Сурхо воьху юьртан 
къаноша и виначу нене. Нанас къаношна 
жоп ло: «Доллучу дуьненахь сирла бIаьрг ва 
тоьхча, сирла ла ва доьгIча, оцу кIантал деза 
хIума дац сан дуьненчохь. Амма вехча, ца 
вала вина вац и жима ва Сурхо, вехча, вала 
вина ву и сан Сурхо», – олий. ТIаккха чу а 
йоьдий, мерзачу набарна тевжина волу шен 
кIант сама а воккхий, нанас олу: «Нагахь 
хьайн мерза са юьртахойн тхьамданаша 
дехахь, кхоа а ца деш, даккхий, дIалолахь 
хьайн дегIан мерза са». ТIаккха, Адин Сурхо 
ара а волий, юьртан тхьамданашка вистхуьлу, 
маршалла а хоттий. Тхьамданаша шайгара 
бала дIабуьйцу Адин Сурхога. Уьш тIаьхьа 
а хIиттабой, Адин Сурхо Мусост волчу 
воьду. Адин Сурхос дехар до эла Мусосте: 
«Ма ехахьара ахь мискачу, гIийлачу нахе 
тIехь йоцу ясакх», – олий. Амма Мусоста 
оьгIазвоьдий, девне човхабо уьш: «Ас хир ду 
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аьлларг, хилла ма даьлла, ас хир дац аьлларг, 
ца хилла даьлла. Аш сиха гулъелаш тIехь 
йоцу ясакх». Цунна дуьхьал Адин Сурхос 
жоп ло: «Цу бацах тоелла, зезаго хазйина, 
хьан долайирзина и нохчийн ва раьгIнаш ас 
кхана дIайоькъур ю кху мискачу нахана. Хьо 
цига воьллахь, хьо эла ва Мусост. Цигахь 
хуур ду вайна кIилло мила ву», – олий.

ШолгIачу дийнахь, делкъале, Адин 
Сурхос мискачу нахана дIасадоькъу Эла 
Мусостас доладаьккхина латта. 

Эла Мусост а, цуьнан ваша а Адин 
Сурхогара бекхам иэца гIурту, амма нийсачу 
къовсамехь шен мажар-тоьпаца Адин Сурхос 
воь и шиъ. Иштта юьртахой элан Мусостан 
олаллах, харцонах а кIелхьарабоху нохчийн 
яхь йолчу кIанта Адин Сурхос.  

Къоманна муьлхха а хало тIееъча, 
мостагIашна дуьхьалхIуьттуш, царна тIехь 
толам боккхуш, доьналла долуш, майра 
къонахий хилла. И къонахий а, церан дика 
гIуллакхаш а вай гуттар дагахь латто деза, 
дахарехь масал оьцуш.  



Áàòàåâà Õåäà

Iаьнан туьйра

Беттан серло гІорийна, 
Лепа ломан бохь, 
Сан лазамна гІоли ян 
Санна, яйна дохк. 

Ловзаран дой тирсина, 
Аре йижна дІа. 
Сан гІайгІанаш тхьийсина 
Илли ду-кх хьо, Iа.

ОхьатаьІна диттан га, 
Лоьхуш санна доьжна гІа. 
Уллехь сирла-сийна хи, 
Сарахь шано лаьцна и. 
Цу чу кхийда диттан га, 
Хьаста гІерташ санна ша. 
ТІаккха йоІ цу хи тІе йогІу,
КІайчу лай тІе когаш боху, 
ХьалатаIош диттан га,
Ког а тоьхна, кагби ша.
Дуьйхи туьйра, дуьйхи гІан. 
Севци сахьташ. Сеци хан.

20
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Мацъелла, гӀелъелла, ижу лоьхуш хилла Борз. Лела-аш, 
ДӀаман бенна хьалха кхаьчна иза. Саца а сецна, лерина 
хьаьжна Борз.

Бенан неӀ чӀаьгӀна карийна. Сема ладоьгӀна цо, ДӀама 
чохь ю-яц хаа. ДӀама чохь хилла. ТӀаккха эсала, аз тодан 
а гӀерташ, чу йистхилла Борз:

– ДӀама, хазаниг, чуяийтахьа со.
– Э-э, – аьлла ДӀамано, – йоллу хир яра хьо сан 

дерстина пӀендарш ийзо, сан
чӀамара корта бажа.
Борз, дуй а бууш, хьастаелла:
– Хаьддачу жана тӀе кхочийла со, 

ас хьан дерстина пӀендарш 
ийзор делахь, чапгӀа 
йоцу топ йожайойла 
суна, ас хьан чӀамара 
корта божур белахь!..

Барзо буург боккъалла а дуй бу моьттуш, Ӏехаелла 
ДӀама. Меллаша неӀ дlaйиллина цо. Цхьап-аьлла тӀекхеттачу Барзо лаьцна иза. 
ГӀадъяханчу Барзо аьлла ДӀаме:

– ХӀинца-м ас ийзор, хьаха, дара xьан дерстина пӀендарш, хӀинца-м ас божур, хьаха, бара 
хьан чӀамара корта!

ДӀамано, Берзан багахь йоллучохь, аьлла тӀаккха:
– Борз, яа-м юур яра ахь со. И-м хаьара суна. 

Бисмилла а алий, цул тӀаьхьа «кхаара» а алий, 
йолаехьа со яа.

Барзо, «кхаара» олуш, бага гӀаттийна. Klомсаршна 
юкъара хах-аьлла дӀамалъелла ДIама. Парт-аьлла 
шен бена чу иккхина иза. Дукха чехка шен бенан неI 
тӀечӀаьгӀна, чукъовлаеллачу ДӀамано аьлла Барзе:

– ХӀета ма ца ийзий ахь сан дерстина пӀендарш, 
хӀета ма ца бежи ахь сан чӀамара корта! ХӀуьссик!

– Э-э, елла йолийла со, – аьлла Барзо – «кхаара»а 
ца олуш, «шинара» ца аьлла.

Иштта дагахьбаллам хилла, ДӀаман бенан 
бертехь дӀаса а хьаьвзина, яьлла хьуьнха дӀаяхана 
ДӀамана тешнабехк бан аьтто ца баьлла Борз.
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Шелоно Iаь етта…
Сан лерехь, сагатдеш,
Шийла шок цIийзаеш,
Мох кхерста, хIаваэхь
КIайн бамбеш ловзабеш.

Суьйрено дацделла
Де маракъевлина,
МаьркIажехь, мацъелла,
ДIакхалла кхоьлина.

Аренаш, яьржина,
СадаIа йийшина.

Басешка хирцина,
Лайн алхаш тийжина.

Шелоно, Iаь етташ,
Дорцан къахь кегайо.
Даръелла, кадетташ,
Ши бесни ягайо.

Суьйренан серлонаш
Корашка латийна.
Адамийн гIовгIанаш,
ГIар яйна, чутийна.
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ХунтIуз бохуш цхьа кIант хилла вехаш. Цуьнан кархдолуш ца хилла хIумма а дан а, 
йа цхьа а ойла йан а.

– ХунтIуз, чIогIа кIадйеллера со, хи дохьур дацара ахь цхьа ведар? – аьлла нанас.
– Дохьур ду, кхана!
– Кхане хиллалц, хи а ца молуш, муха Iийр ду вай?! – нана ала а кхиале, кIант 

къайлаваьлла.
Луларчу жIаьлешна тIаьхьаидар, котамаш, нIаьнеш лелхийна лелар – иштта и тайпа 

кхидолу хIуманаш лелор дезаш хилла цунна.
Ткъа нана, шен сеттина букъ лоций, хи дохьий, кертара гIуллакх дан хIуттуш хилла.
– ХунтIуз, котамашна йаахIума тасахьа!
– Кхана тосур йу ас.
Кертахь ша цхьацца гIуллакх деш, накъосталла дехьа шена олуш хилла нанас.
– Iаддитахьа, кхана дийр дара иза-м, – олуш хилла ХунтIуза.
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Иштта, массо хIума кханенга а тоьттуш, дIалела Iемина хилла иза.
ГергагIерташ хилла Керла шо. Цунна кечам беш хилла кхеран лулара массо а бер. ТIе 

ловзаргаш а ухкуш, базалг кечйеш, ГIура-Дадина совгIаташ охьадахка меттиг билгалйеш.
ХунтIуз а хилла цкъа а ца хиллачу кепара каде хьийзаш, ГIура-Дадас дохьун долу 

совгIаташ чудахка гали кечдеш.
Дукха Iуьйрре гIаьттина, мегарг чай мала а ца ларош, ГIура-Дадина дуьхьала 

боьлхучаьрца новкъавелира кIант. Массерачул а доккха дара кхуьнгара гали.
Дог-ойла гIаьттина догIучу берашна пайтонахь гергавеара ГIура-Дада.
Шен доккха гали схьадаьстина, хIоранна совгIат дIадала волавелира иза.
Ткъа ХунтIузна тIекхаьчча элира:
– ДIадаханчу шарахь, айхьа кхул тIаьхьа нанас аьлларг дийр ду а аьлла, хьох теша а 

тешна, совгIат деллера ас хьуна. Ткъа хьо хийцавеллачух тера дац. Соьга дийцина, ахь 
хьайн амал хийцина цахилар. Хьуна совгIат «кхана» лур ду ас.

Ши бIаьрг а бетташ, висна кIант.
– Муха кхана?! Керла шо тахана ма ду! – аьлла цо.
– Хилча хIун ду?! Ахьа а тотту хьайга де аьлларг хIоразза а кханенга.
– Ас кхана дуьйна иштта дийр ма дац! Со кхана дуьйна дика кIант хир ма ву! – аьлла 

цо сихвелла.
Массо а велавелла. ХунтIузан корта охьабахана.
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– Хьуна Керла шо кхана хир ду! – аьлла, хIара воцчунна массарна 
а совгIаташ а декъна, дIавахана ГIура-Дада. Корта оллийна, цIа вахна 
ХунтIуз.

Деса гали а текхош, керта воьдучу кхунна дуьхьалкхетта хи дан арайолуш 
йолу нана.

– Схьало ведарш, ас дохьур ду хи! – аьлла кIанта.
Нана цецйаьлла йисна.
Цу дийнахь цкъа а ца диначу кепара нанна гIо дина цо: уьйтIара ло а 

дIадаьккхина, чуьра новкъара хIума нацкъара йаьккхина, кертара нехаш 
дIакхиссина.

Дийнахь сарралц нанна накъосталла а дина, охьавижна Керлачу шарна 
совгIаташ доцуш висна ша аьлла, тешна волу ХунтIуз. Дерриге а Iаламна 
тIе кIайн йургIа а тесна, дIатийна Iаьнан буьйса а.

Мерза наб а йина, самаваьллачу кIантана неIаран сагIехь цхьа тIоьрмиг 
гина. ТIевахана цу чу хьаьжначу ХунтIузна карийна исбаьхьа совгIат. 
ЧIогIа цецваьллачу цо, нене мохь тоьхна:

– Нана, вайга ГIура-Дада веанера сийсара?
Нанас, йела а къежна, жоп делла:
– Суна-м ца хаьа, веана хилла хир ву-кх!
Арахь охьадогIуш ло а хилла. Дайшна-наношна муьтIахьчу берашна 

совгIаташ эцна, сихвелла воьдуш ГIура-Дада а хилла.
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Ло ду, ло ду, чимаш оьгуш.
Дато тирца аре тоьгуш,
ХIора шарахь дуьллуш дерг.
ХIора чим, кIайн полла санна,
Бужу лаьтта массо ханна,
Чимашна кIел хьуллуш берг.

Чимаш оьгуш чимо тоьгу
Дато тирца аре, беш,
Лайн аренаш къегаеш.
Лайн чим – и кIайн полла санна,
Дог ду кийрахь массо ханна
Детталуш сан, дегадеш.
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Човка хьагйеллера. УьйтIахь лаьтташ 
кхаба йара, чохь хи а долуш. Бакъду, 
кIеззиг бен дацара кхабин чохь хи.

Човка чукхочур йацара.
Кхаби чу тIулгаш кхисса долийра 

цуо.  Дуккха а чукхиссича,  хи 
лакхаделира, човка цунна тIекхаччал.

Жучка дара тIай тIехула даьIахк эцна доьдуш. ДIахьаьжча – хи чохь цуьнан IиндагI 
ду-кх. 

Жучкина дагадеа, хи чохь дерг, IиндагI а доцуш, Жучкий, даьIахкий ду-кх, аьлла.
ДIахеца йезий хьуна цуо шен даьIахк, важа схьаэцархьама. Важа а ца кхечи, шениг а 

хи чу йаха. 

Шина мукадахкана хIоа карийнера. 
Шаьшшинна декъа а декъна,  даа 
боллуш бара и шиъ; амма цIаьххьана 
дIахьаьжча, къиг йу-кх йогIуш, хIоа 
схьадаккха дагахь.

Ойла йан буьйлира ши мукадахка, 
къийгах хIоа муха дадор дара. 

ДIадаьхьча? – схьалацалур дац; 
дIахаьхкича? – кагдаларна кхерам бу.

ТIаккха мукадехкашна цхьа хIума дагадеара: цхьаъ аркъал охьабижира, куогашца хIоа 
схьалецира, вукхо, цуьнан цIога а лаьцна, салаза тIехь санна, аннаш кIел дIадаьхьира хIоа.

Човкий, кхабий

Жучка
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Шовданаш, хьостанаш, уьшалш чуьра хи татолаш чу доьду, татолаш 
чуьра – ахкаш чу, ахкаш чуьра – даккхий хиш чу, ткъа даккхий хиш чуьра 
– хIорда чу доьду. Кхечу агIонашкара хIорда чу догIуш кхин а хуьлу хиш. 
Иштта, дуьне дилличхьана, массо хиш хIорда чу догIуш ду. Ткъа хIорда 
чуьра мича доьду хи? ХIордан йистал тIех хIунда ца долу иза?

ХIорда чуьра хи, дохк хуьлий, хьалаайало; дохк кхин а ирахдоьду, тIаккха 
цунах мархаш хуьлу. Мархаш махо, дуьне мел ду, йаржайо. Царна чуьра хи 
лаьтта тIе леда. Латта тIера уьшалш чу а, татолаш чу а доьрзу и хи. Татолаш 
чуьра – ахкаш чу доьду; ахкаш чуьра – хIорда чу. ХIорда чуьра хи йуха а 
ирахдоьду, мархаш хуьлий, тIаккха мархаш, дуьне мел ду, дIасайаьржа…

Гочдинарг – Бадаева Iайшат
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Вай тахана йовзуьйтур йу нохчийн лаьмнашкара, Шаройн-Органца хьала, 
Гуьржийн махкаца доза а долуш, Шаройн кIоштана чуйогIуш йолу нохчийн 
шира йурт Шара. 

Вайн халкъ махкахдаккхале, Шаройн кIоштахь ши бIе сов йурт а, кIотар 
а хилла, боху. Шаройн кIоштана чуйогIу: Шара, ХIима, Шикъара, Хуланда, 
Хьакъмада, ЖогIалда, иштта дIа кхийерш а. Дукха хьалха дуьйна шена чохь Iер-
дахар кхуьуш, говза пхьераш, догцIена адамаш даьхна йурт йу иза. Йуккъерчу 
бIешерашкахь дуьйна Шаройн кIоштана чуйогIуш йолу йерриге а йарташ тIамна 
а, нах баха а йиначу бIаьвнех йоьттина хилла. Цо гойту, мел ширачу заманахь 
дуьйна кхузахь, тIекIалйоьттина тIулгийн гIаланаш а йеш, баьхна вайн нах.

Ширачу заманахь Мехк-Кхиэлан Кхеташо дIахьош, церан туш хилла лаьттина 
йу Шара. «Иссозай гу» – олуш меттиг йу Шарахь. Шаройн диалектехь «Исс 
хийшина гу» – бохург ду иза. Мехк-Кхиэлан исс векал (исс тукхаман векал) 
охьахууш, цара шайн кхеташо дIахьош йолу меттиг бохург ду иза. «Кешнийн 
аре» – олуш а хилла цунах. БIешераш хьалхалера лараш Шара йуьртахь карош 
йу. Шарахь карийначу ширачу археологически хIуманашца Iилманчаша 3 эзар 
шо хьалха дуьйна и йурт хилла хилар чIагIдо. Уьш Эрмитажехь, Москварчу 
исторически музейхь а, кхечу музейшкахь а охьайехкина йу. 

Эвлайаийн беркат шена чохь хилла йурт йу Шара. Кхузахь дIавоьллина ву, 
Нохчийчохь динан серло а хилла, хьаналчу къинхьегамца, цIеначу дахарца 
шех масал дуьтуш ваьхна волу дика стаг, эвлайаъ Шайх Мохьмад. Иштта 
Шарара схьабевлла дуккха а Iеламнах, турпалхой, махкана беркате хилла 
долу адамаш а. 

Вайн Мехкан Куьйгалхочо, Россин Турпалхочо Ахьмад-Хьаьжин Рамзана 
йухаметтахIиттийна Нохчийчохь тIом болуш йохийна Шарара бIаьвнаш а, 
гIаланаш а. Цундела тахана йерриге а Нохчийчоьно дозалла а деш, вайн 
лаьмнийн исбаьхьа жовхIар а хилла, шен хазачу гIиллакхашца дуьненна а 
йевзаш, кхуьуш йу Шара а, цу чу мел йогIу йурт а. 

Халикова Асет
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Махмаев Жамалди

       Iехабелла…
Телевизор чохь гойтуш геологех лаьцна 

кино яра. 
– Геолагаш муьлш бу? – хаьттира 

пхи шо долчу Хедас. 
– Уьш лаьттан бухара хазнаш 

лоьхурш бу-кх. 
– ХIун хазнаш? Хаза хIуманашший?
– ХIан-хIа. Мехкдаьтта, деши, 

дети… Царах олу хазна, – кхетийра 
йоI йоккхахайолчу йишас Тамарас. 

– Ма Iехабелла уьш, – элира йоIа, – царна карон долччу 
деши дIадиллал Iовдал мила хир вара?

Шайна гира...
Шен йиша йолчу Шела яха кечъеллера Зулай. 
– Со а вигахьа, – дийхира пхи шо долчу 

цуьнан вашас Мовсара. 
И шиъ, кеч а делла, новкъадолуш, 

хьехамаш бора Мовсарига нанас Буканис:
– ЦIахь санна,  аьрха ма хилалахь. 

Варийлахь, хьо харцхьара вуй ма хаийталахь. 
Ши-кхо де даьлча, цIа баьхкира хьошалгIа 

баханарш. 
– Мовсар, хьайн харцхьаралла-м ца гайтира ахь 

шелахошна? – хаьттира Буканис. 
– Дера, ца гайтира, царна шайна гира-кх. 
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Хьалха заманахь вайнаха Керла шо 

даздеш хилла малх цIа кхаьчначу хенахь 

(22-25 декабрехь). Керлачу шарах – на-

жай, январь баттах – нажи гонухойн бутт 

олуш хилла.

Керла шо тIе а кхачале, xlop доьзале-

хь кечамаш бора дезчу денна – цIайна: 

бепигаш доттуш, локъамаш еш, тайп-

тайпана даарш деш.

Керла шо тӀекхочуш, кхерчара цIе 

хуьйцура. Ножах дечиг доккхура.

ЦӀара тӀе дийнна ханнаш дохкуш хил-

ла. Хенан чаккхе арахь юьсуш хилла. И 

йогуш неӀарал чоьхьаяьллачу, гуллуш 

хилла сакъера нах: «ХьенехагIеран хен 

чоьхьабаьлла!» – бохуш. Цара хӀума 

юура,  цӀара тӀехула дӀаса а 

кхийсалуш.

Керла шо тӀекхочуш, жухур-

гаш буьйлалуш хилла лела, 

xlopa керта а хӀуттуш, эшарш 

а лоькхуш, юьртахошна ди-

каниг  доьхуш,  доьзалш 

а, даьхни а алсамдалийта 

бохуш.

ХӀусамнаноша жухургаш-

на хӀоаш а, дама а, локъамаш 

а, кхин долу совгIаташ а луш 

хилла.

Дезачу дийнахь ловзарш деш а, 

го в р а ш  хох ку ш  а ,  я к к х и й 

цӀераш летош а хилла. Царна 

гонаха кегий нах а, баккхий-

наш а халхабуьйлуш хилла. Арахь 
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лайх гlaп а йой, юха иза кегийрхоша, 

лайн межаргаш детташ, йохош хил-

ла. И йохийнчохь ножан юьхк 

хӀоттош хилла, тӀехь дакъадел-

ла генаш а долуш, царна тӀе 

Ӏежаш а, кхораш а, чкъургаш 

а, кӀен кенаш а ухкуш. Юьхка 

тIе кхо чӀурам хӀоттош хилла, 

лата а бой. ТӀаккха ГIура-Нане 

а, ГӀура-Даде а вонах лардар 

доьхуш хилла.

Оцу буса массо а шуьне ху-

ура, пхьор даа, дузош хилла 

шайн даьхни а. Бераш лийча-

деш а, шаьш луьйчуш а хилла: 

Керла шо тӀеоьцуш сица а, 

дегӀаца а цӀена хила везара 

массо а.

Керлачу шеран хьалхарчу дий-

нахь, Ӏуьйранна хьалагӀевттича, 

вовшашка хьошалгӀа а оьхуш, 

дика дешнаш олуш, яахӀума а 

юуш хилла. Ӏуьйранна жӀаьлех 

я боргӀалах бӀаьрг кхетар дика 

лерина, хӀусамехь беркат хирг 

хиларан билгало хеташ хилла.

Керлачу шарахь дуьххьара 

цIа чу веанарг «беркате стаг», я 

«товш стаг» лорура. Цо цхьацца совгӀаташ дохьура, дукха хьолахь, 

жижиг я марзаллаш а. Цо, кхерча тIе а воьдий, цIе марса йоккхуш хилла. ТӀаккха 

иза шуьне хаош хилла, чомехь мел болу кхача хьалха а буьллий.

Кхаа дийнахь дахлора Керлачу шеран цӀай.
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Акъаре (йу)	– лаьмнашна юккъехь аййелла нийса меттиг.

Берг	(йу) – хьайбанан коган буьхьиг.

БуьртIа	(диал) хьамц	– хударбаьлла, мадбелла хьамц.

ДIам	(йу) – хьаьжа юккъехь кIайн моха йолу жима экха.

Ирзу	 (ду) – хьун хьаькхна, ялта дIаден, гIишлош ян, 

кечйина меттиг.

Хен	(бу) – дечиган стомма дакъа (гIад).

Жухарг	(йу) – нехан самукъдоккхуш, забар еш, шатайпа 

кечвелла стаг.

ЦIай	(ду) – деза де.

ГIап	(йу) – чIагIонна йина гIишло.

Наж	(бу) – чIогIа дечиг.

Оьпа	(йу) – ор чохь бен болу жима экха.

Кан	(бу) –	цхьаьна	гIода	тIера	ялтин	буьртигаш.

Лайн	алхаш	(йу) – деттачу лайн дакъош.

МаьркIаже	(йу) – малх чубуьзначул тIаьхьа. 

Човка – Iаьржа бос болу олхазар.

Кондар	– диттан генаш-гIаш долу дакъа. 

Оьла	(йу) – лайх я кхечу хIумнех бина барз.

Тир	(йу) – куьцанна деш долу тоьгана.

Ясакх	 (йу) – хьалха заманахь элаша мискачу нахера 

йоккхуш хилла ял.
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ХIетал-металш

  ***
Хуьл-хуьлуш – хингал, 
хилла даьлча, – чIепалг? 

   ***
Бешахь гIаш лехьош йоьду Жоьра-Баба?

  ***
Къеначу стеган говр? 

 
 

***

Цхьана гIайби тIе вижна пхи ваша?

 
 

***ЦIа дуьззина хьеший бу, 

чу-ара бовла кор-неI дац.



РогIе деъна шийла Iа,
Хиш дIалоьцуш бина ша.
Махо боху: «Сихха, же!
Кечло хьаша эца тIе».

ТIаьхьараалар:
Марша да хьо, Керла шо!
Хьо ду деза хьаша тхан.
Оха хьуна кечдина,
СовгIаташ ду эшаран.

Лайн куз тесна арахь дIа.
Хьаша веъна кхечи схьа.
КIайн кIурз буьллуш корашка,
ХIуьтту хьаша массо ган.

Кхаьънаш дохуш вовшашка,
Дуьхьал уьду бераш а,
Лайн куз сиха къаьрзина,
Мара хьаьрчаш хьешана.

Дешнаш – Резванова Айзанан
Мукъам – Муцаева Седин
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