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Окуев Шима
(1937-1986)

Йаздархочух дош

Хьоме бераш, нохчийн гIараваьллачу йаздархочун Окуев 
Шимин хIокху шарахь 85 шо кхаьчна. Шен дерриге дахарехь, 
вайн литература кхиош, къахьегна Окуев Шимас. Цо дуккха 
а говзарш йазйина нохчийн маттахь: романаш, стихаш, 
дийцарш, поэмаш. Дуккхачу шерашкахь Шимас болх бира 
ишколехь, берашна нохчийн мотт а, литература а хьоьхуш. 
Цундела цунна дика девзара берийн дахар. Окуев Шимас 
цхьатерра дика йазйора поэзехь а, прозехь а. 

 Шен дахаран дукхахйолу хан лаьмнашкахь – хьомечу йуьртахь Шуьйтахь йаьккхира 
Шимас. Амма лаьмнаш санна гергара а, йезаш а йара Шимина нохчийн аре. Цундела 
цуьнан стихаш лаьмнийн а, аренцарчу йартийн Iалам а, цигарчу нехан оьзда гIиллакхаш 
хестош йара. Царах цхьайерш, иллеш хилла, халкъалахь йаха йисна.

Нохчийн литературехь Окуев Шимас йитина сирла лар цкъа а йевр йац нохчийн 
мотт мел беха.

Даймохк

Сил а дукха беза мохк!
Деза лаьмнаш, цаьрца дохк, 
Зевне дека шовданаш, 
Махехь ловзу зезагаш.

Йеза хилла кхезараш, 
Нохчийн гӀийла эшараш, 
Декаш догӀу Орга а,
Буса бужу седа а.
 

Беза цӀинлуш богӀу бутт, 
Хьаннашца цо хӀиттон сурт, 
Ирсе дегнаш, адамаш,
Церан хаза туьйранаш.

Сел шу суна дезаро 
Ирсехь ваха Ӏамий со.
Сан мохк, хан дӀаэхарах, 
Хьайха со ма ваккхалахь.
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Ахмадов Муса

Керлачу шеран буьйса
Ло ду догӀуш – семса, кӀеда, 
Бераш уьдуш, ловзуш ду. 
Лайнах бедарш хилла тӀеда, 
ХӀетте уьш ца доьлху чу.

Керла шо а шеца далош, 
Беъна кхечи шийла мох. 
«ГӀура-Дада ву ас валош, – 
Берашка цо бетта мохь. –

Аш схьаэца, дуьхьалдовлий, 
ГӀура-Дадин совгӀаташ,
Цо шах йина каьмпет-говраш, 
Дитташ тӀера йовлакхаш».
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 (Туьйра)

	 	 ЦIоькъалоьман	
	 	 	 	 вираца	къовсадаларх

Мацах цкъа виранний, цӀоькъалоьманний йуккъехь буц муьлхачу басахь йу аьлла, 
къовсам баьлла хилла. Виро, иза сийна йу бохуш, мохь хьоькхуш хилла, цӀоькъалоьмо – и 
баьццара йу аьлла. Цхьа хан йаьлча, къийса кӀорда а дина, и шиъ бакъ-харц къастадайта 
акхаройн паччахьна-Лоьмана тӀе дахна. ЦӀоькъалом дистхилале, цул хьалха а иккхина, 
виро Лоьме хаьттина: «Хьан Локхалла! Веза-воккхалла, буц сийна хилар бакъ дуй?» – 
аьлла. «Бакъ ду. Буц сийна йу!» – аьлла акхаройн паччахьо. «ХӀара цӀоькъалом ду-кх, 
и баьццара йу бохуш, соьца къуьйсуш. Харцлерна, таӀзар дехьа цунна!» – аьлла, дехна 
лоьме виро. Пхеа шарна цӀоькъалоьмана дистхилар а доьхкуш, лоьмо кхиэл кхайкхийна. 
Цунах самукъадаьлла, Ӏеха а Ӏоьхуш, цӀингаш а кхуьссуш вир ба1Ӏаш йуккъе дӀадах-
на. Ткъа цӀоькъалоьмо, акхаройн паччахье, «тӀаьххьара дош» а дехна, хаьттина: «Буц 
баьццара ма йу?» – аьлла. «Йу дера-кх! Хьан боху и йац?» – аьлла, жоп делла Лоьмо. 
«И баьццара хилча, суна гӀуда хӀунда туьйхи ахь?» – аьлла, хаттар дина цецдаьллачу 
цӀоькъалоьмо. «Ас хьуна гӀуда, шуьшиннан къовсамехь хьо харц лоруш, ца тоьхна, 
оццул хьекъале а, оьзда а долу хьо оцу сонта, сийдоцчу вираца къовсадаларна, тоьхна, 
сан а, хьайн а эрна хан а йойуш. 
Ӏовдало мохь хьоькхуш, хьекъ-
алдерг тап-аьлла дӀате веза…» 
– аьлла, жоп делла Лоьмо.

Цхьа а эхь-бехк доцучу, 
сонтачу нахаца къийсалуш, 
эрна хан ма йайа. Мел дукха 
аш, бакъонна бух а балош, 
шайн тоьшаллаш далорах, цара 
иза, къобалдина, тӀеоьцур дац 
шуна, харц-бакъ а дуьйцуш, 
шайниг тӀедаккха гӀерташ 
шаьш хиларна. Сийдоцчу на-
хах лар ца делча, шаьш а сий-
саза хир ду шу. Дала лардойла 
вай сийдоцчу нахах!

ДIайаздина Умхаев Хьамзата
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– Буьйса, хьан цIе хIун йу алахьа, – курра дистхилира Де.
– Буьйса йу-кх.
– Ткъа кхана хIун хир йу хьан цIе?
– Буьйса хир йу-кх кхана а.
– Селхана? – тIаьхьара ца долу Де.
– Ва Буьйса йара, Буьйса! ТIаьхьардалахьа, Де,– олу цуо.
Дийно олу:
– Ткъа со – тахана оршотан ду, селхана кIира дара, 

Абубакарова ПетIамат

ДЕЙ, БУЬЙСИЙ

кхана –шинарин хир ду, – дозаллица 
дIахьедо дийно.

– Иштта-м суна а ма лаьара, – ойлане 
йелира буьйса. – Суна хIун 

цIераш тохкур йара-те?
– Хьо суна тIаьхьахIоттахьа, – 

элира дийно. – Оршотан буьйса, 
шинарин буьйса, кхаарин буьйса, 

йеарин буьйса, пIераскан 
буьйса, шотан буьйса, алий.

Буьйса резахилира. Цул тIаьхьа 
цхьана цIарах цхьаьна лелаш ду Дей, 
Буьйсий.
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  1 сурт
(ЦIа чохь. Доьзал бу стоьла гонаха гулбелла).

Н а н а. Керла шо тIекхача нийсса шийтта 
сахьт хан йисна. Цундела аш ойла йе, муха 
тIеоьцур ву аш ГIура-Дада. ГIура-Дадас 
совгIаташ ма ца ло, шена байташ ца йешча. 
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 йеша ма йеза.

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? Йаздан 

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

хIораммо а. Маса, ахь ГIура-Дадех лаций 
йазйе. Хеда, ахь луо дарах йа дарцах лаций 
йазйе, Хазбикас – Iаьнах йазйийр йу, ткъа 
Дикас – Керлачу шарах.

Охьаховша, кехаттий, къоламашший 
схьаэца: масех могIа а йазбе, шаьш 
йаздинчунна суьрташ а дахка.

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

Пьеса

Марша дан хьо, Керла шо!
Ахмадов Муса 

Нана
Маса
Хеда

Дика
Хазбика
ГIура-Дада

Дакъалоцурш:
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Н а н а. Дукхадахарш, мамин кIорнеш, 
ас шуна кечам бан делла цхьа сахьт 
чекхдаьлла. Кийча дуй шу, байташ йеша а, 
суьрташ гайта а? 

М а с а. Со ву кийча!
Х е д а. Со а йу!
Д и к а. Со, со…
Х а з б и к а. Ас, ас йоьшур йу…
Н а н а. Собар, собар. Сих ма ло. Массара 

а йоьшур йу. Дуьххьара Масас йоьшур йу. Цо 
массарчул хьалха элира, ша кийча ву. ТIаккха 
– Хедас, цул тIаьхьа – Дикас, йуха – Хазбикас 
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 йу.

М а с а. Иза Африкера ГIура-Дада ву, вай 
долчу веана.

Н а н а. Дика ду, байташ йешал 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 йазйина 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 йазйина. Хьуна совгIат лур 
ду ГIура-Дадас.

ХIинца, Хеда, ахь йешал.

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

(Массара а тIараш детта).

Н а н а. Дика йазйина, 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 йу-кх.
Н а н а. Цкъа-делахь, елканах нохчийн 

маттахь базалг олу. ШолгIа-делахь, базалг 
хилча, цунна тIеоьхкина ловзоргаш ма йац 
хьан. Иза кечйан ма йеза.

Д и к а. Ловзоргаш Дадас, цIа вогIуш, 
йохьур йу. Цул тIаьхьа тIеухкур йу… 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. Цомгашнаш 

шаьш хир ма бу, хьажа стаг а воцуш, уьш 
боьлхур ма бу, цхьа хIума лазайаьлча.

Н а н а. Хеда бакълуьйш йу. Массеран 
а цIахь Iиэн йиш ма йац, Керла шо хиларх. 
Цхьаболчара болх бан а беза. ХIинца, 
Хазбика, ахь йешал хьайн стихотворени.

Х а з б и к а. 
СхьатIекхаьчна шийла Iа,
Iалам дижна садаIа.
ТIеозадой йургIа кIайн,
И дIадуьжу хIора Iай.
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Н а н а. ЧIогIа дика йазйина. 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 йу.

Х а з б и к а. Иза Iаьржа къиг йу. 
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 йу. 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 йу...
Н а н а. ХIан-хIа, дIадийша шу. ГIура-

Дада иштта сиха схьавогIур вац. ДIадийша...

(Оцу хенахь неI йетта).

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 дIайеллахьа 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, кIайн маж а 
йолуш коьрта тиллина кхакханан куй а, 
тIейуьйхина цIен гIовтал а).

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).



10

М а с а. Баркалла. ХIара сурт хьуна 
диллина ас.

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 йека. 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 схьавеача, цIа вогIур ву ша, боху, 
совгIаташ а дохьуш.

Х а з б и к а. Делахь со, Дада цIа валлалц, 
дIайуьжур йац.

М а с а. Со а вац.
Д и к а. Ас Дадина а йазйийр йу байт.
Х е д а. Со а дIайуьжур йац. 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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Лаьмнийн сирла шовданаш,
Церан мерза мукъамаш,
Вайн хьаннашкахь дуьжу дохк,
И бу хьуна вайн Даймохк!

Хьан йистйоцу аренаш,
Хьан ирс хьаьъна кханенаш
Ган сатуьйсуш ду хьан къам, 
Теш хIиттабеш лекха лам.

Нохчийчоь

Нохчийчоь шен цIе йолуш,
Дуьненнал шен сий долуш,
Дайх бисина сийлахь мохк,
И бу хьуна вайн Даймохк!



Керимов Муса

Буьйсанна цадуьйшу дийнаташ
Йехаш йара жима пхьагалг. ЧIогIа тIах-

аьлла йолуш, цхьана меттехь сацалуш йацара 
иза. Суьйранна нана-пхьагал шен жима кIорни 
дIайижо гIертарх гIуллакх ца хуьулура. Иза,    
наб ца кхеташ, меттахь дIасакерчара. 

– ХIара хIун ду дан?! – резайоцуш, лен 
йелира нана.– Йеригге хьун йижина йу. Хьо 
цхьаъ йу-кх дIайижа ца туьгуш. 

– Со йоцург а, наб ца йеш кхин дийнаташ 
хила а ма тарло, – дуьхьалйирзира пхьагал.

– Хьуна хIун хаьа? –  аьлла, човхийра и 
пхьагало.

Нана набарна тевжича, меттара меллаша 
охьа а йоьссина, хьуьна йуккъе йаха 
арайелира пхьагалг. Цунна чIогIа лаьара, 
вижаза цхьа а вуй хьажа. Дукха генайалале, 
дехкий гира цунна.

– Шу дIа хIунда ца дийшина? – цецйаьлла, 
хаьттира пхьагалго.

– Тхо тхайна йаа х1ума лаха арадевлла. 
Буьйсанна тхо ган а, леца а хала хуьлу тхан 
мостагIашна.

– Делахь, гIоза йуийла аш! – аьлла, 
пхьагалг кхидIа хьаьдира.

ДIахьаьжча, буьйсанна  шайна йаа  х1ума 
лаха арадевлла дехкий хилла а ца Iаш, дIама 
а, зу а хиллера. 

– Аш буьйсанна муха толлу, гуш хIумма 
а ца хилча? – хаьттира пхьагалго.

– Ган ца гахь а, тхуна дика хеза. Цул сов, 
буьйсанна сагалматаш карайо, – элира зуьно.

Зу стенна йуьйцу, бухIа а ца хилла 
буьйсанна йуьжуш.

– БухIа, ахь муха толлу буьйсанна? – 
хаьттира пхьагалго.

– Меллаша, гIовгIа а ца йеш. 
Олхазарийн баннаш долчу а 
йоьдий: «хIу-хIу» олий, мохь 
туху ас. Олхазарш, кхералой, 
дIасадовду. Эццехь ас царах цхьаъ 
схьалоцу, – элира бухIано.

– Ткъа дийнахь хIунда ца толлу 
ахь? – хаьттира пхьагалго.

– Дийнахь куьйра хуьлу толлуш, 
цо суна цхьа ижу а ца йуьту. Цундела 
буьйсанна арайала деза сан. Ткъа 
хьо сихха цIа гIолахь, буьйсанна 
берзалой а дIа ца йуьйшу хьуна.

Пхьагалг чIогIа кхерайелира, 
берзалой хьахийча. Иза, сихха 
цIа а  йахана,  шен кIедачу 
метта а йаьлла, дIайижира. Оцу  
мIаьргонехь цунна мерза наб 
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кхийтира. ХIетахь дуьйна пхьагалг 
буьйсанна дIаса ца керчара, чуьра 

ара-м муххале а ца йолура.
Цхьадолу дийнаташ буьйсанна лелаш 

хуьлу. Царах ду: полларчий, дехкий, зуьнаш, 
дIаманаш, бухIанаш, берзалой. Буьйсанна царна 
атта хуьлу дIаловчкъа а,    кхечу акхарошца шайн 

ижу ца къийса а. Буьйсанна  арахь лелачу дийнатийн 
ира бIаьрса а, лерса а хуьлу. 

13
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Кудашева Раиса

Гочйинарг – В
агапов Iарби

15

И ломахь йолу базни йу,
И ломахь кхиира.
Iай, бIаьстий даим баьццара
ГIа-сийна и йара.

Сира пхьагал – лергаш деханиг –
Цунна уллехь кхиссало.
Йа наггахь, йогIий, дера борз,
Йорт оьций, йолало.

Маж-дада веъна салаз тIехь,
Цо базни хадийра.
ЦIа йеъна шеца лерина,
И вайна хIоттийра.

Цундела хIинца лаьтта и,
Бос-тайна кечйина.
Цо массо-массо берашна
Хазхетар ма дина.

Вай базни гонах хьийзаш ду,
Вай илли декадо.
Массо а дикниг лаарца
Шо Керла декъалдо!

Базни
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I А Ь Н А Н  Т У Ь Й Р А

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 резахилла чIогIа,
Йека берийн зевне гIовгIа!

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

Дуьне, доьлуш, малхадолу!

Нур-зIаьнаршца стигал ловзу,



Закриев Iийса

Ларам
– 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 

схьайевр йу. Хьо схьавале аьлла, Iуьйрре 
пеш латийра ас. Бабин локъамаш йезий 
хьуна?

– ЧIогIа йеза-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? 
– Х1аъ, лору. 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 йелла.

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

хьалагIаьттича, цо суна цкъа мукъана а 
кампет йа морожни йелча.

 Баба, гIадйахана йелайелира.
– 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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Iаьнан туьйра

Илли ду-кх хьо, Iа 

Беттан серло гІорийна, 
Лепа ломан бохь, 
Сан лазамна гІоли йан 
Санна, дайна 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.
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Кагерманов Докка

Борззий, ДIаммий
Мацйелла, гӀелйелла, ижу лоьхуш хилла Борз. Лела-аш, 

ДӀамин бенна хьалха кхаьчна иза. Саца а сецна, леррина 
хьаьжна Борз.

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

– ДӀама, хазаниг, чуйаийтахьа со.
– Э-э, – аьлла ДӀамано, – йоллу хир йара хьо сан 

дерстина пӀендарш ийзо, сан
чӀамара корта бажа.
Борз, дуй а бууш, хьастайелла:
–  Хаьддачу  жена  т Ӏе 

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

Барзо буург баккъал а дуй бу моьттуш, Ӏехайелла ДӀама. Меллаша неӀ дlaйиллина 
цо. Цхьап-аьлла тӀекхеттачу Барзо лаьцна иза. ГӀадйаханчу Барзо аьлла ДӀамане:

– 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, йаа-м йуур йара ахь со. И-м хаьара суна. 

Бисмилла а алий, цул тӀаьхьа «кхаара» а алий, 
йолайехьа со йаа.

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

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

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

Иштта дагахьбаллам хилла, ДӀаман бенан бертехь 
дӀаса а хьаьвзина, йаьлла хьуьнха дӀайахана 
ДӀамина тешнабехк бан аьтто ца баьлла Борз.
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Гацаев СаIид

Б о р з 

«Уй, дIадала, йита со!
Йита, йита йада со!» 
       Карарайолий,
Йоду и,
Йуха хьуьн чу хьоду и.

Йуьрта сира борз йеа,
Бабин сира бож йаа.
Бабин сира бож йаа,
Йуьрта сира борз йеа.
Бабин жIаьла сема ду,

И барзана тебна ду:
«Мича йеа, гаур, хьо?
Бож ца йууш дIагIор хьо!»
Борз йу хIинца йетталуш,
ЖIаьло йада ца йуьтуш:



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.

Тапалаева Амнат

Керла шо кхана хир ду
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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,  Г Iура -Дадина  совг Iаташ 
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.
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Массо а велавелла. ХунтIузан корта 
охьабахана.

– Хьуна Керла шо кхана хир ду! – аьлла, 
хIара воцчунна массарна а совгIаташ 
а декъна, дIавахна 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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Вайн халкъан дОзалла

адин Сурхо
Хьалха заманахь, нохчийн аренца долу 

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

Оцу хенахь нохчийн аренаш дIалоьцуш 
хилла кхечу къаьмнийн элаша. Иштта 
нохчийн аренгахь йурт йиллина хилла эла 
Мусоста а. Йурт йиллина ваьлча, нохчийн 
тайпанийн тхьамданаш тIе а кхайкхина, тIехь 
йоцу йасакх йалар тIедожийна эла Мусоста. 
И йоккха харцо тIелаца ца лууш, Мусостан 
олалла дожо йахь 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 цIейахана 
хилла. Эла Мусостан харцо эшо, шайна 
хьалхавалийта Адин Сурхо воьху йуьртан 
къаноша и виначу нене. Нанас къаношна 
жоп ло: «Доллучу дуьненахь сирла бIаьрг ва 
тоьхча, сирла ла ва доьгIча, оцу кIантал деза 
хIума дац сан дуьнен чохь. 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 йуьртахойн тхьамданаша 
дехахь, кхоа а ца деш, даккхий, дIалолахь 
хьайн дегIан мерза са». Адин Сурхо ара а 
волий, йуьртан 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 йехахьара ахь мискачу, гIийлачу нахе 
тIехь йоцу йасакх», – олий. Амма Мусоста 
оьгIазвоьдий, девне човхабо уьш: «Ас хир ду 
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Вайн халкъан дОзалла

аьлларг, хилла ма даьлла, ас хир дац аьлларг, 
ца хилла даьлла. Аш сиха гулйелаш тIехь 
йоцу йасакх». Цунна дуьхьал Адин Сурхос 
жоп ло: «Цу бацах тойелла, зезаго хазйина, 
хьан долайирзина и нохчийн ва раьгIнаш ас 
кхана дIайоькъур йу 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 йуьртахой Элан Мусостан 
олаллах, харцонах а кIелхьарабоху нохчийн 
йахь йолчу кIанта Адин Сурхос.  

Къоманна муьлхха а хало тIейеъча, 
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.  
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Лайн  чимаш
 Киби е в  Мусб е к

Ло ду, ло ду, чимаш оьгуш,
Дато тирца аре тоьгуш,
ХIора шарахь дуьллушдерг.
ХIора чим, кIайн полла санна,
Бужу лаьтта массо ханна,
Чимашна кIел хьуллуш берг.

Чимаш оьгуш чимо тоьгу
Дато тирца аре, беш,
Лайн аренаш къегайеш.
Лайн чим – и кIайн полла санна,
Дог ду кийрахь массо ханна
Детталуш сан, дегадеш.



 Гочйинарг – Бадаева Iайшат
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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.

Мукадехкий, хIоий

Човкий, кхабий

Жучка

Толстой Лев 
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Нохчийн лаьмнийн 
исбаьхьа жовхIар – Шара

БОВза, Беза хьайн мОхк

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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Хьалха заманахь вайн дайша Керла шо 

даздеш хилла малх цIа кхаьчначу хенахь 

(ГIура беттан 22-25 деношкахь). Керлачу 

шарах – нажай, чиллан баттах – нажи 

гонухойн бутт олуш хилла.

Керла шо тIе а кхачале, xIop доьзалехь 

кечамаш бора дезчу денна 

– цIайна: бепигаш доттуш, локъамаш 

йеш, тайп-тайпана даарш деш.

Керла шо тӀекхочуш, кхерчара цIе 

хуьйцура. Ножах дечиг доккхура.

ЦӀара тӀе дийнна ханнаш дохкуш 

хилла. Хенан чаккхе арахь йуьсуш хил-

ла. И йогуш неӀарал чоьхьайаьллачу, 

гуллуш хилла сакъера нах: «Хьене-

хагIеран хен чоьхьабаьлла!» 

– бохуш. Цаьрга хьошалг1а 

боьлхура нах.

Керла шо тӀекхочуш, жу-

хургаш буьйлалуш хилла 

лела, xIop керта а хӀуттуш, 

эшарш а лоькхуш, йуьр-

тахошна диканиг доь-

хуш, доьзалш а, даьхни 

а алсамдалийта бохуш.

ХӀусамнаноша жухур-

гашна хӀоаш а,  дама а, 

локъамаш а, кхин долу сов-

гIаташ а луш хилла.

Дезачу дийнахь ловзарш деш а, 

говраш хохкуш а, йаккхий 

цӀераш летош а хилла. Цар-

на гонаха кегий нах а, бакк-

хийнаш а халхабуьйлуш хилла. 

Керла шо

Вайн ламасташ
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Арахь лайх гlaп а йой, йуха иза кегийр-

хоша, лайн мижаргаш детташ, йохош 

хилла. И йохийнчохь ножан йуьхк 

хӀоттош хилла, тӀехь дакъаделла 

генаш а долуш, царна тӀе Ӏежаш а, 

кхораш а, чкъургаш а, кӀен кенаш 

а ухкуш. Йуьхка тIе кхо чӀурам 

хӀоттош хилла, лата а бой. ТӀак-

кха ГIура-Нане а, ГӀура-Даде а 

вонах лардар доьхуш хилла.

Оцу буса массо а шуьне хуура, 

пхьор даа, дузош хилла шайн 

даьхни а. Бераш лийчадеш а, 

шаьш луьйчуш а хилла: Керла 

шо тӀеоьцуш сица а, дегӀаца а 

цӀена хила везара массо а.

Керлачу шеран хьалхарчу 

дийнахь, Ӏуьйранна хьалагӀевт-

тича, вовшашка хьошалгӀа а 

оьхуш, дика дешнаш олуш, йа-

ахӀума а йууш хилла. Ӏуьйранна 

жӀаьлех йа боргӀалах бӀаьрг кхе-

тар дика лерина, хӀусамехь беркат 

хирг хиларан билгало хеташ хилла.

Керлачу шарахь дуьххьара цIа 

чу веанарг «беркате стаг», йа 

«товш стаг» лорура. Цо цхьацца 

совгӀаташ дохьура, дукха хьолахь, 

жижиг йа 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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Олхазарийн дуьне
Сумбулатов Дени

Бераш! Вай массара а хазахетарца олхазарийн эшаршка ладугIу. Хьуьнхахь вайга 
олхазарш къастало церан аьзнашца, эшаршца, амалшца. Олхазарша эшарш лекхарца 
самукъадоккху вайн. Кхаьънаш доху цара, бӀаьсте йеъча йа Iа доьлча. Делахь а вайна 
дика ца хаьа церан цӀераш. Адаман мотт бийца хууш хилча-м, цара вайгара бехкбоккхур 
бара: «Ӏалам хаздинчу, шун дахар хаздинчу тхан цӀераш хӀунда ца хаьа шуна?» – аьлла. 
Оцу тайпана бехк вайгара ца баккхийта, тхан ишколерчу дешархоша баккхийчу нахера 
дӀайаздира олхазарех лаьцна дуккха а дийцарш, церан цӀераш. Церан суьрташ тхайна 
дика дахка цахаарна, оха цӀераш нохчийн а, оьрсийн а меттанашкахь дӀайазйо:

НIаьвла	–	жаворонок

ТIаус	–	павлин

Ат
йо
кх
	–	
уд
од
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	Шоршал	–	дрозд

Къоркхокха	–	горлинка

	ВирмерIуьрг	–	чечетка

ЧI
ор
ах
	–	
ст
ри
ж

Куьйра	–	ястреб Дарта	–	дрофа
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Бож (йу) – боьрша газа.

ГIап (йу) – ч1аг1онна йина г1ишло.

ГIуда (ду) – ледарло йалийтича, тIедужу такха деза декхар.

Жухургаш (бу) – нехан самукъадоккхуш лела забарчаш.

Ижу (йу) – толлуш, иччархочунна йа экханна карайогIу хIума.

Кхезарш (йу) – кулла тIехь довлу цIен, Iаьржа цIазамаш 

(смородина).

ЦIингаш (бу) – хьайбано туху мийраш.

Кхаба (йу) – кочалла йа йалта чудухку кхийра пхьегIа.

Кхала – куцдан, хIума хазйан. Масала: детица кхелина шаьлта.

КIилло (ву) – кхерамах озалуш волу стешха стаг.

Наж (ду) – ондда дечиг йолу доккха дитт. 

Нацкъара – йуьстаха.

Хен (бу) – дечиган йа диттан стомма дакъа.

Олалла – хьалха заманахь  паччахьо йа эло куьйгалла дар.

Сира – сирла мокха бос.

Тир (йу) – тай-махица кIади тIехь хазаллина до куьцаш, 

тIамарш.

Тхьамда (ву) – тобанна йа йуьртана доладешверг, 

хьалхаваьлларг.

ЧапгIа (йу) – топ йулу лаг; долучу герзан коьчал.

Човка (йу) – олхазарийн тайпа; Iаьржа олхазар.

ЧIамара – хье йуккъехь кIайн сет долу дийнат.

Эла (ву) – хьалха заманахь мехкан йа латтан доладархо. 

Йасакх (йу) – хьалха заманахь элана йала йезаш хилла йал.
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I аламан инзаралла

Маса	тIам	бу	
чхьаьвриган?

Т
Iом

а,	цIога	

хьалха	долуш
,	м
уьлха	

олхазар	дахало?

Гезган	
маса	ког	бу?

Л
а
ь
х
ь
а
н
о
	х
Iу
м
а
н
а
н
	х
ь
о
ж
а
	

ст
ен

ц
а
	й
о
к
к
х
у
?	

Хьан	молу	куогаца	хи?	

Уггар	 дика	 хьожа	
йогIу	мара	хьенан	бу?	

У
г
г
а
р
	л
ек

х
а
	б
у
ц
	м
у
ь
л
х
а
	й
у
?	

А
гIо кечйинарг нохчийн м

ет
т

ан хьакъволу хьехархо – Д
ом

баев Х
ьам

зат



Ке р л а  шо

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

ТIаьхьараалар:
Марша дан 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,
Дуьхьалъуьду бераш а,
Лайн куз сиха къаьрзина,
Марахьаьрчаш хьешана.

Дешнаш – Резванова Айзин
Мукъам – Муцаева Седин
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