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...Гьахъвал гвай гьар са руыъди вичиз гьамиша суал гуи лазим я, вич патал ша-ддаказ чаяни гуз жедай 
хьтин са иман, са багьа затI вичихъ авани лагьана. 

Джон   Рёскив 



...Атана апрелдин эхир алукьнавайтIани, гьаваяр гьоде бегьем къанмай. Каспий 
гьуьлуьн лепейри къугъунар ийиз, туьмерзавай муркIадин къаябар гъиз, акатайвал кьерез 
гадар-зава. И нянин береда, марфадилай кьулухъ, гьуьлуьн кьере сейрзавай, тIебиатдал рикI 
алай зун хьтинбур тек-бирни ава-чир. 

Гьава ламу я, Кьериз-кьериз марфадин агъур стIалар ават-зава... Кеферпатан кьезил, 
къайи гарни дуьм-дуьз атана чина акьазва. АтIугънавай цавани пДайлапанар, ара-бир 
рапрапар гуз туьхуьнзава. Сует жезвай хьиз, гьуьлуьни кагьулдаказ леш-решарзава. 
Чайкайрин гьарагьунрин сесер патавай физвай по-ездрин гурлу ванери ара-ара бамишарзава. 
КIвачерик кьежен-вай къумадини жакьракьарзава. 

Зи плащди къай кьазвач: гьатта са бу(бат гаруни кваз зав чин атIутъиз, къуьнер 
чуькьвез тазва. Бязи декьикьайра къа-чузвай дерин нефесдихъ галаз, залай зурзунни 
алахьзава. Гьавадин къайивилик са гьихьтин ятIани тазавал ква, гьатта жувалай алахьзавай 
и зурзунни кваз заз хуш я, адакай гьяз къвезва. 

Жувахъ ахварай хьиз галукьзавай чайкайрин гьарагъун-рин, къайи лепейрин 
лешрешрин сесер, заз акI я хьи, гуя абур лап яргьа гуьгъуьна амукьзава, зун, лагьайтIа, са 
мурадни авачиз и гьуьлуьн кьере къаигъусузвилелди, гьакI къекъвезва. Гьар гьикI ятIани, 
махарик квайди хьиз, гьич чирни тахьана, зун хуьруьнвидин вилик кватна. 

Ам элкъвей кьулу са къванцел акъвазнавай ва... хъуьрез-вай. Аквадай гьалда, ада зун 
яргъа амаз кьатIанай: хваш беш ийиз гьазур яз, ачухнавай гъилни яргъи авуна 
гуьзлемишза-вай. 
— Гье-е-еъ,— хъуьрезва хуьруьнви.— За вун фадлай гуьзетзава. Эхирки атана агакьна,— зи 
гъил кьуна ялна, зунни    вич 
4Iалаи къванцел тарпна акьадарна. Акунрай хуьруьнви гумрагь 
|'тир. Дикъетдивди алукIнавай адаз къай са куьнайни    тушир.  
4'Эгер перемдин ачухнавай хев къацу шарфуникай хкатна акваз- 
вачиртIа, гьар сада ам мекьивал эхиз тежер, кефсуз    инсан я  
лагьана фикирдай жеди. Ихьтин дуьшуьшар зазни еке шадвал 
я, мегер хуьруьнвияр и шегьерда гьар    юкъуз    гьалтзавани?!  
Зазни хъвер ийиз кIан тир. Аквадай гьалда, из пIузарар    ди- 
къетсузвилелди са патахъди цIдгана.   Хуьруьнвиди и кар кьа- 
тIун тавуна амукьнач: 

— Гьикана, дуст, мекьи яни? — хабар кьунай ада. 
— Са буIбат къайи фул акатнава,— къуьнер чуькьвенай за. 
— КьелечIдиз алукIнава...  Гатфар ятIани,    куьчеда    гьелехъуьтIуьз хьиз мекьи я,— 

ада залай наразивилелди вил ала-дарна. 
— Марфни къванай кьван?.. Гьавайриз са артух фикир гунхьанач... 
...Дуьз лагьайтIа, и хуьруьнви заз фадлай акунвачир. Са шегьерда яшамиш жезватIани, 

сад садал гьалтдалди йисар къвез-фида. Гила ада, шаксуз, зи фикир вичел желбнавай. i 
Гару хуьруьнвидин бармакдикай хкатнавай чIулав бурма чIарар яваш-яваш юзурзава. 
Адан цIвелериз кьериз-цIаруз рех чкIанва. Вичини милайим хъверзава, на хиялда, кьезил 
гарун къайивили адан чуру тунвай хъуькъверик хъиткъитIар кутаз-ва. Анжах кIусни 
чIахчIах квачир хьтин, яргъи ва кьакьан pep, гуя бейкеф я, атIугънаваз гьуьлуьз 
тамашзава, яцIу nly-эаррилайни къалиндиз бугъ алахьзава. Хуьруьнвиди еке иш-рагьдалди 
нефес къачуз, гьуьлуьн къайи гьавадикай лезет хкудзавай. 
: Каодиз секиндиз акъвазун чидач. Кьарай атIайди хьиз, гагь беден эчIягъда, гагьни 
туфлийрин дабанар къванцел гьал-низ тахъ-шахърин ванер акъудиз «кьуьлда». 
Хуьруьнви залай са кьилин кьакьан ва ацIай кIалубрин инсан я. Кефияр къум-бар адалай 
гумрагьвилин руьгь алахьзава. 

Хуьруьнвиди гьуьлуьн кьер фенвайвал гъил туькIуьрна, яр- 
I"ьай аквазвай зурба кранрин кукIвар хкаж хьанвай порт къа- 
•дурзава ва агьваллувилел рази я, ана диопетчервилин     къул- 
j лугъда   вичи   тамамарзавай   сменадин  начальникдин  везифай- 
^икай ихтилатзава. За куьтIни тавуна яб    гузва,    налугьуди,  
адан кIвалахдин итIи-<битIийринни кваз зун лап гъавурда ава, 
разивилелди кьил элязава. Ахпа чун хайи хуьруькай рахана.  
Гьар са лезгидиз хьиз, чазни жуван багъри    чкадин    тарифар  
авун хае я, амма инал хуьруьнвиди авур суьгьбетди зи рикIиз  
«шс тIарнай... 

САД ЛАГЬАЙ КЬИЛ 

— Угъраш КьецIи Мамед! — сивел цIай алаз, Садикь цIукIэцигайди хьиз, хуьруьн 
Советдин кантурдай акъатна. И секуьлкIвалерин айвандикай себ гуз-гуз ам гурарай тади 
кваз эвичI-на. Гьич къаншарда, цлан кIане сериндик ацукьнавай    агъса-къаларни 
кьатIуннач,  абуруз саламни тагана, гьяркьуь    рехътирвал виняй агъуз кам кяна. 

Яраб Садикьахъ вуч хьанатIа? Къужаяр са куьнинни гъа-вурда акьунач: гагь алатна 
физвай Садикьан, гагь серии кан-турдин ракIариз тажубвилелди тамашиз, абур рехи 



чуруйри-лай кап алтадиз гьакI амукьнай. 
Советдин идарадин айвандик кьелечI якIарин къумрал са дишегьли пайда хьана. Ракъинин 

нурарик акатнамазни, агаж хьайи пелен юкьвал кап эцигна, ам къвердавай яргъа жезвай 
Садикьан гуьгъуьниз килигна. 

— Я Садикь! — эвер гана ада.— Акъваз,    я    чан   халадин!Хъелна вучиз фида? 
Садикьаз адан ван атанач. Къастуналди гьерекатзавай адан раоДамрал аватнавай бурма 

мегни кваз циравдин тум хьи« юзазва. Квай хъиле адав саки звериз тазвай. Амма 
дишегьли-диз — Советдин секретарь Къизтамумаз ам икьван бейкеф &•» хъфена кIан тушир. 
Садикь къвердавай зарбунда яргъаз акъат-завайди кьатIай секретардивай секиндиз акъвазиз 
хьаначир. Ада теспача акатнаваз Садикьан гуьгъуьниз чамарна. Эхирни, куьчедин юкьваз 
акъатайла, ам хъелна катзавайдав агакьна. Къизтамумаз ам хъуьчIуькай кьуна акъвазариз 
кIанзава. Амма итимдин гъил агъур я, зарбдиз галтад жезвайла лап тупIарай 
цIуьтхуьниз акъатзава. Кьилихъ галай фитедини ди-шегьлидиз тади гузва, герен-герен вилериз 
аватзава. Фите дуьз кьилихъ кутIундай мажални авач — Садикь йигиндиз алатна физвай. ИкI 
хьайила Къизтамум са гъил кьилел кьуниз маж-бур жезвай. 

— Заз килиг-е-е! Я чан халадин, садра заз яб це-е! — рехъ-ди гьа са келимаяр тикрариз 
минетзава ада, налугьуди, и ди-шегьлидиз Садикьаз ахъайдай важиблу са сир авай. 

Садикьа сирерикай вучда. Касдиз кантурар галай патахъ-ни гьич килигиз кIамач. 
Гьакьван адан рикIиз Мамеда тIарна. Нагьакьан кас я ам. Садикьа и инсандикай рехъди 
фикирзава, налугьуди, ам алчах тирди мад сеферда ашкара жезва — ада-лай агь алахьзава: 
«Угъраш, КьецIек!» 

Яшлу Къизтамумавай Садикьахъ галаз кам камуна аваз физ жезмачир, гьелек 
хьанвай. 



Кантурдин айвандик эхирни вич, хуьруьн Советдин испол-комдин председатель Мамед 
экъечIна. Явашдиз атана айван-дал элкъуьрнавай чахчахрал алгъана, са жизви ял 
акъадарна, Ахпа кьве тупIув кьунвай карандаш мажалдивди цавуз хкаж-на, яргъи, яхун 
беден хъуткьуриз рахаз башламишна: 

— Накь шегьердай хтанвайда атана заз кIвалахар    чирза-ва! Ихтиярар, къайдаяр гваз 
къекъвезвайди аку садра?!    Ше-гьерэгьли! — карандашдал гьава атIузвай Мамедаз гуя    
вичиннери рахаз манийвал гузва, ван ана бамиш жезвайди хьиз би-шиз акъатзава. 

Касдин гафар вири куьтягь хьана — хияллу яз чилиз та-машзава, элкъвена серии 
кабинетдиз хъфизни кIанзава. Аммг тсам къачунач, гуя лазим гаф вичин кIвачерикай 
жагъана, Ма ■ меда кескин яз мад карандаш цавуз хкажна: 

— Зун алчахардай ваз са ихтиярни авач! Ваз законар чиэ -вач! 
Куьчеда Садикьан гьич гелни амачир, ам фадлай далдадик акатнавай. Амма Советдин 

председателдиз вичин рикIе кIватI хьанвай кьван гафар виридаз ван жедайвал талгьана 
гьич кьарай къведач. Ам вичи карандаш туькIуьрнавайвал цавуз килигзава, цавуз къурхуяр 
гузва, на хиялда, адаз Садикь гьа-най аквазва: 

— За столдихъ ацукьна жуван везифаяр    тамамарзавайдия!   Гъавурда гьатнани?! 
Гьар са келимадин патахъай вуна зазсуддин вилик жаваб гуда! Жуван алчах гафар 
кьулухъди вах-чу! — Мамеда  карандаш  акI  карчивилелди  гьавадай    тухванахьи, лап 
дуьм-дуьз вичи лагьай келимайрин кIаникай цIар чIу-гуна, абур дерин фикир гуниз 
лайихлубур тирди къейдна. 

— Гъавурда гьатнани?!  — тIвек акъудзавайда хьиз карандаш кIвенкIвехъди тарпна 
гьавада эцяна, точка эцигна. 

Мамедан кьил пичIи хьана, ам гватнавай еришралди эхирни кабинетдиз гьахьна. 
Мамед вичихъ авай-авачирди лагьана хъфена. Садикьни ак-вазмач. Сериндик ацукьнавай 

къужаярни гила далдадик акатнавай. Къизтамум баябан куьчеда бирдан тек амукьна. Къал-
макъалдилай кьулухъ ден-*беден алукьай секинвили, дишегьли-дин кьил гижи авунвай. ИкI, 
садлагьана, вичихъ вуч хьанатIа адавай аннамишиз жезвач. Къизтамумаз кьуд патахъай 
ра-гъул, векъи къванерин, рагъ фена ифенвай гьяркьуь цларни, кьуд пипIен мичIи тIеквер 
— пенжерар тамашзава. Магьле са ажайиб я. 

Инал, майдандал хкаж хьанвай тутун зурба тарни, хилер куьрсна, лефес кьунвайди хьиз, 
гьакI акъвазнава. И мичIиз аквазвай пенжерарни рагъул цларай акI килигзава хьи, налу-
гьуди, абур буьркьуьдан, чан алай ишигъ амачир    пичIи    ви- 
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лер я. Абур дишегьлидиз гьакI тамашзава. Вич йикъа са шу-мудра агъадал-винел физвай и 
магьле гила чир техжез, Къиз-тамум куьчедин юкьвал перт яз аламай. 

Къашнарда авай Цумур бадедин гьаятдал элкъуьрнавай жагъунни кваз рикIиз къана. 
Адан тIвалар аку, жагъун чу-кIурна гьарнихъ сад катиз гьазур яз, векъи хьана, хкис хьана 
акъвазнава. Эхирни Советдин секретардин вилер кантурдин ай-ванда акьуна. Кабинетдин 
ачухнавай рак тирвални чIулав я, мичЬи я. ЯтIани, дишегьлиди са бубат кьезилвал гьиссна, 
адан серсервал алатна. Вич икI садлагьана гижи хьунал тажуб яз, къуьнер чуькьвена, мичIи-
яру булушкадин ценер галтадна, кьве гъилни виликди чарана кантурдиз хъфиз рекье 
гьатна. 

Инлай а кантурдиз са акьван рехъ авачтIани, Къизтамумаз физ пара юргъун я, зегьем я. 
Агъурдиз вегьезвай гьар са къа-дамдихъ галаз, ада хьайи агьвалатдай кьил акъудиз кIанз, 
къалмакъал тупГалай ийизва: «Машинар вучтинбур я? Цемент гьинвайди я? Эцигунардай 
материалрикай вучда кьван?» Са-дикьа Мамедахъ галаз гьарай-вургьай вучиз тунатIа адавай 
аннамишиз жезвач. Итимри столрал гъутар гьалчзавайла, Къизтамума тек-бир абуруз вил 
ягъиз, гуьлуьтар хразвай. Ихь-тин къалмакъал ина гьамиша жезвайди туш. Хуьруьнвийри 
вирида, туькIуьрдай са кар гьалтайла, Советдин председател-диз минет-дад ийидай. Амма 
шегьердай накь хтанвай и касди къе атана Мамедаз зурар гузва. Советдин секретарь 
патални им еке машгъулат я: «Садикь гьеле жегьил я. Касдин чин аку — михьиз яр 
чкIанва, къупармиш жезва, гафар бегьем жагъиз-вач, рахадайла галкIизва. Садра адан чинин 
кIевивал аку, лап шкьакь я, Мамедан чандилай алатзавач. 

Мамеда гьар са гаф галай-галайвал сивяй акъудзава. Стол-дал гъуд гьалчзава. Карандаш 
гьикьван устадвилелди ишле-мишзаватIа тамаш садра, дуьм-дуьз гьавада кхьизва. Вилерни 
экъиснава — Садикьаз акI килигзава, налугьуди, ам сифте ак-вазвай ничхир я. Яраб са 
тIимил чIехи вилер авайтIа, и бере-да Мамед гьикI аквадайтIа?.. Уьгьуь язава. Сагъ туш 
ам. Кьуьзуъ жезва ам, кьуьзуь...» — веревидзавай секретардивай абурун рахунрин мана 
кьатIуз хьаначир. 

Къизтамума Садикьан дердидикай вучда кьван, чарабурун гьуьжетриз яб гун адан пеше 
туш, кутугнавач. Лазим кар хьайитIа, Мамеда эверна гъавурдик кутада, и кIвалах икI ая 
лугьуда. 

АцIай якIарин, гьеле жегьилвал кумай Садикьан вилик столдихъ ацукьнавай Мамедан 
ргай жум хьтин шуьткьвей чина, гьихьтин ятIани къурхулувилин гьисс къекъвезва, адан 
вилерини къарибадаказ рекIврекIвзава. Къизтамумаз и декьи- 
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кьайра ам язухни къвезва.    Советдин    председателдини    чара акьалтIнаваз лугьузва: 
Ваз завай вуч кIанзава? — садлагьана вич къуткъурна ацукьнавай стулдин далудихъ 

агалтна, ахпа зирекдиз, хак хьиз дуьз акъваз хъувуна, гъилер чарана, тулIарив кьунвай 
карандаш лархъна столдин чинал гьалчна. 

,        — Ам государстводин кIвалах туш! — гьарайзава ада Сади-\ кьаз.— За ви кIвалахрин 
патахъай вучиз    къайгъу    чIугвада! i Веси авунатIа авуна ман, зун гила кьилихъди 
акъвазун лазим ' яни?! Жувахъ гьахьтин ашкъи аватIа, фена жуваз кIани кьа-дар булахар 
эцига. Заз кар-кеспи акьалтIнаваз туш. А кар па-тал за гьич тIубни юзурдач. 

Секретардин зигьинда чIехидан эхиримжи гафар фасагьат-диз гьатнай. «Государство» 
лугьудай хьтин важиблу гафар адаз пара бегенмиш тир. «Вири дуьз я,— къейдзава 
Къизтаму-мани,— эгер государстводиз талукь кар туштIа, ахьтин кIва-лахдикай кьилиз 
акъудна вучда кьван», 

Садикь, хъилелди гъил эляна кабинетдай экъечIайла, секретарь хиялрикай кватнай. Вич 
са куьнинни гьавурда гьатна-чиртIани, адаз кабинетдай Садикь экъечIай тегьерди таъсир-
най. Гила адаз а касдин дерди чириз кIан тир. Гьикьван ла-гьайтIани, шегьердай хтанвайди 
я, мугьман тушни? Кефияр хана рахкурун дуьз туш эхир... Гьа икI ада Садикьан гуьгъуь-
низ чукурнай. 

...Садикьаз са куьнизни яб гуз кIамачир. 

II 

Садикьак хъел кумай. Вичин кIвалерин гьаятдиз    гьахьна-мазни, ада рухвайриз 
гьарай гана: 

— Рагьим!  Рагьман! — акI эверзава хьи, на хиялда, Маме-дакай атай хъел абурулай 
вахчуз кIанзава. 

Бубадин ван галукьай кьве жаванни    эвер    кваз    гьаятдиз акъатна. 
— Станциядал, Усман халудин патав вач! — чин чIуру    язбуйругъ гузва: 
— Адаз лагь:   къуй чилин кIаникай кIантIани са вад    ше-шел цемент жагъуррай. 

ТахьайтIа,  за вичин    бухгалтервилин«делояр» вири цавариз акъудда лагь. ТахьайтIа, заз 
вич хьтинхванахва герек туш лагь. Гьа икI лагь! Са кIвач ина жеда куь,са  кIвач ана! — 
кIевелай тагькимариз Садикьа гадайриз    яр-гъи тIуб юзурна.— Эвера! 

Хъел квайла бубадин  мецяй дуьзенан келимаяр акъатдай-ди, кьетIнавай кардилай 
мад кьулухъ чIугван тийидайди    жегьилриз хъсан чизвай. Абуруз амукьзавайди куьтIни 
тавуна гайи ташпуругъ кьилиз акъудун тир. 

— Куьн гьиниз? — куьчедихъди гьерекатзавай гадайриз зарб гана.— Ахмакьар! 
Хъфена дидедивай пул къачу! 

Садикь вични гьаятда авай, хейлин йисара садани рак ачух тавур къазмадиз гьахьна. 
Са акьван вахт алатнач, анай тахърахъ-пахърахърин ванер акъатна, гьа са вахтунда ада са 
низ ятIани себни гузва. Эхирни ам къазмадай кьилел руг, къуьнелни гуьрз алаз, гъилени 
лапаткани каца аваз акъатна. Мад акъвазун хьанач, куьчедиз тади авуна, пIузарал къундна 
вич вичик рахаз-рахаз хуьряй чуьлдиз фидай рехъ тирвал кам кяна. Кечмиш жедайла, 
дидеди адаз кIамун кьилеллай никIе авай чешме расун веси авунай. Кьуьзуь дишегьлидихъ 
жемят-дин арада баркалла гъидай кар тунин мурад авай. Къуй геле-жегдани адан тIварцIел 
гьар сада абурлувилелди рагьмет гъуй. 

Дидедин эхиримжи, михьи фикир гьакъикъатдиз элкъуьрун патал Садикь хуьруьн 
Советдивай куьмек тIалабиз фенай. Бес вири и кIвалахриз са тешкиллувал кIанда эхир. 
Садикь иниз цаварай аватнавайди туш. Харжар вири вичин хивез къачуз-ватIани, къванер, 
цемент, къум, абур дашмишдай улакь ге-рек я. 

ИкI хьайила, Советдин къаришмишвал авачиз, чуьлда бу-лах гьикI эциграй? 
Мамедани сифтедай хиве кьунай. Адак умуд кутур Садикьан рухсатдикай багьа вахт—
луд югъ са кIвалахни арадал татана муьфте фена. КьецДи Мамед ришвет-баз тирди 
хъсандиз чизвайтIани, Садикьа ихьтин пак карда ада алчахвал ийида лагьана 
фикирначир. 

Ингье къе Мамедахъ галаз акъатай къалмакъалдини кас-дин рикIиз бегьем тIарна. 
Хъсан кардин геле аваз, гьевес квай-ла, виликай рехъ яна, са гьихьтин ятIани мацIахая 
гуьгьуьлар хун рикIиз гьикьван туькьуьл жедай кIвалах я? Садикьан хъел сакIани хкатзавач, 
адалай уфт алахьзава: «Угъраш!» 

Чешме хуьруьвай хейлин яргъа ава, аниз кIвачи-кIвачи физ са сятинилай артух вахт 
серф жеда. Чин пад кIаникна эцигнавай къацу, лап зурба къапуниз ухшар авай, гегьенш те-
педин кжьни-юкь атIана физвай рекьик руг ква. Булахрин ре-кьерик гьамиша руг жеда, 
анрикай я инсанрин, я гьайванрин кIвач атIудач. Гьар са чан алай шейини чешмедихъди 
ялвар-да. 

Гьар са кам къачунивди, Садикь хуьруьвай къакъатзава, къвердавай кIунтIал хкаж 
жердавай, адан далудихъ хуьрни, на хиялда, чилиз физва — аста-аста виняй агъуз аватзава. 
Ам гъуьлягъдин сиве гьатнавай къиб хьиз, гьар са декьикьада яр-гъи кьве тепедин арада 
батмиш жезва. 

Садикь пата-къерехдиз тамашзавач, адан вилерикай къацу 
векьерин арадай къекъвез-къекъвез рагъул гъуьлягъ хьиз физ- 



вай гьяркьуь кашу карагзава, гуя рехъ вич кIвачерикай цIуьт- 
хуьнзава. Касдивай са фикирни ийиз жезвач, анжах    ара-ара 
^ желледиз «диде» лугьудай сес чкIизва. Лап терхеба ван    хьиз 
^чкIизва. И са метлебни авачиз бейнида эвез жезвай ванце тир  
|"^мурад авай. Анжах Садикьавай ам исятда аннамишиз жезва- 

р 
l        И чуьлдай эхиримжи сеферда вич мус    фенатIа    Садикьан 
з'гьич рикIелни аламачир. Саки къад йис я, хуьряй    экъечIна, 
^"-фена. Хайи кIвализ хтанатIани, и чкайриз сейрдиз экъечГдай 
мумкинвал хьанач. Гьич тахьайтIа, адан аялвал ина акъатна,  
лм рикIин хиялди, са гьихьтин ятIани чинебан гьиссди    дуьз  
-тухузвай. Яшайишди, инсанрин рафтарвилери цIалцIам ва ли- 
гим авунвай а гьисс уьмуьрдин четинвилерай    кьил    акъудиз  
куьмек гудай даяхдиз элкъвенвай. Садикьни    ада    чешмедал  
дуьз тухузвай. 

Ингье ам тIебиатди яратмишнавай чин пад кIаникна эциг-навай къапуниз ухшар тепедин 
кьилел — къацу къапунин кIа-нел акьалтна. Су ван кьиляй-кьилди шагьварди 
чамарзава, адалай гарал зурзазвай жуьреба-жуьре цуькверин атирар алахьзава. 

Садикьа кIулалай къван аватай кьван кьезилвал гьиссна. •Серии шагьвардал са бубат 
ял акъадриз акъвазай ам, кьулухъ-ди элкъвена, хуьр галайвал тамашна. Адаз хуьр акунач. 
На-лугьуди, багъри уба, виняй агъуз чилиз фена, батмиш хьана. Садикьан вилер пичIи 
бушлухда акьунай, агъадай винелди •фенвай, эхирни чилив игис жез-жез тамукь 
акахьзавай яргъи кьве тепедин ара аиДанвай вили бушлухда. Тепеярни, къацуни рагъул 
чурчулар хьиз, сад садан патав къаткана, ракъинин чими нурарик сует хьанва. Гуя адан 
хуьр алемда метлебсуз са уба я, гуя адавай дуьньядинь гьакъикъатлухдин шартIариз ду-рум 
гуз хьанач — кIватна. 

Садикьаз арада хуьр авай и кьве тепедал гьажибугъдайрин никIер алаз чидай. Гила анаг 
байбан тир. Вили, ичIи бушлух-ди Садикьан вилериз тIарна. Адавай мад хуьр галайнихъди 
ки-лигиз хъхьанач. 

Зегьем я. Гьекь кьурайла кьезил гаруни дад гузмач. Адан бурма чIарарни 
элчуьхнавайбур хьиз япарал аватнава, мегни пелел алкДанва. 

Кьуд пад къацу чIурар я, чуьллерилай жикIийрин цуькверин атир алахьзава. Цавни 
гуьлуыцан я, ана пIапIишди мани язава. Касдихъ и гуьзелвилерикай лезет хкуддай ашкъи 
ама-чир. Нерин кIвенкIвекай куьрс хьанвай гьекьедин стIалдихъ тIуб гелягьна, ада эхирни 
кам 

(
юяна. 
Чешмедин патав агакьнамазни къуьнелай    гуьрз     вегьена, 
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гъиле авай кацани лапатка чилел гадарна, дерин нефес акъа-дарна, чIудгунарна. Гила ада 
зегьемвал мадни артух гьиссна, гьекьедай кьеженвай перем къуьнерал алкIанвайди кьагIана. 
Садикьа хилер куьруь шатланкадин перем хтIунна, патав гвай валал экIяна, чешмедал кам 
къачуна. 

Чешме чиликай хкис хьанвай кьве чархунин арадай акъат-зава. Булахдиз сугъул я: ци 
четиндиз гьерекатзава, перишан-диз шуршурзава. ЯтIани адалай серии гьава къарагьзава... 
Ара-ара цавун тагъдиз лув гуз кIанзавайбур хьиз гадар жезвай къайи сад-кьве стIал, 
гьамгадин къашари хьиз ракъинин ну-рара рапрапарна, къацу векьиз ават хъийизва. 
Садикьан те-мягь фена, мад адавай акъвазиз хьанач, алгьана кьве гьилни чарха акIурна, 
кIарасдикай раснавай чIутхврдик кIуф кутуна, сарара тIал гьатдалди къайи яд хъвана. Ахпа 
чин чуьхвена. Далудиз, хурудиз яд хъичирна. Акваз-акваз касдик гьевее акатна, гуя 
ифенвай бедендилай цIуьтхуьнзавай цин стIалри адак хъитхъитIар кутазвай. Амма 
яргъалди и кардикай лезет хкудун виже къвезвачир, кIвалах башламишун герек тир. Ам 
чкадин мензерайриз тамашиз башламишна. 

Булахдивай са акьван яргъа тушиз дагьар фенва. Садикь-ни атана адан синел акъвазна, 
агъа кIамуз-дегьнедиз килигна. Гегьенш кIамун къерехар тирвал экъечIнавай кул-кусрин, къа-
лин тамун ценерикай хкатиз, дагъдин вацIу, элкъвез-къекъвез, къванерилай, чархарилай 
гадар жез, агъадалди гьерекатзава. Дагьар зиринг вацIун гурлу ванцив ацIанва. Садикьаз акI 
тир> хьи, такабурлу и ванци, гьисслу авазди хьиз, тамал, кьуд па-тал, гьатта хкис хьана 
акъвазнавай кьецIил чархарални кваз чан гъизва, абуруни адахъ дериндай яб акалзава. 
Аял чIава-лай таниш и аваз Садикь патал мадни кесерлу тир. Низ чида ада и сесерихъ яб 
акал тавуна гьвдсьван йисар алатна фенатIа?! Гила тамарзлу яз вичин аялвилин баядрихъ яб 
акалзава. Гьич гьуьлуьхъни икьван ширин, лап рикIиз гьахьдай, такабурлуг гьар са 
вахтунда икьван сабурлу сесер жедач. Ингье гъил кьван яцIу яд авай и булахдин хвал 
аку — ци дагьардин сине-лай гадарна вацIук акахьиз тади ийизва, кIамуз эверзава.  

Садикьак бейхабардиз секинсузвал акатзава, адан рик! кIа-мун тазавал, вацIун михьивал, 
адан ширин ва такабурлу аваз-ни кваз са нефесдай фитIинна вичин бедендик кужумдай му-
раддив ацIанва. Касди гьакъикъатдани нефес дериндай, амма сад хьиз къачузвай. Эгер 
мажал авайтIа, Садикьа яргъалди дагьардал, кIамал гьейранвал ийидай. Къе ам сейрчи 
туш, адан рикI гьеле Мамедан беикефвили кузма, кIвалах гъиле кьу-ла кIанзавай. 

Садикь булахдал хтана. Сифтедай гьич фикирни тагай, чешмедин кьилел хкаж 
хьанвай тарци гила адан фикир    ви- 
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чел хелбнай. Ам булахдин вах я, чешме хьиз амни и чарха-рай экъечIнава. Шузаррал 
мили хъвер алкIанваз Садикь адаз мукьва жезва. Куьгьне таниш чидайвал амачир: пун 
тирвал лишанар, кьацIар я. Низ чида ам гьихьтин зигьинкурдин гъи-лерик акатнатIа. Гьар 
вуч ятIани, таравай вири бедбахтвиле-риз дурум гуз алакьна, гьа виликрай хьиз, къени 
ада булах-дал вичин кьезил серии вегьенва, назикдиз кушкушзава. Ам вич уьмуьрдин 
чешме я. Садикьан чинал перишан хъвер ал-кIанва. Ваъ, ада таран язух чIугвазвач, ам 
гьакI гьамлу я. ■Садикьан рикIиз гьакI кIанзава... 

Чешмедин кьилел, гьверши таран патав еке шуьмягъ вални гва. Аял чIавуз, Садикь ништа 
адаз шумудра акьахнайтIа, шуьмягьрай шумуд жибин ацIурнайтIа?! Инай агъуз яруни 
цIару цуьквери кьунвай, гегьенш, къацу чуьл чапдиз фенва. Тек-тек экъечIнавай еке, бурма 
хъархъун тарари шагьвар алахьзавай никIерин баябанвал лишанламишзава — гьакьван 
абур ялгъуз я. Садикьалай уфт алахьна: «Гьава гьикьван ми-хьи я? Гьикьван инаг гуьзел 
я?» 

Кар башламишдайла, Садикьа вичи вичиз гъуьнтI гана: булах эцигун патал вахт 
вилик кумаз атана са план чIугун лазим тир эхир. Касдивай алакьнач. «Сиягь! Вахт бада 
фена. Швалахдив эгечIна кIани чкадал. КьецIи Мамедахъ галаз кьил кьуна». Гила кьулухъ 
чIугвадай кар амачир. Вичивай алакь-дайвал т!ебиатдин, чкадин мензерайрин гуьзелвилер 
гьисаВа кьуна, фикирда са вижевай план чIугуна. Булахдин кьилелай камар яна, алцумна, 
кЪвалах башламишдай чка тайинарна: «Шуъмягъ вал атIуда. Гъверши тар?..— рикIяй маса 
фикирдай къимиш атанач.— Гъверши тар тада. Шуьмягъ валарин пешер чешмедиз гзаф 
аватзава, абуру булах чиркинарзава». 

Сифте валар атIун герек я. Садикь, лагьайтIа, кIваляй якIв гвачиз атана. РикIелай 
алатайдаз вучда?! Сифте ада вичиз себ гана, ахпани теселли: «Гьикьван лагьайтIани, 
икьван хъел атун дуьз туш». Ам каца къачуна валариз гьахьна. Са акьван вахт фенач, 
Садикь кIвалахдин яцIа гьатна, кацадал шуьмягъ тазарин пунар эгъуьниз, дувулар 
кьатIзава, ахпа гуьрз кутаз абур ярхарзава. Швалах къвердавай ргадай кьван адаз 
валарикайни, гъиле авай кацадикайни гзаф хъел къвез-^а, сас сарал илисна, ам валарив 
каца гваз агахьнава. Налу-гьуди, Мамедалай кьисас вахчун патал Садикьа валариз инад 
кьазва. Фикирдиз Советдин председатель хтайла, ажугъламиш хьайи къабан вак хьиз, ам 
цIийи къуватралди тазарал тепил-миш жезва, гуя вич и йикъал гъайиди, вичиз ихьтин 
кIвалах жаза яз гайиди гьам я: «Угъраш КьенДек!» 

Дуьз лагьайтIа, ажугъ квайла Садикьа аламатдин кIвалахар ийидай. Са нин ятIани 
хъиляй кар башламишайла,   гатун 
чиз амукьдачир. На хиялда, адахъ вири эллериз вичин баяса-рагъ, вичиз саданни куьмек 
герек авачирди успат нйидай къаст ава. Чин атIугъарна, пГузаррал кIвенкIна, кIаняй 
акъудай валар, душмандин мал хьиз, тухуз рагалай дагьардиз га-дарзава. 

РикIе гьикьван гъулгъула авайтIани, бейнида ара-ара «ди-де» лугьудай гафуни, 
дагъларилай къарагъзавай михьи шагь-варди хьиз, баянар гузва. Гила а сес виликдай хьиз 
терхеба ваъ, тайин тир метлеб аваз эвез жезва. Гьикьван хъилелди кIвалах-завайтIа, 
къвердавай фасагьатдиз келледа гьатзавай дидедик ванцини Садикьан зегьмет гьакьван 
дерин манадив ацIурзавай. И кар ам патал исятда виридалайни важиблу тир. 

Диде — Тейли рагьметдиз фейидалай шгахъ алатнавайди ан-жах са йис тир эхир... 

КЬВЕД ЛАГЬАЙ КЬИЛ 

Садикьан рикIел дидедин гъил алама. Вичелди яргъи авун-вай, дамарар экъис хьанвай, 
яхун, къекъверагдин хьиз зурзаз-вай гъил. Амма ада тIалабзавай затI авач, акси яз, кьалу 
яйлухдик мукьуфдивди кутуна хуьзвай са затI хцив вугузва. Садикьан япара дидедин зайиф 
сес къени ама: «Ина... вад... ви-ш манат ава. Жувалай алакьдайвал кЕватIна... РикIел ал-ал-
амани, чи, чи булах. Ана... атI-тIа чуьлда авай. Вун а вахтунда аял тир. Зунни, вунни, 
Гьабиб хал-лу жедай булах... РикIел аламани? Къуй инсанри заз гьамиша рагьмет гъуй. 
И пулунихъ анал зи тIварунихъай булах туькIуьра. Жувавай жедайвал кIватIай кепекар я. Эгер 
бес тахьайтIа... багъишла-миша...» 

Дидедин ван кьуруз акъатзава, ам атIуз-атIуз рахазва, на-лугьуди, туьтер кузва, хурани 
гьава бес жезвач. Зигьин яваш-яваш туьхуьнзавайтIани, Тейли гьеле фагьумдилай 
алатнава-чир, ам гьар са гаф мукьуфдивди хкягъиз ва ачухдаказ лугьуз. чалишмиш жезвай. 

Дидедин гьайифди кузвай Садикьавай багълама кьабулиз хьанач. Хва анжах дидедин 
пелел экъис жезвай, къвердавай артух дакIвазвай дамуниз килигзава. Адаз акI я хьи, са 
вуж ятIани акван тийидай гъилелди хъуткьунзавай рацIамарни га-лаз ялна, а дам хкудиз 
алахънава. Садикьаз кичIе я: ингье-ингье дам тарпна кьатI жеда, амма адалай багъри 
инсандиа са куьнални куьмек гуз алакьдач. Вичел яргъи авунвай диде- 
дин гъилиз, аялди хьиз, хъуькъвев гуьцIиз, теменар гуз, хци дериндай дерт чIугвазвай... 



— Вучиз, диде чан..# Вучиз...— мад адай гаф акъатзамач. ЧIалал къвезвай куьрпеди 
хьиз, гафарин кьатIар незва, ван бамиш жезва. 

Касдихъ дидедиз чан-рикI гудай, гзаф келимаяр лугьудай мурад ава. Вичиз пул герек 
туш, булахни, кIан хьайитIа, къе-лени, гьакI савкьват яз эцигдайдан, Тейлидиз кечмиш 
жез гье-ле фад тирдан, мукьвара шегьердиз хутахна ана амай уьмуьр-са къайгьуни 
авачиз, хтулрин юкьва кечирмишдаидан гьакъин-дай ширин суьгьбетар ийиз кIанзава. 
Амма мурад сакIани кьи-лиз акъатзавач. Дидедин эхиримжи нефес аквазвай хцин гьад 
гьихьтинди хьуй?! Вилериз накъвар хъченвайла, дерт магълуб-дай къуват гьинай атурай? 
Садикьан мецяйни акъатзавайди,. анжах са «вучиз... вучиз» — тир. 
Хцел  алкIанвай Тейлидин кIуьренвай    вилери    са    жуьре къайи рекIврекIвна. Ахпа абур 
къалабулух кваз кIвалин къа-ва къекъвена, ченедик зурзун акатна, сивни къакъунна, 
пIуза-рар юзазва, амма чIал акъатзавач. Мвале кIватI    хьанвайбу- теспача акатна. 
Садикьа, юрфарикай гъил акална,    ви- диде виниз хкажна, месе ацукьарна. Къунши 
дишегьлиди авай истикан гъана. Тейлидин    сивихъ    агалдарна.    Къари хъ къаних тир, 
вили хьанвай адан пIузарар гьасятда    исти-кандин кьеженвай къерехрал къанихвилелди 
алкIана, гуя яд тIа, никIевай булахдай гъанвайди тир. Амма адавай бегьем-вилелди ам 
хъваз хьанач, пIузаррин гьерекат акъваз хьана, цин 
пай хуруйрал, месел экъична, рехи кьил, кIусни такьат ку-ачиз Садикьан къужахдиз 
куьрс хьана. Дердини кузвай Са- диде месел эциг хъувуна. Легьзеда Тейлидин чинилай 
агъуз са нин ятIани гъил цДуьтхуьнна. Налугьуди, ада къари- дин тIал вахчуна: Тейли 
вилерни акьална, регьятвал гьиссай-ди хьиз, чина гьатнавай биришарни гьуьргъуь 
хьанваз, ширин ахвариз фенвай. Гьамишалугъ тир ахвариз. 

Садикьаз рангадин гъални кумачир, уьмуьрдин чимивал хкатзавай дидедин чин, пелен 
юкьвал хкис хьанвай дам гила гьикI яваш-яваш элекьзаватIа аквазва. Адан бедендиз 
цак. акъатна, рикIе са гьихьтин ятIани туькьуьл фикирди къайи къув яна. Мад адавай 
акъвазиз хьанач, дишегьлийрин шелдин ван гьатнавай кIваляй экъечIна. 

А вахтунда дидедин гъиляй аватай пул квай яйлух Садикьаз вичин жибиндиз ни ва 
гьикI вегьенайтIани акуначир. Ам адан папаз Сунадиз Тейли кучудна шегьердиз хтай са 
шумуд гьафтейрилай жагъанай, вични парталар чуьхуьдай чкадиз ту-худайла, гьакI 
пенжекдин жибиндиз вегьей гъил а багъламада—? акьурай. А юкъуз веси кьилиз акъудун 
патал-дйдёди а вад вииЗ   |манат кIватIунин себебар Садикьавай чириз хьаначир. Адаз 
кIамаз хьанвай: «Мегер зун хва тушни, чарадан гъиле хьиз пул туначиртIа, веси кьилиз 
акъуддачирни? Мегер дидедин ви-лик зун икьван ихтибардай, виляй аватнани? Зун гила 
дидедин весини кьилиз акъудиз тежер, кьве кепек гьакьван гьайиф кас яни?!» Ихьтин 
фикирри адав мажал вугузвачир, гьатта йис алатайлани, отпуска къачуна хзанвилелди хтана, 
ингье исятда шуьмягъ валар акъудзавай арадани, а суалри Садикьан кьа-рай атIанва. 
Шумягъ валарни акъудна куьтягь жезва, амма касдиз тайин са жаваб жагъанвач. Дерин 
хиялри тухванвай адаз вич дидедин вилик ихтибардай аватай декьикьа акваз кIан я. 
Мамедни рикIелай михьиз алатна, ада са куьникайни хабар амачиз, гьакI, вичи вичелай 
кIвалахзава. К'ьуй гзаф йисар алатнаваз хьуй, вилик метIерал акъвазна багъишлами-шун 
тIалабдай, тахсирдилай гъил къачудай кас амачиз хьуй, амма Садикьаз вири крарин 
гъавурда акьаз кIан я. 

Ингье шуьмягъ валан, эхиримжи тазни кIаняй акъудна, тухвана синелай кIамуз гадарна. 
Хтана тамамарнавай «Iвалах-дилай вил аладарна. Валар амач. Гила булахдиз мягькем бине 
эцигун патал хандакIар яна, чка туькIуьрна кIанзава. Швалах тIимил авач, лап чешме 
акъатзавай чархарал кьван чил эгъуь-нна, накьв акъудун лазим я. И са жизви ял 
акъадарзавай де-кьикьада Садикьа вичин хам гъилер цуру хьанвайди гьиссна. Кацадин тум 
туькIвейди хьанач, капариз пих акъудна. Далу-дилай гьекьедин маргъвар физва, юргъунни 
я, къарихни. 

Садикьа тухдалди яд хъвана, амма бедендиз ам хъичириз кагьулвална. Дуьз лагьайтIа, и 
декьикьада адаз вуч авуртIани са гафар тир: фена гъверши тарак, къалин чIар алай хуру 
къай-гъусузвилелди чухваз, гьакI ацукьна. Налугьуди, ам экуькъирав я — вилера са тайин 
тир гьиссни авач, гегьеншдиз абур ачух-на вичин вилик тамашзава, датIана къурхуллувал 
гьиссзавай, кичIе къуьр хьиз, вилер ахъа яз сует хьанва. Ваъ, Садикьа ах-варзавачир. Низ 
чида адан хиялар гьикьван яргъариз фенва-тIа, Эхь, элкъвена кьулухъ килигун, гьакI, 
бейхабардиз къе кьилиз атай суалриз фадлай алатай уьмуьрдай жаваб жагъурун 
гьакъикъатдани зегьле тухудай кар я. Садикьни мукъаят я, адазни фейи уьмуьрдикай кин 
ава. Галтугзавайбуруз элкъвена вил ягъиз кичIе тир; жанавурдин катзавай тахсиркар 
шараг-дик хьиз, Садикьакни къурху ква, амни алатнавай уьмуьрдикай, а яргъал йисарикай 
катзава. 

Садикь квелди гунагькар хьуй? Адаз малум туш. ЯтIани, рикIик къалабулух ква. 
Къурхулувал ни гьиседач кьван?.. Белки, руьгьдин уьмуьрдин пас акьалтнавай уьмуьрди 
куьгьне къатарай гунагькарвал субутардай туькьуьлвал винелди акъа-тин, я туштIа, михьи 
фикр, экуь хиял анра чуьнуьх    хьанвай 



чиркера акьуна мидаим яз лекеламиш жен. Ахпа вучда?! Са-дикьаз аникай гъуьлягъдикай 
кьван кичIе я. Амма гила ада-вай рикIел хкун тавуна, фейи уьмуьрдикай фикир тавуна акъ-
вазиз жезмачир. Бейни вичин ихтиярда гьатнавай. Са рикIиз кIан хьуналди зигьин мегер 
нивай кукIвариз, акъудна гадариа хьуй? Садикьан гьар са фикир, адан гьар са нервидин 
гъал: лап тIал гьатдайвал тIарамдиз фейи уьмуьрдиз ахмиш жезва. Къурхулувилин жиледа 
туьш жез ам цIу хьиз кузвай. 

II 

Лацу бурма булутар гьич чIарни юзун тийиз вили цавун Ганел алкIанва. Чап кваз 
виняйгъуз фенвай къацу чуьл бая-бан я: гапIал-гапIал къалиндиз къакъун валар акъатнава, 
бу-буйрин гьуьл хьиз аквазвай, яр алахьзавай никIе инал-анал са мус ятIани кIватIнавай 
чепрекьанрин кIунтIар куьгьне къеле-яр хьиз акъвазнава. Къудратлу хъархъун тарарни 
махарик квай хьтин зурIба къарникъузар хьиз аквазва, анжах мичIи-къацу къарникъузар... 
Абурни тек-тек акъвазнава, гуьлуыпан цавуз гьа са чкадилай атIугънаваз тамашзава, 
Садикьаз гьакI я. Гьатта абурун кIаник къатканвай данаярни кваз гегьениг чуьлда лап 
гьашаратар хьиз аквазва. Алукьнавай, гьич са гье-рекатни амачир дерин секинвиле, Садикьа 
къулайсузвал гьисс-зава, адан рикI дар я, гуя ам багъри ваъ, яд гьуьлерилайни анихъ 
галай къариблух са вилаятдиз акъатнава. И чуьлда вичин аялвал фейидахъ, са мус ятIани и 
никIелай гвен гуьзвай дишегьлийрин манийрин сесер алахьайдахъ, ина дидедин пе-ришан 
манидихъ я'б гайидахъ адаз инанмиш жез кIамачир.  

Эхь, а яргъа йисара гьакI тир, гъвечIи Садикьазни вири дишегьлийрин ванерикай, вичин 
дидедин гъамлу, назик сес хкат-на чир жедай. Ам а сесиналди и чуьлдиз садрани кьведра 
ата-начир. Гила ихьтин рикIел хкунарни са ажайиб я: абурухъ агъунни ийизва, гьа са 
вахтунда инанмишвални амач, налу-гьуди, алатна фейи ахвар я. 

Экуьнахъ кIвалахдал фидайла, Тейлиди фу-яд туна гьазур-навай чанта столдал эцигдай. 
Куьчеда аялрихъ галаз къугъун-рал гьикьван машгъул тиртIани, Садикьан рикIелай чанта 
алатдачир. Нисинин вахт алукьзамазни, гадади вичин вири машгьулатар туна, чанта къачуна 
чуьлдиз гьерекатдай. Ам гьавурда авай: эгер чуьлдиз тефейтIа, диде нисинин тIуьн та-хьана 
гишила амукьда. 

Тейлидиз вичин хцикай халис инсан хкатна кIанзавай. Алакьдай кIвалахар 
тапшурмишиз, аялдик жавабдарвилин гьиссер  кутаз чалишмишвалзавай. Гьикьван 
лагьайтIани,    велед дидедин гуьзчивилик хьун пис кар туш, са гъвечГи герен къвалав гваз 
хьайитIани, хцин гьаларай адан вири крар аквада. Гьавиляй Тейлиди Садикьал нисинихъ 
вичиз фу-яд гъун тап-шурмишзавай. 

Садикьни халис итим яз чIехи жезвай, садрани геждачир, дуьм-дуьз нисинин фу недай 
вахтунда никIиз атана акъатдай. Гьеле яргъа амаз, никIиз агакьдалди, сифтени-сифте ам 
галат хьана ял ягъзавай зегьметкешрин кьуд патаз чкIизвай зара-фатринни хъуьруьнрин 
ванери къаршиламишдай. Амма адан диде, лагьайтIа, на хиялда, шадвилерикай пай 
атIанвайди я, виридакай къерех хьана, кIвачерни булахдин гъвечIи латак ку-туна, гъвершин 
таран сериндик ацукьна жедай. Фикирлу яз, гагь-гагь гъил чIутхвардик кутаз къайи яд вичин 
закIамрилай иличдай. Тейлидин патавни, са къадамдин мензилда, гъверши таран пуна къуьн 
акIурна агалтна гьамишалугъ къаравул хьиз, Гьа)бибни акъвазна жедай. Садикь акунмазни, 
Гьабиба милиз хъвердай ва Тейлидиз кушкушдалди са вуч ятIани лугьудай. Тейлидини аста-
аста хъвердай ва ам чанта ягъуриз-ягьуриз яр-гъай къвезвай хциз тамашдай. Вичикни и 
вахтунда яр къе-къифдай. Абуруз мукьва жердавай Садикьан еришар яваш жедай. 
Эхирни гададин вилер Гьабибан, тIвек акъатна, ранг фенвай, куьгьне чекмейрилай 
цIуьтхуьндай. Гьабибан виликай регъуз-кичIез хьиз дидедин патав фидай. 

— Саламалейкум,  кьегьал,— лугьудай и арада Гьабиба. 
Кьегьалди жаваб гудачир. Бейхабардиз галукьай и ванци аялдин рикIин ферикъатвал 

квадардай ва ада руьгьда къулай-сузвал гьиссдай. 

Гьабиб жендекдиз кьакьан, яцIу якIарин итим тир, кIаник квай, куьрс хьанвай пIузакай 
хкатна гьамиша адан хъипи са-рар аквада. Лаз янавай, дакIун квай чинални датIана расу 
хъуьтуьл цак жеда. Садикьазни ам кваса тирди чида. Гьабибаз чуру экъечI тийизвайдини 
адаз малум тир. Хев галачир, кIа-никай алукIдай перемдин хуруни ачух я, куьк ва лацу 
хурни гьамиша аквазва. Тейлидин хва адаз пара бегенмиш я — тама-шиз, хъвериз акъвазда. 

Садикьавай садрани Гьабибан чиниз килигиз жедачир. На-лугьуди, кьиляй пут къвезва, 
гьакьван ам залан жедай, виниз хъижез амукьдачир. Чилиз тамашзавай гададин вилер 
Гьабибан ранг фенвай куьгьне чеймекрилай цДуьтхуьнна, абурун иесидихъай къурху авайди 
хьиз, игьтиятлудаказ, гуя вич садани кьатIана кIанзавач, Гьабибаз къвал гана патавай 
олячI-на фидай. И легьзеда аялдин япарихъ заландиз нефес къачуз-вай Гьабибан хурун 
ван галукьдай. Азарлу, нефес квай инсан я. Лугьуда хьи, и кар себеб яз ам дяведизни 
тухвайди туш. 

Садик гьич садрани адахъ галаз рахайди туш, гилани куьтI-ди тавуна ам фена дидедин 
къвалав ацукьна. 

Назик яру пIузаррал мили хъвер алкIанвай Тейлини вучиз ятIани и береда кушкушдалди 
рахадай: 



— Галат хьанани, чан хва? 
Садикьаз вичин сес къалуриз кIан туш, бурма кьил гьакI гал-тадна жаваб гузва. 
Тейли хцел гьейран я: бурма мекерилай гъил кутуна, ам мадии вичив агудзава. Гуя 

Гьабибакай адазни вил ква, хцихъ галаз са артух гаф чIал ийизвач. Гьабиб, лагьайтIа, 
па(камахъ атайла вичи гъвершин таран хилек кутIуннавай багълама ге-лягъиз чалишмиш 
жезвай. ЧIишдин ван ацалтна, акьван муь-кIуьвилелди тIвалар ахъайзава хьи, лап заргарди 
хьиз кIва-лахзава: фагьум-фикирна, яваш-яваш, мукъаятдаказ тупIар юзурзава. Гзаф 
чалишмишвалзава, гьатта багълама галуддал-ди азият гана чиниз яр чкIана, гьелек хьана. 
Зегьемвал алудун патал чешмедал тади авуна, вичин гьекьедин маргъвар физвай гардан 
чуьхвена. Тейлини кIвачел акьалтна. Садикьа гваз атай чантадай лацу суфта акъудна, къацу 
векьел, гъвершин таран сериндик экIяна. Гила са бубат регьятвал гьиссай Гьабибани хтана 
адаз суфта кIевириз куьмек гузва, багъламадикай хку-диз адал вичи гваз атай фу-яд 
эцигзава. 

Дидедихъ гьикьван рикI кузватIани, Садикьа абурухъ галаз са суфрадихъ ацукьна фу 
недачир. Гьатта пара гишин тир-лани, гьикьван дидеди чпихъ галаз са сивел элягъун патал 
ми-нетдайтIани, Садикьа кьил баштандай. Куьк хур еке руфунал вегьена, кIвачерни кучудна 
суфрадал алгъана, чIиш чIугваз фу незвай и Гьабиб дидедин патав гваз акун гададин рикIиз 
тIар-вал тир. Аялдик Тейли вичикай аиру хьунин къурху акатдай. Ам етим хьиз перишан 
яз, къерех жедай, экъечIна чуьлдиз фи-дай. 

НикIел рушарин хъуьруьнрин ван ала. Асайишдиз фу незвай Тейлини Гьабиб абурун 
куьниз я кьван? Агьа тIулал алай зурба хъархъун тарак перпилагар туькIуьрна, сада сад, 
румар гуз, булушкадин ценерик гар къугъвадайвал цавариз акъудза-ва. 

Пагь и Къизтамум — са дерди авайди туш. Рушари къун-дахна, леледа туна, лайлаяр 
ягъиз ам эчIягъзава. Къизтамум ксузвач, женжел аялди хьиз къундахдикай са гъил хкудна, 
лацу сарар къалуриз хъуьрезва, фан кIус жакьвазва. 

Швачелни алачаиз самай физвай Садикьа, гьич тIарвални гьиссзавач, «ти-тиъ» ийиз 
вирддахъ галаз Къизтамумал хъуьрезва. 

Садикь рушарин межлисдиз са акьван мукьва жезвач —вил тсвай кае ава,— къерехда 
ажъвазна тамашун архайинвал я. Пер-пилаграл къугъвазвай Гуьлназаз акуртIа, 
галтугна кьада. 
— Вун зи чам я,— лагьана къужахламшида, бурма    меке-рилай кап алтадда, яр 

къекъифнавай хъуькъвериз кIасар гуда.Ахпа Садикьа вучрай?! Аял лап шедай гьалдиз 
къведай. 

— Шемир,— лутьудай Гуьлназа Садикьаз.— Вун чIехи    же-далди хала гъуьлуьз тефена 
акъвазда.    Жув    фад-фад    чIехихьухь. За гуьзлемишда. 

Ангье тарак квай рушарин юкьва фарфалаг хьиз элкъвез-вай хъипини-къацу булушка 
алайди гьам я. Гзаф зирекди я ам. Садикьни, чинерук акур нуькI хьиз, мукъаят жезва. 
Амма Гуьлназаз гада такуна амукьнач, перпилагарни туна адан гуь-гъуьниз чамарна. 
Садикьани рушахъай кьил баштанзазва, вил акьур патахъди катзава. 

— Чам! — яргъа амаз гьарайзава    Гуьлназа.— Вун    гьинизкатзава?! 
Руша акьван кьезилдиз эверзава хьи, кIвачер саки чилик хкIазвач, налугьуди, гьавадал 

къугъваз экъечIнавай жейран я — акурдан темягь фида. И гегьенш чуьлдай Садикь гьинихъ 
фирай, дидедин патав хъфидай ашкъи авач. Аялдиз ник дар хьана, ам вич вичивай 
квахьна. Легьзеда атана гар хьиз акъатай Гуьлнаэа, катра хьиз, аял яна гъилерал 
хкажна кьу-на. 

— Ахъая зун,— Садикьан гуьгьуьлар лап чIур хьана,    ру^шаз экъуьгъзава. Гуьлназа 
сеперрикай вучда кьван, къал квайггададин гафарикай адаз мадни гьяз къвезва.    Ада 
звериз-зве-риз тухвана Садикь рушар кIватI хьанвай    чкадал    эцигзава,вични адан вилик 
цуквал ацукьзава. 

— Вун зи рикIиз гьикьван кIанда...— хъуькъвериз    кIасар>гуз аялдал гьавалат хьанва. 
Садикьаз такIан кар я: 
— Квахь! Квахь! — къалзава ада. 
— Вуна са фикирни ийимир, халадин цуьк,— Садикьан амал-рикай лезет хкудзава 

руша.— Вун чIехи жедалди, за тIанурдатуна са араба какаяр кьурурда, са арабадавай 
жегьизар гьазур-да. Вун халади акI хуьда хьи, мектебдизни кваз кIула    кьунатухуз-хкида. 
Килиг, ахпа чIехи хьайила, масад    гъимир    гьа.Гаф гузв-ани на? Ягъ халадиз гъил. 

Садикьа гьил вугузвач, «какаяр тIанурда кьурурдайбур* туш» лугьуз, чIиш чIугвазва, 
гъутув вил тIушунзава. 

— Мегер чамран нер авахьдайди яни? — Гуьлназа гададиннерни михьзава. 
— Ам гъиляй ахъаймир, Садикь, ахьтин свае къекъвейтIа-ни жагъидайди туш,— 

лугьузва патав ацукьнавай маса    руша-ри. 
Ацукьай чкадилай тарпна Пенкер кIвачел къарагъна. 
— Амни кьий, адакай жедай свасни,— Гуьлназаз чанг    во-гьена гададин патав 

ацукьна.— Зун твах жуваз,    Садикь, аку-халадихъ  гьихьтин  зилфикъараяр  аватIа,— 
кьилелай шуткьу-ни хтIунна яргъи кифер гададин хуралай агъуз вегьена.  

— Къугъугъ  жуваз кIани  кьван,— гужуналди абур    Сади-кьан гъиле вугузва:  амма 
аялди, гъиле цIукI гьатайда    хьиз,кифер гьасятда ахъайзава. 

— Агь вун тахоарадиз фий! Фитнечи! — Гуьлназа    Пенкеррум гана анихъна, 



гададизни туьгьметна: 

— Килиг, фитнечийриз яб гудач! 
Рушари гададин зегьле михьиз тухвана, ийир-тийир квахь-на ам мурмур ийиз вич 

вичик рахазва. Ягъай вилни леледа ацукьна хъуьрезвай Къизтамума акьуна. Адани 
Садикьаз лурп-навил акьална. 

Тарак атун тавунани жезвач, рушари манияр ягъиз, капа-рал илигна иник еке 
межлис кутазваи эхир. Къизтамуман кьуь-лериз тамаш тавуна нивай акъвазиз хьуй? 
Ингье ам леледай эвичГзава. Рушарикай сада, зверна фена, агъа никIин юкьвал шуьмягъ 

валан сериндик ксанвай чурудиз рех янавай бригадир Бейбала халудин кьеркьеш-бапIах 
гваз хтана. Къизтамума ам карчивилел кьилел алукIна. Рушарини чарх яна майдан ачухна, 
чуьлдал «Лилли-лилижар, малла-ма-лажар» манидинни гурлу капарин ван акьалтна. «Гьасса!» 
— хьарайна Къизтамум кьуьлуьк экечIна. Налугьуди, ам кьецIи , тир, аста-аста са кIвач 
галчIурзава. Эхь, гьакъикъатдани ам W кIва чикай пара инжиклу я, ада кьецIи Серкер 
халудин кьуьл | ийизва. КIекре терсвилелди экъисна кьунвай лув хьиз хкажна-вай 
къуьнни, агъуз ийиз кIамач, гьакьван адаз кагьул тир. Амма макьамди еке таъсирзава: ам 
пIузарал алкIанвай мили хъверда цIрана куьтягь жезва. Ахпа низ чида кьуьлзавайдан кефина 
ни эцянатIа, на хиялда, агъу туькьуьнна — садлагьара адан чин пис чIур хьана. Макьамни 
рикIелай алатна, вичин а жуьруь кIвачин дабан, лап гьелек жедалди чилел гьалчиз-вах-чузва. 
Къизтамума гьа ихьтин кьуьл ийизвай, и вахтунда адан чинайни кваз халис Серкер халудин 
ухшар къведай. 

Рушари мани дегишарна, гила абуру «Агъа гьуьлел гьуьм ала» язава. Къизтамума 
майдандиз экъечГна гъилер сифте галтадна, ахпа чаранд бейкефвилелди са гьихьтин 
ятIани мани ягъиз башламишна: «Чидач-чидач лагьайла, квезни чидач лагьайла...»—вичин 
сесинин везинда аваз гъилер юзуриз ви-ли-виликди физ, кьулу-кьулухъди хквезва, 
кьуьлзава. ДатIана манидин гьа кьве цIар тикрарзава. 

Им Агъарза халудин кьуьл я. Ам кьурай якIарин кьакьан  жендек авай са хуьруьнви 
я. Уьмуьрда кьуьл авур кас туш, демериз яргъарилай тамашда. Са сеферда, гьикI 
ятIани, же-мятди адавай межлисда кьуьл авун тIалабнай. Агъарза кьуьл тийиз 
гьикьван кIевиз акъвазнайтIани, гьикьван вичик хкуьр тавун тIала)бнайтIани, жемятди 
кьулухъ чIугунач, амни вичин гафунал кIевиз акъвазна. Жемятдин гаф, гаф я! Адан 
хура ни-вай акъвазиз хьуй?! Агъарзадизни, кьуьлуьк  экечIунилай гьейри, маса чара 
амукьнач. Амма касдик хъел квай, вичиз ♦инсафсуз» икI кар кьур халкьдиз, «квез за 
чидач лагьайла, са куьникайни хабар авачир хьиз яни?» — къастунай лугьуз кIан 
хьанай жеди. Хуьруьнвийриз ада мани язавай хьиз хьанай. Адан сивяй акъатзавайди сес 
галай са чидач-чидач тир эхир, амай кьатI гьикI ятIани садазни малум туш. 

Агъарза халуди уьмуьрда авурди са кьуьл я. Амни вири-даз раиж хьанай. А вахтунда 
межлисда кап капуз ягъиз жемяг хьиз, гила и никIени рушар Къизтамумал кIевиз 
хъуьрезвай. Гьатта а'бурун арада авай гъвечIи Садикьавайни хъвер кьаз жезмач: «ти-тиъ... 
ти-тиъ...» ийиз вичин кIизридин хьтин куь-луь лацу сарар къалурзава. 

Эхирни Къизтамума вичин майдандиз экъечIун «Бочковая кьуьл» авуналди куьтягьна. 
Сивин са пад хъуьрезва, сарарикай хьиз «И-ис-сса!» сес хкудиз, такабурлу кIекре хьиз, 
кьуьлуьк экечIнавай Бажибахдин вилик фена, чиле шаламдин тIиш эця-зава, ахпа 
терсвилелди рушан чиниз тамашиз, чиляй руг акъу-диз адан вилик хкадарзава. 
Бажибахдиз маса мумкинвал амукьнач, кьулухъди кат хъувуна... Ахпа Къизтамума май-
дандин юкьвал акъвазна вичи вичиз капар ягъиз, шаддиз гьа-райзава:  «Буслим рушка, Веска, 
гьурра!» 

Садикьаз Бочков хъсандиз чидачир. Дяведин вилик квай йисара Урусатдай хуьруьз 
тарихдин тарсар гудай муаллим ата-най. Лугьуда хьи, ам хуьруьн рушал, Бесал ашукь хьана. 
Ме-хъерриз, межлисриз майдандал экъечIна, адахъ галаз кьуьл: тавур са мярекатни 
Бочкова тадачир. Гьакьван гьевес акатна-ваз вичин дуст-школадин директор Абумислимаз а 
майдандии юкьвалай гьарайдалдай: «Буслим, рушка, Веска, гьурра! Са-гул!» 
Абумислимани адаз жава'б гудай: «Сагъул, Бочков! Гьа Веска чна ваз гуда!» Ихьтин 
декьикьайра жемятди Бочвоваз кIвачел къарагъна капар ягъдай. 

Амма дяведиз фейи Бочков элкъвена хуьруьз акъат хъуву-нач, жемятдин, лагьайтIа, ам 
къе хьиз рикIел аламай. Руша-ри гвенин къизгъин вахтунда рикI аладриз, аранбир «Буслим, 
рушка, Веска, гьурра!» гьарайдай. Диде дишегьлийрин звенода кIвалахзавай Беса гьасятда кьил 
хкажда. Рушари мадни къив гудай: «Гьа Бес хала Агъадай Бочков хквезва!» Бес и зара-
фатдихъ сакIани вердиш жезвач:  пIузаррал    перишан    хъвер акьалтда, куьтIни тавуна кьил 
агъузна гвенив эгечI хъийида. Налугьуди, адаз Бочков мад гьич садрани хуьруьз акъат тийя-
дайди фадлай чизвай. 

Ингье Къизтамума кьуьлер авуна куьтягьна, килеллай кьер-кьешни хтIунна. Галат 
хьанваз, пелекай гьекь михьиз серин-дик ацукьна. Шуткьуни галудна кифер хуралай 
куьрсна, гьу-нарбашди хьиз кьару яз, шад-хурам рушари ийизвай вичин та-рифриз яб гузва. 
Адан кьве вил — кьве булах я, лацу тупIари-ни акъваз тавуна чIулав киферин ахъа 
хьанвай кьилер аста-аста хразва. 

Амма Гуьлназ мад вичин гъвечIи чамрай гафар акъудунал машгъул хьанва. Рушар 
гьикьван аял алдатмишиз чалишмиш жезвайтIани, Садикьан рикIелай диде алатзавачир. Ара-
бир "чинебадаказ булах галайнихъ вил язава. Дидени Гьабиб чеш-медал тек алама лагьай 



фикирди, муркIадин ккIалди хьиз, хцин рикIе тIал твазвай. Абур анал тек яз кьатIайла, 
гадади-лай дерин ухьт алахьдай. Суфрадихъ маса ксар галаз акурла, Садикьан рикIик гар 
акахьдай. И сеферда гададин бахтуни гъа-на, булахдал мадни инсанри ял язавай. 

Агъадай винелди шуькIуь, яргъи кIвачерал, метIериз пе-тсер янавай шавлардин кикер 
къугъваз, Бейбала халу къвезва. Ам са жуьре къекъведа. Ширерал а лайда хьиз, кIвачер 
цавай-цавай вегьеда. Лацу, гьекьедай кьалу хьанвай перемдин юкь-валай кутIуннавай яру 
пДирхиник са гъилни кутуна къекъведа. Кагьулвилелди атана рушарин кьилихъай винел 
акъвазна, яру хьанвай вилер са жизви агажна хабар кьуна:  

— Квез зи кьеркьечI акунашни, рушар? 
Рушар гьасятда кIвачел акьалтна, яшлу итим патаз атай-ла ацукьун кутугнавач, 

гьуьрмет хуьн лазим я. Гуьлназани кьеркьеш гьасятда вичин булушкадин ценерив 
чуьнуьхна. 

.— Чаз вуч чида, я Бейбала халу? — са сивяй    хьиз    жаваб гана вирида. 
— Квахьна жеди ламрахвадин мал,— Бейбала алатна фена.Вини хендедаяр квай тарак 

акъатайлани, ада аник ацукьнавайдишегьлийризни гьа и са суал гудай. Абуруни «чна 
кьеркьеш-дикай^вучда?» лугьудай ва    чпи    чпик    хъуьруьнардай:   «Чнаидан 
кьеркьешдикай вучда кьван, яраб ам гьакьван адлу шейя жал?»—кушкушда. Гьа икI 
бригадир кьеркьешдихъ къекъ-вез масаниз фидай. Кьеркьеш, лагьайтIа, рушари адав гвен 
баш-ламишай са арадлай хьиз вахкудай. 

— НикIин юкьвалай жагъайди я. Жуван бапIах ятIа аку,—хабар кьадай. 
Гьар сеферда ам вичив вахкайла, Бейбала бапIахдиз мажал-дивди и пад, а пад элкъуъриз, 

чарадан шейиниз хьиз,    килигдай. Ахпа ам гьакъикъатдани вичин кьеркьеш тирдахъ 
инан-миш яз лугьудай: 

— Аватна жеди ламрахвадин мал инал,— кьилел алукIдай. 
Бирдан дишегьлийрикай сада сес хкажна, акъатна маня ягьиз башламишна. Яргъалди 

чIугвазвай адан назик сес, ра-къинин нурарив ацIанвай бушлухра, атир гвай шагьвар хьиз 
къутъваз, кьуд латаз чкIизва. Ял язавай жемят серинрикай хкечIиз, муюалар гваз гвенал 
ахмиш жезва. Яруни-цIару бу-лушкаяр алай дишегьлияр чпин чкаяр жагъуриз, дурнаяр хьиз, 
цIиргъина акъваззава. 

Лацу тIвех квай читинин булушка алай Тейли виридалайни кIвенкIве ава. Ам Садикьаз 
яргьайни хъсан аквазва. Кьилихъ галай пIипI дуьзар хъийиз, ада виликди камар къачузва. 
Шу-мал беденни гар галукьай нацI хьиз, сес алахьиз зурзазва. Ajvt гьеле жегьил я. Мани 
язавайдини гьам я. 

Д>рнайрин цIиргъ мад физва чи хуьрелай, Цяведиз фей зи кIани яр хтанвач... 

Амай дишегьлийрини инлай-анлай ван хкажзава, Тейли-дихъ галаз сес кьазва: 

Тенбекдин ни къвезмай кисе кIвалемай, Вун садрани зи рикIелай алатдач. 

Вири кIвалахдив эгечIнава, къвердавай манини гужлу ва. Ада Садикьан рикIик 
къалабулух вутазва, ада гададиз еке таъсир ийизва. НикIин са кьиле текдиз амай аялди, нефес 
кьун-ваз, лап чIехида хьиз, дикъетдивди манидиз яб гузва. Дидедин сес вуч перишан я. 
Садикьни гъамлу жезва... Адаз акI я хьи, гуя вири дишегьлийри вичин дахдикай мани 
язава. Эхь, вири-да дяведай хтун тавунвай адан буба Сеферакай мани лугьузва.  

Гила гададин рикI незвай туькьуьл фикирни амачир: Гьа-биб Тейлидин патав гумач. 
Гьабиб гвен гуьзвайбурун цIарцIин виридалайни эхирда галтад жезва. Мегер ада'вай 
Тейлидихъ галаз ялунар ийиз жедани?! Тейли звеновод, кIвенкIвечи я. Са-дикьани вичин 
дидедал дамахзава. 

Исятда ам хуьруьз рекье гьатда. Ахпа чпин кIвалин юкь-вал акъвазна, фронтдиз тухуз 
са шумуд югъ вилик кумаз ими Аслана чIугур бубадин суьретдиз тамашда. А вахтунда 
Сефе-ра душмандихъ галаз женг чIугвазвай. Аслан имидини адан шикил гимнастерка алаз 
чГугунай. Суьретдай Сефер са жуьре чинебадаказ хъуьрезва. Гуя хъвер пIузаррин кIвенкIвел 
рекIв-рекIвна туьхуьнзава, гуя ам ада къалин    спелрик    чуьнухьиз  чалимишвалзава. 
Садикь вьилдн кIвале яргьалди бубадин къа-матдиз тамашдай. 

Амма гьеле гада чуьлда ама. Дишегьлийрини адан    дахди-кай мани язама: 

Дурнайрик цIиргь мад физва чи хуьрелай, Дяведиэ фей зи кIани яр хтанвач... 

III 

Бейхабардиз галукьай ифей ванцм Садикьан фикирар чу-жIурна. Налугьуди, са ни ятIани 
и береда адавай виридалайни «багьа легьзе-аявал къакъудна, ам вилер хкажна хъел кваз бу-
лахдин кьилел килигна. Анал, кьецIида хьиз пад гана, са гъил-ни эчIез яна, къуьнерихъ 
пенжек вегьенвай Мамед акъвазна-вай. Садикьан вилер вичин вилера акьурла, хуьруьн 
Советдин председателди къулайсузвал гьиссна, на хиялда, кутуг тавур келима сивяй 



акъатна, утанмиш я — са къуьн хъутхъурна, пенжек дуьзарзавайдан амаларна. 
— Вуна  кIвалахни башламишнава  ман? — уьгьуь  яна хьизхабар кьуна. 
Садикьан гуьгьуьлар хана, наразивилелди пIузарар кIудна, тажуб яз бурма кьил галтадна. 

Ахпа са арадилай хьиз нефес акъадарна, жаваб гана: 
— Аквазва хьи ваз... 
Мамедаз мад суьгьбет давамардай гаф жагъизвач, гьа акъ вазнавай са чкадал камар 

къачуз, аста-аста вич эчIягьзава, яргъи, кьурай беден гагь са, гагьни маса патахъ алгъуриз 
акъ-вазнава. Мамедаз рахун тавуна кьарай къвезвач: кIуфал гъил эдигиз уьгуь язава — 
кIвалахзавайдаз вич патав гумайдакай мад сеферда хабар гузва. 

— Баркалла. 
Мамеда гьикьван уьгьуь ягъайтIани, арадал атай са затIни хьанач. Садикь гьеле вичин 

фикиррин таъсирдик кумай, адаз Мамедан гафар къавалай физвай ветIрен луварин 
ванцяйни туш. 

Садикьан гьекь алахьзавай далуди рекIврекIвзава. каца хкажиз чиле эцядайлани 
къуьнин кьилерал яцIу дамарар, ял гьатзавай тупар хьиз, дакIваг мад эхлекь хъийизва. Каца 
ак! чилиз язава хьи, гьатта Мамеда вичин кIвачерик чIур гьик! зурзазватIа гьам хъсандиз 
гьиссзава. 

Хуьруьн Советдин председателдиз Садикьа накьвадин къая-бар алудзавайвал пара 
бегенмиш я. 

— Зирекдиз  кIвалахзава  вуна,— тарифзава ада.— Вуна  маса фикир ийимир, зегьметдал 
рикI алай инсанар заз пара хунт я,— Мамеда капашдалди пел тIушунна, аквадай гьалда, 
келле-да артух жезвай тIалди, токди хьиз, звер ягьиз вичикай хабар гузвай. 
Садикьа рикIивай кIвалахзавай, вири къуватдалди каца чи-лиз ягъиз, Мамедан кьил 

«гуп», «гуп» ванцив ацIурзава. 
Советдин исполкомдин председателдин гуьгьуьлар къверда-вай цуру жезва. ГьикI цуру 

жедач кьван, и Садикь лугьудай-даз адахъ галаз са гаф-чIални ийиз кIан туш. Келледа 
тIални гьар са декьикьада артух жезва, ракъинин хци нурарини терс-вилелди чIар аламачир 
адан кьилин кIукI кутуна терсвилелди язава. Атайвал хъфизни кIан я... амма и рагъ 
ацалтнавай бая-бан къацу чуьл акурла, сугъулни жезва, кагьулни. Ихьтин чка-дай гьиниз 
фин?! Мамеда, карчивилелди пенжекдин ценер гал-тадна, хабар кьуна: 

Ваз справка герек яни? Лазим аватIа, завай ваз гьихьтин справка хьайитIани гуз жеда. 
Садикьан япарихъ Мамедан ван чиликай хьиз галукьзава. Ам иниз атуникди рикIе 

гьатай туькьуьлвили гьакI ятIани мад сеферда адан фикирдиз д ид един эхиримжи гафар 
хкана: «Вун... Вун гъвечIи тир... Зунни, вунни Гьабиб халу... Чи булах рикIел аламани?» Анжах 
гила а сес бейнида, гъазаб хьиз, Садикьан сабурлувал квадариз эвез жезвай. Налугьуди, 
келледа гьатна-вайди эхиримжи нефесда бамиш жезвай дидедин ван ваъ, са ни ятIани 
ийизвай чIулав къаргъиш тир. Гьар сеферда фейи уьмуьр рикIел хкидайла, зигьиндиз 
бейхабардиз гьахьзавай Гьабиб лугьудай гафунини, чIуру хабарди хьиз, мефтI ичIи 
ийизв„а, къайи къув язава. Гуя Гьабиб такIан хьунин гьисс, гьатта аял чIавай хтана, 
ажугъдиз элкъвена, Садикьан руьгь-диз гьахьнава. Гьар сеферда и касдин тIварцIи вичин 
экуь рикIел хкунар хци чукIулди хьиз кьатIайла, Садикьак къал акатзава: «Гьабиб... 
Гьабиб!.. Ина вуч Гьабиб хьана!..» — вичин зигьиндихъ ихтибар амачиз хъилелди 
фикирдай гьарайза-ва ада. Ажугъдин къизмишвилив анДанвай чинай гьекьедин маргъвар 
физ, вири вичин къуват кIватIна инсафсузвилелди каца чилиз сухна. 

Швачел акъвазиз касдиз юргъун хьана. Мамедахъ ракъини ифирнавай вичин яхун 
юрфарни эхдай такьат амач, гьакьван абур агьур я. Мад икI гьикьван акъвазин, ам кисна 
хьиз цук-вал ацукьна, сивни са жизви ахъайна заландиз нефес къачуз башлаыишна. И зегьем 
югъ гьикI акъудин?! Касдиз машгъу-лат жагъанач — вичин вилик квай къацу векьин 
кьал ялна атIана, ам тупIара алчудриз агъуз-виниз катзавай кацадиз та-машзава. Мамедаз 
Садикьан чIуру сумрадилай кацадин рекIв-рекIв гузвай мурцаз килигун архайинвал я. 

— Гьихьтин справка хьайитIани гуда. Эгер ваз чир хьайитIаггьа и булах эцигиз ихтияр 
гузвай справкани    кхьида,— вичшгкIвалах чизвай Мамеда гъиле авай кьал    секиндиз    
Садикьаз;юзурзава. 

Садикьаз Мамедан оправкаяр аквазвани мегер, гьич кIва-лахдикайни саки фикир тийиз, 
дерин хиялри тухванваз, ада чил эгъуьнзава ва зигьинда ара-ара пайда жезвай Гьабибан 
тIварцIи арадал гъизвай рикI туькьуьлардай гьиссиникай ча-лишмишвилелди веревирдер 
ийюзша. А гьиссини хъел гъизвайг хьиз, адан рикIе са гьихьтин ятIани шаклувални 
твазвай. 

Садикьаз вич мад аял яз аквазва... Нисинин вахт я. Мад никIелай рушарин шад сесерин 
ванер алахьзава. Гада чанта юзуриз-юзуриз никIяй тIуз физва, дидедиз фу-яд тухузва. Тей-
лини, гьа виликрай хьиз, Чешмедал ацукьнава. Гьабибни гъвер-ши тара къуьн акIурна 
акъвазнава. Гад агудна куьтягьзава, гвенар амач. НикIера аквазвайди анжах са сам я. 
Жемятди эхиримжи цуьлер ратIарал хутахзава. Тейлидини Гьабиба абур дашмишзавай 
арабайриз акьягъиз санал кЬвалахзава. 

Чешмедал къвезвай хциз килигна Тейлиди хъверна. Гьа-биб дутъри кас я. Амни 
умундиз хъуьрезва, чIарарикай са гъи-лелди самар хкудиз-хкудиз гададиз мукьва жезва. 

— Саламалейкум,   игит! — лагьана,   атана    гададин     виликцуквал ацукьна. 
Игитди жаваб ганач. Эхь, Гьабиб дугъри кас я, аялдин гъил кьуна, гьа вичин жуьреда 

заландиз нефес къачуз милиз-милиз хъуьрезва. Садикьахъни, якъин, адан куьк, еке хурун ван 



га-лукьзава. 
Гадади адан патай ихьтин кар гуьзлемишнавачир. Сифте ам серсер хьана, ахпа ада 

Гьабибан гъиляй вичин гъил ачу-хиз чалишмишвална. Гьабибан ифенвай яцIу тупIар 
векъи я. afiyp аялдин гъилин шуькIуь кфилдал алкIанва. Гададивай адал тIем гъиз хьанач. 
Эхирни гъвечIи гъутар теспача акатнавай ри-кIи зирингдиз гатазвай хурув игисна кьуна. 

Тейли, гьа виликдай хьиз, кIвачер къайи яд алахьзавай ла-та туна ацукьнава. Са гьиниз 
ятIани яргъаз тамашзава, налу-гьуди, патав гвай хцикайни Гьабибакай эсиллагь хабар авач. 
Пичинай анжах акъуднавай, яр чкIанвай тIунутIра хьиз, хъуь-туьл лекъвер гьатнавай адан 
хъуькъверилай гьекьедин михьи стIалар цДуьтхуьнзава. И легьзе Тейлидиз ширин тир, ада 
эр-зиман хиялар синагъламишзавай. Ингье-ингье экуь мурад кьи-лиз акъатда. Ам умудлу я. 
Адан пIузаррал сирлу хъвер ал-кIанва. 

Садикьан сумра чIуру я. Кьил виниз хъжезмач, гуя хци ку-лакди беден михьиз табагънава: 
беденда фул гьатнавайди хьиз, ам кIвачелай кьилелди зурзазва, хурудив игисна кьунвай 
гъвечIи гъутарни кваз чеб чпив туьнтвилелди гуьцI жезва. Садикь-зш, ихтиярда амачиз, чеб 
чпивай туьнтвилелди гуьцI жезвай зичин гъутариз тамашзава. 

Гьабибаз аялдин гьал кьатIуз кIан туш, касдиз акI я хьи, чинеба гьазурай и савкьватди 
гададин рикIелай вири бейкеф-вилер алудда. Вири дугъривилер туна, уьмуьрда сифте яз ада 
вичин ният кьилиз акъудиз кIевелай жуьрэтнай. 

— Ма,  къачу,  хва,— Гьабибан  сив  япарихъ фенва,— дуьзе-иа хъверзава, икьван гагьда 
далудихъ чуьнуьхнавай шаламараникай хкудна гададиз къалурзава. 

Садикь абуруз тамашзавач. 
— Къачу,  хва,  къачу,— хъуьтуьл  сесиналди  тавакъу  ийиз-ва ада.— Регъуь жемир, 

къачу. За ваз мад хцун хъийида. 
Аялдикай къван хьанва, ам и азарлудаказ нефес къачуз-зай ацIай якIарин итимдин 

гъавурда акьазвач. ИкI цуквал акъ-вазун Гьабибазни гзаф четин я, гьава бес жезвач, хуру 
ванза-ва. Ада тикрарзавай «къачу, хва» гафари, лагьайтIа, Садикьмадни кIвачелай кьилелди 
кьурурзава. __̂  

— Къачу... къачу... 
Мад аялдихъ галаз гьи чIалал рахан, сакIани ам гъавурда гьатзавач. Гила Гьабиб вич 

серсер хьана, гила адан хъверни личIи тир. Амма ниятдилай кьулухъ чIугваз хъжезмачир. 
Гьа-биба гададин кьуьнт хкажна, эхирни шаламар аник кутуна. Амма Садикьан гъил 
къуват кумачиз буш тир, шаламар чеб чпиз чилел аватна. Гьабибан дакIун квай хьтин 
элкъвей чиниз, лапIаш вегьейди хьиз, яр чкIана. Ада къулайсузвал гьиссна, адаз 
утанмишни я. ЯтIани са жуьре хъверзава. Чилелай шала-j«ap вахчуна абур гила 
мукьуфдивди аялдин хурудив игисна-вай гъутарикай винелди кутуна. Гьабибаз шаламар 
мад аватиз кичIе я, ам гададал вилер алаз са бубат кьулухъ хьана. Легь-зеда адан рикI 
къана, ада шаламрикай фикир хъувунач. Гила адаз абур аватнайтIани са гафар тир. Бахт 
гъиляй акъатайди хьиз, ам перт хьана гьакI амукьнавай. 

Шаламар лап тазабур тир. Чпин тIишерни акьван иердиз винелди элкъвенва хьи, гьатта, 
чан алайбурухъ хьиз, абурухъ талаз рахаз кIан жезва. Ни вуч кIантIани чпиз лугьурай, ам-
ма Гьабиб шаламар илигдай халисан устIар я. Садикьан кIва-"черни кьецIила ава, самара 
къекъведай кьван, цагъамрини чух-вана, адан тупIарал хирер хьанва... 

Им шумуд югъ я, Муса буба хтулдиз шаламар илигдай ли-дин суракьда аваз. Ам 
санайни жагъизвач. Къе-пака хам гъиз бубади къунши хуьруьз фида лугьузвай. Низ чида адаз 
ам анай гьатдани, гьатдачни. Хам къачуртIани, ам цик гьялдалди гьикь-ван вахтар фида, икI 
хьайила, Садикьан кIвачел мус жеда?.. 

ЯтIани, гададиз ГьаIбибан гъилелай шаламар кьабулдай ашкъи авач, адаз абур мад 
сеферда чилел аватна кIанзава. Амма зурзун квай гъилер хурудивай къакъудиз жезвач, 
гуя къазун-навай перемдик, гъутарик ккIанва — я шаламарни аватзавач. Гададин метIерни 
кваз буш хьана зурзазва, амма шаламар аватзавач. Садикьан фикирдиз акси яз, гъвечГи 
гъутари а|бур кьа-гьурдив ацIанвай хурудив мадни чуькьуьзва. Садикьаз шез-кIанзава, 
ятIани накъвар аватзавач. 
Гьабибан хуру биши ванна дерин нефес акъадарна. МетIе гъил акIурна, ам агъурдиз 

къарагъна. Икьван гагьда кисна ацукьнавай Тейлидини перишандиз кушкушна: 
— Ша зи патав, ша, хва,— пIузарарни са уьтери кирсдиз-фена перишандиз хъверзава. 
Садикьа дидедин ван атайнихъди фагьумдал алачиз тади авуна, фена адан къвалав 

ацукьна. Гьекь хьанвай бурма цIве-лекай винелди дидеди къайи гъил кутурла, адан рикIин 
буш-вал алатна. 

Заз Муса бубадини шаламар цвадайвал я. Дах дяведай: хтанвайтIа, ада мадни иербур 
илигдай. Яни, диде? — кIуфал кIвенкIна кьагьур кваз чинеба хьиз рахазва ам. 

Тейлидивай хциз килигиз хьанач — вилериз нагъв хъиткьин-навай. Жавабдин чкадал ада 
гьакI кьил эляна. 

Садикьаз буба фронтда телеф хьанвайдакай я дидеди, я Муса бубади лагьаначир. Амма 
дяве куьтягь хьанвайди хъсандиз чизвай. А кжъуз хуьруьн майдандални аялдин дахдикай 
ма-нияр лагьанай... 

IV 



Садикьан кисуни Мамед къапарай акъудзава. «Акуьлдиа кьери къанмаз,— вич иниз 
атунин метлебдин гъавурда акьан тийизвай Садикьакай фикирзава ада.— Ваъ, икI 
айгьамралдк идахъ галаз рахун вижесуз я». 

— Бесрай ман къе кIвалахайди!.. Ял ягъун авачни?    Вунапакамаз фу кьванни тIуьрди 
яни? 

КГвалахзавайдан бейнида гьелелиг вичин аял чIаван мани-дин ван амазмай. А вахтар 
алатна фена. Къе гъиле гьатдай затI-ни авач. Гьайифди кузвай адан рикIи перишандиз 
кушкушза-ва: «Эхь, абуру дахдикайни мани язавай...» 

Мамедавай эх хъжезмач, ам дарискъал хьанва: 
— Яда, вуч туькьуьл рикI авай кас я вун,— ванциз са    бу-бат векъивал гана ада, белки, 

гила кьванни Садикьаз ван жен.—Патав  атанвай  инсандин гъавурда  акьуна  кIандачни?!  
ВавзатI-матI гвачни, са вишериз ядачни? 

Садикьан къалин, чIулав рацIамар къуткьунна, ам ядай жунгав хьиз Мамедаз килигна: 
— Вун инай квахьдани-квахьдачни?!  Я ламрахва,  мад завкIвалах кьванни ийиз тура 

ман! 
Ваъ, Мамеда вичиз вилерай вил экъисна икI себ гун садра-ли гуьзлемишнавачир. 

Садикьан себ галукьайла, ам гьатта хъуткьунни авунай. Ихьтин дуьшуын Советдин 
председателдин уьмуьрда садрани хьайиди туш эхир. 

«Гила ида михьиз къелетна»,— Мамедаз кIамаз хьана. Ада Садикьалай терс-терс вил 
аладарна. Амма туьнтвалнач, хъел, цувкIуьн хьиз, виняйгъуз тувкьуьнна, рахана: 

— Яб це садра, ваз хъел вучиз къвезва кьван?!    Зун    инизчIуру ният аваз атанвач хьи, 
зун ви патав, инсандин патав хьиз,атанва. Белки, ваз куьмек герек ятIа. Кантурда вуч 
хьанатIани 
— ам зи рикIелни аламач. Амма вуна, папа хьиз, сив ахъайнаэкъуьгъунарзава.  Кутугай 
кIвалахар туш. Зун вав рахай югъкьий! — садлагьана хъилелди куьтягьна Мамеда. 

Садикьни хъел кваз лап Мамедан вилериз тамашзава: 
— Вунни кьий, на гудай куьмекни! Куьмек    тIалабиз    пудюгъ за ви каIбинетдин 

ракIарал акъудна! Ваз ламрахва гьикIлугьудач кьван? Гила заз куьмек гуз атанва    ман — 
алагънарийизвани?! Садра инай атайвал квахьа, ламрахва, лам!    Пия-ниска! 

«Ваъ, идан кьил кьуна виже къведач!»—кьатIана Мамеда. Туьтериз акI кьур акъатна, 
гьатта мезни ягъуриз хъижез амукь-нач. КIута вегьейди хьиз, кьилени тIалдин хци звер 
къекъвена. Ихьтин я чIехиди, я гъвечIиди тийижир касдихъ галаз кьил кьун гьикI хьанай?! 
Мамед ажугъди кузва. Гьатта нерин кIвен-кIвез янавай гьекьедин цIверекIарни кваз 
кьурана, аяз галу-кьай хьиз, аниз лацу цак акъатна. Кантурда авайла адаз лазим гафар 
жагъидай, ана абур чеб чпелай мецел къведай. Ина, и гегьенш чуьлда, чизвайбурни 
рикIелай алатзава. Мамед садлагьана кIвачел акьалтна, пенжекдин ценер галтадна, чешме-
дин кьилелай инихъни-анихъни къекъвез хъурцада гьатна. Ах-па гьайбатлувилелди яргъи, 
яхун тIуб юзурна, Садикьаз кIеве-лай тагькимарна: 

— За ваз чирда! За вав и вири крарин патахъай жаваб гузтада! Эдебсуз!.. И булах,— 
тIуб туькIуьрна чешме къалурзава, 
— за гьа ви бурма кукIваз къалумарда. Зи ихтияр авачиз, вуна ам гьикI эцигдатIа, зун ваз 
килигда! 

Мамедавай мад инал акъвазиз жезмачир. Гарданда авай галстукдин тIвал агъуз ялна, 
уьгьуь яна, хъалчахралди пад ягъиз, ада и рагъ алцифнавай къацу чуьлдай тIуз хуьр галай-
нихъди кам кяна. 

«За идак са бубат    инсанвал    кватIа    лагьана    фикирнай. 
Ягьилмишвал я. КицIин веледдиз гьич салам гун нубат авай-ди туш. Къецяй килигайла, 
вижевай итим хьиз аквада: шегьер-дай хтанвай къуллугъчи, савадлу кас я. Гьич тахьайтIа кьве 
хъуьтуьл суьгьбет ийиз, рикI аладриз, са вишериз ягъда — фи-ки|)I(II, иниз атун хьана. Лап вак 
р хьи».— Садикьан ягьсузви-л« рикI чIулаврай Мамеда рехъди веревирдарзаваи. 
Мири и крар адаз туькьуьл я. И рагъ аку, амни атана   адан 
■|Iй|| фсмвай кукIваз тамашиз цавун тагъда акъвазнава, келле- 
I нфин твазва. ГьакIни азаб чIугвазвай Мамедан    кьиле    ве- 
>ц|й гьар са камунихъ галаз тIал артух жезва, гуя шейтIан-/III цI»олерал кIевиз тупIар илиснава. 
Кьиле, чIижрен куь-п Маш, буш ван, звал гьатзава. Ам гьакъикъатдани тIа жез 
нишншшай. 

MiiMivui нлчии бедендин усалвал гьиссна, вичин сагъламви-juiHrifi фикирна, язух атана, 
гьайиф чIугуна: «Пакамалай тIуьр лцтIми ппач. Йифни яд хъваз акъатна. Экуьнахъ хъвайиди 
са ИГТИКЙИ цуру нек я,— легьзеда адан рикI къана, хиялар вири жьурйии, къилябулух 
акатнаваз дерин нефес акъадарна: — ИкI аун |*IЧ(ЫIДПЧIШ?I* Мад адаз са куьникайни 
фикирдай жуьрэт амуш.нпч. 

Никь Мамедавай нехирбан Назаралидихъ галаз Чирагъ-(бу-лахдил хъун хьана. Касдиз къав 
кIевирун латал шифер кIан-завай. Са кесиб итим я, къуй касди авурай вичин дерди — Ма-
медани адаз лазим тир вири шейэр кхьена. ГьакI акваз Наза -рали жумарт инсан хьана. 
Вижевай тIуьн-хъунни, кьве кьатIни (гъана гьа Чирагъ-

!
булахдин кьилел эцигна. Мад вуч 

кIанда кьван? Мамеда.тухдалди эрекь хъвана, вич лап цуру жедалди къацу чIурал ксана — 
адаз къайгъу авач, вердиш я. Ам ксун тавур валан кIан и мулкара бажагьат ама. 

Амма тсъе сивер туькьуьл я. ЦуькIуьнни шкьакь хьиз юкьи яз туьтерал алкIизва. Мамеда 
ам агъу хьиз са гужуналди туь-кьуьнзава. Адан еришарни къвердавай яваш жезва. Цихъни 



къаних я. Сиверай кьур акъатзава. +ИкI рекьинни мумкин я», — фикирзава ада. Гьеле 
хуьр аквадай пелелни акъатнавач...  

Мамед акъваз хьана... 

ПУД ЛАГЬАЙ КЬИЛ 

Садикьни икрагь хьанвай. Сифте ада ифена цIай акъатзавай чин чуьхвена, ахла гьекь 
алахьзавай далудизни, хурузни са шу-муд капаш яд яна. Дарих я. Атирлу, кьезил шагьвар 
къарагъ-завай чуьлдилай вил аладарна. Ангье, атIа зурба хъархъун тарак рушар кIватI 
жезвайди тир. Къизтамумани гьаник кьуьлер-дай. Чуьллерин генгвили адан рикIе 
ферикъатвал туна. Гуя са вуч ятIани рикIел хтана, са квек ятIани вил хкIуна, адаз хъсан-диз 
тамашун патал кам къачуна булахдин кьилел хкаж хьа-на. Эхь, гила никIин юкьвал, ачух 
тIулал алай хъархъун тар^ капаллайди хьиз аквазва. 

Налугьуди, касдивай хатадай са тахсир хьана, лГузаррал чинебан мили хъвер къугъвазва. 
Утанмиш я, вичи кьил галтад-зава, гуя адаз хъархъун таракай аялвилин дуьзенан са фикир 
жагъанай. Эхь, гьа гвенар гуьзвай азгар вахтунда патал хуь-ряй Гуьлназак лишан кутаз 
атанай. Гуьлназа жаваб тагана ил-чияр элкъуьрнай. Мад цIийи хабар тушни, и кардикай 
хуьре вирида гзаф суьгьбетар ийизвай. Амма, анжах са Садикьалай гъейри, Гуьлназа илчияр 
вучиз элкъуьрна гьакI рахкурнатIа садазни малум тушир. Эхь, анжах са Садикьаз чизвай. 
Ам чIе-хи хьунал вил алаз са араба какаяр кьурурзавай руш масадаз гьикI гьуьлуьз фирай 
кьван?! Виликрай Гуьлназан гафар ри-кIив кьадарчиртIа, гила, атай илчияр элкъуьрайла, 
Садикьан кьили ваннай. Дидедини туьнбуьгьдай эхир: «Гуьлназ гъуь-луьзни тефена вал 
вил алаз акъвазнава, амма вавай агъа чIу-равай данани бегьем хкиз жезвач». 

Гьа йикъалай инихъ Садикьа мад вич рушарин вилоризни къалурначир. ГьикI къалурда 
кьван, адал ашукь хьанвай ру-шан ашкъидикай виридаз раиж хьанва. Къизтамуман 
кьуьле-ризни ам, са кьадар яргъа авай хъархъун тараз акьахна, гьанай килигзавай. А 
вахтунда Садикьа Гуьлназакай вучдай? Гила ам чинеба хьиз хъуьрезва, налугьуди, вичин а 
чIазан ахмакьвал са низ ятIани акваз кичIе тир. 

Садикьак гьевес акатна: адаз, аялдиз хьиз, и чуьлда къекъ-вез кIан я. Хиялрик квай ам 
фена дагьардин кьилел акъвазна, ахпа чуьлдин къерех тирвал синелай тIуз яваш-яваш кам 
кяна, кIамун гуьзел мензерайрилай, агъа кIаняй авахьзавай вадIа-лай вил аладарзава. 
Ангье чарчар каф кьилеллаз яд кьве чар-хун арада авай дегьнедиз гадар жезва. Алахьай, 
гуьлуьшан йикъара ина яргъи руша и чархалай а чархал муьгъ ядай. Аял вахтунда ам и 
чархарикай садал ацукьна адаз яргъалди тамаш-дай. 

Садикь аста-аста къекъвезва. Гьикьван яргъаз фейитIа, гьакьван адан рикIиз хуш 
жезва. Ингье, гила вацIни аквазмач, ам тамун ценерик акатнава. Инлай агъа кIамуз, вацДуз 
эвич!-дай гуьтIуь рехъ авайди тир. Анай гвенар гуьзвай рушар чими хьайила тамун далдайрик 
чуьхуьнагар ийиз фидай. Садикьан рикIел и карни алама. 

Эхь, адаз сейр ийиз хуш я, бейнидани фадлай алатна фен-вай уьмуьрдал чим акьалтиз, 
чан хквезва. РикIел хкунри тавлимишнавай и касдиз там куьтягь хьана, вацIу юкь 
атIанвай дугу и башламиш жезвай чкадал гьикI акъатнатIани чирни хьа-Ицч. Агъадай фирягь 
дугун къацу мажгур хьиз аквазва, адан кжьвай авахьзавай цIарцIар гузвай вацIук 
зирингвал кумач, паи алачиз секиндиз гьерекатзава. 

Садикьаз и кьакьан синелай агъада, кIам куьтягь жезвай гуьнедин хурал, юргъара 
гьатнавай харапIаяр аквазва. Адаз «нал регьв алаз чидай. Ана уьмуьр фадлай къанва, 
вацIун гур-лу ванцик регъуьн кьетIкьетIрин сес акахьзамач, тIулаз таза гъуьруьн атирни 
чкIизмач. Паркьулрин юкьва гьатнавай ха-раиГайрал булдиз вергер экъечIнава. Садикьан 
еришар мадни нnuin хьани, касдиз саки къекъвез кIамач, гуя са квекай ятIа-ми къурху ава. 
Мукъаятвалзава. Ам акъваз хьана. 

Са мус ятIани и регъве хуьруьн жемятдин раж жедай. Ну-Яит атайла, Садикьани вичин 
дидедихъ галаз ана тIимил йикъар-Пифнр икъудиач. Гад кIватIайдалай кьулухъ, зулуз 
гьафтейрал-дн рвгън»» хьун кпяП я?! И вацIни аламатдин вацI я. Садикьа • я ryrvrlyi. чка 
жнгьурна кулар вегьена вацIун сив кьадай. Иифди дидеднн махарихъ яб акалдай, регъуьн 
кьетIкьетIрин нинцик архайиндиз кусудай. Экуьнахъ фад къарагъна вичи кьур бандунал 
чукурдай. ВацIув лап къиямат жедай, банд тир-инл чIуру ичеривни чуьхверрив, шуьмягъривни 
кIерецрив ацIу-дий эхир, лап чрана шуьре кIвахьзавай атирлу емишрив. Кье-анл лепейрал 
кIерецрин хвехвер-букIушар къугъваз жедай. Са-дикьи абур кIватIна жйбинарни ацIурна, 
чантадизни вегьедай. Лин хкотрикни ихьтин вацI жеч: кIерецар хунни авурла, хъи-риирнн 
нлуднп, мп лагьана, михьи хвехвер гьана гузва. Мягь-тмм и Спдикь и иицХал. Дм дингерикай 
хкатай ханвай кIерецар Ki.naiicpiixb галукьиз вацIу хъирейрикай гьикI михьзаватIа яр-ГI.нлди 
тамашдай. *Хвехвер акъуддайла, вири кIерецар гъана И нпцIуц вегьин нубат я,— 
фикирдай.— Яраб хуьруьнбуруз и кир чизвач жал?! Са герен са шешел экъетIна эцигда. 
Жува фе-иц бандунай хвехвер кIватI хъия». Берекат кIватIзавай Садикь дорин хиялрик 
акатдай: «Яраб,— лугь^дай ада вичи вичикди, — и вац!у икьван кIерецар, емишар гьар 
юкъуз гьинай гъиз-ватIа?» Гадади вичиз кьуьдди недай девлет гьазурдай. Тейли-дини хва 



школадай хкведалди ада кIватIай хвехверикай атирлу цикЬ-н чрадай. Садикьаз мад регъвяй 
кIвализ хъфиз кIамукьда-чир. 

Амма кIама авай и регъвени гьамиша сад хьиз жеч эхир. Хийирни шийир стхани вах я, 
абур сад садан гуьгъуьнал ала, лугьуда. Садикьазни уьмуьрдин зидвилер и регъве гьеле 
аялза-мй.I акунай. 

И сеферда Тейлидал раж лап зулун эхиррай гьалтна. Сади- 
кьан рикIелай а йис алатзавач, а йисуз кьуьдни адетдиндалай фад алукьнай. Вични тежер 
кьадар кIеви кьуьд. 

Сифте хуьруьхъай хейлин яргъа, вине авай чуплах там ми-чIи цифеди кьунай, ахпа чиг 
къваз башламишна. Къайи, мише-къат чиг, ахпани — цур. Югъ нисинилай алатнамаз 
пенжердихт* атана мичГивал акъвазна. Школадай хтай Садикьан рикIиз кьарай атанач, 
авай кьуд хпезни са кализ векьер кутуна, ада кIвалер-къар къунши Назлу бадедал 
тапшурмишна, ктабар авай чантани къачуна регъуьз дидедин патав тади авуна. Аниз ага-
кьайла, гададиз диде акунач, регъвни акъвазнавай, адахъ яд галамачир. Садикьан рикI 
да!бандиз аватна. Яраб вуч хьанатIа? Икьван къурху адак садрани акатайди туш. Регъвяй туп 
хьиз къецел акъатай Садикьай гьарай акъатна;  

— Ди-и-де-е! 
— Гьай-гьай! — чиликай хьиз жаваб гайи ван галукьна гада дихъ. 
Адалай еке ухьт алахьна, гьикьван адан рикIиз регьят хьа-най, гьатта вичин хурудал 

гъилни эцигна./Дидедин сесини ам гьакьван секинарнай. 
— Зун ина ава, хва. Исятда хкведа. 
Диде регъуьн кIаник квайди кьатIай гадади анихъди чукур-на. Булушкадикай, яд 

кIвахьзавай ценерни хкажна кьуна, ден-герин аскIан тIеквендикай Тейли хкечIзава. Къайи ци 
яру авун-вай кьенДил кIвачер мукъаятдаказ вапДун кIане авай вили къва-нера акIурна, ада 
футкьумариз са шейинизни ялзава. 

— Э-э! И пухча ина гьикI гьатна? — инжиклу хьанваз рахаз-ва кьилеллай шуткьуни 
далудал аватна, оа Klapac кулни гваээхирни ам кьерез экъечIзава. 

— За  ваз  исятда куьмекда, диде,— Садикьан ванцик гьелвзурзун кумай. Ада 
теопачавилелди кIвачеллай шаламар хтIуниачалишмишвална. 

— Ваъ, я чан хва. Вуна вучда? — секинарзава Тейлиди хва.— Им вацIу гъанвай са кул 
я, пДапурра акIана, регъв элкъвез-мачир. ЧIутхвардай ам гьикI атанатIа чидач. Ингье за 
куьтягь-зава,— кул галчIуриз-галчIуриз  ам  кьерез экъечГна. Хциз  бе-гьем хъверни 
багъишиз алакьнач, са жизви юзай вили хьанвайпIузарин гьерекат, рангадин гъални 
кумачир чина къана, акъ-ваз хьана. 

— Жув регъуьз хъвач,— атIуз-атIуз    рахазва    Тейли.— За,звериз-звериз фена, вининай 
регъуьхъ яд агалдар хъийида. 

— Зунни къведа.— Садикь Тейлидин гъилик ккIана.Дидедин гъил акьван къанвай хьи, 
кьеженвай адан тулIар, 

кап гададиз чан алачир хъуьтуьл са ажайиб затI хьиз тир. Аял-ди а тупIарин назиквал, 
туьмер гьисснач. 

— Ваъ, я чан хва-а,— сес чIугвазва Тейлиди,— зун    исятда 
лкиодайди я, гьич декьикьани жедайди туш. Жува регьве хъсан j |lnй тур, диде михьиз 
кьеженва, яд кIвахьзава. Пис мекьизва ami. 

Тейли лапаткани къачуна бандунал фена, Садикьни регьуьз Хтпна. Аквадай гьалда, Тейли 
фадлай кIвалахрал машгъул тир. Klapacap кана куьтягь хьанвай муртIа амайди 
руьхъведикай иур гузвай са шумуд цIукI тир. Гадади къапудал гьазурнавай чхайрикай са 
къужах гваз хтана, цIай хъийиз башламишна. Са шумуд декьикьадилай къула ахьтин цIай 
гьатна хьи, цавуз-ни физвай адан яруни вили мурцари баянар гуз кIвалин са пай иурлу авуна, 
чIиш алахьиз кузвай чхайрини тIекьрекь-пIекь-рекьар ийиз ванер акъудзава. Садикьаз 
ихьтин цIукай гьяз къпозва. Ад аз акI тир хьи, регьве гьамиша гурлу цIай хьун лазим я. 
ТахьайтIа кьетIкьетIрин ванцикай, дидеди ахъайзавай хкетрикай гададиз са артух хуш 
къведачир. Абурухъ цIун ну-рарни, кузвай кIарасрин чIишдин ванни, вили тав квай лепе 
гуя катзавай мурцарин рахунни хьайила, рикIе ферикъат жеда. Полонии курум курум гьекь 
акъатна, чразвай цикIендал вил алая, мнхарлхъ яб акалин. Къуй регъв фад-фад элкъуьй, 
кIвал таза гъуьруьн атирдив ацIурай. 

Ингье гила регъвни элкъвена. Аквадай гьалда, Тейлиди яд пгалдарна куьтягьнавай. 
Садикьа мукьвал-мукьвал къапудал чамардай, къулан гур-магъдиз вил ядай, эгер анай 

гьавадиз цДелхемар чкIиз хьайитIа, ам вичин кIвалахдилайни рази яз амукьдай, вич халис 
регъве авайди гьиссдай. Къула цIай гьикьван гурлуз кузвайтIани, га-дадивай къецел фена 
гилани гурмагъдиз вил ягъ тавуна акъва-аил хьпнач. Охь, гурмагъдай мичIи цифедиз, нянин 
цавуз цIел-хомрн лув гузва. Садикьа абур гьисабиз чалишмишвалзава, Икь-ван санбар санлай 
нивай гьисабиз хьуй, чебни гьасятда туьхуьн-заваз хьайила? Садикьа абуруз гьакI 
хъверзава. И легьзеда цIай фена ифенвай хъуькъверихъ галукьзавай къайи, ламу ци-
федикайни адаз гьяз къвезвай. 

Ингье лапатка гваз дидени хтана. Садикь гила михьиз ар-хайин я. Тейлиди сифте 
кьеженвай булушкадин ценер вири па-тарихъай кьаз шуткьунна, ахпа ам хцин вилик кваз 
регъуьн кIвализ гьахьна. 

— Ина гьикьван чимизва,— хцин кIвалахдал гьейран хьайиадан къуьнерилай агъуз 



садлагьана къайи зурзун алахьна, амтади кваз атана кьве гъилни хкажна цIал кьуна, 
къулан виликцуквал ацукьна. 

Садикьаз хъвер атанач, кьежена биртIил хьанвай диде авай гьалди адан секинвал чIурна. 
— Ацукь, диде чан, ваз лап мекьи я,— кIанчI   тухвана ву-гана. 
— Мад аникай рахамир, кьежена лап  биртIил хьана,— ал-гъана кIанчIунал ацукьна. 
Садикьа са шумуд камунин яргъа, тIунан къаншарда, ксун патал кьуларикай 

туькIуьрнавай тахтадилай галчIуриз-галчIу-риз кавал гъана, дидедин къуьнерихъ вегьена. 
Чай ргаз къу-лал чайданни эдигна, ахпа вични дидедин патав ацукьна.  

Тейлини рахазвач, ам кузвай кIарасриз, жуьгьендиз тамаш-зава. Къвердавай бедендай 
къайи фул акъатиз, ам мум хьиз хъуьтуьл жезва. ЦIун ванцини дишегьли мелгьемди хьиз ава-
гъарзава. Тейлиди кьилелай шуткьуни хтIунна, чIулав кифер хуралай куьрсна, фагьумлу яз 
абур ачухзава. Чими тIунутIра хьиз хъуьтуьл лекъвер гьатнавай Тейлидин хъуькъверал 
цIун нур къугъвазва. Садикьаз акI я хьи, налугьуди, вахтсуз алукь-навай гатфар, 
мекьивиликай кичIела атана, дидедин чина чуь-нуьх хьанва, ам адаз гьакьван иер аквазва. 
Эхь, Тейлиди къайи табагънавай беденда гила гьатнавай хуш юргъунвиликай лезет [хкудзава. 
Ада рикI чимивилив ацIурзава. Яргъи чIулав рацIа-марни акваз-акваз агалхьзава, гуя абурузни 
ачух пелел яваш-яваш сует жез кIанзава. Тейлидилай пар алахьзава. Къулал эцигнавай 
чайдандини ванна, адални эвал акьалтна. 

Садикьан цIузарал мили хъвер алкIанва, дидени патав гва, къула цДайни кIани кьванди ава, 
регъвни элкъвезва, кьеткьетI-рини ванзава, гъуьруьн атирни кьуд патаз чкЪизва. Пелезни ку-
рум-курум гьекь хъиткьиннава. Садикьни регъве хуш-бахтлу тир. 

Югъни акъатна. Псисдиз цIай яна кIанзавайди абурун са-данни рикIел алач. На хиялда, 
дидедизни хциз и секинвал гьатнавай легьзе багьа я, ам гъиляй акъатна квахьиз кичIе я, ам 
чIур жез кичIе я. Гуя абурукай гьар сада фикирзавай: къуй регъуьни ван авурай, цДайни 
къула рахаз хьуй, къуй чайданди-лай пар алахьиз, чайни ругурай. Им вири четинвилер 
рикIелай алатнавай архайин са легьзе я. Рахазни кушкушдал кIан жезва. 

— Чан хва Садикь, регъвей гъуьр тIунай шешелдиз вахчу.Лампани куькIуьра. 
Садикьа дидедин ташпурутъар агалкьунралди кьилиз акъуд-на. Эхь, вучиз ятIани 

Тейлидиз кIвалахиз кIамач, ада гьакI лугьунни ийизва: «Къарагъ, чан хва, мад гъуьр 
шешелдиз вахчу», я туштIа: «цIал Klapacap вегь», «зазни са чай цуз», «вуч ятIани, дидедиз 
кагьул я, алай чкадилай юзаз кIамач». Гада-диз а кIвалахар тамамарун са куьнайни туш, 
диде рази жедай-вал тарпна кьилиз акъудзава. 

Яргъалди Тейлиди вичиз цIай гана, перемарни кьурана, гьекьни акъатна. Ахпа сив 
жакьвана кагьул яз къарагъна. 

— За са вил ахварда. Пис галат хьанва, и кагьулвал алатрай  
залай,— кавални галаз фена чарпайдаллай месик экъечIна. Са икьван вахт алатнач, 
кьетIкьетIрин ван япара аваз ам ахварал фена. Садикь тек амукьна, ада халис регъуьхбанди 
хьиз вири кIвалахар галай-галайвал кьилиз акъудзава. 
Регъуьни худда кIвалахзава. Бязи вахтара гада адал кьару яз амукьдай. Ам туъкIуьрай 

касдал аламат жедай,— еке фикир авай кас я. ГьикI лагьайтIа, цин хура денгерар 
туькIуьрна, къуьл регъведай чарх элкъуьрзава. И кьетIкьетIар аку садра, тьикьван хъсан ван 
ийиз чархунин винел хкадар жезватIа. Абу-ру регьуьн кIахай вич вичелай къуьл авахьдайвал 
чIутхвар юзурзава, акьван мукъаятдаказ юзурзава хьи, са твар маса-, нихъ алатзавач. 
Вири и кIвалахар гьич саданни куьмек галачиз ' кьиле физва. КIанзавайди анжах вини 
тIунал къуьл вегьин, йгъа тIунайни гъуьр вахчун я. И кьве кьетIкьетI аку, чеб са абур алай 
затIар туш, тIвалунин куьруь кьве кьатI я, амма садра )абурун метлеб гьикьван чIехи ятIа 
аку: абурукай сад алуд — Кч.уьл авахьзавай чГутхвар гьасятда явашдиз юзада, къуьл^ьн 
Tiitipuptiu регьуьн чархуник тIимил аватда. ИкI хьайила, бес а чархунин сас хкатдачни. Ахпа 
бес гъуьр гьикI рагъведа? Сади-кьаз и карни хъеандиз чизва. Галай-галайвал икьван дерин 
фикир кьилиз акъудна, регъуьв кIвалах ийиз тур кас яраб вуж ятIа?! 

Гадади яргъалди веревирдер ийидай, амма гьич садрани адаз регъв яратмишдай кас 
малум жедачир. Дидедивай а ка-маллу инсандин тIвар хабар кьурлани, адани жаваб 
гудай: «Ам эцигайди чи хуьруьн жемят я, чан хва». Садикьа жемят-дикай вучдай кьван, 
аялдиз кIанзавайди икьван амалдарвилел-ди регън яратмишай са касдин тIвар тир. А 
камаллу устIар са мус ятIани, са гьина ятIани яшамиш хьун лазим я эхир. И карни Садикьа 
хъеандиз аннамишзавай, амма вучиз а инсан вири-даз сир яз аматIа, вучиз дидедиз адан 
тIвар чизвачтIа, адан гъавурда ам сакIани гьатзавачир. 

Гададин хиялар Тейлидин сесини чукIурна: 
— Къарагъ, чан бала, хъша зи къвалав жувни ксус,— тава-къу ийизва дидеди гьеле 

бегьем ахварикай уях тахьанмаз. 
Садикьаз юргъун тир, дидедин патав яргъи хьанмазни, ам ширин ахвариз фена. 
Аяздихъай кичIезвайди хьиз, варзни гьеле далдайрихъ чуь-нуьх хьанва. Кьакьан цава са 

гьиниз ятIани гъедни цДуьтхуьн-на. Низ чида исятда и сергьятсуз бушлухриз нур чукIуриз 
гьикьван гъетер кузватIа. Алемда чпикай хабар гуз абурукай шумуд кана чIух хьанатIа. 
Амма къе гьич са гъетренни и регъвел зайиф кьванни ишигъ аватзавачир. ВацI физвай и 
кIам цифеди кьунвай. Анжах регъуь вичи аскIан, гуьтIуь, къиб ацалтнавай дакIардивди мич! 
йифе чГулаварнавай алемдиз са уьтери    экв 
гузвай. Лал кьенвай кIамузни элкъвезвай денгеррин, адахъ га-лукьзавай вацIун ван 
дуьзгуьндаказ чкIизвай. 



ВацIу гьерекатзава, регъвни элкъвезва. КьетIкьетIри ванза-ва, къуьлуьн тваррини кIахай 
аватиз, ягъвазвай чIутхвардай агьуз цIуьтхуьниз, регъуьн чархунин тIеквендиз хкадарзава. 
Швализ чими гъуьруьн атир чкIизва, тIун гъуьруьв яваш-яваш ацIузва. 

Садикьаз дуьньяда вични къуьлуьн са твар хьиз тирди чиз-вач. ВащIу рум гана 
элкъуьрзавай агъур чархунал хкадарунар ийизвай кьетIкьетIри гьерекат кутуна эчIя жезвай 
чIутхвардай агъуз авахьзавай къуьлуьн «селдик» квай са твар хьиз, амни уьмуьрдин селдин 
хура аваз аста-аста виликди физвай. Ахпа са мердимазарди, са малкамутди вичин мурдар 
гъилелди кьетI-кьетIрикай сад хабарсуздаказ вахчуртIа, я туштIа, а чIутхвар куьрснавай вини, 
къуьл вегьезвай тIуназ янавай хак акваз-акваз алчудна ам я кьадардилай агъуз, я виниз 
авуртIа гьикI хьуй? Къуьлуьн тваррин тIебии гьерекат бес чIур жедачни?! И вахтун-да халисан 
гъуьр регъвез жедани? И вахтунда Садикьан кьис-мет гьикI хьуй?! 

Аял гьеле и дерин фикиррикай яргъа я. Ам алетдин аял я. Ам пIузаррал чим алаз, 
псисдин зайиф экв авай, гъуьруьнни къула кузвай кIарасрин атирдив ацIанвай регъве, рикIе 
са хи-ялни авачиз, азаддиз нефес къачуз, mania хьиз кIватI хьана дидедин къвалав ксанва. 
Садикь бейхабар я. Адаз пака, цавун юкьваз рагъ экъечIайла, цифеди кьунвай и кIамуз 
дуьньядин чирагъдин нур аватдани-аватдачни, гьамни чизвач. 

Пакамаз гада кIарасар кукIварзавай ванцикди ахварай ават-на. Къуьнерихъ кавал галаз 
Тейлиди къулан патав ацукьна кьу-рай таз кукIварзавай. Месикай хкечIнамазни, Садикьани 
гъенел экъечIиз чамарна. Рак ахъагъай гада, тIилисимда турди хьиз, юзаз тежез амукьна. 
Регъуьн виликайгъуз фенвай гегьенш и 

г
чIур чир хъижезмачир — кьуд пад акьван лацу тир 

хьи, гьатта ахварин ифин амай Садикьан вилеривай садлагьана чина гьа-тай йикъан экв 
эхиз хьанач, ада абур акьалнай. Ахпа, серсер-вал алатайла, гадади вичин чими хъуькъвериз 
тIуш гузвай аяз гьисснай. 

— Вагь, жив къванва?! — ажайиб затI акурди хьиз ам мягь-тел тир. 
— Эхь дидедин, бегьем жив къванва. Регъвни явашдиз элкъвезва, къени пака гъуьр 

регъвез алакьайтIа, гена хъсан.    ВацIмуркIади кьада, Тейли перишан тир, адан чинални 
икьван гагь-да Садикьаз такур хьтин яр алкIанвай. 

Чин-гъил чуьхвена, Садикьа школадиз гьерекатна. 
 

II 

AM школадай хтайла, Тейли месик къатканвай. 
— Кефияр хъсанзавач зи, чан хва,— кIели авунай    ада ве-леддиз.— ЦIуз жув килиг, 

кIарасар вегьез ая, дидедиз    чайниругуг. Къе экуьнилай тIуьр затIни авач, сивер пара 
туькьуьл я. 

— ТIазвай чка авани? — хци адан курум-курум гьекь алахь-завай пелел гъил эцигна.— 
Пагь, вун гьикьван ифенва? 

— ГьакI акъваз са геренда, ви гъил къанва,    регьят    жезвазаз, чан бала. ТIазва лугьуз 
жедай хьтин чка гьеле авач. Беденюзуриз жезвач, агъур я, вири дамарриз тIарзава, нефес 
бес жез-вач. 

— Исятда, диде, за ина ахьтин цIай твада хьи, вун лап гье-кьеда биртIил жеда. 
ЧIухлумпIар кутуна за ваз чайни    ргада.Хурарни ачух жеда, нефесни дар яз амукьдач. 
Вун къатук, вири кIвалахар за кьилиз акъудда. 

Рахаз-рахаз ам къецел- экъечIна ва са къужах Klapacap гваз хтана, абурукай са пай цIал 
вегьена, къулал рагьул чайданни эцигна. 

Диде, мад кIарасарни амач,— гъала кваз лугьузва Садикьа. 
— Чизва дидедиз, хва, завай тамуз физ хьанач...— Тейлидигафунин кьатI туькьуьнна... 
— За фена исятда тамай Klapacap гваз хкведа. Инай винол<фин вуч я? Са геренда 

жедай кIвалах я,— секинарзава ада диде. 
Тейлидин рикIик цацар акатна, гьикьван лагьайтIани, вв-леддин хиве ихьтин кар гьатун 

адаз залан тир, амма аялдин чинин кIевивили ам умудлуни авунай, гьавиляй адавай мад 
куьтIиз хьанач. Садикьа Муса бубади цвайи кIуртни алукIна, юкьва Аслан имиди багъишай 
аскердин чIулни туна, дегьре къачуна тамуз физ гьазурвал акуна. 

— Фимир, чан  хва,— эхирни рахун тавуна,  къарай атаначТейлидиз. —- Са йиф я, ам 
чна гьикI акъудайтIани къайгъу туш.Мад гъуьрни регъвез жедач, вацI муркIади кьада. 
Гьална, к!ев-на ксайла, чаз затIни жедач, пакадалди, белки, зи    кефиярниачух жен. 
Экуьнахъ къарагъна, яваш-яваш кьведни рекье гьат-да чун, кIвализ хъфида. 

— Щай авачир регъве йиф гьикI акъудда? — Садикьани га-фунал  бушвалзавач.— Са 
геренда жедай кIвалах я, гьеле югъамаз фена са алераллай Klapacap гваз хквен. За ина 
ахьтин пДайтвада хьи, ви кефияр гьасятда ачух жеда... 

Садикьа викIегьвална, ам, халис итим хьиз, дегьре юзуриз-юзуриз регъуьн кIваляй 
экъечIна, адан патав гвай кьурукай герек хьайитIа лагьана ина тунвай гъелерар къачуна, 
тамуз рекье гьатна. 

— Гежел вегьемир, хва, яргъаз фимир...— адан гуьгъуьниз гьарайна тавакъу авушдй 
Тейлиди. 

Куьлуь хар хьил жив къвазва. ВацIун тIул тирвал сад хьиз живедин к'ьптуми к!евирнава. 
Кьуд пад лацу я, кулак къекъ-везва. Гидндин кIуртунин гьяркьуь хивел жанг ацукьзава. Са-
днкыI:> къайгъу авач: кьилел армиядай хтайла Аслан имиди ба-гъишай пеле яру гъед авай 



бармак ала, юкьвани аскердин чIул ава) — ада вич буйругъ тамамариз физвай аскер яз 
гьиссзава. Гъелерар галчIуризг. дегьре юзуриз-юзуриз ада лал кьенвай ва-цIун тIулай винелди 
тади ийизва. 

Эхь, вини кIама къанлу душман акъвазнава, вичин ими хьиз, амни сенгеррилай элячIна 
адан далу патаз гьахьун лазим я. Аслан имиди хтулдиз дяведа вичин разведчикилин 
пешедикай тIимил суьгибетар авуначир. ЦIайни-вацIай Аслан садрани кьведра экъечIначир 
эхир. Адан гьадисаяр Садикьаз са «чанта» кIватI хьанва. Гатун-гадди гада Асланан гуьгъуьна 
аваз жедай, а'буру валДун кьере ифей къванерал къаткана гзаф йикъар акъуддай. Далудиз 
рагъ гуз гзаф кIандай Садикьан имидиз. А вахтара гадади имидин бедендал аламай 
женгера хьайи за-лан хирерин гелерилай, пак шейэрилай хьиз, тIуб чIугвадай. Асланани 
вичел а хер мус ва гьикI хьайиди ятIа гьадакай ихти-латдай. И декьикьайра гададин рикI 
такабурлу гьиссерив апДу-дай, ада имидал дамахдай. 

...СадикьанĠрикI та䐺абурлу 䘳ьиссери䐲 ацIанв . Къуй  ив къурай, къуйĠпеле гъ д 
авай  армак ж нгади к урай, С дикьаз 䀺ичIе ту䕈. Къуй 䈰лукьзавай нянин секинвиле 
кIвачерик живе-ди ийизвай жакьракьрин сес акъатрай. Шузаррилай бугъ ала-хьиз, ара-ара 
гъил вегьиз, пеле гъед авай бармак чимна япара тваз ада кIамуз гьерекатзава. Амни аскер я. 
Адани важиблу тапшуругъ тамамарзава — сифте яз уьмуьрда кьилди са гьеле-раллай кIарасар 
гъун лазим я. И кар ам патал гзаф важиблу я: агъадихъ галай регъве къул туьхуьзва, ана 
азарлу диде сузадик ква. 

Ингье ам кIамуз гьахьна, тамук акатна... Инал, гуьнедин хурал хьиз, са кIвалин 
харапIаярни ала. Садикьаз абур са мус ятIани вацIуз сел атайла чкIай регъуькай амайбур 
тирди хъсан-диз чизва. Абурун вилик гъвечЬг дуьз майданни ква. Гадади инал акъвазун 
кьетIна. Ихьтин хъсан чка мад гьинай жагъида — са жизви рум акатайтIа, инлай гъелерар 
лап регъуьн вилик къведалди авахьна чеб чпелай хъфида. КIанзавайди абур дуьз гьалун я. 

Гъелерар харапIайрин вилик туна, Садикь вич тамук акахь-на. КIама Klapacap атIудай ван 
гьатна. 

...Бугъ алахьзавай Садикьа эхирни кIуртни хтIунна, хурук акатай ицIи-кьурайди 
лугьузвач, вири атIузва. Klapacap хкиз, 
гъелерин патав гадарзава. Са кьадар вахтунилай ада гъелерар-ни экъягъиз башламишна. 
Амма Садикьаз эцигай пил тIимил акуна—бегьем кIвалахнач... Гуънедиз хкаж хъхьана, мад 
тамал дегьредин ван акьалдарна. Гададихъ, регъуъз са еке пил тухва-на, диде вичин 
алакьунрал шадардай мурад авай. Кьил агъадал чеб чпелай хъфидай гъелерар я кьван, 
кIанзавайди бегьем кIа-расар атIана, лап кIукI къведалди абур экъягъун я. 

Галатун тийижиз кIвалахзавай Садикьаз хъуьтIуьн куьруь югъ гьикI акъатнатIани 
акунач, атана вилера мичIивал гьагна. Я дере, я кIам чир хъижез амукьнач, кьуд пад чIулав 
цифеди кьуна. Аялдик тади акатна, дидеди фад хъша лагьана тавакъу авунай эхир. РикIи 
гъалаба къачунатIани, ада вичи вич квадар-нач: регъв акьван яргъа авач, кIамун агъа кьилихъ 
гала. Са-бурлувал хвена, гьар са таз юкьвалай кьатIиз, ада пилиниз язава. Бегьем кIарасар 
атIана касди, пилинал мешреб атана. Ингье ам кутIунна, чIехида хьиз, еб тIарамриз, 
бургьужарни яна. Гила йиф атайтIани къайгъу авач, рекье гьагайтIа жеда. Гъелеррихъ галай 
еб къуьнуьз вегьей Садикь ягъайди хьиз акъ-ваз хьана: Klapacap атIудайла хутIур кIурт тама 
ама! ГьикI лагьай чIал я? Муса бубади цвайи кIурт тама амукьун — Садикьан рикIи гьич 
кьабулдай кар туш. Са декьикьада гада "хиял-лу хьана: яраб кIурт гьинал эцигнайтIа? 

Легьзеда адан япар кIама гьатнавай лал кыши денгна. Ина гьич цIив ийидай са ван 
кьванни авач. Япара гьатнавай секин-вилин суза хьтин буш сесини гада къарсурна, адан 
рикIик гъалаба кутуна. Ихьтин къайи гьисс Садикьаз икьван гагьда та-ниш тушир. Ам 
игьтиятлу жезва. Амма кIама ацукьнавай лал Кьини бирдан, сел хьиз ахмиш хьана, аялдин 
япун пердеяр акI яна хьи, келледа амукьайди руьгь незвай суза тир. Биши суза. Лал кьинин 
пичIи кушкуш. Ада гададин бедендиз цак акъудна. Гьавадин къайивални гьиссай аялдилай 
дерин  зурзун    алахь- 

Амма Муса бубади багъишай кIурт тама тун къимиш къвез-вач, ам гьикI хьайитIани 
жагъурун чарасуз я. Яраб ам гьинал эцигнайтIа? Садикьан рикIел хтана. Амма аниз фидай 
ашкъи амач — рикI къурхулувили шуткьунзава. 

Ваъ, Садикьан кьилел бармак ала, вични пеле гьед авай бармак. Ам алаз ими Аслана 
къанлу душмандиз кIеви ягъу-нар кьурди я. Вучиз ятIани Садикьалай и мичIи кIама са 
шу-муд камунин мензилда авай кIурт хкиз физ алакьзавач. Айиб тушни?! Гада фикирлу 
хьанва, эхирни гъед пеле авай бармак-дин яб кьуна, виняй агъуз ялна, ам чимна япара 
туна, гьиле авай дегьредин тум мадни кIевиз чуькьвена. Сифте ада кичIез-кичIез са кам 
къачуна, кьвед лагьай къадамни вегьена. Садикь виликди еримиш жезва. Гьар са камуяихъ 
галаз сад хьиз кичI 
гьикьван артух жезвайтIа, гьа са вахтунда адан вичихъ инан-мишвални гьакьван гзаф жезвай. 
Дегьрени гьазурна кьунва. Беденда вири дамарар акI тIарам хьанва хьи, эгер патав ва-лан 
са цирц кьванни юзанайтIа, Садикьа ам дегьре илигна кIус-кIусдай. Ам вичел гьалтай 
гьихьтин затIунихъ галаз хьай-итIани женг чIугваз гьазур тир. КГурт алай чкадал агакьайла, 
гададиз вичин рикIи лап гьелеквилелди кIвалахзавайдакай хабар хьана. Адаз вичи 
кцчIевилин гьиссдихъ галаз къати женг тухвайди гьеле чизавачир. Амма рикI, гъалибвал 
гьиссайла хьиз, гьевесдив ацIанвай. Гадади дерин нефес акъадарна, пе-лелай къайи гьекь 
михьна. КIурт алукIна, юкьва дикъетдивди чIулни кутIунна. Гила ам валарикай мукъаятдиз 



хкечIиз, дегьрени галтадриз гуьнедай агъуз эвичIзава. Гьелеквал кумач, рикIе асайиш я, 
налугьуди, ам тамун ценерив гвай ре-гъуьн харапIайрал ваъ, ишигълаван, багъри 
тавханадиз хъфиз-ва. 

Эхь, живеди кьунвай, циф къугъвазвай чкIанвай регъуьн цларини, вичи атIана, кIватIна, 
кутIуннавай гъелеррини аял-дин руьгьда чимивал твазвай. И мичIи, къайи, лал кьенвай 
кIама текдиз амукьайла, гьатта са мус ятIани ина инсанри кIва-лахайди я лагьай хиялдини ам 
секинарзавай. Ам абурун кIва-лахдин гелериз — харапIайриз, лап яргъа кузвай экуьнин 
ишигъдиз хьиз, мукьва жезва. Гададин рикIе куькIвенвай умуддини адан фикирарни 
зайиф фанарди хьиз экуь ийизвай. 

Садикьа гъелеррихъ галай еб жагъурна, адак къуьн кутуна, ахпа кIвачер чиле акIурна, 
вири къуватдалди ялна. Гъелерар чкадилай чIарни юзанач. Мадни кIевиз ялна — ятIани 
юзанач. На хиялда, ai6yp са ни ятIани масмарар яна, чилик кукIурна-вай, чIиш ацалтна, 
гьикьван еб футкьумарнатIани, юзанач. И Гьабиба гайи шаламарни, зегьримар хьайибур, 
фуртна, жи-ведилай цIуьтхуьнзава, аялни татаб жезва. 

Садикьан аман атIана. Ада шаламризни, гъелерризни себ гузва, хъилелди пилина 
кьуьлер эцягъзава. Эхирни и мичIи чкадай са вижевай таз жагъурна, ам пилинин 
кьулухъай кУ-туна, гъелерар са жизви кьванни алай чкадилай виликди ра-къуриз 
чалишмишвална. Авач эхир са акьван мензил, инлай са чипIинин виликди фейитIа, ахпа 
абур кьил агъадалди чеб чпелай цIуьтхуьнда. Садикьаз гъелерар юзай хьиз хьана, адан рикIик 
садлагьана гьевес акатна. Ваъ... Садикь вич чинихъди живедиз ярх хьана, цIуьтхуьрбур 
Гьабиба багъишай шаламар тир. 

Гьикьван чалишмишвал авунайтIани, гададивай гъелерар алай чкадилай кIусни юзуриз 
алакьнач. Мад ялунар ийидай къуватни амачир. Гьелек яз ам цуквал ацукьна. 

Тама кулак къекъвезва. ЧIулав гьавада живедин цIверекIар 
къугьвазва. Садикьаз абуру кIуртунал ацукьдайла ийизвай би-ши сесни кваз ван къвезва. 
Гуя мидаимвал акъваз хьана, гье-рекат кьенва, ина мад гьич са ван-сесни амач. Гуя патавай 
физ-вай вацIни кваз гьамишалугъ яз кьурана. 

Йиф гьатнавай дерин дагьар кьифрен тIвек хьиз мичIи я. ГСафунай хьиз кIвахьзавай 
живедин цIверекIрин пичIи ванци ;'япар денгзава, япара тIал твазва, налугьуди, са 
гьихьтин ятIа-; ни къуватди ялиз, абурун пердеяр пад ийиз чалишмишвалзава. 

Чилени чуплах тарарин чIулав хъенрин арайрай живеди су-^гъулдиз, са уьтери 
рекIврекIзава. Живедин мишекъат и рекIв-. рекIри аялдин вилерин экв незва — адан 
вилер къайивилив vапДузва... Садикьан гуж са куьникни акакьзамач, ам ажуз я. Тьикьван 
вахт фенатIани аялдиз чизвач, адаз аквазвайди ме-тIерал алкIанвай кIуртунин патарал 
ацукьнавай живедин кье-леч! къат я. Гила адавай санихъни юзаз жезмач, налугьуди, 
бирдан дуьньядин чарх масанихъ элкъвена, Садикйпз вич гьи яатахъай атайди тиртIа чирни 
хъжезвач. Вири чкаяр сад я — мичIивални са уьтери кьатIуз жезвай живедин цIверекIар. Ми-
ч!ивилин кушкушдини лап зегьле тухузва. Ам, хъитрепIда гьуьлуьн сес хьиз, кIама 
сирлувилелди къекъвезва, кьуд пад ахьтин къайи таъсирдик кутунва хьи, гьатта тарарни кваз 
хаф акъатна, къахар хьана амукьнава, гьатта муркIадин зккIал ака-тайла хьиз Садикьан 
рикIелай ял кьазва. Ам дуьньяда тек лмай, тек... Дуьньядини гададин вилик вичин къамат 
акI де-гишарна хьи, гьиниз кIантIани вил вегь: аквазвайди са мичIи-вал я, кьилел гьич цавни 
аламач, на хиялда, ам са ни ятIани чиливай къакъудна, амайди са гьакIан буш, чIулав тIвек 
тир. Са кьуд-вад камунин мензилда гуьнеда хкаж хьанвай чумал таран кьилел жив 
ацукьнавай и кьурай кIанчIни гила адаз му-сибатдин эйбежер суфат элкъуьрна кьве вилни 
экъисна пехъи ничхир хьиз килигзава. Гила аялдиз куьгьне регъуьн харапIай-рихъайни кин 
яна. 

Садикьаз мекьи я. Гададин кIвачерал кьеженвай шаламар яваш-яваш чIагизва, тупIарани 
фул гьатзава. Гъилерни хъуь-чIуьк кутуна, агаж хьана, ам гадарнавай гурцIул хьиз, суза 
чIугваз, пилинин кIане ацукьнава. Садикьаз шез ,кIанзава, ам-.ма са гьихьтин ятIани 
къуватди туьтуьнал алкIанвай кьагьур винелди акъудиз тазвач. «Яраб Муса бубадиз хабар 
жедач жал? Чир  хьайитIа,  гьасятда  атана  акъатдай»,— фикирзава гадади. 

Садикьаз чIехи бубадин тIвар кьуна кIевиз гьарайизни кIан-зава. Амма жуьрэт ийиз 
жезвач, адаз вичин ванцихъайни къур-ху тир. КIама хаталу ничхирар авайдакай аялдиз 
тIимил их-тилатар ван хьаначир. Дагьардин вини кьиле, чIугъванда, ви-лера цIай авай 
къаракъулах яшамиш жезвайдакай адаз диде- 
дини суьгьбетнай. Гзаф залум вагьши я, пацу яна, инсандшг рикI алай чка падда, лугьуда. 

Аялдин кьилиз гьар жуьредин хиялар къвез-хъфизва, гила адак вичин гьар са хиялдини 
кичI кутазвай. Аяз кIеви жерда-вай ара-ара тамуз чкIизвай, тарари ийизвай жакьракьрин 
се-сер галукьайлани, ам къурху квай нуькI хьиз хъуткьунзава. 

Садикь накъварал жумарт ка,с туш... ЯтIани, на хиялда, са ни ятIани аялдин сузадиз 
тамашиз кIанз, инсафсузвилелди адан руьгь буьнжуькьарзава, гададин вилериз ири 
накъвар хъиткьинна. 

Бирдан мичIи, лал кьенвай кIам векъи ванцив ацIана. Са-дикьан нефес кьурана, бедендиз 
цак акъатна. Эхь, гьакъикъат-дани къаракъулахди гьарайнавай. Адан къувдилай гуьгъуьниз 
алукьай секинвал ам патал еке инад тир. Низ чида, ада Сади-кьан кьилел вуч гьидатIа. Ам 
садазни малум туш. Амма и мишекъат лал кьин яргьалди давам хьанач, са акьван яргъай 
тушиз акъатай ванци ам чIурна: 



— Сади-и-икь! 
Ваъ, эверзавайди Муса буба туш, ятIани Садикьан рикIик гар акатна, кьилин кукIвалай 

агъуз чими яд иличайла хьиз чандиз регьят хьана. Амма гададивай ацукьнавай чкадилай 
къарагъиз жезвач, кIвачер ихтиярда амач, гьакьван буш я. 

Садикьаз Гьабибан ван чир хьанвай. Эхь, эверзавайди гьам я. Амма аялдивай жаваб гуз 
жезвач. 

Тфенгдин ванци йиф къарсурна, налугьуди, секинвал са шумуд чкадилай гуьзгуь хьиз 
хана, аватиз руг-руг хьана, а ван яргъара тикрар хъхьана. Садикьа' вичин кIвачерик чил гьикI 
юзанатIани кьатIанай. Аквадай гьалда, ничхирдин цIаху ван Гьабибазни атанай. Ада вагшидик 
кичГерар кутун патал тфенг янай. 

— Сади-и-икь! — гила Гьабибан ван лап харапIайрин пата-вай акъатнай. Садикьаз ада 
аста-аста къачузвай камарин сес-ни жезва, живеди адан кIвачерик жакьракьзава. Амма 
гададижаваб гузвач, Садикьа адаз садрани жаваб гайиди туш эхир...Гила гьикI гьай 
лугьун. Мецяй акъатзавач. Аялдиз ам элкъве-на хъфизни кичIе я. Мад тек амукьайтIа 
вучда?! Гададихъ кьа-гьур туькьуьндай къуват амукьнач, адай биши шел    
акъатна.Гъелеррихъ ацукьнавай Садикь вич аквазвачиртIани, явашдизшез, чIиш 
чIугвазвай адан нефес Гьабибаз ван жезвай. 

Садикьаз экв гузвай фанар, вич галайнихъ къвезвай чIулав еке чекмеярни аквазва. 
Кьакьан, ацIай буйдив агъурдиз и пад, а пад ягъиз, са къаралту валарихъай хкечIна. Аста-
аста ериш-ралди ам Садикьаз мукьва жезва. Гада, хаталувал гьисай нич-хир хьиз, метIерал 
хкаж хьана. Гьабиба гъиле авай фанар чи-лел эцигна, Садикьан вилик цуквал ацукьна. 

— Де хьана, шемир,— тавакъу ийиз ада са гъилелди    аялкъужахламишна, вичин 
хурудив агудна.— Шемир, шемир, кье-гьал. 

Садикьаз кушкушзавай Гьабибан ван жезвач. Садикь гьич садрани адаз икьван мукьва 
хьайиди туш. Гададин хъвехъ ал-кIанвай фуфайкадин хурудихъай гумадинни гьекьедин ни 
къвезва, гуя Гьабиб исятда цIивиндин фур кана атанва, вичин япал ада агъурдиз 
акъадарзавай нефес гьиссзава. Гьамиша хьиз, гилани гададиз вичиз хуш тушир и касдикай 
къерех жез к!анзава, амма гьич са гьерекатни ийиз агакьзавач. Tymlapa фул гьатнавай 
гъвечIи гъил, налугьуди, кьенва, чIарни юзун кумачиз  Гьабибан  къуьнел,  ламу  
фуфайкадал  алкIанва. 

ГьаIбиIбани аялдин далудилай кап аладарзава. Садикьавай аксивал ийиз жезвач, ам 
вичизни хабар авачиз, Гьабибан гъи-лиз муьтIуьгъ яз, мадни адав игис жезвай. Икьван 
гагьда, тек-диз амайла, гайи кьван азаб эхай рикI вучиз ятIани бирдан ■буш хьана. Адахъ 
кьагьурдиз дурум гудай са жизви такьатни амукьнач: вири къуватдалди шел хъиткьинна, 
адан шелдин кIеви ванцив мичIи, лал кьенвай кIам адДана. 

— Шемир,  шемир,— тикрарзава   Гьабиба,  туртур  хьиз   зур-зазвай аял вичин хурудив 
кIевиз агудиз. 

Садикьавай акъвазиз хъжезмач, ам тухдалди шехьна.  
Ахпа, аял секин хьайила, Гьабиб явашдиз кIвачел къарагъ-на, чилелай фанар вахчуна, 

гъелеррин вилик фена, абурухъ галай еб жагъурна, лагьана: 
— Хъша, рекье гьатин. 
Садикьа куьтIни авунач, атана еб кьуна, ахпа кьведани сад хьиз ялна. Фанардин экв 

чкIанвай сад хьиз жив ацукьнавай чилиз килигиз, а!буру регъуьз гьерекатна. 
Рехъди я ГьаЙиб, я Садикь са гафни раханач. Гьабиба ан-жах вичин еке гъилин патав 

еб кIевиз кьунвай, къанвай, амма мягькем, гъвечIи гъуд гьиссзавай. Садикьахъни адан 
залан-диз къачузвай нефесдин ван галукьзавай. 

Абур регъуьз агакьайла, Тейлидин гьалар мадни чIурузвай. Дишегьлиди ара-ара суза 
чIугвазва. Хва акурла, Тейлиди вичин сабурлувал квадарнач, аялдиз са уьтери хъверна, гуя 
ам кьегьал яз чIехи жезвайдахъ кIевелай инамиш тир. Садикьавай са гафни хабар кьун 
тавуна ам месик юзана, аквадай гьалда, рикIе гъалаба амачир, чин цавална ферикъатдиз 
къаткана. Са арадилай къула цIай хъийизвай Гьабибахъ элкъвена, яру, на-зик пIузарар 
явашдиз юзурна, юргъунвилелди лагьана: 

— Гена хъсан хьана, Гьабиб, вуна чал са кьил    чIугуна,—на хиялда, и келимайралди 
Тейлиди Гьабидаз вири лагьанай—дерин нефес акъадарна хъуьцуьган кьилик дуьзарна    
ва    чиндавална архайиндиз къаткана. 

Гьа|биб са гафни раханач, гьич ван тахьайда хьиз, цIуз уф  
з, руьхъвер цавуз акъудзава. Садикь тама кичIевпляй шез-вайдакайни ада Тейлидиз са 

куьтIни авуначир. ЦТай хъувуна, гъилер чимна къарагъна вичин патав цлав 
акъвазарнавай тфенгни вахчуна, регъвяй экъечIна. Ам хъфей са кьадар вах-тунилай 
регъуьн кьетIкьетIарни кисна, регъв элкъвезмачир, вацI муркIади кьунай. 

Садикьа хьайи гъуьрни, тIуна амай къуьлни кIватIна ше-шелра хтуна. Къула гурлу 
цIайни туна, кIаникай алай са ле-рем аламаз цIун патав ацукьна, вичин кьеженвай 
шаламарни гуьлуьтар кьурурзава, ара-ара «уф» алахьзавай, ксанвай диде-дилайни вил 
аладарзава. «Пака дидени галаз яваш-яваш хуь-руьз хъфида. КIвале хъсан я. Дидедиз 
килигиз Перини, Гуьл-назни къведа,— фикиррик квай адан япарихъ ракIарихъай са 
жуьредин сесер галукьна. Садикь элкъвена анихъ килигна..* Гена хъсан, рак къеняй тIуб 
яна агалнава. Са шумуд декьикьа-дилай са ни ятIани рак кIевиз гатана. Къурху акатай 
гададин япарихъ ахварикай кватай дидедин ифей ван галукьна: 

— Рак гатазвайди вуж ятIа килиг, чан хва. 



Садикь кIвачел акьалтна. Къецелайни сада кIевиз уьгьуь яна: «Зун я! Ахъагъа!» Ачухай 
ракIарай регъуьз къуьне тфенг авай Гьабйб гьахьна. Ам Тейли хутахун патал кьве яц квай 
гъелерарни, каваларни гваз атанвай. Са акьван вахт фенач» мес-куьч вегьена туькIуьрнавай 
гъелеррал Гаьбибани Садикьа куьмекдалди Тейли къаткурна, винелай каваларни вегьена 
хъсандиз кIевирна, рекье гьатна... 

И мичIи йифиз абуру регъв туна. Хуьруьз мукьва жердавай Садикьаз акI тир хьи, экуьвал 
къвердавай артух жезва, налу-гьуди, йиф анжах агъа регъв авай кIама иллаки 
мишекъатдиг ва мичIиди тир. 

Гила тик синел акъвазна, регъуьн харапIайриз тамашзавай Садикьаз вири и кар ахвар 
хьиз я. А вахтар вири алатна фен-ва. Ада вичин бурма мекерикай винелди гъил кутуна. 
Ахпа, и регъуь исявдани са гьихьтин ятIани къалабулух кутудда хьиз, элкъвена 
винелди, кIвалахзавай чкадихъди кам кяна. 

КЬУД ЛАГЬАЙ КЬИЛ  

Садикьан фикирар мад Гьабибан тIварцIел кьатI хьана» И сеферда ам регьимлу тир, 
налугьуди, атIа хъуьтIуьн йифиз тама, Гьабиба къужахда кьурла, япухъ галукьай ада 
заландиа акъадарзавай нефесдин чимивал гилани гьисснай. Адаз Гьаби-бакай хъел атаначир. 

ЯтIани, и береда ам рикIел хкун куьз герек я кьван? Садикьан а касдихъ галаз са 
жуьрединни рафтарвал хьайиди туш эхир. Дидедин веси кьилиз акъудиз эцигзавай и 
булах Гьаби-баз вуч талукь я кьван? Ам рикIел хкунни са куьнизни    туш.  

Садикь са къайгъуни авачиз булахдихъди хъфизва. Кефи-на акьадай, гуьгьуьл чIурдай 
хьтин са карни авач. РикIни гьяз гъидай хуш гьамлувилив ацДанва. Садикьа кьезилдиз камар 
къачузва. 

Легьзеда яргьай булахдиз вил ягъай Садикь тажуб хьана амукьна^. Мамеда мад ина 
вучзава? Ам хуьруьз хъфенвайди тир эхир... Адан ина ажал авани мад?! 

Ваъ, Мамеда дикъетдалди вил экъуьриз вири ахтармишза-ва, инал-анал физ, булахдин 
хула авай лекъверани туфлидин кIуф хуькуьрзава. Адан къариба амалрай сифте Садикьан 
кьил акъатнач, ахпа яцДу пГузаррал ягьанатдин хъвер акьалтна: Ма-мед ичкидин птулкадихъ 
къекъвезвайди кьатIанай. Мамедаз дуьньядикай хабар амач, ам вичин кIвалахдал кIевелай 
маш-гъул тир. Элкъвез-элкъвез, мукьуфдивди гъверши таразни та-машзава. Белки, адан 
хилерикай куьрснавай чанта-затI аватIа. Ваъ, Мамедаз чанта жагъанач. ЯтIани касдин умуд 
атIанач — къачагъди хьиз, виринрихъ вил язава. Садикьан перем алай вал акуна, адалди 
зверна. Перем кьуна хкажна, са кIвач илис-на къакъун кулни буьнжуькьарна, адан пунни 
кваз хъсандиз ахтармишна. Мамедан чин акваз-акваз мадни цуру хьана, и валайни адаз 
затIни гьатнач. Перем чилел гадарна — мад и чуьдда гьина къекъвен, Садикьаз себ гана. 
Ахпа эгъуьннавай чешмедал фена гъилер эчIез яна, къуьнерихъ вегьенвай пен-жек лувар 
хьиз ачухна акъвазна. 

Кьезил шагьвар къвез хура гьатзава. Шагьвар Мамедан куьз я, келледа тIал гьатнава, 
ам жуьреба-жуьре хиялрив апДуз-ва. Кьасухдай вил хкIур вичин вилик квай кацадизни 
няне гана, лам гъиле гьат тавурла, палан гатазвайда хьиз, адал са кьуьлни гьалчна. Сивера 
гьатнавай туькьуьлвили Мамедан зегь-ле тухузва, ада тамарзлувилелди цуькIуьн туькьуьнзава 
— гуя ичкидиз хупIнай, чIиш ийиз нерай гьава чIугвазва. Ахпа са жизви сив ахъайна хьиз, 
нефесни акъадарна, мукьва жезвай Садикь гуьзетиз, гъил эчIез яна, са пад гана хьиз 
акъвазна. АкI акъвазна гуьзетзава хьи, на хиялда, кьисас вахчунин къаст аваз, ада иниз 
текдиз ягъунриз Садикьаз эвер ганвай. Винелай ам секин тир, анжах вилер чинебан 
ниятдив ацIанваз, гъала-ба кваз къекъвезва: ичкидин къарихвили Мамед ажугълу авун-вай. 

— Эхир вуна эрекь гудач — яни? — нефес къалин жезва, чиниз яр чкIизва, налугьуди, 
руьцер дакIвазвай Мамедан гар- 
данда исятда шагь дам кьатI жеда, агъадалди фейи туьтуьнин хат винелди ахкъат хъийидач, 
суфатдиз иви хъичида. 

— Вун вуч затI я, гъана ваз путулка гуз? Вахъ галаз хъунтавуртIа, мад дуьньяда кас амачни? 
— сифте секиндиз башла-мишнайтIани,  эхирни  Садикьавайни  сабурлувал  хуьз    хъхьа-нач: 

— By на зав кIвалах ийиз тадани-тадачни?! 
Садикь, гъилериз куьс гана каца къачуна, кIвалахдив эгечI-на. Адан гафари гьакъикъатдани 

Мамедан шагь дам кьатIнай — чиниз акI яр чкIанай хьи, гьатта ам вич вичивай квахьна, 
фагьумдал алачиз са шумуд гьерекатна, ахпа кьве кам къачуна. Гьелягь кьаз, Садикьаз тIуб 
юзурна, кIевелай тагькимарна: 

— А каца гадарна садра инай квахь! За ваз ина    булахарэцигдай ихтияр ганани? Ваъ! Каца 
гадарна инай хъвач лугьуз-ва за ваз! 

Садикьа юкь винизна, акваз-акваз адан нерин хилер гегьенш хьана, атанвай вири хъилелди 
ада дериндай нефес акъадарна. Ял акатнавай пIузарар жакьвана, гуя Мамед са гафуналди чи-
лерай чилериз ракъуриз кIанзава: «Угъ-раш! Ришветбаз!»— къастуналди гьарайна. 

Садикьак квай ажугъ кьетIен ажугъ тир. Адаз акI тир хьи, къе вичи играми дидедикай твар-
твар рикIел хкунар кIватIиз, абурукай зигьинда яратмишзавай пак тир имарат Мамеда гьакI 
твар-твар чукIурни ийизва. Ихьтин башибузукьвал нивай эх ийиз хьуй! 

— За вун исятда!..— мад Садикьай гаф акъатнач, ам хъилебамишнай. 



Садикьан чIурузвай суфатди Мамедан рикIелай вичин тIаз-вай кьилни, юхсулзавай 
бедендин гьални алудна: 

— Вуна алчах гаф лагьана. За вав, ламрав хьиз, и кардинпатахъай жаваб гуз тада. Ина 
Советдин исполкомдин    председатель  зун  яни — вун?   Жемятди  заз  сес  ганани — ваз? — 
сивпатахъна са патахъай сарар къалуриз шуькIуь сесиналди   жа-вабни вичи хгана: 

— И халу я, и халу! — нерихъни тIуб геляна. 
Гила Мамеда кьилин мурад лагьана, сес са тIимил дегишар-на важиблудаказ алава хъувуна: 
— Шегьердай хтана ина булахар эцигзава! Низ герек я вун-ни, ви дидени, ви булахни! 

Белки, Гьабйб инал къведай жеди,амни кьена хейлин йисар алатнава. Рагьмет хьуй вичиз! 
Хуьруьн Советдин председателдин эхиримжи гафари Садикь цIу хьиз кана, адан цIвелери 

садлагьана гуп-гупдин ванна, чин цал хьиз лацу хьана. Хъел вахчудай гаф жагъанач, рикIе са 
гьихьтин ятIани къаст арадиз атана... 

— Угъраш!  Гьабибалди зун кьацIурзава    ман! — пIузаррал 
кьундна, ада гъиле авай каца цавуз хкажна.— За ви, ви ктIай мофтIер исятда и чилериз 
чукIурда! — Садикьа хуьруьн Совет-дал гьужумна. 

Мамедан зегьле аватна. Ада вичин беден гьисс хъийиз пмукьнач, анжах ивидин звалди 
тIазвай мефтI гатазвай ван-цив келле ацIурнавай. ЧичIекар хьиз экъис хьанвай вилер, вичин 
кукIвалди къвезвай кацадин рекIврекIвар гузвай мурцарал алкIана, ам «...Яъ... яъ... яъ...» лугьуз 
нефес кьунваз кьулу-кьулухъди алай чкадилай галчIур жезвай... 

Легьзеда Садикьакай къван хьана, адаз руьгь дабандиз аватнавай Мамедан чин акунай, 
ажал алкIанвай, мейитдин къанвай чин. МефтIедиз, цIайлапандин хел хьиз, «акъваз, ах-маIкь!» 
оес чкIанай. Садикьаз яраб сабур ни ганатIа? Ваъ, па-тав касни гвачир, адаз вичин рикIи гьарай 
ганай. АкI кIевиз гьарай ганай хьи, Садикь къах хьана амукьнай, ахпа адаз вич са гьихьтин 
ятIани гурлу элгенда батмиш жезвай хьиз тир, бир-дан ам алчуд хьана, ци кIаниз чIугурди 
хьиз, беден буш яз чилел аватна. 

Руьгь пичIи я, ам къвердавай туькьуьл жезва. А туькьуьл-вал, зегьер хьиз, яваш-яваш 
михьиз бедендиз гьикI чкIизватIа, ада анжах гьам гьиссзавай. 

Мамедавайни мад кIвачел акъвазиз хъжезмачир, рикI, кьефесда тунвай нуькI хьиз, 
къуткьунзава, метIер ихтиярда амачиз зурзазва. Амни, эхирни кIулалай дагъ 
алатайдалай хьиз, ухьт алахьна, алайвал ацукьна. Ракъинин кузвай нурар дуьм-дуьз гьекь 
алай пеле акьазвайтIани, гьеле адан и дуьнья гьиссзамачир чина уьмуьр къанвай, ам гьеле 
лап мукьуадй ажал акунин векъи таъсирдик кумай. 

Кьуд пад гьикьван мегьрибан, гьикьван секин я. Гуьлуь-шан сувал чамарзавай 
шагьвардин бахтаварвал аку — къацу атирлу векьерив къугъваз-къугъваз атана Садикьанни 
Мамедан рех янавай цIвелерихъ галаз кушкушзава. Булахдин шуршур-дин, гъверши таран 
вешрешр,ин сесерин ширинвал аку — абу-рай, чIарни юзаз тежез, киснавай мидяйрин 
япар алДузва... И ферикъатвал гьисс тийидай кас жедач. Мамедани сифте ри-кIи 
теспачавилелди кIвалах авуникди кьиле артух хьайи тIал кьатIана. Ахпа ада чилел аватнавай 
вичин пенжек къуьнерихъ вегьин хъувуна, рангар квахьнаваи чинилай гъил чIугуна. Ваъ, 
Мамедахъ хьанвай са ахьтин хата^бала авач. Ам и кардал мягьтелни я. Гьерекатар 
гьикьван гзаф ийизвайтIа, гьакьван фад-фад адахъ вичин инанмишвал хквезва, пертвал 
алатзава. Мамед кьенвач, кьейибур адан гьиссер тир. И кардай адан кьил акъатзавач, вичихъ 
вуч хьанатIани тийижиз ам фикирлу я. Гила гьиссерални чан акьалтна. Мамеда дуьнья 
гьиссна, адаз дуьньяди таъсирзава. Ингье са шумуд декьикьа идалай вилик  
легьзеда мефтI кьурурай кичIевални, пелез акъатай къайи гьекь хьиз, квахьзава. Касди 
рикIелни гъил эцигна. РикI чка-дал аламай, адак гьеле гьелеквал кума. Мамедаз гила са 
кве-кай ятIани фикир авун кагьул хьана, вичин гьал ахтармишиз, кьуд патаз вичикай айгьам 
ийизвайда хьиз, сифте ада галачир уьгьуь яна, ахпа явашдиз мурмурна: 

— Терс я ви кIвалахар. Вуна зи кабинетдани къал акъудна.Инални ваз зун рекьиз 
кIанзавай. Чахъ законар авайди я эхир... 

Садикьаз рахаз кIамач, гила мефтIни кваз зегьерламиш хьанва, амни туькьуьл я. Амма 
и карди Мамедак мадни ви-кIегьвал кутазвай. «Акьван регьятдиз квевай зун рекьиз же-
дач»,— фикирзавай ада. 

— Вуна и шуьмягь валарни атIана. За пака эвер гана    ми-лициядай кас гъида. Къуй 
вав и кIвалахрин патахъай    закон-дин вилик жаваб гуз турай. Ваз вун гьахъ кас яни, 
тахьайтIа 
— чIуру, чир жеда. 

Садикьни гьахъвал кIани кас я эхир, са арадилай хьиз кьу-ру сесиналди явашдиз адани 
хабар кьуна: 

— Ихьтин кас, вун Советдиз ни хкяна? 
Мамед и суалдал тажуб хьанач, фагьумна-фикирна, са шу-муд декьикьадилай хабар 

кьуна: 
— Вун Аллагьдихъ агъазвай кас яни? — жаваб гуьзлемиш-нач, адаз Садикь хьтинбуру 

вуч лугьудатIа чизвай ва Садикьазаксивалзавай  сесиналди  давамар  хъувуна: — Зун  
Аллагьдихъасгъазва. ГьикI лагьайтIа, им саки ц]д'вад йис я за гьа са вези-фаяр тамамриз, 
рекьидалдини кьилиз ахкъуд    хъийида.    Вунагъазвачни?     АгъазвачтIа, къарагъ, и 
хуьряй са кас кьваннижагъура зи везифаяр тамамардай. Ахьтин    кьегьал    гьинва?!ГьакI 
хьайила, за ваз зун Аллагьди хкягънавайди я лугьузва,  
— вучиз  ятIани Мамедаз сугъул хьана,  са  вуч ятIани лугьузкIан хьайи ам гафунин кьатI 



сиве амаз кисна... 
— Гана ваз... кьилди-кьилихъ. 
— ГьикI килигайтIа,  гьакI,— Мамедан  сес  мадни  перишан-диз акъатзава, на хиялда, ам 

са нин ятIани гьайифди    кузва,чинални бейкефвилин хъвер алкIанва.— Зи тахсир вуч я?! 
Зунугъраш тирди вири райондани кваз чизва.  Куьн вири хуьряйэкъечIна финал зун 
тахсирлу авун дуьз туш эхир. Вун колхоз-диз килиг гьи гьалда аватIа, къад йисан девирда 
вилик кьилеавай са пуд^кьуд касди кIаняй-пунай акъудна. Инсанар гьикIкьил хуьдатIа 
тийижиз, хзанвилелди экъечIиз масанриз фена, 
— куз-куз рахазвай Мамедан ван къвердавай векъи жезвай.—Вун хсуси майишатрин     
ктабдиз    атана    килиг.    Зун    экономист туш, амма буьркьуьдазни кваз хъсандиз аквада:   
вилик-дай виш касдилай виниз инсанри кьил хуьзвай чкада гила бе-гьемвилелди 
цДудавайни яшамиш хъжезмач. Мегер инсанар ви- 
ликан йисарилай, гила къанихбур хазвани, я туштIа, абуру кьвед пуд сеферда артух 
незвани?! Вири катиз физва, ахпа куьн хьтивбур, ара-ара хквез, заз кьуьл ягъиз хъфизва, зи 
кьил га-тазва. 

Налугьуди, Садикьаз адан гафарин ван къвезвач, ахварай хьиз хабар кьуна: 
— Амма вуна  хуьре амай  жемятни фитЬшна куьтягьзава.Тушни? 
Мамедаз гьасятда гьуьрс акъатна, ам алай чкадилай гал-чIур хьана са къадамдин 

виликди фена. Дердинай гьил юзуриз башламишна: 
— Абуруз чеб пияниска за, тахьайтIа, савадлу    вуна — ни<ритIинна вуч тафават ава 

кьван!? Анжах ви такабурлу бурмакьили неинки фитЬшун, гьатта абурухъай ни чIугунни 
жувазлайихсуз кар яз гьисабзава. Килиг вун катна гьиниз фенватIа?!Хуьре, жемятдин арада 
амайди зун я, яшайишда писни, хъсан-ни — вири жедай адет я, амма, гьар вуч хьайитIани, 
зун    инарекьинни ийида. 

— Вун за кIвалахдилай алудиз гьикI тадатIа аку садра. Вири жемят валай нарази я, 
хъивегьдайди таганмаз    вуна    картуь!кIуьрзавач. Партиядин райкомдиз кхьида. 

Мамеда ягьанатдин хъверна, гъил эляна:    • 
— Жуваз кIани чкадиз кхьихь. Мад Аллагьдиз вавай арзаийиз жедач хьи. За лагьанай, 

зун ина Аллагьди Советдин кьи-ле эцигайди я. Райком тушиз, адан буба хтайтIани, зун 
кIва-лахдилай алудиз жедай кас туш. Хъвадайдакай рахайтIа, вуна ам заз ганач, за 
кХвалах гьикI ийида? Зун    тахсирлу    тушхьи, хъун тавунмаз завай кIвалах жезвач 
лугьуз. Чпин Советдин исполкомдин председатель везифаяр кьилиз акъудиз    жедай 
гьалдиз хкун патал    жемятди    къайгъуни    чIугурай,    зазэрекь гун адан буржийрикай я. 
ТахьайтIа, абуру заз сесер га-на зун вучиз хкягъда кьван? Вуна    путулка    эцигнайтIа,    
викIвалахни туькIуьдай, амай жемятдизни са вил ахъагъун    жедай. Эрекь жагъанач — зун 
ина сиягь хьанва. ИкI зун рекьинни ийидачни кьван!? Ахпа жемятди вучрай? 

Садикьаз Мамедан гафарал кIевиз хъуьрезни кIан хьанай, амма ина хъуьредай кар 
авачир, Советдин председателди ри-кIивай лугьузвай, дерин месэлайрай кьил акъудзавайда 
хьиз, пелен юкьни атIугънаваз зарафатсуз лугьузвай. 

— Абур пара четин месэлаяр я.     Вуна    хуьруькай    вучдакьван? Вуна жуван 
булахдикай фикир ая. Вуна ам эцигунал-ди вал баркалла къведа лугьузвани? Гьайиф! 
Жемят амач. Ма-рифат амач. Булах куьз я? Имни зи тахсир туш эхир. Ваз машин 
кIанзава. За гьинай гъида? Машинар колхоздинбур я!  
Садикь Мамедан «зи вуч тахсир я?» гафарикай акьван куьлягь хьанвай хьи, гьатта адаз 
элкъвена зегьле фидайвал «бес нин тахсир я, угъраш!» — гьарагъиз кIанзавай. Амма хъел 
ви-нелди акъатнач, гьакI са вуч ятIани кефида ацягъун патал ада Мамедаз лагьана: 

— Ваз  зи гада  Рагьим акунани? — жаваб гуьзлемишнач,—цIи техникум  
куьтягьнавайди я.  Гьам  хуьруьз  яшамиш    жез-хкведа. Гьахъвал кIани гада я. Къуй 
жемятдиз са    югъ    аку-рай,  абуруз  Совет дин  исполком дин  председателвал    авурай,—
хъел квайла  дуьзена фикирар лугьун Садикьазни адет тир.  

Мамед тажуб хьана, Садикьан амалдарвиляй кьил акъат тийиз кисна, ахпа кескин яз 
хабар кьуна: 

— Бес зун ина авачни?! 
— Вакай халкьди вучда кьван, кьуьзуь хъама пиянискади-кай. Вун абуру алудда, кар 

алакьдай, гьахъвал кIани    жегьилхкягъда. 
«Рагьим иниз хкведа?»—Мамедавай аннамишиз жезвач. Агъзур жуьре хиялар рикIиз 

къвезва, амма са илажни ада» жагъизвач. Келледа гьатнавай тIалдини вичикай артух хабар 
гузва, Мамеда пелен са патал кап эцигна. Веревирдзава: са патахъай ам Садикьан 
келимайрихъ инанмиш я, вучиз лагьай-тIа, адаз хуьре кIвалерни ава, кIанзавайди са вижевай 
кIвалах я, амни хьайила, жуваз са-кьве кIел-бацIи хуьз ина ацукь та-вуна, шегьерда ажал 
авани; муькуь патахъай Мамед инанмиш тир — бажат Рагьима шегьер гадарда, ам ана 
чIехи хьанвай-ди я. Кьве рикIин яз са кьадар кисайдалай кьулухъ Мамеда дегиш хьанвай 
сесиналди кушкушна: 

— А кар вуна ийидач... 
Садикьа адаз жаваб ганач, вилерин кIаникай Мамедаз ки-лигиз акъвазна, ахпа векъи 

ванцелди истемишна: 
— Къарагъ, инай квахь! 
Мамедни яргъалди Садикьан нур гузвай далудиз тамашна. Мад адаз ийидай кар 

амачир. Кьилени тIал къати жезва — рагъ гьикьван гун. Ам къарагъна хуьруьз хъфиз 



рекье гьатна. 
Мамед кьецIиди тушир. Къекъведайла ада анжах къалчах-ривди са пад ядай. Ихьтин 

еришар себеб яз адал КьецДи Мамед лакIаб акьалтнавай. Ингье ам пад ягъиз, пад ягъиз 
къуьнерихъ галай пенжекдин ценер галтадриз, аста-аста камар къачуз* къвердавай 
чешмедивай яргъа жезвай. 

II 

Садикь чешмедин патав гума. Адаз къарагъиз кIамач. Алукьнавай лал кьенвай макъамди 
ам михьиз бушарнава. Ифин алай азарлудан пелел эцигай къайи гъили хьиз, секинвили адан 
рикIиз регьятарзавай. Ивиди гьеле япун кIанерив    гуп-гупдин 
ванер ийизмайтIани, ажугъ яваш-яваш туьхуьнзава. Садикьа-ни и дерин тир секинвилиз 
дикъетдалди яб гузва. 

ЧIурухъан чуьллерин гьавалу шагьвар, Садикьан ифенвай кьил къужахламишна, женжел 
хьиз, адан бурма чГарарив къугъвазва, гьекь алай кьецДил къуьнерилай алатиз, къайи 
мез гуьнДиз, цIвелерив кушкушзава. Къвалаз рагъ фена сует жезвай шенпIиди хьиз, 
чешмедини кагьулдиз гьургъурзава. Гъверши таралайни таза пешерин вишришрин милайим, 
мер-гьямдтлу сес алахьзава. Ихьтин ширин сес мад гьич са та-рахъни авач, анжах са гьа 
и гъверши тарахъ... Ам гьамиша гьа ихьтин — лугьунардайди я. 

Садикь виридакай тух я. Садикьаз дуьньядилай затIни кIа-мач. Тек са гьа и лал кьин — 
гарун кушкуш, булахдин гъургъу-рар, гъверши таран вишриш — адаз багьа я. 

Садикь гъамлу я. Амма и гъамлувили рикI фитIинна куь-тягьзавач, а кардиз акси яз, ада 
ам чиркерикай михьи ийизва, рикIик кьезил гар кутазва. Ихьтин гъамлувал, акахьай жен-
гера хьайи залан хирен тIал хьиз я — адак къизгъин ягьунра вилериз тамашиз акъвазай 
ажалдин зурзунни ва жуван гьай-батлувал, ажугъни ва сабурлувал квай. Анжах гила, дяве 
ала-хьайла, залан хер алайди вичел икI чан аламукьунал гьикI мягьтел жезватIа, 
Садикьани вичиз гьакI суал гузва: «За ам рекьиз амайди... Яраб зун гьикI лагьана акъваз 
хьанатIа? Вуч паталди за Мамедан кукIвалай каца вегьизвай?..» Адан япара Мамедан 
ягьанатдин ван эвез хъхьана: «Низ герек я вунни, ви дидени, ви булах?! Белки, Гьабиб инал 
къведай жеди, амни кьена хейлин йисар я. Рагьмет хьуй вичиз». 

Садикьа гьич садрани дуьньяда вичин лазимсузвал гьиссай-ди туш, амма хуьруьн 
Советдин председателдин гафари ам чи-лерай чилериз дугурна. Амма са кар ашкара я: а 
ламран хва тергнайтIани, мефтIеда фасагьатдаказ гьатнавай адан цIай алай келимаяр, акъудна 
гадриз жезмач. Низ чида, ивидик звал ку-таз, абур шумудра Садикьан бейнида тикрар 
хъжедатIа... 

...Начагъ диде регъвяй хкай йифиз Гьабиб яргъалди Сади-кьабурун кIваляй хъфеначир. 
КIарасарни хкана, абур пичина туна ара-ара цIуз уф гуз куьсрулдал ацукьнава. Швалин са 
пата каравутдал Тейлини къатканва. Садикьаз йифен и геж вах-тунда ийидай са кар-кеспи 
жагъизвач. КIвале чара кас авайла, фена санал ксуз тежез, ам, муг квахьай фере хьиз, кIвале 
ина-ана къекъвезва. 

Чимивални артух хьанва, пични гила акъваз тийиз рахаз-ва. Цлакай куьрснавай 
лампади къе вуч ятIани артух экв гуз-вач, дакIардал эцигнавай Гьабибан фанарни зайифдиз 
кузва. МичIи кIама адан экуьнай гададин вилер ацДанай, гила гумади рутIунвай шуьшедай 
куькIвенвай багъ са уьтери юзаз аквазва. 

Садикьавай фена стулдал акьахна лампадин экв кьванни артухариз жезва. Я Гьабибани 
са гаф лугьузвач. Ам пичинин вилик гьич кьил кьванни виниз тийиз, цIуз тамашиз 
адукьна-ва, налугьуди, адаз далудин къаншарда авай цлакай куьрсна-вай Садикьан буба 
Сеферан суьретдикай вил ква, утанмиш я. Суьретни зайиф экуьни вегьенвай серинрикай 
фуфайкани ала-маз алгъана ацукьнавай Гьабибан туп хьиз экъис хьанвай да-лудиз виняй 
агъуз тамашзава. 

Эхирни Гьабибан хуру дериндай нефес акъадаррай ванна, ада фуфайкадин дуьгмеяр 
ачухна. Эхь, гила кIвале лап хъсан- • диз чими тир. Садикьани кIвачерилай ламузмай сун 
гуьлуьтар хтIунна. Вахтни гежди я, амма Гьабиб хъфизвач. Мадни личина кIарасар твазва. 
Низ чида касдин рикIе вуч хиялар аватIа, абур гьикьван яргъариз фенватIа. 

Тейлиди лап жигеррай уьгьуь ягъиз башламишна, ам ахва-рикай кватна ва хциз вичин 
патав эверна. Яргъандикай цIай акъатзавай гъил хкудна вичин каравутдал хур вегьена 
алгъан-вай гададин кьилелай кап алтадна. Ахпа яр~ацалтнавай чинал акьалтнавай вилер 
ачухна, аялдиз килигиз, назик пIузарар са жизви юзурна: 

— Вуна ихтилатар ийизвач хьи, зи хва. Суьгьбета,    дидедиваз я!б гуда... 
Гьамиша чпин классда хьайи крарикай суьгьбетар ийиа регъуьн кьетIкьетI хьиз рахаз 

акъваз тийидай Садикьан ме-цяй къе са чIал акъатзавач. Цлаллай вичин бубадин суьрет 
хьиз, амни Гьабибан экъис хьанвай кIулаз тамашзава. 

Эхирни Гьабиб кIвачел акьалтна, вичин фанарни вахчуна кIваляй экъечIна. Садикьан 
рикIини гьасятда майданар гьисс-на ва дидедиз ада чпин классда кIелзавай Сарухан 
тарсариз гьикI геж атанатIа, гьадакай суьгьбетиз башламишна. Икьван геж вучизна, 
лагьана, муаллимди хабар кьурла, Сарухана шез-шез, вил тIушуниз жаваб ганай: 

— Дидеди экуьнахъ истивут квай xanla гана. Зун ада кана.Шваляй вахтунда экъечГиз 
хьанач... Истивутди гилани кузма. 

Тейлидин кьур акъатнавай пГузаррал мили хъвер къугъва-на. Садикьаз чизвай: диде 



бегьем начагъзава, тахьайтIа, ихь-тин суьгьбетди адав и кIвал хъуьруьнив ацIуриз тадай. 
— Гила, чан хва,— лугьузва Тейлиди нефес дар яз,    ажузванцелди,— жувазни са 

вижевай чка туькIуьрна ксус. 
Садикьа разивилелди кьил эляна. Бирдан гьаятай чахърахъ-пахърахърин ванер 

акъатна, ахпа хпени гьарайна. Садикь кхунна, теспача акатна дидедиз килигна. 
— Садикь,— Тейлидикни      секинсузвал      акатнавай,— фенагьаяпгда вуч хьанатIа килиг. 

Белки, цурин    рак    жуфт    тавунаамукьна, анай хпер экъечIна жеди. 
Гадади айвандик зверна... Гьаятда, кьурук дестегдикай куьр-снавай фанарди экв гузва. 

Аник Гьабйба,Садикьанбурун цурай акъуднавай шек кьар ярхарна, адан туьтуьнивай нур 
гузвай еке чукIул гуыЦзава. Садикь сив ахъа хьана, пагь атIана амукь-на, налугьуди, ада 
гьамиша Гьабибал гъизвай шак гила субут хьана — ам тсъачагъвиле кьуна, адан чинебан 
чIуру ният гила раиж хьана. Гадади элкъвена кIвализ чамарна. Сифте ада кIе-виз гьарайна, 
ахпа дидедиз мукьва жердавай еришар яваш хьана. Тейлидин винел вегьенвай кавалда 
вилер атIумна, nly-заррик ял кваз, наразивилелди явашдиз лагьана:  

— Ада чи хеб тукIуна. 
Тейлидин ифин гьатнавай чина рангар кескиндиз дегиш хьана, вилер еке хьана. 
— Ни?! — хабар кьуна. 
— Ада. 
Тейлидин чин ачух жез башламишна, хци лугьузвай «ада» аннамишнай. 
— Аквадай гьаларай, зи кефияр чIуру я,— перишандиз ра-хазва  Тейли.— Адаз зун 

хамуна  тваз  кIанзава.  Яман хкатай-ла, зун фад сагъ жеда, чан хва. 
Садикьаз ахвар атанач. Са кьадар вахтунилай сифте Гьаби-ба кьуд къатна кIватIнавай 

хъицикь кIвализ хкана пичинин пунав эцигна,— къуй чимизмаз амукьрай, ахпа ада 
алажнавай жендекни кукIварна саламат чкадал эщигна. МуртIай винел ви-чи акъвазарай 
тфенг къуьнихъ вегьена, Тейлидин латав фена. 

— Хъфидайла за чи рушаризни эвер гуда. Къуй вун абурухамуна турай. Мекь къенез 
ягъайтIа, мадни пис    жеда.    Вунагзаф гангарнава... 

Тейли раханач, рази яз адан вилериз килигна, мили хъвер-на. Гьабибни азарлудаз 
хъвер багъишна кIваляй экъечIна. 

Садикь гила архайин тир. Аялдиз къе мад кIвализ Гьабиб хквен тийидайди чизвай. 
Юргъун яз, амни дидедин патав ка-равутдал ацукьаивалди ахвариз физ-тефиз амай. 

Швализ гьахьай рушари гададив ксудай мажал вуганач.  
— Ингье гила зун михьиз куь кIвализ хтанва.    Мад    инайсанизни хъфидач. Гила зун 

ви свае я,— Гуьлназа агалхьнавайгада гьасятда къужахламишна, адан хъуькъвез кIас гана. 
Гада-диз сугъул тир, адаз ксуз кIанзавай. Гуьлназ, лагьайтIа, ахварбес тахьанвай вилер 
аялдин чина атIумна, са жуьре    хъуьрез-ва. Перидини  Тейлидивай хабарар кьазва. 

— Вуна фикир мийир, диде, пака  хъеан жеда,— вичин чи-ми хъвехъ Садикьан чинив 
агудна адан япал    кушкушзава: —Ша садра за вун ксурин,— ам аял    гваз   латав    гвай    
кIвализгьахьна. Ана чка туькIуьрна гада ксурна. 

— Жуа_ширин    ахвариз    алад,    халадин    цуьк,— лугьузва 
Гуьлназа месин юкьвал гьуьчГ агаж хьанвай Садикьаз.— Пака фад къарагь. Гаф гайивал, за 
вун кIула кьуна школадизни ту-худа,— Гуьлназ, ракни акьална, кIваляй экъечIна. Садикьни 
гьасятда ширин ахвариз фена, адаз рушари диде хамуна гьикI тунайтIа акуначир. 

Экуьнахъ Садикь япара къалмакъалдин ванер аваз ахварай аватна. Сифте ам са куьнинни 
гъавурда гьатнач, беденда къайи гьисс гьатна. Къавуз килигиз амукьна: «Белки, дидедиз са 
кар хьанатIа...» — ваъ, аялдин рикI къана, дидедикай чIуру фикир ийидай къимиш адан 
рикIяй атанач. Патав гвай кIваляй ру-шарай мад гьарай акъатна, абурукай хкатна чIехи 
бубадин ван чир жезва, са вуч ятIани лашунал гатазвай хьтин тахъа-пахъ сесер 
акъатзава. «Яраб Муса бубадик экуьнин кьиляй икьван къал вучиз кватIа?»—Садикьа 
фад-фад кIвач-кьилна патав гвай кIвализ гьерекатна. 

Гьакъикъатдани, кIвалин юкьни-юкьвал аса юзуриз, вири-даз къурхуяр гуз чIехи буба 
акъвазнавай. 

— Я ламран руш! — экъуьгъзава ада анжах хамунай акъуд-на, ирид гьекьер алахьна, са 
бубат кефияр ачух хьанвай    Тей-лидиз.— Вуна зал айиб гъана хьи! Вун вучна дуьньядиз 
экъечI-на! Са кIвач сура авай заз гьуьрметдай ягь кьванни вахъ амач-ни! Вуна зи тухум 
вири нянеламишна хьи! — сифте гьайифдиатIанваз кьил галтадиз Тейлидиз таре гузва, 
ахла дерт    эхизтежез, асани хкажна, къужа адал тепилмиш жезва. 

— Вунни кьий гьа Гьабибни! — Мусади кIвал тахъа-пахъдинванцив ацIуриз, лап тIвек 
акъатдайвал аса къава эцягъзава. 

— И за эцигай аваданар жунгавар гъидай чка я ман! Къа-рагъ, кач, инай квахь. Зи 
аваданрик кумукьун, зи хцин некягьалама лагьай чIал я. Хъфена жуван бубадин 
харапIайра ацукь,абурал няне гъваш, зал — ваъ! — ивидал звал акьалтна ам Тей-ли гатаз 
физва. 

Аса галукьна ивидай риченвай чин кьве гьиливни кIевна, Тейли каваддин кIаник агаж 
жезва. Рушарай мад гьарай акъатзава. Пери атана, хак хьиз, Мусадин хура акъвазна. 
Гуьлназ адан аса авай гъилик, чIиж хьиз, ккIанва. Кьуьзекак гьеле бе-гьем чан кумай, 
рушаривай дурум гуз жезвач. Сарарикай «ууф!» «ууф!» лугьуз, абурун арадай аса акъудна, 
Тейли квай кавалди-лай кьвед вегьена. Рушари ам хуртI гана кьулухъди галчГурна. Тейли, 
вири рикIелай фена, яргъандикай хкуднавай кьецIил гъил юзуриз, шез-шез рахазва: 



— Хьайи затI авайди туша-е, я ба! Ам иниз атана, зун хамуна тун патал хеб тукIуна 
хъфейди я. 

Мусади адав рахаз тазвач: 
— Вун гьа хамунай акъатни тавурай! ВакIан руш! Мусадин:митив тIанкь хьанвани, вун    

регъверай   гъелераллаз    Гьабиба 
хкиз, атана ина ада хпер тукIваз!? Ви мез кьурана шанкIал хьуй! Вавай атана лугьуз 
хьаначни, фена кьилди регъве ацукь тавуртХа! Ви ана текдиз ажал авани! Уф! Гьайиф зи 
бармак,— Мусади кьил галтадна, сас сарал илисна, ам Тейлидал тепил-миш хьана. Рушари 
адал алай кавалдин патар кьуна кьулухъ-ди ялзава. Тейлидини: «АкI ятIа йикь-е, буба, 
зун»— гьарай-зава. 

— Я Муса ба,    вуна    ама    рекьида-е!    Акъваза! — тавакъуийизва Гуьлназа. 
Кьуьзек, легьзеда акъваз хьана, ажугьдив ацIанваз дуьм-дуьз Гуьлназан чиниз тамашна, 

аса тIапIна чиле эцяна, вични тсъуткъурна, къастуналди лагьана: 
— Кьий!—рушаризни къурху гана:   — Зун ахъая, тахьай-тIа куьнни за и асадикай 

ийида! 
Садикьаз и гьалда вичин чIехи буба акурди тупгар. Низ чи-да кьуьзеказ Гьабибан 

крарикай ни кIели авунатIа. Хуьре ван тахьана амукьдач зхир. Виридак хьиз, аялдикни еке 
къалабу-лух, теспачавал акатнава, ятIани, чIехи бубадин сеперри гада-дин зигьин гуя 
ачухарзавай. Садикьаз акI тир хьи, Гьабиб ди-дедин патав гвайла, вичиз гъуьнтI гузвай, 
вичивай сакIани ан-намишиз тежезвай гьиссинин бине гила Муса бубади тамамви-лелди 
тайинарна. Амма Муса аялдин дердидикай ваъ, тухум-дикай, адан намусдикай, нянедикай 
рахазвай. Садикьаз вични, Мусадин хтул, адан несилдин цIир тирди хъсандиз чизвай. АкI 
хьайила, амни чIехи бубади нин патахъай къе аса хкаж-наватIа, гьабурун жергеда авай. Адаз 
акI тир хьи, вири и вах-тунда Гьабйбахъай къурху аваз, гьатта дидедихъайни кваз чи-неба, 
рикIе мукъаятдаказ гьамишалугъ хуьз чалишмиш хьайи, вичизни бегьемвилелди тийижир 
бубадилай амай пак тир са гьихьтин ятIани ядигар къе аватна, хана, руг-руг хьана. Сади-
кьан рикI туькьуьл я, ам са жуьредин вич алчахарнавайвилин бейкефвили кузва. 

Садикьаз дидени язух къвезва. Ивидин леке алкIанвай, накъвар физвай дидедин суьрет 
эйбежер аквазва. Тейли яхун хьанва, хъуькъверикни лацу экв акатнава. Налугьуди пенжер-
дихъ йикъан экуьнал нур гузвай живедин лаз атана адан чина гьатнавай. Хъуькъверал 
хъиченвай ивидин стIалрини, яру гьам-гайри хьиз, къайи рекIврекIвзава. Тейли шезва, чIиш 
чIугваз ада накъварни михьзава. КичI къекъвезвай вилерай ам гагь Мусадиз, гагь Перидиз, 
гагьни Гуьлназаз килигзава. Садикьаз вил язавач, гуя бубадин сеперрихъай, вич и гьалда 
хциз аку-нихъай пара утанмиш тир. 

Бейхабардиз кIвалин рак ахъайна, Гьабибан вилик кваз пальто, бармак алай хуш 
кIалубрин, са кьадар яш хьанвай итим къенез гьахьна. Ина авай къалмакъалдал кватай    
ам,    гьиле 
авай гъвечГи чемодан гъинал    эцигдатIа    тийижиз,   серсер    яз амукьна. 

— Багъишламиша,— эхирни лагьанай ада. 
Сифте Мусадиз гаф жагъанач, гьакьван адан жигерра цIай акьунай, фена атанвайдан 

вилик аса чиле эцяна. 
— Кепеюгъли! Ви ина ажал авани?! Зун я ина иеси!    Вазэверай кIвалах авани?! Им 

акатай вуж    хьайитIани    къведайчка яни? — атанвайди вуч кас ятIа чирни тавуна    
гьарайзаваМусади. 

Атанвай касдин сумрада рангар оа шумуд жуьреда дегши хьана, ам вичин кьулухъ 
галай Гьабибаз мягьтел яз килигза-ва. Гьабкбни ял кьуна акъвазнава. 

— Зун духтур я,— зурзун квай сесиналди серсер яз раханаам эхирни.— Бес и итимди 
азарлуди ава лагьанай эхир,— Гьа-биб къалурзава.— Ксай месикай хкечIна и аяздай, 
йифизни ки-лиг тавуна, патал хуьряй иниз са кьадар рекьиз атун мегер зиугърашвал яни? 

Духтур бейкеф тир, зурзун акатнавай гъиле авай чемодан чилел эцигна, жибиндай 
nlanlpyc акъудна, сиве туна. 

Мусади адакай мад фикирни хъувунач, гьасятда Гьабибал тепилмиш жез аса хкажна. Ам 
ифирдай гьич экъуьгьунни жагъанач, сас сарал илисна пIузарикай «уф, уф» ийиз, адал аса 
илигна. 

Гьабибани чуькьни ийизвач, фуфайка алай кIул экъисна, ваз кIани кьван илиг лагьайди 
хьиз, Мусадин вилик акъвазна. Духтурдилай пIапIрусдиз цIай ягъиз алакьнач, са гъиле кьал, 
муькуь гъилени спичкадин кьвати аваз, са куьнинни гъавурда авачиз, ам яруни-цIару, 
гьелекни-фелек хьанвай рушариз гьакI тамашзава. Рушар Муса кьуна акъвазриз чалишмиш 
жезва. Амма туьнт хьанвай кьуьзекак абурун такьат акакьзавач. Дух-турди Мусади Гьабиб 
зарафатсуз, рикIивай гатазвайди кьатIа-на ва рушариз куьмек гуз, кьулухъай Муса вегьена 
кьве гъи-ливни кьуна, къужахламишна. Кьуьзекавай мад юзаз хъжез амукьнач, асани гъиляй 
аватна. Духтурди ам хкажна ракIарай къецелди акъудна. Рушарикай сада гьасятда къене 
патай рак тIуб яна агална. 

Айвандик вич къужахдай азаднамазни Мусади духтурдиз са тфу гана, ахпа зверна фена 
ракIарихъ аватнавай вичин аса вахчуна. РакIар зарбуналди ялна, амма рак ахъа 
хьана^. И карди кьуьзек мадни пехъи авунай. ГьикI ажугъламиш же-дач кьван, Гьабибни 
кIвале амаз рак къене патай агална, хайи хцин кIваляй чара ксари ракIарихъ акъудна 
гадарайла? Им нивай эхиз жедай дерт я!? Мусадини ракIарал аса илигна, магьледал пахъа-
пахъдин ван акьалдарнава. 



— Ламран рухваяр, куьн терг тавуна, дуьньядал    фу    нез  
къекъведай Муса туш им! Зи хцин, за эцигай аваданар жен, зун кIваляй акъудин! Квез 
ван хьайи кIвалахар яни, жемя-тар?! — Мусади кьве гъилни цавуз хкажна гьарайзава, 
кьуна вичин кьармукь бармак пек хьиз чилел гьалчна, адаз няне га-на, душмандин малдиз 
хьиз кIур гана. 

— Мад гила бармакдикай алукIна вучда!? Мад гила текье-на, итим яз дуьньядал 
къекъвена вучда?! —асадалди рак кукI-варзава. Амма рак ачухзавай кас авач. 

Духтурдини Мусадиз са куьтЬга ийизвач, кьуьзек пехъи хьа-на акьулдал аламачирдан 
гъавурда ам гьатнавай. И «къариш-мади» секинсузвал кутазвайтIани, ада вичиз сабур 
гузвай: къуй вичиз кIани кьван рак гатурай, галат хьайила вич акъваз-да, и гьалда адак 
хкуьрун мадни хата я. 

Духтурди пIапIрусдиз цIай яна, гумар акъудиз тек-бир Муса галайнихъ вил ягъиз, 
айвандикай яргъариз тамашзава. 

Цавани рагъ жангади кьунва — гьакьван адан нурар векъи-даказ аквазва. Живеди 
кIевирнавай тепейрилай цIуьдхуьниз, ai6yp са гьина ятIани лап яргъа, кIамариз аватиз, 
туьхуьнзава. Амма кьуру кулак къекъвезвай айвандик квайди масад тир...  

— А-агь, кач! — сас регъвезвай Мусадилай дерин ухьт алахь-зава. 
Кьуд йис идалай вилик, дяведин къати женгер физвайла, Мусадиз фронтда чIехи хва 

Гьамид кьегьалвилелди кечмиш хьайидан гьакъиндай чар хтанай. КIвале шел-хвални 
хьана, ам багъри вири ксари ясни кьуна. Вахтар къвез алатна, гьикь-ван дерт чIугуртIани, 
вири уьмуьр рагьметдиз фейидан хажа-латдик нивай акъудиз хьайиди я? Ясни алатна 
куьтягь хьан-вай эхир. 

Са юкъуз Мусади атана Тейлидиз лагьанай: «Чан руш, гила Сефер амач. Вуна хажалат 
чIугуналди инлай анихъ туькIуь-дай кар амач. Икьван гагьда вуна ви намусдал леке 
гьанач, адет тирвал, ясни тухвана. Ваз чухсагьул. Гила хъфена жуван бубадин кIваляй 
гъуьлуьз фейитIани, ви ихтияр я. Вун гьеле пара жегьил я, са аял я авайди. Адакай вуна 
дерт чIугвамир, гьар гьина ам хьайитIани, чна Садикь я гишила, я мекьила та-дач. Эгер ваз 
хва хвена, чIехи ийидай къаст аватIа, амни ви ихтияр я. Ви виликай рехъ ядай кас жедач. 
Анжах дишегьли-диз гъуьл, жуван къул хьана кIан я эхир». А чIавуз Тейли куз-куз 
шехьнай. 

Мусади гьакъикъатдани Тейлидиз вири патарихъай куьме-кар гузвай. Амма эхиримжи 
вахтара Тейли вич адакай къерех хьана акъваззавай. Дишегьли къвердавай вичин хсуси 
уьмуьр-дин деринриз гьахьзавай. Адаз хва садавни вахкуз кIанзава-чир. Эгер гъуьлуьз 
фейитIа, низ чида, Тейлидин хциз тахай буба гьикI килигдатIа. Уьмуьрдин четин 
месэлаяр вилик акъ- 
зазнавай дишегьли виридахъай яргъа жезвай. Анжах чидач, Гьабиба адан фикир квелди 
желбнатIа. Итимар дяведилай кьу-лухъ хуьре гзаф кьери хьанвай, Гьабиб лагьайтIа, гьеле паб 
тагъанвай жегьил тир, вични — азарлу, куьмек герекзавай кас. 

И месэлаяр анжах са Тейлидин хсуси уьмуьрдиз талукьIбур я. Абурай кьил акъудиз 
чалишмишвилер авуни адан руьгь мягькемарзавай, гьикьван мягькем жезвайтIа, гьакьван ам 
Мусадин тухумдикай къакъатни ийизвай. Тейлидин рикI незвай дердияр Мусадиз лазим туш 
эхир. Я Мусадин дерт Тейлидизни герек авачир. ИкI тирвиляй тушни бес Мусадин бармак 
кIваче-рик аватайди. 

РакIарихъ галамай ам магьледал ван ацалтна рахазва: «Чпихъ са марифат авай 
инсанар я, лагвана, вини Агьмедахъ галаз къавумвална, хциз адан руш гъана! Гужуналди 
гъайи кар авач, сад садал рази яз мехъерна! Бке зегьметар чIугуна инал и дараматар 
эцигна, чара авуна — вач квез кIанивал яша-миш хьухь лагьана. Ида, и кча! — рикIинал тIуб 
туькIуьрзава Мусади,— зи кьилел акъудайди аку! Гьабибахъ галаз гьатнава! Зи аваданрай 
квахь! Зи кIвале амукьун зи хцин некягьдик ку-май мисал я, зал няне гъимир! Вач бубадин 
кIвализ, гьабурал няне гьваш, эгер ви рикIе гьакьван къастар аватIа!»— экв-дуьнья такваз, 
Муса хъиткьинна физва, ажугъ ракIарилай вах-чузва. 

Низ чида, къалабулухдин ван атай гьи къуншиди, гьи хуь-руьнвиди хабар агакьарнатIа, 
кIвализ атана хуьруьн Совет Сал-манни, колхоздин председатель Беглер акъатна. Са къанни 
цIу-вад йисарин яшда авай итимар я. Садал гьеле шинел алама, Беглера хъицикьдикай 
квенвай кIурт алукIнава. 

— Гьикана, къачагъар авани?! 
— Вуч хабар я? — кIубандиз Мусадихъ элкъвена,    ахпа ракгатана чпин тIварар лагьана. 

Хъиле кузвай Мусадивай абуруздерди ийиз хьанач, Салманан чиниз тамашиз цуькIуьн 
туькьуь-нна. Советдин председателдихъ галаз адан вуч ава кьван,    ада-кай са хъелни авач. 

Ачухай ракIариз хуьруьн Советни колхоздин председатель гьахьна. Абуруни Мусадив 
кIвале кьил тваз тунач. Ам мад ра-кIарихъ галамукьна. Са акьван вахт фенач, кьве 
председател-ни кIваляй экъечI хъувуна. Беглера Мусадиз тагькимарна:  

— Ам зегьметчи дишегьли я, кIвенкIвечи я. Вуна ам кIеве-ра твазва! Вуч гьал я вуна 
адал гъанвайди? Вични азарлу   ди-шегьлидал. И кIвалахрин патахъай вав чна жаваб гуз 
тада. 

— Вуна садра ада зи кьилел гъанвай кIвалахрикай    хабаряхъ,— зал жемятдин вилик 
экъечIдай чин тунвач. 

— Килиг Муса,— гила Мусадиз Салмана тIу!б    юзурзава.—Ви дабанрал за цIукI 
эцигна! Атана ина къал акъуддай    ваз 



вуч ихтияр ава?! Ви гада кечмиш хьанва, гила кIвалерин иеси Тейли я. Вуна гьарай-вургьай 
туна, гьатта иесиярни кваз гатаз-ва. Инай хъвач! Ина мад ви кам тахьурай! Эхирки — эхир 
чахъ закон авайди я, власть авайди я. На вуч гъулгъуда къарагъар-нава?! 

Мусадин чин сифте яру хьана, хъили хьана, ахпа — вили. Вилер экъисна ада сас 
регъвена: 

— Вунни кьий ви властни! — гъилевай аса вири къуватдал-ди кумаз-кумаз кьведра 
Салманан кукIвалай вегьена, ахпа    сабубат хъел кьейила хьиз, явашдиз алава хъувуна:  

— Ина.зи намусдиз кIур гузва, зун нянеламишзава,    аммаи кIамаша властрикай, 
законрикай заз нагъма кIелзава. 

Беглера мад Мусадив гьич чIарни юраз тунач, вегьена гьа-сятда кьве гъилни кьуна ва абур 
вири къуватдалди кьулухъди алчударна, асани чилел аватна. 

— Заз къурхуяр гузвай кипДин рухваяр аку! Ая квевай вучжедатIа, акьван кичIе 
бубадин хва зун туш! — гьарайзава Му-сади. 

Беглера ам чинихъди ярхарна, кIулал ацукьна адан гъилер мадни барчумарзава. Мусадиз 
нефес дар я, чинизни цДай чкIан-ва. КкIунриз акъатнавайбур къакъудиз духтурди зверна. 
Амма ам аса галукьай вичин кьилелай гъил алтадзавай Салмана акъвазарна. 

— Вун духтур яни? Я! Вуна фена жуван кIвалах кьиле твах,чи кар чна вун галачизни 
ийида. 

— Зи буржи квез лугьун я,— абур инанмишариз кIанзавай-да хьиз, истемишзава 
духтурди.— Кьуьзеказ дерт ава, адаз ви-чи вучзаватIа чизва. Адан ийир-тийир квахьнава. 
Амма куьнеи кIвалах гьавая ийизва, гадаяр. 

— Фена жуван кIвалах ая! Ваз аквазвачни,    ам    властризакси экъечГнавайди! 
— Мад за лагьана хьи! — духтур рак гатана кIвализ гьахь-на. Ачухай ракIарин сив 

гьасятда инсанрив    ацДана,    кIваляйГьабиб, рушар экъечIна айвандик кьиле физвай 
ягъунриз    та-машзава. Чинал са гьихьтин ятIани    тIуьруькьуьм,    туькьуьлгьисс алкIанваз 
тамашзава. Амма абурукай гьич садни гатIум-завач, гуя кьве председателдини лап дуьз 
кIвалахзавай. Руша-рин арадай кьил акъудна ккIанвайбуруз килигзавай 
СадикьанрацДамар келледа тIал гьатдайвал    пелен    юкьваз    къведалдихкаж хьанва, адаз 
шез кIанзава. 

— Вб гъваш! — гьарайзава Беглера патав    гвайбуруз,    бар-чумарнавай Мусадин гъилер 
са бубат буш хьайила. 

Амма буйругъ кьилиз акъудиз юзазвай касни авач. Рушар ракIарин сиве къванер хьиз 
акъвазнава. Гьабибазни такур аламат акуна, ккIанвайбуруз тамашна-тамашна, ахпа кьил 
галтад-на хъфиз явашдиз кам кяна. 

— Квез ван къвезвачни? Идан гъилер кутIундай еб гъваш!Ада чи багъри властдиз себ 
гана! Ам акси экъечIна! — гьарай-зава мад колхоздин председателди. 

Амма садни алай чкайрилай юзазвач, гуя Мусадин туькьуьл тир кьисмет, гележег 
аквазва,— къах хьана амукьна. Анжах тек са Салманак юзун акатна, сифте ада вичин 
кьилелай ава-тай бармак вахчуна алукIна, ахпа шалвардай аста-аста къай-тапдин чIул 
акъудиз башламишна. Мусадини Беглеран кIаникай угьзава. 

— Чна, Ватан хуьз чандилай гъил    къачуна,    душмандихъгалаз дяве чIугуна. Вуна ина 
хендеда    дишегьлийрихъ    галазлсьил кьуна, тIанбулар яна! Гила властризни экъуьгъ    
ийизва!Душман я вун! — Беглера вичив Салмана вугай чIулуналди Мусадин гъилер кутIуниз 
рикIивай зегьмет чIугвазва. 

— Ламран хва, лам! — чабалмишзава Мусади.— Фронтда зикьве хва кьена. Ваз гаф 
авач! Вун хуру медалрив ацIана хтана.А орденар зи, зи пуд лагьай хциз валайни гзаф ава. 
Анжах амкъени, са кIвалахни тежез, иви галаз уьгьуь ягъиз, гьакI кIвалеацукьнава. Кьегьал 
бубадин хци хьиз, вуна фронтда вун икьвангзаф рахазвай и властдиз къуллугънайтIа, вак 
икьван къуватжедачир.— Муса вилик акъвазнавай Салмана чекмейрилайтIузцлаз 
тамашзава, адан ван ажугъдив ацIанва,    иви    хъченвай,азабдин гьисс къекъвезвай 
вилера, чина гъам гьатнава, на хи-ялда, адаз дяведа чанар гайи вичин рухвайрин гьайиф    
атана,я туштIа, ада вичи икьван гагьда    чIугур    зегьметар    бадгьавафейиди кьатIана дерт 
чIугвазва. 

— Чун тахсирлу туш, кьуьзек, чал чан аламукьунал!Мусадин чиниз мейитдин ранг 
яна, кьиле къати тIал    гьа- 

тайда хьиз, ада суфат чIурна, ахпа пелен юкь ачух    хъхьана, садлагьана айвандин чилиз 
нерай иви хъчена... 

Садикьай гьарай акъатна, ам, фуртна рушарин арадай зкъечIна, гъуьрч язавай 
чинеругдин шараг хьиз, Беглерал те-лилмиш хьана, шинель алай къуьнуьк чIиж хьиз ккIана, 
адан далудал гъвечIи гъутар илигзава. 

— Ахъая чи ба! — Беглераз румар гузва. Амма    еке    итимМусадин винелай алудиз 
жезвач.— Кямир чи бадик! 

— Аял вахчу,— Беглера ам кьуьнт акIурна вичихъай къа-къудна. Салмана Садикь 
кьуна хкажна, кIвачер экъягъиз шез-вай аял кIвализ хутахна, рушаризни зур гана, аIбурув 
рак къе-не патай агализ туна. 

Аялдин накъвари Мусадин рикIиз мадни азаб гана, дили згьуьрс акъатна легьзеда ада 
вичи вич хъуткьурна, вири къуват-далди Беглер кIулай гадриз чабалмишна.  Ажугъдив 
апДанвай 



кьуьзекан къуватдиз Беглеравай таб гуз хьанач,    ам ярх жез са тIимил амай. 
— Куьмек це, беса кьил кьурди! — гьарайзава ада аса    га-лукьай кешкешдиз тIуб 

гузвай Салманаз. 
Салман сифте фикирлу хьана, ахпа алгъана, Беглеран гъи-ляй акъатзавай Мусадин кьве 

гъилни мягькемдиз кьуна, абур ч©б чпив агудна, кьуьзуьдан кьамални мет илисна. 
— На ви бубадивай хабар яхъ, кицIин хва, кицI! — Мусадизяефес бес жезмач, адан туьнт 

ван туьтуьна бамиш    жезвай.—Вуч кас я лагьана?! БатIрак тир ам. Жуван бубадивай    
хабаряхъ, намуссуз, Мамрачрин кIанихъай яру партизанрин жерге-яр туна, хуьруьз катна    
гьикI    хтанатIа.    Кепеюгъли! — рахазгьикьван четин тиртIани, вичин туьнтвал эхиз 
тежезвай    Муса-дивая акъвазиз жезмачир.— За Каспийдин къерехрив Яру кьу-шундин 
частарик акахьна душман тергдайла, и ви    буба,    кепеюгъли,  цIийи властрин ихтибардиз 
гьахьна. Зурба активистхьана ви буба! Са тахсирни квачир гьикьван кьегьалар кулакаряз 
къалуриз, квачир тахсирар кутаз, кIваливай-къавай вара за-ра авуна. ТIвар-ван 
къазанмишиз, зурба инкъилабчи жез кIанхьанай ви бубадиз! Хуьр михьиз ичIи авуна, зун 
хьаначиртIа,Iгаз чидай ада жемят гьи йикъал гъидайтIа. Адан гъилер    куь-руь авурди зун я. 
Зун! Ламран хва, вунни    лукI я!    Гьихьтинвласть хьайитIани, вун лукI яз рекьинни ийида! 
Вахъ марифатавайди туш. А власть къазанмишайди куьн хьтин лукIар ваъ,зун я, кьегьал 
рухваяр я. Квез а властдин къадир садрани чиржедайди туш, квез ам вуч ятIани чидач. А 
власть    къазанми-шай, ам цIайни вацIай акъудай кIула гила куьн акьахнава. 

— За бубадин крарин патахъай жаваб гузвайди туш, аммавун хьтин итимар чна хпер 
хьиз    кутIунзавайди я! — Беглеракьуьзекан гъилерал алчуднавай чIулуниз къастуналди са    
шу-муд тIвал яна. 

Мусадихъ аман амач, рикIини бушвална... 
— Эхь,— лугьузва ада яваш  хьанвай    сесиналди.— Ихтияркуьди я. Амма захъ гьеле са 

хва ама. Эгер зи ивидин стIал квазхьайитIа, Аслана квез и кIвалахар иливардач. Гьихьтин 
властькIантIани куь гъиле хьуй, вири куь вилерай    хкида.— Мусадимад гьич чабалмишни 
хъувунач, акси яз ада гъилер мадни буш-на, я регьимлувални тIалабнач. Вилерал мичIивал 
акьалтнавайадаз виняй пичIи бушлухрин са гьинай ятIани Салманан    ванкъвезвай. 

— Элуькьмир! — 
Са вуч ятIани мадни кIевиз кьамал илис жезвай. 
Са акьван вахт алатнач ам гъилерни кутIуннаваз Советдин контордиз хутахна. Садикьаз 

мад вичин чIехи буба ахкун хъу-вуначир. Ам анжах зигьинда гьамишалугъ яз ама. А 
вахтундани айвандик, нерай иви гадар жезвай чIехи буба акурла, гада-дин рикIел ада вич 
гьикI лацу гьед авай тайцел акьадарна багъ-лара къекъуьрнайтIа хтанай. Эхь, хуьре садазни 
авачир хъи-цикьдин кIуртни Садикьаз Мусади цванай. 

Багъманчи тир Муса, адани Садикьа къелемар акIурдай. Гьар нисиниз дидедиз фу гваз 
никIиз фена хтайдалай кьулухъ бубадихъ галаз багъ хуьдай. Мусадини вичин хтулдиз ахьтин 
хкетар ахъайдай хьи, Садикьа вири рикIелай фена абуруз яб гудай. Акьван гьадисаяр 
бубадиз чидай хьи: инкъилабдин жен-гера кьилел атай агьвалатрикай хтулдиз тIимил 
суьгьбетар авуначир. 

Амма къе Мусадин гъилер кутIуннава. Ам властдиз акси кас я лугьузва. Эх, ада 
лагьанай эхир: «Вунни кьий ви власт-ни!» Беглеразни лукI лугьузва. Яраб Садикьан чIехи 
бубади къелетна жал?! Ам гададиз гьамиша гьахълу кас яз чида эхир.  

Мусади а келимаяр гьихьтин манада аваз лагьанайтIа, Садикь гъавурда авачир. Аялдиз 
лукI лугьудай гаф такIан тир, адаз чизвай: школада садрани кьведра эзберначир: инкъилаб-
лукIвиликай азад авун патал кьиле тухвайди тирди. 

Кьуьзуьдан сивяй акъатай маса гафарини Садикьан кьилел чIарар цаз-цазнай. Мусади 
гьарайнай эхир: дяведа зи кьве хва кьена! Аялдин зигьинда абур хцидаказ гьатнай. Ада 
вичин бу-ба Сефер дяведа телеф хьайиди гила хъсандиз кьатIанай. 

Садикьаз хуьруьн Советди, колхоздин председателди айвандик акьван кIевелай тереф 
хуьзвай дахди чан гайи, Аслан ими-ди женг чIугур, Мусади инкъилабдин къати женгера 
къазан-мишай, санлай къачурла, саки вири тухумди чанар къурбанд авур власть багъри 
тир. Къенин дуынуынди къарсурай аял, инанмишвал квахьна, чIехи бубадин гьайифди 
атIанваз шезва. 

Тейлидиз килигна, раб ягъна, дарманар гана, духтурни су-гъул яз хъфена. Рушарни 
кIвале амач. Дидени секин хьанва. Амма Садикьавай шел кьаз жезвач. Школани рикIелай 
фена, ам кIвалин муртIа ацукьайвал гьакI ама. И пакаман кьиляй айвандик кьиле фейи 
«къаришмада» тухумдин намус, гъейрат гьим я, багъри тир власть квелай башламишна 
квелди куьтягь хьанайтIа, ина писвал гьим я, хъсанвал гьим я — аннамишиз гададивай 
жезвач. И муракаб месэлайрай кьил акъудиз тахьа-на, агаж хьана ацукьнавай Садикь 
муртIай вич къужахда кьун-вай дуьньядиз накъварив ацIанвай, кичI къекъвезвай вилерай 
килигиз амай... 

 

ВАД ЛАГЬАЙ КЬИЛ 

I 

Пакадин юкъуз Тейлидин кефияр аквадайвал ачух хьанай. Тила ам регьятвилелди 



месени ацукьзава. Беден гьеле зайиф--зама, ам вични кьурай канаб къур кьван кьезил я. 
Школадай хтай хциз Тейлиди тавакъу авуна: 
— Чан хва, фена регьуьз са вил яна хъша. Адан рак агал-найни, тахьайтIа — агалнйчни, 

зи фикирда амач. Са кьве йикъа-лай зунни къарагъда, ахпа чна кьведани амай къуьлни, 
гъуьр-ни анай хкида. Гатфаралди сад акъатда. 
Дидеди лагьай кIвалах Садикьан рикIелни аламачир, ми- йиф тир кьван, а вахтунда Гьабиба 
вуч авуна, вуч авунач — нин кьил акъатрай. Гада регъуьз физ кIвачин хьана. 

Гуьлуыыан югъ я. Садикьа регьуьз чамарзава... И вацIун тIулни живеди акI дуьзарнава 
хьи, эгер адан юкьни-юкьвал яру ранг янавай кака эцигайтIа, ам лап яргъай аквада. Тара-
ризни, тамаризни, шуьмягъ валаризни гуя гьамгадин яд ган-ва, живедин заланвилик 
хилер чилел куьрс хьанвай абур, ви-нелай цурни къвайила, ракъиник нур гуз акъвазнава. 

Кьуд пад акьван ишигълаван я хьи, гьатта гуьнедай агъуз эвичIзавай Садикьан вилеривай 
йикъан экуьвал эхиз жезвач, ам, са бубат а)бур агажна хьиз, яргъариз тамашзава. Налугьу-
ди, гада махарин вилаятдиз акъатнава, гьакьван адан гуьгьуь-лар гумрагь я. 

Лацу тIула, датIана кьуру гар къекъвезва. Садикьни тIу-лаз темягь фена килигзава. 
Эхь, адазни и гаруз хьиз ана къугъ-ваз, къатадунар ийиз кIанзава. Пурпу живеда жуваз 
кIамай кьван къуьруька! Садра гьикьван майдан аватIа аку! Са тIвал къачуна жуваз кIами 
кьван шикилар чIугу! Вичи иниз Аслан имидизни ша талпгьунал гадади пашманвална. Ам 
авайтIа, низ чида, ада ина гьикьван шикилар чIугвадайтIа. Танкни ядай, яракьлу аскерарни 
— къияматдин шикилрай и дугун ацIурдай. Тахьай-rla,  имиди дДивиндалди пичинал 
шикилар чIугвазва... 

Яраб инлай гьарагъайтIа, Садикьан ван гьиниз къведалди 4ридатIа?! Ада кIевиз гьарайни 
авуна: дугунал, адалай винихъ галай кIамал ван акьалдарна. Ахпа акъвазна, лацу дагьлара 
тикрар жезвай вичин сесинизни яб гана, гьатнавай секинвал чIуриз, кьуд патаз чкIизвай 
гурлу ван акьурла, патав гвай кул-кусрилай, юзун акатна, жив гьикI аватзаватIа чир жезва — 
гьакьван ина гьава михьи я. 

Амма регъуьз мукьва жердавай, гададин япарихъ са жуь-редин сесер галукьзавай. 
Аялди кьатIанай: регъуьн рак ачух я, гару ам галтадиз чIигъ-пIигърин ванер акъудзава. 
Лал кьенвай тIула рекIврекIв гузвай цIалцIам живедилай цIуьтхуьнза-вай гару ам яргъариз 
тухузва, ада сузадин сесзава. 

Гадади кам кяна. Регъуьн рак гьакъикъатдани ачух тир, ам явашдиз эчIягъ жезвай. 
Йифен саврухди гъана жив кIва-лин юкьваз янава. Садикьа и кардиз яб ганач, дидеди 
тагьки-марнай эхир:  рак агалнани-агалначни фикирда амач. 

Экуь куьчедай садлагьана кЬвализ гьахьай аялдивай сиф-тедай затIни кьатIуз хьанач, 
гуя фицекьан, тамуз Klapacap гъиз фейи вахтунда, Садикьаз кичIерар гуз атай чIулав 
йиф гила регъве ацукьнавай. Гьакьван ина мичIи тир. Анжах кьалу цла гуьтIуь, яргъи дакIар, 
лапу, тек шем хьиз кузва, куькIвен-ва, лДразва. 

Вилер яваш-яваш мичIивилив вердиш жезвай Садикьахъ са гьихьтин ятIани сузадин, 
заландиз къачузвай нефесдин ванер галукьзава. Гада мукъаятвилелди виринриз 
тамашзава... Ан-гье, муртIа авай шешелрин харадал гьич такур хьтин са эйбе-ясер затI 
юзазва. Аялдин беденди цак акъудна. 

Сифтени-сифте Садикьа шешелрин харадилай куьрс хьан-вай кавалдин ценер, ахпани 
яцIу яргъи кIвач кьатIанай. И к£вач аялдиз акьван зурбаз акунай хьи, гьатта адаз гьарай 
кьилел-лаз инай экъечIна катиз кIанзавай. Амма таниш ванци ам уяхарна. 

— Са-ди-икь. Ву-ун яци?Гада къах хьана амукьна... 
— КичIе же-ми-ир. Инихъ ша-а. Зун Гьабиб я,— суза чIуг-вазвай сес тикрар хъхьана. 
Садикьаз и эйбежер инсандин патав физ кIан туш, амма аялди вич вичел алачиз камар 

къачузва, гуя суьгьуьрда тунва, кIвачер чеб чпелай еримиш жезва, ам шешелрал 
къатканвай-дан патав тухузва. 

Эхь, им Гьабиб я. Вични чир хъжедай суфатда амач, чинал хирер ала, къазуннавай 
фуфайкадин хуруярни, гьатта шеше-ларни кваз ивидай ричанва. Ам цуру ийизвай тини 
хьиз ка-валдик ква. 

— Гьабиб ха-лу-уу! — лугьузва гадади, адан    къуьнуьк    ки-чIез-кичIез гъил кягъзава.— 
Вун икI вучиз... ава?.. 

Регъуьз кас къвез акуна, са гуж-баладалди Гьабиба хкажай кьил шешелрал ават хъувуна. 
— КичIе жемир,— дакIунвай пIузарар са бубат юзурна куш-кушзава ва эйбежердиз  

хъверзава.— Завай  къарагъиз  жезвач.Куь къуьлуьз, гъуьруьз килигиз йифиз атанай  
ун...— Гьабибаса кьадар ял акъадарна ва четиндиз нефес чIугваз алава хъувуна: 

— Жанавурди ку-укIвар-ар-рна зун. Кьин тавуна къакъатна,— адан ял кьазва...— Ажал 
хьанач жеди... 

Садикьаз рахазни бегьем тежезвай Гьабиб гила, вилер тIи-мил экуьнихъ вердиш 
хьайила, хъсандиз аквазвай, адаз ам язух къвезва, адан гьайиф чIугвазва. 

— Щай хъийидани, Гьабиб ха-лу-у?— хабар кьазва гададигьеле вичин гьиссерин 
есирвиле амаз. 

— Э-эхь, жува цIай хъия-а. Жедани    ва-ава-ай?    Зи    беденмихьиз мурк я,— дакIунвай 
хъвехъ, регьят жезвайда хьиз, ше-шелдив мадни агудзава, Гьабибаз    рахаз    четин    тир.— 
Гена...атIа йифиз вуна гзаф кIарасар гъана хъсан карна,— сует жезвайда хьиз,    вилерни    
акьална.— Шарасар    ама-а-зма-а,    ц|ай 
< хъия гьа-а. 



Садикьа сун гуьлуьт алай Гьабибан кIвач, хкажна, шешел-рал, кавалдик дуьз эцигиз 
чалишмишвалзава. 

— Я-ял-ми-ир, у-уфтт! Заз пис тIар жезва,— тавакъу ийизваГьа(бйба. Гадади яб гузвач, 
са гужуналди адан агъур кIвач дуьзЭIщгна, кавални гьалдна пад-кьил кIевирна ва цIай 
хъийиз баш-ламишна. 

— Садикь,— эверзава Гьабиба са жизви кьил хкажна.Аялди куьтIни ийизвач, ам къула 
цIай тунал кIевелай маш- 

гъул я. Гьабиб са жуьре адаз килигзава, адаз чизвай:  гадади вичиз яб гузва: 
— Жув няналди ина акъваз, зун кьилди    тамир,— ажузви-лелди минетзава.— МичIи 

хьайила,  аклад. Зи бубадизни    вахСелминазаз зун хугахиз ша лагь. Хьуйни!? — 
Садикьал вилералкIанваз жаваб гуьзлемишзавай Гьабиб са живи    ял    кьунаакъвазна, 
ахпа, гадади чуькьни тийизвайди    акуна,    давамархъувуна: 

— И гьалда аваз хуьруьн жемятдиз    акун    заз    кIанзавач.Абурни захъ гила 
къекъвезва жеди. Хуь-уьре ахьтин са хабар-ни авачирни?.. Лу-гьу-да-ани вуна? 

Садикьа рази яз кьил элязава. 
Нянрихъ кIвализ хъфей гадади вичиз акур агьвалатдикай сифтени-сифте дидедиз 

суьгьбетнай. 
Тейлиди хциз дикъетдивди яб гана, ахпа адаз суалар гуз башламишна. Садикьа гьар са 

суалдиз жаваб гудайла, месе ацукьнавай Тейлидин секинсузвал артух жезва, гуя ам хцин 
гафарихъ инанмиш туш, гьакъикъат чириз кIанзавайда хьиз, адан вилер къалабулух кваз 
гададин чина къекъвезва. Легьзе-да ам кIевиз шехьна: 

— Жанавурар вучтинбур я!? Ам гатанвайди я! Рекьиз кIакхьана! Чан аламаз гьикI 
амукьна? Ам азарлу инсан я эхир...—вичин вилик квайди хва тирдини рикIелай алатна 
гьарай акъат-най Тейлидай, И гьарайди гададин рикIе шаклувал тунай. Ам-ма шак нел 
гъин, Гьабиб гатайди вуж хьуй? — ам дидедини ла-гьанач эхир. 

Тейлиди сифте яхун лацу тупIаралди хъуькъверилай накъ-вар михьна, ахла кар 
кьетIнавай Садикьавай тIалабна: 

— Гуьлназазни Перидиз ша лагь. Гьабибанбурун хзанриз са Iгафни лугьумир. ТахьайтIа 
къал акъатда. 

Гьа и йифиз Гуьлназани Периди гъелерраллаз Гьабиб чпин кIвализ хутахнай. Ам саки са 
вацра месе къаткана. Хуьрени и агьвалтдихъ галаз алакъалу яз гафар-чIалар артух 
хьана. Амма азарлу и касдиз ни къаст кьунатIа, тайиндиз садавайни лугьуз жезвачир. 
Бязибуру ам Мусадин хва, Садикьан ими Аслана гатана лугьуз шакзавай. Масадбуру 
тахсир къачагърин хиве твазвай. Амайбурни жанавуррин рамагдикай рахазвай. Тахсиркар 
тIуб туькIуьрна садавайни къалуриз алакьнач. «Аслан армиядай жигерра хер амаз хтанва, 
ихьтин мекьериз ам «Iваляй экъечIна регъуьз фич эхир»,— тестикьарзавайбурни тIимил 
тушир. Гзафбуру Гьабибаз лап «дуьз кар хьана, адан хендеда паб авай регъве йифериз 
ажал авани?» лугьузвай. Гьабиба вичин кьилел атай и дуьшуьшдин себебрикай садазни 
кIели авунач, я садазни арза авунач. Аквадай гьалда, им ту-хумрин намусрик хкIадай кар 
тир, абурукай гьарма сад вичин лайихлувилериз вафалу яз кисна акъвазнавай. Гьавиляй и кар 
виридаз сир яз амукьни авуна. 

II 

Садикьни, гила Муса буба амачирла, абурун кIвализ са ар-ггух фидачир. Ана сугъулвал 
гьатнавай. Пичинин пуна пIуз-пIузал алкIана гьилер метIерал кIватIна, лугьудай гаф-чIал 
амачирди хьиз, пагь атIана амукьнавай Седеф баде ацукьна жедай. Адан къанпгарда, 
пичинин вилик, къуьнерихъ шинель галаз Аслан имини куьрсридал жедай. Амни фикирлу яз 
цIуз килигзава, датIана вичин яргъи шуькIуь тупIар чуькьвезва, абурай жакьракьар 
акъудзава. Садикьаз вири художникриз гьа ихьтин шуькIуь яргъи тупIар авай хьиз тир. Имиди 
акIажариз жакьракьар акъуддайла, аялдиз абур гьасятда тIаркьна хадай хьиз тир. Ихьтин 
назик, хцIу тупIар авай касди Гьабиб гьикI гатурай,— фикирлу жедай гада. Ам чарабурун 
фитнейрихъ инанмиш жедачир, ими дяведа разведчик хьайидахъни ихьтин декьикьайра агъаз 
кIамукьдачир. Амма Асланан хъвер гьикI ятIани аялдин бейнида фасагьатдиз гьатнай. Ам 
портретдай аквазвай бубадин хъвер хьтин рикIиз чимиди тушир. Ам са гьихьтин ятIани 
кьезилди ва къайиди тир. Ими вичиз хъуьре-дайла, Садикьа гьамиша къулайсузвал гьиссдай, 
рикIени шак-лувал гьатдай. ЯтIани Садикьаз вичин ими пара кIан тир. Ада гьа са геренда 
цIивиндал Садикьан суьрет чIугвадай, ягъ тийидай жуьредин шикилар жедачир. 
Дяведикайни пара суьгьбетар ийидай. Фронтда сапер-разведчик хьайи Асланан хурни орден-
райни медалрай ацIанвай, Садикь абурал тежер кьадар ашукь тир. 

Вири и гьафгейра Садикьан рикI секин я. Гьабибакай инжик-лу тахьана хейлин вахтар я 
эхир. Са къайгъуни авачиз гада гьар няниз имидбурун кIвализ физ-хквезвай... 

Садра йифиз ам геж хьиз ахварай аватна. КIвале мичIиз-вай. Анжах патав гвай 
тавханадин ракIарин хъиткьеррай лам-падин зайиф нурар аквазва, анай кушкушрин ванер 
къвезва. Гададин рикIе къайи хиялди къув яна, ахвар михьиз квахьна. Ам абуруз 
дикъетдивди яб гуз месе ацукьна. Дидедин ван... мад са вуж ятIани рахазва. Гьабиб?.. 
Садикьаз кьарай атанач, фена рак ачухна. 

Лампа эцигнавай столдихъ кIаникай алукIдай лацу хунин перем алаз гьакъикъатдани 



Гьабиб ацукьнава. Садикь вичин вилерихъ агъазвач, абур тIушунна. Ваъ, Гьабиба гьамиша 
хьиз адаз вичин жуьре хъверзава. Далудихъай винел акъвазна Тейлиди адан кьецIилнавай 
къуьнелай бугъ акъатзавай нек алтад-зава. Амма ракIара пайда хьайи аял акур диде къах 
хьана, гъилерни юзур тежез, Гьабибан къуьнел алкIанваз амукьна. 

И чара касдин — Гьабибан хъверди, адан хкис хьанвай хъи-пи сарари Садикьаз акьван 
ажугъ гъанай хьи, адаз «Чи кIва-ляй квахь!» —кIевиз гьарагъиз кIан хьанай. Амма адан 
алкIан-вай, къурвах хьанвай дидедин вилери адай гаф акъуднач.  

Гьабибаз къайгъу авач, ам хъуьрезва, акI хъуьрерзава хьи, гуя ам садани гатайди туш — 
гъалибвал къазанмишай аскер душмандин сенгеррал хьиз, рикI ферикъат яз ацукьнава, стол-
дал са кьуьнтни акIурна ацукьнава, муькуь кьецIиларнавай гъилин къуьн Тейлидив вуганва. 

Тейлидик гьерекат акатна. Гьабибан къуьнелай пек алудна столдал эцигна. Хияллу яз, 
зурзун квай еришралди ам хцин патав атана. Пек алудайла, Гьабибан къуьняй къвезвай 
иви акур гададиз са жуьре хьанай, адан туьнтвал туьхвенай.  

— Ахварай аватнани? КичIе хьанани? — вич вичивай квахь-наваз рахазва Тейли, гьа са 
вахтунда    ада    аялдин   кьилелайгъилни аладарзава, жавабни гуьзлемиш тавуна алава 
хъийиз-ва: — Хъша, чан хва. Жув ксус. 

Тейлиди кушкушдалди лугьузва, на хиялда, кIвале ахвар-завайбур мадни ава, абурни 
ахварикай уях жез кичIе я. Гада ракIарилай алатнамазни, ада гъил гелягъна гьасятда ам акьал 
хъувуна, кIвалени мичIи хъхьана. Тейлиди гила алгъана хцин япал кIуф эцигна явашдиз 
лугьузва: 

— РикIел аламани, хва, Гьабиба начагъзавайла зун регъвяйчи кIвализ гьикI хканайтIа? 
Жуваз хъсанвал авур касдиз жувани гьуьрмет авун лазим я. За адан хирер кутIунзава. Къуй 
гьамни сагъ хьуй. 

Садикьаз дидедин гьич ванни къвезвач. Адаз дидедин гьар са гьерекат, гьатта яваш 
сесни кваз тапанди хьиз я. Гададиз и мичIи чкада вич гьинихъди физватIани чизвач, серсер 
яз ада вичин кьама акIурнавай тупIари рум гузвай терефдихъди ла-мар къачузва. Къе 
Тейлидин гъилни гзаф агъур я, адак са жуъредин зурзунни ква. Садикьаз вичин кьамун 
лекъвел ал-кIанвай тупIари анай тIвек акъудзавай хьиз я, гьакьван абур ана кIевиз 
гьатнавай. Иллаки гуьгъуьна амукьзавайла, дидеди са жизви рум гайилани тупIар 
тIвалар хьиз кьама акьазиа. И кар аялдиз вич лапIашдив ягъайла кьван гьайиф жезва... 
ЯтIани, Садикь виликди физва, дидедин гъили рум гузвайнихъ муьтТуьгъвилелди физва. 
Тарагьгаждиз тухузвайда хьиз терхе-бадаказ вилер буьркьуь мичIивилиз кам вегьезва. Физва... 
Эхир-ни Тейлиди хва каравутдал къаткурна. 

— Килиг,— тавакъу ийизва ада веледдиз япал кIуф эцигна. — ГьаIбиб халу чи кIвализ 
атайди садазни лугьумир. Хьуйни? Ада ваз мад шаламар илигда,— хци куьтIни тийизваз 
акуна, ада гьасятда муькуь кIвализ гьерекатнай. 

Садикь ахварал физвач, рикIе гьатнавай туькьуьлвални са-кIани алатзавач. Гададиз гьеле 
вичин кьилел дидедин залан гьил аламай хьиз я. Кьамани тупIари рум гайивал тIарвал 
гьиссзама. Вилерикайни кьуьд алукьай сифте йикъара чпин кIвале хьайи къалмакъал, 
чIехи бубади асадал яна иви къвез-вай, азарлу яз месе къатканвай дидедин пел карагзава... 
Амма и сеферда Садикьа дидедин гьайиф чIугуначир, фикирар квахь-нава, хиялар 
какахьнава. Мусадин гъилер кутIунзавай бере, регъве акур Гьабибан эйбежер суфат 
хиялриз хквезва. Патав гвай кIвале ацукьнавай ада са шумуд декьикьада идалай ви-лик 
авур аялдин рикIе хци чукIул хьиз къекъвей хъвер ва Аслан имидин хъвер бейнида гьатнава. 
Гзаф назик хам алайди я Садикьан имидин чин. Винеллай яру хъуьтуьл пIуз, кьезил чIу-лав 
спелар кьери ийиз, кьве патахъни жир хьиз аста-аста акъаж жеда, хъукъверин кьилерал 
гъвечIи къундар акьалтда, пIузар-рин юкьвалай лацу сарарин дуьз кIвенкIвер хкис жеда — 
Аслана Садикьаз гьа ихьтин хъвер багъишдай. И вахтунда аялдиз чпин имидин сивикай 
кIизридин кIуфун ухшар къведай. Амма исятда гадади кIизрийрикай фикир ийизвачир. 
Имидин къайи хъвер рикIел хтуни Садикьан шаклувал артухарнай: белки, Гьабиб регъве 
гатайди гьакъикъатдани Аслан ятIа? Тушиз хьайитIа, бес хъвер икьван къайиди вучиз я 
кьван? Гила гададиз а къайивал имидин рикIе гьатнавай ажугъ хьиз тир.  

И хиялрик квай Садикьаз вич ахвариз мус фенатIа гьич чирни хьанач. Уях хьайила, 
гьеле мичIизмай,    анжах    малум 
жезвай экуьни пенжеррал лаз квай са жуьредин серинар ве-гьенвай. Швале Гьабиб амачир. 
Тейли пердейрин пад хкажна пенжердин чиле гъил акIурна куьчедиз тамашзава. Аквадай 
гьалда, ада Гьабиб рекье хутазвай... Налугьуди, гьатта куьче-дин юкьваз акъатнавай 
Гьабибан кIвачерик жакьракьарзавай живедин ван Тейлидиз къвезва — мукьуфдивди 
секинвилихъ яб акалзава. Кас-масдиз такуна, ам кIвализ агакьун и дишегьли-дин рикIин 
архайинвал я. 

Ингье Тейли пенжердихъай къекъечIна, амма, са вуч ятIа-ни рикIел акьалтайди хьиз, 
мад вилик хъхьана, пердедикай къецел килиг хъувуна. Ахпа, гуя адаз Гьабиба, вичин 
гьаятдиз гьахьна, варар секиндиз гьикI агалзаватIа акунай — пIузаррал са уьтери кIвенкI 
акьалтна, ам разивилелди вич вичиз хъуьрез, шаддиз кьулухъди кIвалин юкьвал хтана. 

Садикьавай мад месик акъвазиз жезмачир. Ам каравутди-лай эвичIна. Тейлиди хва лап 
шадвилелди къаршиламишна, адан чин акьван ачух, кефиярни акьван гумрагь тир хьи, гуя и 
дишегьлидиз, вичин пIузаррилай къарагъзавай мили хъвердин чимивилив кIвал ацIурна, ам 
мадни ипгагълаван ийидай къаст авай. 

— Чан дидедин цуьк! — къужах ачухна Тейли пичинин па-тав шалвар гъиле аваз 



акъвазнавай хцелди фена, на хиялда, ада исятда вичин велед гъилерал кьада, ам туп хьиз 
цавариз гадриз къугъунарда, ахпа булдиз теменар гуда — гьакьван гье-вес кваз ада хцин 
къаншардиз гьерекатна. 

Амма Садикьан чина гьич са дамни юзанач, сугъулвал гьатнавай перишан вилер 
дидедин чина атIумна, гъилерни да-лудихъ чуьнуьхна, ам Тейлидикай, къурху авай чара 
касдикаи хьиз, катзава, аста-аста камар къачуз кьулу-кьулухъди физва. 

Тейлидин хъвер кьурана, хкажнавай гъилер хайибур хьиз булушкадин хулариз куьрс 
хьана, фагьумдал алачиз са кьве кам акатайвал къачуна, акъваз хьана, мад адаз ийидай 
кар-кеспи амукьнач, вири акьалтIна. Фена пердеяр ялна, абурукай пенжер ачухна. КГвализ 
йикъван экв ахмиш хьана. Эхь, пен-жеррихъ атана экуьнин сегьер акъвазнавай. Мад 
Тейлидин гъи-ляй са кIвалахни атанач, пе^чшан яз пичинин пуна ацукьна.  

Са мус ятIани гвен гвенвай никIе хьиз, Садикьа дидедиз къени вичин гаф лагьанай. Гьа 
вахтунда хьиз, Тейлидин ви-лерал накъвар къёни акьалтнава, налугьуди, синагъламишза-
вай бахт са ни ятIани хаинвална гъиляй акъатна, умуд атIана. Я туштIа, чуькьни тавуна хва 
кьулухъди катуни адав вичин гъалатI дериндай аннамипШ) тунай. 

Садикьа шезвай дидедиз гьич фикирни гузвач, гуя ам са кьадар уьмуьр акунвай, уькIуь-
цуру дадмишнавай камалэгьли, дишегьлийрин накъварикай куьлягь хьанвай    кас    тир.    
Гьич 
куьтIни тийиз, пичина цIай туна, некни чимна. Ахпа вири кра-рин гъавурда авай еке гьаким 
хьиз, столдихъ ацукьна, гъиле-вай кружкадай пар алахьзавай некIедиз аста-аста xynlap 
ийиз фу нез, пенжердай аквазвай, живеди кIевирнавай дагълариз, тIебиатдиз фагьумлу яз 
тамашзава. Низ чида, ада уьмуьрдин мана-метлебдикай вуч дерин фикирар ийизвайтIа. Ахла 
школа-диз физ гьазурвал акуна. Дидеди Сеферан куьгьне пенжекди-кай цвайи чернилдин 
лекеяр хьанвай чантани къуьлуьз вегье-на, Аслан имиди багъишай леле гьед авай бармакни 
къачуна, ракIарихъди са шумуд кам вегьена. Амма Садикь, легьзеда кIвалин юкьвал акъваз 
хьана, са вуч ятIани рикIел хтайди хьиз, явашдиз элкъвена цлакай куьрсарнавай бубадин 
суьрет-диз тамашна. Сефера, гьа виликдай хьиз, къалин спелрик чуь-нуьхнавай сирлу хъвер 
вичин хциз гилани багъишна, ам чими гьамгадин стIал хьиз гададин рикIиз аватна, ивидик 
акахьна. Амма аялди бубадин мили хъвердиз жаваб ганач, акси яз, суь-ретдал алкIанвай адан 
вилер еке жезва, экъис жезва, абура къайи нурар къекъвезва, абур мадни атIугъзава. 
Туьтериз кьур акъатай аялди, вич акакь тийизвай са шей акурла хьиз, та-марзлувилелди,  
рикI  тIарвилелди  цуькIуьн  туькьуьнна... 

Садикь вичин бубадин суьретдиз акI килигзава хьи, гуя вичин гуж бес тахьана, зайифвал 
гьиссай, рикIиз азаб гайи бе-реярни дидени вич икI амукьун — гьадан тахсир я; Садикьан 
рикIин тIарвилерин тахсирар вири гьадан хиве ава, гьада жа-вабни кьада. 

Цлакай куьрсарнавай суьретдивай хциз вуч меслят гуз хьуй? Ам Аслан имиди чIугур 
са шикил я эхир. Къуй сирлуз хъуьруьрай... 

Садикьа гъиле кьунвай пеле гъед авай бармак кьилел алукI-на, школадиз тади ийиз кам 
къачуна... Акъваз хьана, аквадай гьалда, вил галамай, элкъвена суьретдиз килиг хъувуна. 
Ахпа бармакдин яб кьуна ам виняй агъуз кьилиз чимна чилиз ки-лигиз ракIарихъди акI 
гьерекатна хьи, налугьуди, аялдиз дуь-нья чIулав хьанвай, адаз затIни ахкваз кIамачир, гуя 
ам вири-далай багьа касдихъай, пак тир гьиссдихъай мидаим яз чара жезвай. На хиялда, 
суьретдихъ ам патал мад са метлебни амач, рикI туькьуьл яз гадади ракIарихъди гьерекатзава. 
Мад Садикь бубадин суьретдин вилик адаз килигун патал садрани акъваз хъийидач, хва патал 
ада яшайишда гьакъикъатдани мана ква-дарнавай. 

Рак ахъагъай Садикь акъвазна ва ада гьич кьулухъ эл-къуьнни тавуна лагьана: 
— Къе зун геж хкведа. Тарсарилай кьулухъ имидбурун кIвализ фида. Захъ 

къекъвемир,— аялдин сес кьуру    я,    адан 
келимаярни, чIехиданбур хьиз, акьалтIай манадив ацIанвай ва куьруь тир. 

Гададиз дидеди чуькьни тийидайди чизвай, ам жавабни гуьзлемиш тавуна къецел 
экъечIна. Дуьз лагьайтIа. аялдиз Тейлиди вуч лагьанайтIани са гафар тир, ада вичин къарар 
кьабулнавай. И кардин гъавурда Тейлини акьунвай, гьа вилик-дай хьиз, пичинин пуна 
ацукьна, ада кисна вичин накъвар михьзавай... 

Къе Садикьавай мад кIвалах жезмачир. Мамеда адан рикIе вири какадарнавай, вири 
ругнавай. Хъсан кар патал, жемятдин хийир патал чалишмиш жезвайла, кар нясинал 
гьалтайла, аку-на хьи, ам гьикI элкъвенатIа. Садикьаз мад са куьникайни фи-кир хъийиз 
кIамачир. 

Са гьинай ятIани вили цавун ценерикай хкатзавай перишан манидин сес адан ругьгьдик 
акатзава. РикIиз таъсирзава. Ам дидедин мани я. Садикьаз вишералди сесерикай вичин 
дидедин шуькIуь сес чир жезва. Эхь, эхь, мани язавайди адан диде я... РикIиз тIар я — мани 
адан зигьиндиз Мамеда гуьцДай чиркин кьарадикай атана чикIизвай... Амма хорди ванзава, 
ванзава, мани мадни гурлу жезва. Садикьаз акI я хьи, и мани ракъини, мергьяматлу гар 
алахьзавай чуьлди язава. Садикьан диде хьиз, рагьметдиз фейи гзаф маса дишегьлийрин 
сесералди гила    са 
| кьадар  яшар  хьанвай     Советдин    секретарвиле    кIвалахзавай 
- Къизтамум хьиз шадвал чизмачир, ажузарнавай дишегьлийриз элкъвенвай рушарин 
сесералди мани язава.  Абурун сесералди 



'• чили, чуьллери мани язава. 
'* Эхь, и мани адан дидедин мани я. Ам Тейлидин, ам хьтин гзаф маса дишегьлийрин 
кьисмет я. А мани бубадин экуь къа-мат рикIел хуьнин, Гьабибан, вири хуьруьнвийрин 
кьисмет тир. Садикьани адаз яб ганай. Садикьни адахъ галаз чIехи хьанай. Садикь хордин 
кесерлувилик квазва, налугьуди, зигьин квахь-нава — терхеба рахазва, кушкушзава, вичиз 
гьуьнтI гуз куш-кушзава... 

«Буба рикIелай алудна... РикIелай алудна... Гадайрал Рагь-манни Рагьим эцигна. 
Бубадин тIвар рикIелай алудна...» 
Адан рикIи рикI незва, уьмуьрдихъ са метлебни амач. Ле-гьзеда адаз вучиз ятIани вич, 
диде ва Гьабиб тежер кьадар гьайиф атана, дарихвили къарсатмишдай кьван гьайиф атана. 
Садикьа затIни кьатIузмач. Зигьин са гьина ятIани яргъа-ра, лап яргъара сиягъ хьанва, 
амма бейнида дишегьлийрин хорди ванзава, къвердавай гужлудаказ ва гужлудаказ 
ванзавя: 

; Мад дурнайрин цIиргъ физва чи хуьрелай, 

Зи кIани яр фронтдай мад хтаявач... 

Садикьани терхеба кушкушзава:  

— Эхь, эхь, абуру бубадикай мани язава... 

Гьуьле цавун кIаникай хьиз гими пайда хьана. Рагъул ци-ферикай чапрасдиз кватзавай 
ракъинин назик нурара цIарцIа-рар гуз, ада пендал тади ийизва. Зани зи хуьруьнвиди адал 
гуьзчивалзава. 

Хуьруьнвиди кьезилдиз къванцелай хкадарна ва целди ча-марна, лепейрин къаншарда 
цуквал ацукьна. Лепедик са шу-мудра гьил кутуна, ахпа мекве къачур циз килигиз 
лагьана: 

— Яд пис къанва, гьакI зурзазва. ИкI зурзазвайла, заз гьуь-луькай кIусни хуш къведач, 
адахъ руьгь амачирди хьиз жеда. 

Хуьрунвиди дуьз лугьузва, гьуьл такьатсуз я, адавай гьатта кьерел алкIанвай муркIадин 
кьелечI кIус кьванни анихъди га-дариз тежез, ам лешрешрив гьакI юзурзава. 

Зак къайи фул акатнава. Ам чина акьазвай къайи гаралай гьуьлуьн и жими зурзуни 
артух кутазва. Заз хуьруьнвидин ке-лимайрин ва фулдин дерди акьван авач. За масаникай 
фикир-завай... 

Завай Садикьан суд-дуван ийиз жедач. Ам тухумчивилин алакъаяр квахьиз башламища,й 
девирда дяведин хирерин кьа-цДарал, кIапунал илигай тIуруни гадарай вергил хьиз чIехи 
хьайи инсан я. А девирар завай пара яргьа я. Идалайни гъей-ри, адавай гьеле аялзамаз 
гзаф инсанрин кьисметриз таъсир ийиз алакьна, гуя ам кесерлу итим тир. Гила лагьайтIа, 
Са-д£кь вичи портуна диспечервилин къуляугъдал кIвалах аву-нал, хъсан дуллух аваз 
агьваллувилелди яшамиш хьунал рази я. 

Гьабибахъ галаз меслятвалнайтIа, адан дидедивайни цIийи кьилелай вичин бахт 
синагъламишиз хъжедай, я вичелни ту-хумда тек яз тур бедбахтвални къведачир. 

Заз Тейли халани хъсандиз чида, Гьабибни рикIел алама. Ам агатнавай, кьуьзеказ 
элкъвенвай. Гьар юкъуз чпин варарин вилик квай къванцел ацукьдай, ништIердалди датIана 
гъиле-вай ланшунилай туькъвелар аладардай. Ахпа нянрихъ а туькъ-велар цIай кяна кудай. 
Къарагъна кIвализ хъфидай. Адан кьил михьиз лацу тир, дакХун квай хьтин чинал гьамиша 
гьекь же-дай. Нефесни заландиз къачудай. Адан гьерекатарни акьван агъурбур тир хьи, 
налугьуди, Гьабиба элкъвена экъис хьанвай кТулал датIана са гьихьтин ятIани акван тийир пар 
алаз гьисс-зазай. 

Къужа мукьвал-мукьвал жаванри юкьва твадай, адакай абуру зарафатардай. Са бейниван 
кас я, абур патал вич квасадин еринда машгъулат тирди тийижиз, Гьабиб вични виридахъ 
галаз хъуьредай, виридахъ инанмиш яз, абуруз    вичин    михьи,  пак, сифте 
муьгьуьббатдикай суьгьбетар ийидай, дерди ахъай-дай. Гила Гьабибан гафарихъ вуж 
агьурай, жегьилриз адан рикIин тIал машгъулат тир, касдин бахтлу декьикьаярни — за-рафат. 

Гьабибан буба вичин ажалдик кьена, амма гьеле бегъем яшар тахьанвай вах 
Селмина^а вичиз къастна. Инсанрин ри-кIелай алатзавач, гатун са нянрихъ гьикI а руш цIун 
мурцари кьунваз, гьарай алахьиз хуьряй катзавайтIа. Ам са нелай ятIа-ии парце гьатнавай, 
вичин няне ада гьа икI цIалди алудни аву-най... 

Колхоздин председатель Беглеран уьмуьрни хабарсуздаказ ва сирлудаказ гьикI кьатI 
хьанатIани, виридаз чизва. Налугьу-ди, Мусадин кьинер-ахтар къалум хьана: адан кьилел 
атасй дуьшуьшда иштиракай ксариз садазни кьисметди инсафнач. Кьуьзекан гъилер 
кутIунай гьа йисан гатфарин азгар вахтун-да хуьруьн колхоздин председатель квахьна 
лагьай чIулав хабар чкIанай. Ахпа, кьве гьафте алатайдалай кьулухъ, Беглеран мейит 
жагъанай. Ам хуьруьвай са кьуд километрдин яргъа авай багъларай жагъанай. Гъиле 
якIвни амаз мейит ярх хьан-вай зурба чуьхвер таран пунак акатнавай. Мукъаятвалнач, ви-
ня атIай тарак вич акатна, фикирнай вирида. Райондай атай силисчидини гьакI кхьенай. 
Амма хуьре фитнейринни тегьней-рин ванер кими тежез гзаф вахтар хьанай. Садбуру ам са 
ни ятIани кьейиди я, туширтIа, цуькведи кьунвай еке тар атIудай ахмакь жеч эхир лугьузвай. 
Масадбуруни Асланал шак гъиз-вай. Гафар, ванер, фитнеяр я, нивай вуч лугьуз хьуй, и 
кардай я силисчидивай, я масадавай кьил акъудиз хьанач. 



Беглеран сирлу кьиникьди хуьруьн Советдин председател-дин архайинвал квадарна. 
Салман, гуя бедбахтвал геле къекъ-везвайди гьисснавайда хьиз, Беглер кучудна варзни алат 
та-вунмаз, хуьр-кIвал гадарна, вичин хзан галаз Карагандадиз куьч хьанай. Лугьуда хьи, 
ам ина шахтада кIвалахал акъваз-на. Мад Салманакай са ван-сесни садазни атанач. 

Садикьан ими Асланакай рахайтIа, зи рикIел мад жуван аялвал хквезва. Са сеферда 
хуьруьз Аслан хтана лагьай ван чкIанай, Вири лезги аялар хьиз, кIвачел кьецДил, ракъини 
ка-на лигим хьанвай, яхун ва гьар вуч хьайитIани акваз, чириз чалишмишвалдай чнани 
цIарцIе гьатна адаз тамашун патал магьледин агъа кьилиз чамарнай. Яраб а Аслан вуж 
ятIа?! 
Эхь, Аслан чпин куьгьне, ичIи хьанвай ужагьриз хтанвай. Куьчедиз гьич тек-бирни 

экъечIдачир. Гьар нянрихъ чпин куьгьне айвандик дестекда къуьн акIурна акъваздай. 
Яргъариз та-машиз, nlanlpyc чIугваз, xynl-xynl къалин гумар акъуддай. Гьа икI ам мичIи 
жед^лди аник кумукьдай. *      Гатун са экуьнахъ магьледал нажахдал кIвалахзавай    ван 
акьалтна. Аслана чпин кIвалерихъ галай хсуси бахчада авай дигмиш жезвай емишри 
кьунвай тарар атIузвай. Гьайиф туш-ни, вучиз атIузва лагьана хабар кьурбуруз ада жаваб 
гузвай: «Заз яшамиш жез кIанзава. Заз инал цIийи кIвалер эцигиз. кIанзава. Куьгьнебур 
виже къвезмайбур туш». Нисиналди ада багъда авай вири тарар атIана ярхарна. Ахпа 
туьквендай эрекь къачуна. Мад ам гьич садазни акун хъувунач. Гьич кХвалин ракни агал 
тавуна квахьна. И карди къалабулух кутур къун-шияр адахъ виринра къекъвез 
башламишнай. Аслан санани авачир, адан кIваляйни жагъайди эрекьдин ичIи птулкаярни 
цДай кьуна кузвай хуьряй катзавай дишегьлидин гьеле куьтягь тавунвай шикил алай парча 
чIугунвай еке рамка тир. Пенжер-рай къвезвай экв акьадайвал кIвалин юкьвал эцигнавай и 
рам-кадин патав жуьреба-жуьре рангар авай кьватияр чкIанвай. КIватI хьанвайбуру ам 
Селминазан суьрет тирди кьатIана. Эхь. Селминаз канай. Ам къёни кузма. Диливилин сердив, 
кичIеви-лин гьисс кIусни амачир къастлу гьерекатдив, гъазабдив ацIан-вай адан чин, цIун 
ялавдин, гумадин пердедикай хкатна чир жезва. Амма цIу дишегьлиди гъилер 
хкажнавайвал — цавуа лепе гузва, къвердавай гужлуз лепе гузва. Пиян яз Аслан йифе-риз 
куьгьне сурара къекъвез акурбурни ава. Дидедин сурун къванцин патав акъвазна дуьаяр 
кIелзава, Селминазан сурун кьилихъ ацукьна яргьалди гъам чIугвазва лугьурбурни кимк 
тушир. Белки, Селминаз кIан тир жеди, я туштIа, ада фадлак кечмиш хьанвай и рушавай 
вичин гунагьрилай къе гъил къа-чун тIалабзавай жеди. Асланан рикIе вуч аватIа низ чир 
хьуй. Гьар гьикI ятIани, адаз рикIел хтунри, вичин зигьинди секин-вал гузмачир. 
Хуьруьнвийриз эрекьдин ичIи птулкайрин гьам-барни цIай кьуна кузвай дишегьлидин бегьем 
куьтягь тавунвай шикил ядигар яз туна, Аслан хуьряй квахьна. Мад адан кьис-метдикай заз 
затIни малум туш. Гьа икI Садикь тухумда тек амукьнай. 

Эхь, КьецIи Мамед, саки ичIи хьанвай хуьре са чернел хьиз, шейтIан хьиз, гьеле 
къекъвезма. Ада анжах са хъивегь-дайдакай фикирзава. ДатIана жибинра гъил экъуьрда, са 
ке-пекни тутуна абур михьи ийизва лугьуз, югъди папаз сеперар> гуда. Адаз, ичкидилай 
гъейри, пак затI дуьньядал аламач. Эхь, куьчейра вичиз кIани кьван къекъуьрай, амма 
садбуруз агъзур сеферда лекеламиш тирди, масадбурузни мидаим яз. пак тирди мад 
сеферда куьз кьапДурда кьван? Идахъ вуч мет-леб хьуй?! Дуьз лагьайтIа, шейтIанди 
пакдайни напакдай кьил акъуддач, адаз вири са гафар я... 
Икьван гагьда киснавай зи хуьруьнвиди мад сес хкажна: — И мукьвара газетдай за ви 
статья кIелнай. Хъсан крити-.ка авунвай. Гьахьтин сад КьепДи Мамедакайни кхьин нубат 
я,, 
— къумадилай са ккIал къачуна ада гьуьлуьз гадарна.— Диде-дин веси за кьилиз акъудна. 
Булах эцигна. Амма вуна, и кьейи хва Мамедакай вижевай сад кхьихь. Хуьре тийизвай кьуд 
ала-мат авач а кицIин хци. Гьахъвал арадиз ХIкун герек я эхир! 

Гьуьлуь дарихмишдайвал лешрешар хъийизма, чайкайрини гьарагъзава, анжах за абуруз 
яб гузвач, рахазвай Садикьаз гьак! кьил элягъзава. Садикь Садикь я, адаз вири писвилер, 
бед-бахтвилер Мамедавай аквазва. Амма заз са шумуд йис идалай вилик, редакторди 
тапшуругъ гана, хайи хуьруьз рекье турла хьиз, гилани Мамедакайни затIни кхьиз кIан туш. 
А вахтунда редакторди лагьанай: «Вач жуван хайи хуьруьз, ана гектарник-ринни хзандин 
пудратдин звенояр тешкилзава. Низ чида, хайи чкада тахьана гьикьван йисар алатнаватIа, 
жуван жемятдални са кьил чIугу, кьиле физвай кIвалахрикайни чимизмаз хьиз чаз са 
репортажни хкваш». 

Дугъриданни, зун хайи хуьруьз хъфин тавуна са кьадар йисар тир. Артух яргъал 
тевегьна зун аниз рекье гьатна. Са йиф райцентрада акъудайдалай кьулухъ, партиядин 
райкомдин хуьруьн майишатдин отделдин зеведишдихъ галаз икьрар авур-вал, лака экуьнахъ 
чун хуьруьз хъфиз рекье гьатна. Гьич ма-шинда акьахдай мумкинвални хьанач, ацIай 
якIарин кьакьан буйдин милициядин старший лейтенант атана акъатна... 

— Зунни вахчу гадаяр,— лагьанай ада сифте салам    гана,ахпа райкомдин работникдиз 
са вил    яна    хабар    кьуна: — Загежнач хьи,— жаваб гуьзлемишнач, «Москвич» кьеб хьиз 
эчIя-гъиз, залан жендек хъуткьуриз машиндин къенез гьахьна ацукь-на. 

— Таниш хьухь, им участковый милиционер Эсет я,— дуьзхкатIнавай рехи цДвелев 
хъуьтуьлдиз тупIар гуьцIиз, зав    ра-хазва райкомдин  хуьруьн  майишатдин  отделдин    
зеведиш: —Амни гьаниз кар аваз къвезва. 
Зунни Эсет таниш хьана. Шофердини машиндиз худ гана... Партиядин райкомдин хуьруьн 
майишатдин отделдин зеведиш пара сугъул кас я, кабинетда яргъалди текдиз ацукьзавай адаз 



-кисун хесет хьанва. Аквадай гьалда, адан и хесетдив шофер хъсандиз вердиш тир, сивел 
рахун алачиз машин гьалзава. Бязи декьикьайра заз акI жедай хьи, шофер ахвариз фенва, 
машин вич вичиз гьакI зарбуна авахьзава. Зани абуруз вуч лугьу-да кьван, жувни 
«Москвичдин» пипIе, куьтIни тийиз, сив кьа-кьуниз, ацукьнава. Анжах и старший лейтенант 
дири я. Гафа-рин кIунтI я. Акъваз тавуна рахазвай адан кIеви хъуьруьнин ванцив ара-ара 
машин ацIузва. Вичи лугьуз, виридалайни кIе-виз вич хъуьрезва. Аквадай гьалда, и карни 
касдиз, чи секин-вилиз килигна, икрагь хьана. Са кьадар рекьиз фейила, ада  машин 
акъвазриз туна:  «Вуна са ял акъадра, зани жуван 
рикI аладарин»,— лагьана шофердин чкадал вич ацукьн^. ЯтIа-ни ам рахун тавуна акъвазнач, 
заз ам халис лагълагъ^и хъиатир. ./ 

г 
— Аламатдин кIвалахар ава куь хуьре,— ацIай яру хъуькъ-вер алай чин легьзеда захъ 

элкъуьрна мад рекьиз килиг хъу-вуна. Заз «вуч кIвалахар я?» лагьана хабар кьаз кIан    
яьана.Амма ада зав мажал вуганач. Эсет кIевиз хъуьрена. Вучиз ятIа-ни адан и хъуьруьн за 
ягьанат хьиз кьабулнай, заз кIамаз хьа-на, адав суал вуганач. Устадвилелди машин 
гьалзавай    Эсетаи карни гьасятда кьатIана, рекьелай вилни алуд тийиз, секин-диз алава 
хъувуна: 

— Аниз агакьайла, вири кIвалахрикай квез    хабар    жеда»Белки, кIвалахда зазни 
куьмек гун. 

— Алакьдай кар яз хьайитIа, вучиз кьил къакъудда кьван.Рулдихъ канду хьиз 
ацукьнавай и касдин къаш-къаматди 

саки вири зи вилик пад кIевирнава, заз рехъ аквазвач. Эсетан гьяркьуь юзфариз, яцIу 
гардандиз гьикьван килигин? Абур акурла заз и машинда дар жезва. Вучиз ятIани, 
рикIени да-рихвал гьатнава. Жуван сугъулвал алудиз зун пенжердай ак-вазвай тамариз, 
чуьллериз, дагълариз килигунал машгъул хьа-на. Виринра зулун гар къекъвезва, пешер 
кIвахьзава. 

Гьикьван вахтар я и рекьер такуна. Гила абуру зи рикIик гар кутазва. Яраб зун инрихъ 
цIигел тиртIа? Бес вучиз зун и чуьллериз, тамариз вил алуд тийиз тамашзава?! Гьайиф жез-
ва?! Багъри чилин къаматдиз пIузаррал гъамлу хъвер алкIана килигзава?! 

Ингье машин хуьр аквадай пелел акъатна. Зи рикIин се-кинвал мадни квахьна. Заз 
виридаз ван жедайвал «ангье чи хуьр» лагьана гьарагъиз кIан тир. Гила инлай анихъ зулун 
гар къекъвезвай яргьв башламиш жеда. Йисан и вахтунда ина гьа-ва кьетIенди жеда. Ам 
адетдиндалай ламуди, атирар галайди ва тазади жеда. Эсетани машин са зеррени яваш 
тавуна элкъ-вез-къекъвез, кашу хьиз, ягьвай агъуз фенвай рекьяй гьалзава. Заз зулун ламу, 
къайи гьава гзаф кIан я. За шуьше агъузна къецелди кьил акъудна. 

Зулуз ягъва иллаки гуьзел я. Яруни-дДару, хъипини шуьт-руь хьанвай тамариз, 
гапIалриз тамашна вилер тух жедач. РикI ферикъат жеда. Ангье къекъуьндал чIуру 
кицикин вал пайда хьана. Баркаванар гьикьван гзаф алатIа аку. Абурукай дадмиш тавуна, 
элячIна гьикI фин? ЧIуру емишрин тарарни ина булвилелди авайди я, амма эгер гьар са 
тарал кьил чIуг-ваз хьайитIа, югъ акуна-такуна куьтягь жеда. Машин акъваза-риз туна 
чIуру кицикар нез жувазни утанмиш я, жувни тек туш эхир. «Москвич» кицик валалай 
алатна фена. Зани туьте-рик кьур акъатайла хьиз, шириндиз цуькIуьн туькьуьнна.  

Эхь, заз зулун ламу, къайи гьава гзаф кIан я. Заз адак са гьлхьтин ятIани мижедин 
туршивал квай хьиз жеда. Зи аялвал хуьре акъатна, белки, гьавиляй зулун гару зи рикIел 
хуьр хкизва жеди. А вахтара, тьа и чIавуз, чи бадеди ва къунший-раллай гзаф маса 
къарийри экуьнилай лап йифен юкьваралди югъ чумалрикай цурар ргазвай къажгъанрин 
кьилихъ акъуд-дай. Пакамахъ къарагъайла, чи гьаятдилай метерин атир ала-хьиз жедай. 
Баде, кьурук чуьхверар гатаз, абурун мижедикай мед ругунал машгъул жедай. Эхь, зулун 
къайи шагьварди, ла-мувал къачунвай чуьллерилай, пеш кIвахьна физвай тамари-лай атир 
заз зи аялвилин атир хьиз жеда. 

ЧIехи буба зи рикIел са уьтери алама. Ам кечмиш хьайила зун лап аял тир. Бадени 
рагьметдиз фена гзаф йисар алатна-вайтIани, адан къамат зигьинда фасагьатдиз ама. 
Гьикьван адакай хиялар авуртIани, ам зи фикирда ялгъуз дишегьли хьиз гьатнава. Чи баде чи 
варарал чIулав къаргъа хьиз тек амукьай вахт зи рикIелай садрани алатдач. 

Са чIимел югъ тир. Нянрихъди чи дахдик къал акатна. Чуьлдай кьежена хтай лапагар 
ада са-сад кьаз кьурук тукIваз башламишна. Завни зи чIехи вахав ада ярхарнавай хпен кIва-
чер кьаз тазвай. ГъвечIи вах, лагьайтIа, яхун кьепДил кIвачер зурзаз лампадин патав 
акъвазна чаз тамашзавай. Дахди еке чукIул туьтуьнивай гуьцIайла, хпе чабалмишдай, зунни, 
вахни хъуткьурдай. Дах заз чапрас килигдай ва ада гьарайдай:  

— Вун гиликьнавани, вак чан квачни?!    На    кIевиз    яхъатIун! — пис хъел квай адак. 
Са арадилай хьиз чи чIехи амле,Эрзиман буба атана акъатнай. Ам сифте, гъиле авай лаш 
чи-ле акIурна, адал хур вегьена алгъана тамашиз акъвазнай. Ара-ара дахдиз сад-кьве гаф 
лугьузва. 

Фу чрана къуншидин хьракай хтай дидедин, вич къапа-къап гьалтай и кар акурла, 
цIай финикди ифин ацалтнавай чинин рангар атIанай. 

— Яда, вуна абур вучиз тукIвазва? — гьарай акъатнай адай.Налугьуди, дахди вичив 
кьил кьадай кас гуьзетзавай, ам гьасятда барут хьиз хъиткьинна. АлукIнавай куьгьне 
ленжек-дин ценцив гуьцIиз михьзавай чукIул дидедиз юзуриз башламишна. 



— Вири вахчузвалда, кIвал чIур тахьайди!    Вири    кулакарялда! Мад малар, лапагар 
хуьдай    ихтиярар    садазни    гузма-чалда! 

Заз садрани дах икI къапарай акъатна акурди тушир. Гила ада закни бегьем кичI 
кутунвай. Лап тIар жедайвал вилер экъис хьана, зун ада юзурзавай, лампадин экуьналди 
цIарцIар гузвай чукIулдиз тамашзавай. Аквадай гьалда, ам дидедизни чир хъжезмачир, 
чими фу квай суфра къужахда аваз, чун, вири хьиз, дидени чин хъипи яз, шурлумпI 
кьурана гьакI амукь-най. Ахпа, гуя вичи сифтедай дахдиз гьарагъунар гунал паш-манвална, 
серсер яз явашдиз хабар кьуна: 

— Вучиз? Ни? Кулакар гьинвайди я, им гьи вахт я?Дахди адан суалриз жавабар 
ганачир. Расу чуру акьалтна- 

вай яхун чин, кIекрен жагъа хьиз яру авуна, ада мадни кIевиз гьарайнай: 
— Гила кIвалах ийимир лугьузва! Малар хуьмир лугьузва!Мад и хуьре файда амайди 

туш! 
Эхирни дидедин пертвал алатна. Гила чин чIурна, нарази яз, тIимил хьиз ванни 

хкажна, ада хабар кьун хъувуна: 
— Яда, къе ви кIвач гьи шейтIандал    алукьнава?    Ихьтинамалар жеча эхир! Швалах 

ни ийимир лугьузва? Маларин вучтахсир ава кьван?! 
— Залумдин руш, вуна зи канвай лекьерал кьел алахзавай-да хьиз, заз суалар гумир. 

Сифте фена хуьре вуч хабар аватIачира, ахпа зав рахух,— пара туьнт инсан тир чи дах, 
сабурлу-вал гьинай атанатIа чидач, сес явашарна хьиз алава хъувуна:— Малар хуьмир 
лугьузва, бес им кIвалах ийимир лагьай чIалтушни? 

Эгер инал Эрзиман буба алачиртIа, и къал низ чидай квел-ди куьтягь жедайтIа. 
— Ви кьаскьанар за и лашуникай ийидалди, кисна    жувангъиле авай кIвалах ая! — 

гьарай ганай ада дахдиз, гьа са вах-тунда вичин гъиле авай  аладарна    цДалдДамарнавай    
инидинлашунизни са вил янай. 

Дах мад раханачир. Вичин кьуьнтев кьван къакъалжнавай гъилер алгъана хкатIнавай 
хпен хамуникай кутаз, ам алажиз башламишна. 

— Вунани, свае, яргъияр ийимир,— дидедихъни элкъвенвайамле,— фена бубадиз са 
истиканда авай чай гьваш. 

Ахпа Эрзиман буба са пад кьуна хьиз гурарин кIарцIе ацукьнай. Успагьивилелди чай 
хъвадай ада. ЯцIу, тIурар алай тупIаривди мукъаятдаказ кьелечГ истикан кьадай. ХъенчI хьиз 
яру, бугъ алахьзавай чайдиз уф гуз, пIузарарни уьфт язавай-да хьиз авуна аста-аста 
xynlap ийидай. Ада чай хъвазвай те-гьер акурла темягь фидай. Амма завай икI куз-куз чай 
хъваз жедачир. 

Дахди заз хпен кIвач яхъ лугьузва. За ада кIвачин занг галудна метIехъай хьиз чукIул 
кутуна авунвай гьалкъада кьве тIуб туна, ятур жувалди са бубат ялзава. Дахдини вичин вили 
дамарар экъис хьана чир жезвай, ягълудай хьанвай гъилер гужалди хамуникай винелди 
кутазва. Хамунин кIаникай гъил гьик! физватIа, жендекдилай ам гьикI алатзаватIа, винелай 
cap юзаз хъеандиз чир жезва. 

Дахдин рикIе туькьуьлвал гьатнавай, са артух гуж алай кIвалах тамамардайла, адан 
сивни кваз са патахъди фидай. Ахпани вичи чукIул гьинал эцигнатIани рикIел 
аламукьдачир, ам герек атайла ина-ана вил экъуьриз къекъведай. ЧукIулни адаз гьар 
сеферда гъвечIи ваха къалурдай. Маса югъ тиртIа, гьелбетда, дахди вахан тарифдай: «Вун 
руш туш, къизил я, лап бике я»,— лугьудай. Къе адан чин гзаф цуру тир, чIишна чу-кIул 
вахчузва. Зазни, дахди лапагдин кIвач галуддайла, адаз вири хъел гьа и кIвачикай авай 
хьиз жезвай. 

Чай хъвана куьтягьайдалай кьулухъ, вичин кIулни экъис-на, Эрзиман бубадини дахдиз 
куьмек гуз, хпер тукIваз башла-мишна... 

Няниз юргъун хьана ахвариз фейи вах, пакамахъ къара-гъайла вичин цIару кьарни 
тукIунвайди чир хьайила, шехьнай. Айвандик фена. «Зи цIару кьар гьинай кIантIани 
хукваше-е, дах!»—лугьуз, гьарайиз акъваззавачир. Дахдиз адан ван ата-нач, дахни 
Эрзиман буба лапагрин жендекар гваз экуьнилай базардин рекье гьатнавай. 

И йифиз, гьикI ятIани, агьалийривай малар вахчузва ла-гьай ван хуьруз чкIанай. И 
йифиз гзафбуру чпин малар тулкI-най. И йифиз чи лапагрин са пайни амукьначир, ахпа 
дахди жунгавни, дуьгвени маса ганай. Низ чидай адан кьиле вуч фи-кир авайтIа, амма чи 
баде, дахдин амалриз килигиз, тIуб сара кьуна, кьил галтадиз амай. 

Варцар къвез алатна, низ чида гьикьван вахтар фенайтIа, зи рикIел аламач. Гатун са 
юкъуз, къе-пака хкведа лагьана шегьердиз фейи дах гзаф эглеш хьанай. Гьелбетда, и карди 
чак виридак еке къалабулух кутунай. Гьатта яшлу амле Эрзиман бубани, ийир-тийир 
квахьна, гьар пакамахъ ва нянрихъ чи кIва-лиз къведай, дахдин тIвар Алидар яз-яз, 
«БитIишакай вуч ван-сес жагъана?»—хабар кьадай. Зарафат яни мегер, къачу-дай герек 
шейэр ава лагьана малар гайи пулни, кIвале амай кепек-шагьини кIватIна гваз фейи итим 
хтана акъатзавач. Белки, са нясинал гьалтнатIа?! Шегьерда тежедай кьуд аламат авани?! 

Дах дуьшуьшдик акатнавачир. Ам са варзни зуралай элкъ-вена кIвализ хтанай. Вични са 
пар чIугвадай машинда аваз, «Швалер къачуна шегьердай. Ина хьиз устIарвал заз гьанани 
жагъана. Эцигна кIвалер шегьерэгьлийриз»,— суьгьбетнай ада. Дахдин къаст гила чунни 
вахчуна аниз михьиз куьч хьун тир. Эхь, гьахьтинди тир чи дах, вичи вуч ийизватIа садазни 
лугьу-дачир. Диде адан келимайрихъ агъуначир. «Зарафатзава же-ди»,— са уьтери 
хъуьренай ам. Бадени тажуб хьанай. 



— Я чан бала, бес ихьтин кар ийидайла, са меслят гъун герек тушни? КIвал-югъ 
гадарна, шегьердиз хъфин дуьз яни? 
Вун са жегьил хьиз туш, гуьгъуьна жуьжеяр хьтин пуд аялни туна вун къе гьиниз физва?! 
Ваз ви амалар хъсан аквазвани?! — пIуз-пIузал алкIана, баде минетзавай тегьерда дахдиз 
килиг-най. 

— Ана хьайиди гила хьанва, диде,— рикIинин патав вири-дакай куьлягь яз куьсридал 
ацукьнавай    дахди    метIез    чангянай. 

Бадедиз лугьудай гаф жагъначир. Ам, яргъи, яхун вичин гъилер гьиниздатIа тийижиз, 
абур чIулав булушкадин хулерик хуькуьриз, кIвале кьиле-кьилди къекъвенай. 

— Хуьре гила файда амайди туш,— сугъулдиз рахазва дах,налугьуди, ада вичи вучнатIа 
аннамишиз анжах башламишна-вай, хияллу яз чилиз килигзава.— Мегер зун и кардал шад 
яникьван? 

Ахпа ам яргъалди киснай. Эхирни вичи авунвай кар дуьз-ди тирдахъ инанмиш яз 
метIез чанг яна. Дерин нефес акъадар-на. 

— Къарагъ, вири фена машиндиз акьах. Зун пака кIвалаха^лэкъечIна кIанзавайди я. 
Машинни чи карханадинди я, шоферни пака кIвалахал алайди я. Рекье гьатин. Къарагъ! 

Чун вири кIвачин тир, амма баде садавайни рекьив гъиз хьаначир.— Ваъ,— лагьанай 
ада,— за гила шегьердикай вуч-да? Жувахъ амай са хпен уьмуьр жув вердиш тир жуван 
къу-лав акъудда. Хъфидайбуруз хъсан сят хьурай. 

Чун вири герек шейэр экьяна гьазурнавай машиндиз акьах-най. Анжах баде акьахначир, 
ам ачухнавай варарин юкьвал алгъана, са гъилни метIе акIурна чаз — вичин хтулриз тама-
шиз акъвазнавай. Адан вилер акьван перишан тир хьи, на хи-ялда, абуруз исятда акваз-
акваз нагъв хъиткьинда. Бадеди са вилив фитедин пIипIни гуьцIнай. Шуткьудин пенцIни, 
биришар гьатнавай къумрал, яхун хъуькъвелай гъуз куьрс хьанваз, гьа-мишанда туьтуьнал 
алкIидайвал перемдин хев твазвай чIулав седефни гила ахъа яз, ам руьгь фена амай. 

Чаз — аялриз пара шад тир. Гьикьван лагьайтIани, шегьер-да яшамиш жеда эхир. 
Машиндин куздиз экьянавай шейэрин арада дахдин патав къулай чкаяр кьунвай чи вил 
машин гьа-лунал алай. Ингье дамах-чахмахдив кIваляй экъечIай дидени, бадедиз сагърай 
лагьана, атана кабинада ацукьна. Машин алай чкадилай юзана. Чна бадедиз гъилер юзурна... 
Дахдини адаз гъарайна: 

— Чна вун ялгъуз тадач, диде! РикIиз дарвал гумир! Гереквири куьмекар вав 
агакьарда! Чун мукьвал-мукьвал хкведа! 

Баде чIарни юзаначир, анжах гъамлуз хъвернай. Чун авай машин далдадик акатдалди ам 
ачух варарин юкьвал, къаргъа хьиз, тек аламай. Низ чида, баде анал гьикьван гагьда    
гьакI 
аламукьнайтIа. Ам ЧИ вилерикай хкатнай.  Машнипи вай йигиндиз еримиш жезвай... 

Шегьердиз агакьайла, машиндай эвичГна дахди вичи къа-чунвай кIвалер къалурайла, 
дидедай агь акъатнай. Хуьре авай-тIа, абуруз вирида къазмаяр лугьудай, абур аскIанбур ва 
рук-вадикай туькIуьрнавай хьтинбур тир. Авай са чIиб кьван гьа-ятдални гьа руквадин пару 
элкъуьрнавай, анжах ам киреждай асуннавай. А вахтунда и шегьердин гзаф куьчеяр гьа 
ихьтин кIвалерикай йбарат тир. 

— И кIвалер къачуна — ван хьайитIа, валлагь, чал хуьруьн-бур вири хъуьреда. Ибурулай 
чи кьур    генани    мешреб    алайзатI я,— кьил галтаднай дидеди, ам кам къачуна и 
кIвалеризгьахь тежез, къапудаллай тарак, секуьдал ацукьнай; 

— Гьан, ам ваз чка, къари. Швалер къенепатарай    хъсан-бур я, винел патариз фикир 
гумир.    Чалай алакьайтIа,    цIийихъийида, зун хьтин устIар итим — вахъ, вунани гьа 
кIвалахри-кай фикир авурла, амай халкьари    бес    вучда? — зарафатнайдахди. 

Гьелбетда, баде чи саданни рикIелай алатзавачир. Чун мукь-вал-мукьвал хуьруьз хъфиз 
жедай. Чна — аялри вири тIатIи-лар хуьре акъуддай. Вичин верчеринни битмишарай 
буранрин тарифардай бадеди чаз. Щуд лагьай класс кIелун за хуьруьз хтана жува сифте 
гьарф чирай хайи мектебда давамарнай. Бадедиз закай еке куьмек хьанвай. Ам кечмиш 
хьайидалай кьулухъ дахди чи хуьре авай кIвалер ганай. А вахтундилай инихъ зун мад 
багъри макандиз гьич тек-бирни акъатначир. 

Аквадай гьалда, чи дах аннамишдай кас тир. А вахтунда ада авур и кар гзафбуру геж 
хьиз, чIем, як, шегьердиз къвез-хъфиз, я туштIа, кьил хуьн патал яргъариз къазанмишиз 
фи-низ маж,бур хьайила, кьилиз акъуднай. Зи рикIел алама, гзаф дуьшуьшра, билетар 
гьатнач лугьуз, патал физвай хуьруьнви-яр вокзалдикай чи кIвализ хкведай... 

И хиялрик квай заз чун авай «Москвич» хайи хуьруън ки-мел гьикI акъатнайтIани 
акуначир. Эсета хуьруьн Советдин кантуррин вилик машин акъвазарна ва шофердикай 
зарафат-на: 

— Вахчу жуван чхра. 
За са мус ятIани жув къекъвей и куьчейрилай вил аладар-зава. Аял тир чIавуз 

колхоздинни Советдин кантурар авай да-раматдин вилик каларин бустанрай къарпузрив 
ацIанвай ма-шинар хтана акъвазна жедай. Эхь, складдиз вахчудалди абур гьа инал 
акъваздай. Чун — аялар пара шад жедай, гьич та-хьайтIа, са-кьве къарпуз чаз гьат тавуна 
амукьдачир. Абур складиз вахчуна анай маса гудалди саки кьве югъ алатдай. Икьван 
вахтунда чавай эхиз жедайни мегер?    Са сеферда    зи  
гъилени са кIватI гьатнай. За гьасятда ам гваз акI чамарнай хьи... Кимел алай чIехибуруни 
кичIерар кутаз кьулухъай «Къвезва! Кат! Къвезва!» гьарайзавай. Са кIватI къачуна лу-



гьуз, галтугдай кас жедайни? Мегер саларбан Мисри бубадиз зав гвай къарпуздин дерт 
гьакьван авайни? Ах машиндин кузда авай къарпузрал ацукьна зал кьулухъай хъуьрезвай. 
Зун, «ката— къвезва!» зарафатар ийизвайбурун ван япара аваз, серсер яз кьиле акьур 
патахъ катзава. Яраб а къарпуз гъиляй акъат-начиртIа, зун гьиниз акъатдайтIа? Къарпуз 
аватнай, зунни та-таб хьана алукьнай. Чилелай къарагъайла, заз акурди кьежен-вай 
руквадал алкIанвай чIулав цилерни къарпуздин яру, лап куьлуь са-кьве тикеяр тир. 
Гуьгъуьналлаз чамарзавай зи таяр-туьшери къарпуз аватнамазни адан патар гьарнихъди сад 
гваз фенай. Мисри буба мадни кIевиз хъуьренай. Зун гзаф бейкеф хьана, шез башламишнай. 
Мисри бубади зун пашмандиз туна-чир. Вичин патав эверна, ада зи къужахда вижевай са 
кIват! вуганай. 

— Хъвач кIвализ.  Килиг,  аватна  хадайвал ийимира гьа-afДуьз бадедин патав хъвач. 
Эсетан кIеви хъуьруьни зун хиялрикай кудна. Машиндай эвичIун патал ахъайнавай рак 

са гъили кьуна, са кIвачни къе-цел акъудна, ам гьеле архаиинвилелди ацукьнамаи. 
— Аквазвани ваз,— гъил туькIуьрна ада заз кимин са къе-рехдихъ  хьиз  акъвазарнавай 

пар  чIугвадай  машин къалурза-ва. Машиндин куздани са шумуд кас    бортар    кьуна    
кIвачелакъвазна, са кьадар итимар ва дишегьлияр куьсрийрал ацукь-нава. Виняй агъузни 
сад садан патав гваз кIватI хьтин са    ди-шегьлини аскIан буйдин яшлу итим къвезва. А 
итимдини суд-дуван ийиз тухузвай аялдин яб кьадай    саягъда    дишегьлидингъил 
кьуьнтелай кьунва. Гьа икI ада ам машиндин кабинадихътухузва. Абурал вилер алай Эсет 
кап капуз    яна    мад    кIеви»хъуьрена. 

Адан и кьуьруьк завай эхиз хьаначир. 
— Вун квел хъуьрезва? — ван хкажна хъел кваз хабар кьу-най за. Завай мад и 

машиндани    акъвазиз    хъжезмачир.    Зункъецел экъечIна. Эсетни «Москвичдай» 
къарагъна.    Ацукьдайкьван гацум хьанвайда хьиз, ада гъилер, юкь галтадна,   
нефесакъадарна. 

— Машиндин патав гвай гъилер кьунвайбур аку, абур    бу-бани руш я. Руш гъуьлуьз 
фенвайди туш, амма парце гьатнава.Нелай адаз аял жезватIа садавайни лугьуз жезвач. 
Адан диде-ни буба чпин «езне» чирун патал суд-дуванра ава. Чна гьикь-ван 
ахтармишунар ийизватIани, и кар сир яз ама. 

— Бес руша вичи вуч лугьузва? — машиндин патав физвай 
бубадилайни рушалай вилер алуд тийиз, хабар кьунай за. Эсе-тан и суьгьбетди вучнз 
ятIани зи фикирни желбнай. 

— Вуч суал гайитIани, ништа,  «чидач»  жаваб гузва. Кьилагъузна акъвазда, къванцяй 
хьиз, чIал акъатдач.    Белки, Ал-лагьдилай аял кьуна жеди, аквада ваз, са гуьзел юкъуз 
ада чазса пайгъамбар хада. Ахпа Эсета вучрай? 

Легьзеда Эсетан чин сугъул хьана, гуя ада гьакъикъатдани а пайгъамбар хьайитIа, 
вичиз са чара гьикI аквадатIа гьадакай фикирзавай. 

Чи патав мад артух кас-мас гвачир. Шофер капот хкажна кьилни агъузна «Москвичдин» 
мотордиз килигзава. Райкомдин хуьруьн майишатдин отделдин зеведишни совхоздин кантурдиз 
фейиди хтанвачир. Кимел акъвазнавай са гьиниз ятIани физ гьазур тир пар чIугвадай 
машиндин патав атай яшлу итимди, руш са герен къерехда туна, кабинадин рак ачухна ва 
ана ацукьнавай са кьадар яшар хьанвай дишегьлидивай вичин ру-шаз чка гун тIалабзава. 
Кабинада авайдаз эвичIиз кIан туш.. Ялна рак акьална. Итимдини къастуналди рак ахъа 
хъувуна. Ада са вуч ятIани лугьузва, гъил туькIуьриз вичин патав акъвазнавай руш 
къалурзава. Кабинада авайдаз гъилин ишарадал-ди эвичIун буйругъ гузва. А дишегьлидиз 
эхирни чара хьанач, пIузаррик ял кутуна рахаз-рахаз эвичIна ва, вичин вили плащ-дин 
ценерив лепе гуз таз, яхун, кьакьан кIвачер гьалчиз-вахчуз фена куздиз акьахна. Бубади вичин 
рушаз кабинадиз акьахиз куьмек гана, адаз са вуч ятIани лагьана, рак кIевиз акьална.  

— Хъсанзавач а дишегьлидин гьалар, аквадай гьалда,    амбубади больницадиз рекье 
твазва,— кушкушзава Эсета.— Виле-риз такуна агъадач, ваз дагъвиди гъуьлуьз тефена 
парце    гьа-тай вичин руш икI рекье тваз мад акурди яни? 

— Бес а дишегьлидин кьисмет гьикI хьуй? 
— Э-е, эгер ам тек тиртIа, а язух чна алтIумардай кас    жа-гъурдай. Ахьтинбур 

къвердавай артух жезва. Адан юлдаш руш-ни гьа ихьтин гьалда ава. Кьведани санал 
фермада кIвалахза-вайбур я. Дояркаяр я. Къишлахриз физ-хквезвайбур я. Низ чирхьуй, 
абуру ана вучнатIа, гьихьтин икьрар    авунатIа.    Ихьтиндишегьлийрин кьадар райондин 
саки вири хуьрера къвердавайартух жезва. Са патахъай абур айибни жезвач. Жегьилар    
па-тал физва, абуру анра чпиз папарни къачузва. Хуьрерин гзафрушар гьакI амукьзава. 
Зун хъуьрезва лугьуз, хъел къвемир,—Эсет хияллу хьана ва ахпа, за явашдиз къуьн 
эцягъна,    алавахъувуна: — Зун жувал хъуьрезва. Бязибуруз ашнаяр    жагъур-на, абур 
эвленмишун пеше я заз,— Эсета мад кап капуз    янакIеви хъверна. 

Амма и вичин руш кабинада акьадарай итим гватнавай «ришдалди сад-кьве кам 
къачуз, серсер яз кIул экъисна, туьтуькъуш хьиз, акъваз жезва. ЧIугун патал акъуднавай 
nlanlpyc тупIара алчудариз, ам са гьиниз ятIани вичин вилик килигза-ва. Ахпа мад камар 
къачузва. Гьа икI ам са кьадар мензилдиз фена. Эхирни майдандин юкьвал алай хатрут тарак 
акъвазна, пIапIрусдиз цIай яна. Заз адай Тегьмез халудин ухшар къвез-ва. Белки, гьам я 
жеди. 

Хуьре зулун къайи гар къекъвезва. Ам тутун тарав вешре-шар ийиз таз, адалай аватай 



сад-кьве хъипи пеш гваз баябан куьчейриз катнава. Заз вучдатIа чизвач. Ина сад кьванни чи 
мукьвабурукай, мирес варисдикай хьун лазим я эхир. Са кар кьетI ийидайвал, галай касни 
гьасятда кантурдиз фена. Руша-риз ашнайрихъ къекъвезвай милиционердикай за вучда 
кьван? Ам хъуьрезва. 

Югъни аламатдин югъ я. Инал чун акъвазнавай са геренда,. вит сеферда адан акунар 
дегиш хьана. Гагь ракъинин ишигъ-див хуьр ацIуда, гагьни михьиз серии жеда. Агъа 
магьледа рагъ аваз, вини магьледал хъен аватда, ахпа масакIа. Пакаман береда рагъ хуьруьз 
гьинилай килигзаватIа чириз хьун мумкин туш. Зазни акI я хьи, гуя зи патав гвай 
милиционерди кьуь-руькарзава: адан ацДай, яр къекъифнавай еке чина шадвал 
къугъванмазни, вири куьчеяр ишигъдив апДузва. Эсетан nly-заррилай хъвер туьхуьнна хьи, 
серии жезва. Рагъ циферик акатайла, костюмар алай за гьасятда гьавадин къайивал гьисс-
зава ва зун наразивилелди Эсетаз килигзава. Амни зи гъавур-да сакIани акьазвач. 

Эхирни пар чIугвадай машинда авайбурук къал акатна. Яр-гъи, яхун са итимди, вич аватиз 
кичIезвайда хьиз, са гъилелди мягькемдиз борт кьуна, гьажилеглегдин тегьерда гардан акъаж-
на цавун кIаниз тамашиз, са нивай ятIани хабар кьазва:  

— Ам гьинва, гьинва? — налугьуди, ада нефесни кьуна жа-ваб гуьзлемишзава, чIарни 
юзан тийиз    авайвал    акъвазнава.Ахпа са гьинай ятIани, яргьай хьиз, ван акъатна:  «Фу 
незва».Амма, аквадай гьалда, касдиз бегьем ван атанач,    ада    патавгвайбурувай алгъана 
са вуч ятIани кушкушдалди хабар кьазва. Машинда инлай анлай «фу незвалда» ванер 
тикрар хьана.А итимди мад кьил хкаж хъувуна ва гьа сифте килигайвал ца-вухъ чин 
элкъуьр хъувуна. Аквадай гьалда, ада хабар кьазвайкас патав гвай кIвалерин айвандик 
квай. 

— Я кIвал чIур тахьай кас, вичиз и арада каш акъатнавал-дайни? Физвай рекьиз 
вахтунда экъечIун лазим я эхир! — на-рази яз раханай ам. 

Зи фикирдалди, абур эглешзавай шофердикай рахазвай.  
Ингье кантурдин гурара райкомдин хуьруьн майишатдин отделдин зеведиш пайда хьана. 

Адан вилик кваз аскIан буйдин кьелечI якIарин са итимни къвезва. А касдал аскердин 
куьгьне парталар ала, чIулав сатиндикаи цванвай далушни кIаникай алукIнаваз хьайила, 
пенжекдин хуру ачух я. Низ чида, белки, адан пад патал къвезвач жеди. Амма пенжекдин 
нур гудай хъи пи ракьун седефрин чкадал чIулав дуьгмеяр алкIурнава. Лаш тьакI вилик 
кьуна, ара-ара рагъул шапкадин пенцIиникай ви-нелди цифер галчIур жезвай цавуз са вил 
ягъиз, чалди къвез-вай адаз за са артух фикир ганачир. Вични — ам, райкомдин къуллугъчи 
чахъ рахана куьтягьдалди, лаш чиле акIурна, адал чене эцигна чаз тамашиз са 
къерехдихъ хьиз акъвазнай. 

— Совхоздин директории партком фермадал фенва. Са гъве-чIи гуьзетин,  кьилин  
агрономдини вичин гъиле авай  кIвалахкуьтягьрай. Амни галаз чунни аниз фида,— кардин    
гъавурдатвазва райкомдин хуьруьн майишатдин отделдин зеведишди. 

— Гила и кепеюгъли мус къведа? — Эсета хуьруьн Советдинкантурдин дапIар  алай  рак  
къалурзава.— Ништа,  залум  Кье-цIек экуьнин кьиляй хъивегьдайдахъ къекъвез гьина    
аватIа.Зурба кас я Мамед, атайлани гьич саймишни ийидач.    Вичинжими кьве тил алай 
куг хьтин кьил юзурна, чапрас килигна,латавай элячIна фида. Эверайлани нарази яз «зун    
герекзава-ни?»—хабар кьуна, тIиб хьиз, кьве вил экъисна гьа гураринкIарара акъвазда. 

Чакай гьич садани са гафни лагьаначир. 
Гьа и декьикьада, гуя вичин ахтармишунар, юкIвар-чипIер .ягъунар куьтягьна, аскердин 

парталар алай итим зи патав ата-на. Им Бедирхан дах я. Чи мирес Бедирхан. Гьам я. Артух 
фикир тагайла, гьич чир кьванни жезвач — халис аскер хьанва. Гила, ам кьатIайла, 
гьевесдив рикI апДанай. Ада зав вугузвай векъи гьил гьасятда за кьве гъиливни кьуна 
чуькьвенай. Гьикьван вахтар я такуна, салам-калам амачиз, чир хьанач... Бедирхана аста-
аста кьил юзурзава, дахдилай башламишна лап гъвечГидал къведалди са-садан тIвар кьаз 
абурун гьаларикай жузазва. Адан рикIел вири чи хзан аламай. Жуван нубатда за-ни адан 
рикI-чан кьунай. Заз жуван муьквабурукай са вуж ятIани акуна кIанзавай, ингье ам вич 
цавай аватайди хьиз зи вилик кватна. Гьелбетда, зун пара шад тир. Бедирхана вичин са 
шумуд бириш гьатнавай, на хиялда, пIапIрусдин гума-ди ртIанвай — гьафтеда чукIул галукь 
тавунвай рагъул чуру акьалтнавай чинилай гъил чIугуна. Ара-ара «Я кIвал къе^ч хьайиди» — 
тикрариз акъвазнаваи зи миресдин алкIай, рех яна-вай рацIамрин кIаникай заз тамашзавай 
гъвечIи, кIуьренвай вилерни шадвилив апДанва. Сифтедай завай аннамишиз хьана-"чир, ахпа 
кьатIанай: и шадвал адетдинди тушир. Адак са гьихь-тин ятIани гъалаба квай. Гъалаба 
лугьунни дуьз жезвач. Ад

а
н вилера къугъвазвай хъвер заз пара кьезилди хьиз жезва, ада 

зи рикI чими ийизвачир. И зулун юкъуз, рагъ циферик акатайла, за гьавадин къайивал 
гьикI гьиссзавайтIа, адан и шадви-ли ара-бир заз мекьи ийизвай. Зи рикIиз къулайсуз 
жезвай. Заз акI тир хьи, гуя касдиз закай са гьихьтин ятIани къурхул-лувал ава, чинебадаказ 
мукъаятвалзава. Белки, касдиз зук шегьердай, газетдай атанвайди тирла, са зурба кас хьиз, 
гьикI ятIани акъатнавай, гьатта райкомдин къуллугъчийрини кваз еке гьуьрметзавай зурба 
къуллугьчи хьиз авай жеди. Вич ла-гьайтIа — са къаралту. Низ чида, хуьруьн яшайишди 
чандивай авунвай и яшлу инсандин рикIе вуч авайтIа. Гьар гьикI ятIа-ни, ада, зини вичин 
рафтарвилера са жуьредин мензил хуьз-вай. Бедирхана рехи рацIамрикай тамашзавай, 
шадвилин хъвер къугъвазвай вилерини зи рикI къвердавай артух къурзавай. 

— Зун и кантурдин къаравул я,— кантурар галайнихъ кьилагъурзавай Бедирханан 
пIузарар са жуьреда са патахъди цIид-гана. Ваъ, адавай тамамвилелди хъвер ийиз хьанач. 



Налугьу-ди, ам пГузаррилай аватна рагъул чуруда, жими биришра гьа-сятда квахьна. Я 
туштIа, а хъвер зулун гару,    аватай    хъипилеш хьиз, баябан куьчейрай тухвана са 
гьинихъ ятIани гадар-на. 

— Хъсан я, Бедирхан дах,— алава ийизва за адан гафарал. 
— Газетдай атанвай кас ава лагьана кантурда ван хьайила,вуж я, вуж туш хабарар 

кьунай за. КилигайтIа, вич чи хуьряйя кьван. Ни фикирнай? АкI хьайила, газетдиз 
макъалаяр акъуд-завай Бейбалаев вун я ман?! 

— Эхь, жаваб гузва за секиндиз. 
Бедирхан фагьумлу хьана, вичин лаш чиле акIурнавай чка-диз тамашна. 
— Газет кIелзавайди я за гьамишанда,— кагьулвилелди ра-хазва чи мирес.— Ана 

мукьвал-мукьвал Бейбалаев акурла, зашакнай:  гьинвачтIани жуванбурукай я. ТIвар чи 
тIвар я эхир,чи бубайрин. 

— Чи кIвалер амани, Бедирхан дах? — зи рикIел абуруз ки-лигдай ва ахпани бадедин 
сурални са кьил    чIугвадай    мурадавай. 

— Амазма, хва,— Бедирхан кьил хкажна заз    килигзава.—Гьа чи кIвалерин къаншарда 
амазма. Амма цIийи иесийри къа-пуяр масанихъ акъуднава, са кьилихъай са кIвални гилиг 
хъу-вунва. ТахьайтIа гьа авайвал амазма, хва. Аквада абур ваз.—Бедирхан кисна, 
лашунал алгъун хъувуна, ахпа нефес акъадар-на явашдиз хабар кьуна: 

— Бес кIвализ къведачни? Кьил чIугвадачни? 
— Гьел!бетда, къведа, Бедирхан дах. Миресдал кьил чIутунтавуна хъфейла айибдачни?!  

Анжах исятда ваъ, сифте жуван«Iвалажар куьтягьна кIанда. Ахпа куънал хкведа, санизни 
фи-дач. Жаваб бахдин кефияр хъсан яни? 

— Къенин йикъалди пис туш, къари зи гила кьуьзуь жез-ва. АкI ятIа, вуна жуван 
кIвалахар ая. Зани фена жуван гьа-зурвилер акван. Рухваяр Шевченкада ава, абур хтайтIа 
лагьа-на хуьзвай гьер ава захъ. Фена ам чIурай гваз хтана, адан кьилатIана кIанда. Мад гила 
вунни заз хцяй я. 

— Бедирхан дах, вуна  бизарвилерикай вучда? Тура жувангьер. Зун чайдални рази я,— 
тавакъу авунай за. 

Бедирханаз гьасятда хъел атана, ченедикай лашни хкудна гъилер чарана зи чиниз 
тамашна. 

— Мад им хьанач хьи! Вуна вуч лугьузва? Ам жедай    каряни? Ваз тукIван тийидай 
гьер Бедирханахъ гьич тахьуй! АнавучдатIа гила заз чизва,— зи миресди викIегьвална.— За 
фенажуван кар ийида, жувани артух эглешмир. 

Миресди элкъвена кIвализ хъфиз кам кяна. Налугьуди, ам уьмуьрди гьамишалугъ яз перт 
авунва. Са жизви виликди ал-гъана хьиз къадамар вегьизвай ам анжах цанин хулай экъечI-
на тежер кьадар галатнаваз хъфизвай лежбердиз ухшар тир. Аскердин куьгьне хьанвай 
партал алай адаз кьулухъай килиг-завай заз акI тир хьи, дяведин рекьери, окоприни 
блиндажри куьлягь авунвай ам эхирни душмандин гьалкъадай экъечIна-ва. Эхай кьван 
азиятар акурла, ам душмандин гьалкъа кукI-варна адал гъалибвал къазанмишайдахъ 
инанмиш жезвач, «яраб и кар хьана жал?» лугьуз, ада вичи вичиз агъзур сефер-да суал 
гузва. Ам перт я. А къара аскердиз гьи патахъ фейи-тIани, кIантIа мад са къадамни 
къачумир, гьа инал акъваз — са гафар я. Гила адаз вич душмандин гуьлле галукьна кьейи-
*гIани са къайгъуни туш. Кьилинди вири азиятар, зулумар эх-на, гьалкъани кукIварна. Ам 
гъалиб хьана. Мурад кьилиз акъатна, адаз затIни хкIамач. Галат хьанваз ада агъурдиз ака-
тайвал камар вегьизва. 

Эхь, зи мирес гьа и аскердиз ухшар тир. Легьзеда пертвал алатна ам акъваз хьана, 
кьулухъди элкъвена заз тамашна. 

— Килиг масани&ъ алатиз тахьуй гьа-а! Жувахъ галай юл-дашарни галаз хъша,— 
тавакъу ийизва касди. 

Ваъ, Бедирхан дах захъ инанмиш тушир. 
— Ви ихтияр авачиз,  зун санизни фидач, Бедирхан дах,—заз ам жуван гафунихъ 

кIевелай инанмишариз кIан тир. 
Миресдин еришар гьасятда дегиш хьана, ада зирингдиз камар къачунай. Са шумуд 

декьикьадилай аскердин куьгьне пар-тал алай Бедирхан патав гвай куьчеда кIвалерин 
далдадик акатнай. 

— Гена хъсан,— рахана  Эсет вичин гъилеллай сятиниз ки-лигна,— Къизтамум къвезва. 
Эсет, къуьнер текчбир чIадгуриз, кимин а кьиле пайда хьайи дишегьлидиз килигзава. 

— Гила ада чаз рак ахъайна. Ина Муратхан лугьудай кас-дин кал тамам кьена 
жагъанва, са ни ятIани чикьералди    та-рал кутIуннавай. Тахсиркар жагъурна кIанда.    
Гила килигдачун, хуьруьн Советдин секретардив вуч хабарар гватIа,— Эсетавич иниз 
акъатунин метлебни лагьана. 

Гьеле чавай садавайни Эсетан суьгьбетдик экечIиз хьаначир. Къвезвай Къизтамумни кимин 
а кьиле амай. Бирдан куьчедиз дишегьлидин кIеви сес акъатна. Чун вири а ван галукьайнихъ 
элкъвена. Хуьруьн Советдин кантурдин кьулухъ са кьадар анихъ галай кIвалерин куьгьне 
айвандикай са дишегьлиди ку-купIди хьиз гьарайзава: 

— Гьабиб кьенва! 



КIевиз лугьуз, гьикьван чалишмишзавайтIани, адан ван ба-миш жезвай, аквадай гьалда, 
дишегьлидин туьтер ифенвай. Машиндин кабина да вичин руш акьадарай итим къах хьана, 
ахъаз амукьай сивелайни пIапIрусдин гум алахьиз, хатрут та-ракай а айвандиз тамашзава. 
Эхь, абур Гьабибан кIвалер тир-ди зи рикIелайни алатнавач. Машинда авайбур вири кIвачел 
акьалтнава, уях хьайи къазар хьиз, кьуд патаз яб г'уз, кьилер хкажна акъвазнава. Вири 
кисна. Са шумуд декьикьада хуьре лал кьенай. Ахпа инлай-анлай дишегьлийрин ва 
итимрин ка-кахьай сесер акъатна: 

— Е-е-егь-гь! 
— На вуч лугьузва?! 
Айвандик квайда биши ванцелди тикрар хъииизва: 
— Гьабиб кьена! Гьабиб! 
(Куьчеда авайбуру гъавурда акьунваз садбуру «Гьа-а-ан!» лугьузва, масадбуруни: «Чаз 

ван атана, атана!»—гьарайзава. ЯтIани айвандик квайда тикрар хъииизва: 
— Гьабиб кьена! Гьабиб! 
Дехьне машиндай шофердикай хабар кьур, яргъи гардан галай итимди вичин патав 

гвайбуруз са вуч ятIани кушкушза-ва. Инлай-анлай ам гъавурда твазвайбурун ванер 
акъатна: 

— Гьабиб кьеналда-е, я Абдулагьа дах! 
— Гьабиб рагьметдиз феналда! 
Адани гъавурда гьатнаваз кьил эляна, ахпа ам яваш-яваш машиндай эвичIна. Адан 

гьугьуьналлаз амайбурни са-сад эвичIиз башламишна. Ингье хатрут тарак квайди вич 
вичел хтана, ада гъиле авай пIапIрусдин кьатI гадарна ва Гьабибан кIвалер галайнихъди аста-
аста камар къачуна. Амма Гьабибан кIвалерин айвандик квай дишегьлиди гьарайзама: 

— Пуд югъ тир ам куьчедиз экъечI тавуна.    Мукьва-кьилитушни? Са кьил чIугваз 
атанай зун. Гьабиб пичинин пуна агъузяргъи хьанва, белки, ксанватIа, фикирнай за. 
КилигайтIа, вич,сивни ахъа яз, накь кьейиди хьиз, кьенва. Кесиб касни кьилихъгалачиз 
рагьметдиз фена — адаз акI тир хьи, гуя вичин дерди-дикай вири хуьруьз ван жезвай. 

Заз са жуьре хьанай, на хиялда, Бедирхан дахдин хъверди-кай за гьиссай къайивал и 
хабарди, и куьчеда авай инсанрин гьерекатри лап аяздиз элкъуьрнай. Зи кьилин чIарар цаз-
цаз хьана, беденди цак акъудна. Заз са куьнини чими ийизмачир, алай парталарни, гуя 
чараданбур я, чандив агатзамач. Мад акъвазиз жезмачир, «Москвичдихъ» гелкъвезвай 
шофердихъ элкъвена за гьарайна: 

— Машин гьала! 
Шофер, кIусни рангадин гъал кумачир, цак акъуднавай зи чиниз тамашиз амукьна. 

Ройкомдин хуьруьн майишатдин зе-ведиш Султан Акимовични серсер я. ВучдатIа тийижиз 
ада хабар кьазва: 

— Бес кIвалахар?.. Гектарникар гьикI хьуй? 
Зак хъел акатна, зун адан сугъул, хъуьтуьл мум хьтин чиниз тамашна, заз адаз кьил 

гижи ийидай хьтин кьве келима лугьуз кIан тир, амма адан вуч тахсир я. Дерин нефес 
акъа-дарна за адан шуьтруь вилера вилер туна векъидаказ буйругъ-на: 

— Машин гьала! 
Султан Акимовичавай зи килигунин заланвал гуя эхиз хьа-нач, ада кьил куьрсна. Зазни 

мад рахаз кIамачир. Къастлу гьерекат авуна зун машиндин къенез гьахьна ва рак кIевиз 
гелягьна. Анжах са Эсет «Москвичда» акьахнач, шоферди хъел квайда хьиз, худ гана, зарбунда 
машин элкъуърна ва ам рекьел акъудна. Султан Акимовичавай вичик акатай рум эхиз хьа-
нач, ам са патахъди татаб хьана, машиндин къвала акьуна. Чун йигин еришралди 
хуьруькай къакъатзавай. 

Султан Акимовичаз гзаф сугъул хьанвай. Машинди эчIягъ-завай, са гьихьтин ятIани 
къайгъу чIугвазвайвилин гьисс суь-ретда гьатнавай адан сивни ара-бир кьакьунзава. 
Аквадай гьалда, ам зи и кардай кьил акъудиз алахънавай. Амма исят-да зи кьил жувай 
акъатзавачир. Жуван ивидини чими техйиз зун «Москвичдин» iranle агаж хьана 
ацукьнавай. 

Бедирхан дах гьахъ тир, адан шаклу хъвер рикIе къайивал тваз зи вилерикай карагзава... 
Аквадай гьалда, касдиз закай вичиз мугьман тежедайди хъсандиз чизвай. Аквадай гьалда, 
гьакI тир. ЯтIани, кIвализ хъфенай, гьерен кьил атIуз хъфенай. 
Буьркьуь хьайи зи вилерикай адан аскIан буй, аста-аста ери-шар сакIани хкатзавачир: 
окоприкайни блиндажрикай куь-цIенвай, барутдин гумади ртIанвай, дяведин рекьерин 
руквадай рагъул хьанвай къара аскер. Гуя ам къати женгерин жегьнем-ди, тупаринни 
бомбайрин гурлу ванери биши авунва. Адаз дуьньядикай са хабарни амач, ада дуьнья 
саймишзавач. А къара аскердиз гьи патахъ фейитIани, кIандатIа мад са камни къа-чумир, гьа 
инал акъваз — са гафар я. Гьинихъ фейитIани, ви-лик квайди барбатI хьанвай чил я эхир. 
Амма гила заз Бедир-ханай душмандин гьалкъадай экъечIай, гъалибвал къазанми-шай 
аскердин ваъ, акси яз вири тIач хьана ялгъуз амукьай, фана дуьньядикай хъелна 
физвай инсандин ухшар къвезва. 'Амни гьарт я. Адазни .гьинихъ фейитIани са гаф я. Адани 
агъур-диз къадамар вегьизва. Физва. Физва.., Физва... Са бубат кIул танвай аскIан буйдин 
кас физва. Заз ам гьайиф жезва...  



Ягъун кьилел, хуьр аквадай пелел чи машин гьикI акъатна-тIани за кьатIанач. Бирдан зак 
къалабулух акатна. Са гьихьтин ятIани пак, ядигар, истеклу затI къакъатна квахьунин 
гьисс-ди зун къарсатмишна, зи кьарай атIана. «Зи хуьр! За аялвал, жегьилвал кечирмишай 
чка! Гьич бабедин сурални физ хьанач. Заз садлагьана «Акъвазра машин!» гьарагъиз кIан 
тир, рак кукIварна жув са гьиниз ятIани тухузвай и машиндай экъе-чIиз кIан я. Заз гьуьрс 
акъатна, за къастлу гьерекатна—кьулухъ елкъвена хуьр галайнихъ килигна. Залай я 
гьарагъиз, я рак кукIвариз алакьнач — заз хуьр акуначир, ам завай къакъатна-вай. 
Машиндикай хкатзавай, адан кьулухъ кьиле тунвай шуь-шедал ацукьнавай руквадив, 
эхиримжи сефердиз ягъвал лув гуз, гарал къугъвазвай яруни хъипи пешерив зи вилер 
ацДанай. Эхь, заз ai6yp къвез зи вилин нинейриз гьахьзавай хьиз тир. И декьикьада, 
гьатта заз пешерин ванни кваз къвезвай. Эхь, абурун сугъул вешрешрив зи келле ацДузва, а 
ванци япар денг-зава, кьил пичIи ийизва. Хъипи и пешери, сифте аяз галу-кьайбуру хьиз, 
акъваз тавуна кушкушзава: «Кьуьд, кьуьд, кьуьд...» На хиялда, зунни кьецIила живедал 
акъуднава — за жуван бедендал, аяз галукьайла, гьар са чIар гьикI хкаж жез-ватIа гьиссзава, 
бедендиз хаф акъудзава... иви икьи жезва, яваш-яваш мефтI чIагизва... Легьзеда кьилиз атай 
са гьихьтин ятIа-ни фикирди келле пичIи авуна. Вахтар алатна фена. Зулун эхир... Зул 
куьтягь хьанва... Зани а пешерихъ галаз зил кьуна: -«Кьуьд. Кьуьд. Кьуьд...» 

Ангье чи вилер алай гимини пендал агакьна. Гьуьлуь, ла-гьайтIа, гьа виликдай хьиз 
лешрешзама. Чайкайрини гьарагъ-замач. Анжах алукьзавай йифиз килигиз, зунни зи 
хуьруьнви секинвал къвердавай артух жезвай и береда гьуьлуьн кьерел тек аламай... 

Сентябрь — октябрь, I986-йис. 
 



 

ПАТАХЪ 

Лекь, хуьр къужахда кьунвай хьиз, агъадай винелди хкаж хьанвай Тик-дагьдин кукIвал 
ацукьнава. Ракьун рангунин цIакулри «Iевнавай кIул алай (беден къвердавай мадни агаж 
жезва. Булутрикай хкатай ракъинин къизгъин нурарик адан ка)баб хьанвай хуруди, яру 
гарданди цIай къачуз йашламишна. ЗатIни рикIел хкиз тежез, адан кьиле фикиррин чайгъун 
ал-чуд жезвай. Легьзеда вилерикай цIун мурцар карагна. Япара тфенгдин «Багъ-рагъ! Тагь-ра-
агъ!» ван гьатзава. Кьиле мефтI юзана, ада чкIай цекверин кIунтIуни хьиз звал къачузвай. Жи-
герар барутдин ни галай ялавда бамиш жезва, налугьуди, кьуд пад атирлу тепеяр, чуьллер 
ваъ, ифин къачузвай барутдин къа-тар я. Лекь вич вичивай квахьзава. Вилерал мичIивал 
акьалт-на, гуя са гьинай ятIани чилерал 'бирдан йиф аватна. Дуьнья ичIи я. Са ван-сесни 
амач. Лал кьенва. Ахьтин секинвал гьатзава хьи, мад гьич садрани эвез тежедай, рикI 
акъуддай хьтин мишекъат секи|гвал. Лекь виняй агъуз цIуьтхуьнна физва. Шан-кьил авачир 
ичIи чкадиз, мичIи дагьардиз аватзава гьа, аватзава. Анжах са гьихьтин ятIани гьашаратди 
лап япун къе-не гьахьна ширин сесиналди мани язава: «Цив-ии-тIи-иви... Цив-ии-ив...» 
Ничхир сует жезва. Ахпа а гьашаратди, ам ахва-рал фин гуьзлемишзавайди хьиз, къушран 
япун пердедал раб-хьтин шуькIуъ кIуф элягъиз тади ийизва. Гуя адаз ам кукIвар-дай къаст 
ава. Лекьрен келледа буьркьуь тIал гьатзава. Ада садлагьана акI ,кьил шутхунна хьи, 
налугьуди, ничхирдиз а тIал-дихъ галаз гьатта и эхир авачир кьван яргъалди физвай къи-
яматдин декьикьаярни кваз мефтIедай акъудна гадариз кIан-зава. Ахпа, ченедин лекъвер 
гьалчиз вахчуз, ада, зукьум хьиз, гуя туьтера акIанвайди барутдикай туькIуьрнавай шириш я, 
цуькIуьн туькьуьнзава. Вич вичел хтайла, какур хьанвай вил агажна, тамун къерехда    экIяй    
хьанвай    хуьруьз,    суьруьяр» 
чкIанвай кIунтIариз килигзава. Ара-ара ачух цавузни тамаш--зава. Мад гьич садрани экъечГиз 
хкIамачир михьи цавуз. Мад-ни ада дагъдин кIаниз фикир гузва. Ана, жанавурдин кIирер 
хьиз акъис хьанвай къванерал, къацу векьерал мукан патар экIя хьанва. Къуьреринни 
сикIерин хамар, хъицнкьар, жуьре-ба-дауьре гьайванрин крчар, кIарабар, бухчаяр хьиз, 
чкIанва. Накь экуьнахъ лекьре вичин шарагриз ем ганай. Луварик ку-туна абуруз бедендин 
ифиндалди туьмернай. Шарагарни ша-рагар тир гьа — са женжелар! Хкадриз, тарпна 
дидедин кIу-.лаз а/кьахдай. Тежрвдбасузвилелди адан векъи цIакулрик кIуф хуькуьриз, чпиз 
къугъунардай. Амма гила а'бур ветIер алтIуш- 

 баят хьанва. Адаз, дидедиз, вичин женжелар мад гьич садни ахкван хъийидач. Мад 
садрани я а!бурун ажузвал кумай, ьеле мягькем тахьанвай ванни хъжедач. 
Къацу тамукай пехъерин сирлу, амма къати сесер хкатза-яа. Амалдарвилелди а 

шараграл чарх ягъиз элкъвезвай абуру лини жукТвплай лекь алатна квахьдай декьикьа 
гуьзлемишза-»I;I Лхии iii'X'bcpn тим тирвал гунагьсуз шарагрин ратар гал-чКрдн. Рьирий 
:»вер кьилеллаз еке мярекат къурмишда. Са к иол ят!ани ветIериз тешпигь и 
«вагьшийриз» барутдин ни къвезвай як хуш я. Амма лекь абурун къайгъудик квач. Бе-
дек тIазва: гьар са дам хъугасьунзава, нефес къачурла, хур галурди хьиз къазунзава. 
Экуьнахъ фад ам вични са гуж-<ба-лидилди агъа кIаняй и кукIвал хкаж хьайиди я. И 
шикилри пгла рик!ел гуьнуькъара югъ хжайла, ада яргъариз, лап яргъа-рнз пил вегьизва. 
Инлай вири: хуьр, къуьлуьн никIер, жигъи-рир, там кшталай хьиз аквазва. Рекьерай, биши 
рукварин лен-*г*>I> IЧ.ПIIIIЛII.I хкнжиэ, машинар физва. Чуьллер цуькверивди днгммпи. КукупIди 
гьарайзава. Гьамиша хьиз, лекь пакаман ссгмфдал кьару хьанвач. Ада чубандиз фикир гузвай, 
Тик-дагь-ди» къаншарда, лап яргъа суьруь гьалзавай чубандиз. Гила тIял (vi бубат секин 
хьайила, вичиз такIан и инсандин гьар са ним нда нилералди алцумзава. Ам гъуьрчехъан 
Бу'ба тир. Къе хпсрин финин нубат гьадавди хьанвай. Буба чир хьайила къуш-рц ц[угъна: 
адан рикI тIарвилелди хъуткьунна. 

И хуьруьн агьалийрикай лекьрез гзафбур чидай, гзафбуру-хъпI\ а,даз къурхуни авай. 
Амма виридалайни Бубадихъай пис ,кичIодай. Ам чуьллериз экъечIзамазни, лекьре 
гьасятда сани нг. кьил баштандай. Бубадин чин яруди, нерин къаскъанни кыисьии ва гьа 
лекьрен кIуф хьиз какурди тир. 

Пилугьуди, адаз нер гудайла Аллагьди жумартвална. Ли-шшг ягъун патал ам якъин 
чарасуз затI я, Алгъурна нер тфенг-дикь акалнамазни, и инсанди гьасятда ничхирдин вил 
яна акъудда. КГвачерални шейтIан хьиз зиринг я. 

Югьди адан гуьгъуьна  хьанайтIани, Бубадивай ам    ягъиз  
хьаначир. Рьуьрчехъанди тфенг хкажнамазни, къуш яргъаз-катдай. Ацукьни ахьтин 
чкадал ийидай хьи, Бубадин хъшшй хьиз, «ьветIен, я тахьайтIа таран кукIваз хкаж жедай. 
Жел-желвилелди кьуд патаз килигна, кьил галтаддай. Гуя лутьузва: «Агакьра кван... Кьаз 
жедани? Ингье хьи, алакьич». Бубади аниз зверна, амма, ничхир хьиз, цIуьтхуьнна, 
вилерикай квахьна. 

Буба гьакъикъатдани хъилев ацIанвай. Ада чиле кIвач кIе-вив эцягъна, тфу авуна. 



Мурмурна: «Катна! Куьлягь! Закай ягьанатар ийизва кафтIарди». 
Бубади ам мад элкъвена хкведач лагьана фикирнай. Вахт-ни пара фенвай — югъ няни 

жезвай. Фу тIуьна, ял ягъайдалай кьулухъ, ада кIвализ хъфиз кам кяна. Галатун алатна, кефи 
къумбар хьайи гъуьрчехъандиз зулун тамун атир квай ламу гьавади гьяз гъана. Цав рагъул 
тир. Кьакьан синерал цифедин кIватIалар пайда жезвай. Бубани рекьел гьалтай шуьмягъ ва-
лак ацукьна, хъипи пешер къечГягъиз, жибиндиз шуьмягъар вегьизвай... Атана рагъдандин 
вахтни алукьна. Буба кIвачел акьалтна. КIвализ хъфена кIанзавай.Легьзеда ада ягъай вил 
лув гузвай лекьре акьуна. Къуш къвердавай адаз мукьва жезвай. 

Инсанрин яшайишдин лап патав уьмуьр финикди лекь амал-дар хьанайтIани, къе адан 
бахтуни гъанач. Адан уяхвал квахь-навай. Ингье ам атана са кьакьан къванцел ацукьна. 
Адан ри-кIелай гъуьрчехъан фад алатнавай. Бубадин кьарай атIана, вуч ийидатIа 
тийижиз къушралай вил аладарна. Лекь секиж я, хъсан аквазва. ИкI акъвазнавай къуш 
гуьлле галукьайла къешенгдиз аватда. Амма и мензилдай гьикI ягъин? — галукь тавунни 
мумкин я. Валарикай хкечIна кьве камунин адаз мукьва хьайитIа, лекьре ам гьасятда 
кьатIуда. Гьикьван ла-гьайтIани, мукъаятвал, уяхвал адахъ ава. 

Бубади валарикай хкечI тавун кьетIна. Белки, галукьин, ла-гьайвал жеч. Гъуьрчехъанди 
тфенг хкажна, адахъ нер ал-гъурна. Нефес кьуна. Рагъул, къайи цавар зурзава. Дагълара 
тфенгдин ван эвез хьана. Ничхирдин ченедин рекъвера цIай къекъвена. Ам садлагьана 
хъуткьунна. Гадар хьана... чиле акьуна. Кьиле ккIал акьур гъуьлягъ хьиз, къуьруьгна... 
Ахпаг гуя вичел чан аламайди кьатIана, зиянкар чакъал хьиз, кьил баштаниз катна... лув 
гана жигъирдихъди фена. Са куьникай-ни тахьай Буба вичиз гъуьнтI гуз кIвализ рекье 
гьатна. И агь-валатдилай кьулухъ лекьрен ченеяр са патахъ фена чапрае хьанвай. Гила 
адан кIуф кьве хиленди хьиз аквазвай. Гьави-ляй хуьруьн жемятди адал Патахъ лагьана 
тIвар эцигна. Им лап фад хьайи кар тиртIани, яргъи уьмуьрда Буба адан рикIе-лай 
алатзавачир. Шумуд сеферда лекь Бубади гъуьрч ягъунин  
устадвилин шагьид хьанай. Эгер адав тфенг гвачиртIа, Пата-xi.u адан дуван аквадай. Вири 
вичиз гайи зиянрин, бедбахтви-лерин, дердерин патахъай кьисас вахчудай. Ада — Патахъа — 
тХебиатдин къудратлу пачагьди, маса зурба вагыни къушар хьиз, и чуьллерай Буба 
тергдай. И чил гьаданди я, гьаданди. Гьич садазни мад ихтияр авач ина гъуьрч ийидай. 
Патахъа тIебиатди вичи эцигай къанунар чIурдай. Амма Буба яракь-лу я. 

Белки, къушран рикIелай ада вичин шарагар телефай югъ алатзавачтIа? Анжах мукай 
акъадарай кьве шараг, санал, са кжъуз. Белки, лекьерин фагьумдихъни дерт къавламишдай, 
туькьуьл декьикьаяр кIевелай рикIел хуьдай алакьун asaila. И мукьвара Патахъан юлдаш 
эркек лекьни яна гадарнай эхир. Белки, гьар кжъуз гъуьрчехъандихъ галаз жезвай акьунри 
къушран зигьинда адан къамат фасагьатдиз гьатнавайтIа?  

Ингье им гила вични ажалдихъ галаз тухвай накьан жен-гинилай кьулухъ, къуватдай 
аватна, кин янавайди хьиз, Тик-дягьдин кукIпал ацукьнава. 

Дци, дурпидин пил хьиз, михьи я. 
Рагь нДразва... 
Лекьрен рикIел аламач... шумудра а цавуз хкаж хьанатIа. Шумудра ина шарагриз 

дидевилин меслят гана, абур «рекье» тунатIа. Шумудра ана эркек лекьрехъ галаз ашкъидин 
гьевес-див лезетлу лув ганатIа. Низ чир хьуй, ада и бушлухрай хци вилери кьатIай гъуьрчел 
шумудра гьужумнатIа. РикIел аламач... 

Патахъа Бубадиз са вил яна. Адан патав кагьулвилелди хпер валарин серинрик кIеретI-
екIеретI жезвай. 

Бубадин зиринг гадайри абур валарикай хкудиз тади ийиз-ва. Кьуд пата нуькIери 
манияр язава. Ракъиникай бейкеф тир чIигъчIигъар гьарай кьилеллаз тарарал пад жезва. 
Патахъа затIни кьатIузвач, анжах къаралту хьиз аквазвай Буба. Лекь секинсуз я. Аквадай 
гьалда, адан рикIе ажугъни бейкефвал, дертни гьайиф сад садак акахьнава. Налугьуди, 
винелай къа-лабулухвал гьалт хьана барчимарна, адав кIул экъисиз тунва. Къенени цIай 
гьатнава, гуя адан хурудик акахьзавайди кьеэил шагьвар ваъ, ялав я, ялав. Къушра беден 
акъажна. 

Виликди кам къачуна. Патахъ лув гуз гьазур хьана. 
Гатун йикъан пакамани куьтягь жезвай... 

 II 

Югъ нянрихъ элкъвезвай. Гьава, ялав хьана, хуьре къекъвез-ва, налугьуди, дагъдин 
далдадик акатзавай ракъиниз чилерал 
эвичIиз кIанзава. Ам, къвердавай агъадиз аватиз, тепейриз мукьва жезва. Къачузвай 
нефесдини кваз лап кузвай, гуя Тик-дагъдин кIан зиринг къариди фу язавай тIанурдиз 
элкъвенва. Сейрана, чина бейкефвал гьатна, бустанда картуфрихъ руг акалзава. Амайди са 
пуд-кьуд хвал я, амма гъуьл керкини га-дарна кIвализ катна. ИкI текдиз амай дишегьлидин 
гуьгьуьл бес гышI хьуй? Вични ихьтин юкъуз —цаварай цIай къвазва. Нарази тахьана вуч 
ийин? Язавай керкидихъ галаз адан бе-денни кваз кIвачелай кьиледди инжяклувилелди 
зурзазва. АцIай къумрал чинлай гьекь алахьна физва. Чапрас аватза-вай ракъянин 
нурарикай вилер чуьнуьхиз, кьилихъ галай пIипI пелез чIугваз, ам вич вичик рахазва. 

— Амайди са пуд лак тир. Квахьна хъфена. Спелар,    вал-лагь, гьекьедай кьежидай 
адан. 



Тахсарадиз аватай колорададин пепейрини дишегьлидин аман атIанва. Аламатдин кар 
я. Алахьна физва. Чпин рекьин тийидайвал аку?! Гьар са картуфдин кулан патав акъвазиз, 
Сейрана абур алтIушнавай пешер атIуз нафт авай ведредиз ве-гьизва. Анжах цIай яна кун. 
Дишегьлидин тупIарни лап тIар жедайвал чбб картуфдин гьа пешер хьиз тазани, къацуни 
хьан-ва. 

— Дамазлух хкатайбур, агъу тIуьрай куьне! Са къацу пеш тазвач!  Дуьньядин  эхир  
хьанвани?!—къал  къачузвай  Сейрана пепейрин аладунрин гумрагьвал акуна: 

— Хлорофос хъчена кIанда! 
Ракъинини дишегьли бегьем чандивай авунва. Ара-ара га-цум хьанвай кжь дуьз кьаз 

регьятвал къачуз, гьа са легьзеда ракъинизни са вилихъди: «Кьилихъай виниз 
акъвазнава. Хъфиз гьич рикIелни алач»,— лугьузвайди хьиз килигзава. Сейрана къацу 
хьанвай вичин тупIар гьекьедай кьежена ху-рарал алкIанвай халатдив гуьцIна михьна. 
Ахпа салан вини кьиле авай кьве гьавадин кIвалериз килигна. Адаз я гъуьл, я аялар 
кьванни акунач. Чимивили чан алай кьван гьар са эатI серинрик чукурнавай... «Эгер 
телевизордай «Гьайванрин алем» передача физ хьайитIа, ам мад кIваляй лаш илигайтIани 
экъеч^дайди туш»,— фикирнай Сейрана. 

Салан са кьиле къацу векьерин юкьва, жив хьиз, лацу, бур-ма так кIел сериндик 
къатканвай. Гьайвандиз пара кагьул тир. Адаз гьич юзаз кIамачир. Вичини кIвачер 
чуьнуьхнавай ве-кьин таза цIирериз кIанз-такIанз гьакI мез гузвай. Шелек вил хкIур 
дишегьлиди мили хъверна. Дерин нефес къачуна чIуд-гунар авуна, гуьгьуьл са бу'бат ачух 
хьанваз, ам мад кIвалах-див эгечIна. 

Декьикьани  алатнач...  Садлагьана  юргъ  акатай хьтин  ван 
акъатна. Сейранан патавай тIуз зурба серин галчIур хьана. Ди> шегьли хъуткъуна: 

— Аламат! — «ьил хкажна. Бирдан ам серсер хьана.    Адан вилериз чилелай цIуьтхуьн 
жезвай къушран лувари рапрапар гана. Сейранан нефес кьуна, ам къах хьана. Къуш 
цавуз хкаж жез башламишна. ЧIал кьуна, гафни акъат тийиз амай Сейраналай зурзун 
алахьна. Легьзеда адан вилер лекьрен къармахраавай лацу кIелел алкIана. КIеле 
куьмекдиз эверзавайни, я тахьайтIа вагьшидивай инсаф авун тIалаIбзавайни:   «Бе-е-бе-е!» —
ийиз и са цифни алачир, амма зегьемвал гьатнавай цав    ажуз  гьарайдив ацIурзавай. 
Лекь къвердавай цавуз хкаж хьуникди гьайвандин ванни зайиф жезвай. Эхирни адан 
гьарай, пайда хьана ва гьасятда вилерикай квахьай руьгьдин кушкуш хьиз, цавун тагъда 
бамиш хьана. 

Сейранал чан акьалтна. Вуч ийидатIа тийижиз, картуфдин кьенериз кьуьл гуз, ам са 
чкадал элкъвез цавуз килигиз амай. Ахпа оа вуч ятIани рикIе гьатайди хьиз кIвал галай 
патахъ элкъвена, мкIал акьурда хьиз гьарайна: 

— Тухвана! Тух-иа-на, е-ей! Буба! Бу-ба-а! 
Папан гыарайди кIвале ацукьнавай гъуьл, цIукI эцигайди хьиз, кана. Ам тIапIрапIна 

айвандик акъатна: «Яредб вуч хьа-натХа?» — чIуру хиялди рикIик къал кутуна. 
— Вуч хьана, я руш?! — гьасятда хабар кьунай Бубади ай-вандикай. 
— Я кIвал чIур тахьайди! Тухвана е-ей! Вун вуч инсан я?Вири кIвалер тухвайтIани ваз 

хабар жедач,— Сейрана    керкикьилелай виниз хюажна, гьелягьар «ьазвайда    хьиз,    
гъуьлуьзахмураавай,— кIел тухвана  эхир  пуч  хьайи    Патахъа.    Пагь,гьихьтин кIел! Аял 
хьиз гъилел    къведай!    Килиг! — Сейранакерки садлагьана мадни цавуз хкажна, 
налугьуди, адаз цавункIаняй ам эцягъна тIвек акъудиз кIанэавай. Ахпа цавуз килигиз 
керки лекьрез юзуриз башламишна: — Ви рикI пад    хьуй, 
чIулав гъуьлягъ! Ваз ам агъу хьуй! 

Хъиле яру авунвай, гьекьедин маргъварни фенвай папан чин акур Бубадиз акI хьана 
хьи: ингье гьа гила мад ам гьарай ацалтнавай чIигъичIигъ хьиз денбеден хъиткьинда. 
Бубадин мад рахун-лугьун хьанач. Ада кIвализ чамарна ва ам гьасятда гъиле тфенг аваз 
гьаятдиз акъатна. Алукьун-галукьун хьанач. ТIарпIна тфенг хкажна, эцигна хьиз яна. 
Патахъа цавун аршда лув гузвай. Бубадиз муьфте фейи гуьлле гьайиф атана-ни, тахьайтIа 
лишан ягъиз тахьай вичикай хъел атанани—ада кIевиз тфенгдин къуцдах чиле эцягъна. 
Кьил галтадна. Чап-расдиз вичин яракьдиз килигна, адан луьледал са тфу алкIур-на. Ахпа, 
Аллагьдиз гьелягь кьазвайда хьиз, цавариз тIуб юзур-на лагьана: 

— Ваз за чирда, къачагъ! А кIел за ви вилерай хкида! Акъ-ваз... Патахъ! 
Гъуьлуь лекь лишандик кутадайла рикIиз регьят хьайи Сей-рана гила мад къал къачуна. 

Ада вичин хъел Бубадилай вах-чузвай. 
Тфенгдин ванцел къуншиярни экъечIна. Патахъа чан туь-туьниз гъанвай абуруни 

къачагьди чпиз гайи кьван зараррин гьисаб кьаз магьледал ван акьалдарва. Инлай-анлай, 
тфенгрин ванер хьиз, Патахъаз гузвай къаргъишар акъатзавай. Буба, я папан, я 
къуншийрин арзайриз ябни тагана, гватнавай ериш-далди кIвализ хъфена... 

III 

Йифен туьнтвал алатна... Цавун кIаниз къиб квай сая экв чкIана. Пакаман ярар 
къарагъзавай. Лап яргъа, дагъдин къа-цу кукIушрал къуьруьгна чигедал чуьхуьнагар авур 
хьтин на-еик рагъ хкаж хьана. Ам йифен сифте гуьруьшдай экуьнахъ хквезвай рушан гьеле 



теменрин цIаяр кумай чин хьиз гуьзел тир. 
Бубани кьве жегьил Тик-дагъдин кьамал хкаж хьанва. Ха-лис экуьнин кIекер я, 

налугьуди, гъуьрчехъанри йиф рекье акъудна. 
— Ял акъадардани,  гадаяр? — теклифнай  Бубади.— Акьванмензил амач гила. Абуру 

кIула авай сумкаяр    авудна.    Ахпатепедин кьаскьандал къащу чиликай экъис хьанвай 
къванералацукьна. 

— НСамал, гьикI аквазва ваз чи кIвалахар? Гъуьрч    кьилефвдани? — къаншарда  
ацукьнавай   Жамалаз   килигна  Буба. 

— Гила ягъиз тахьайтIа, зал ум дин къуш мад рекьизмайдитуш,— Жамала пIапIрусдиз 
цIай яна. 

— Гадаяр, Iаку, Патахъа чун гуьзетзава,— Сарухан цуцIум-р&л хьана,— яраб адаз чун 
акуна жал? Чинеба    фена    ядани ам?! 

Тик-дагьдин кукIвал алай лекьрез вири килигна. 
— Гье-ее! Им гьинай рахазва? — гъил элягъна    Бубади,— акьуъзуь къалтах алдатмишиз 

жедайди яни-и-и? Чун ахтармишзавайди я баята. Чилерикай хабар жеда гъуьлягъдиз. 
Бубади гъил яргъи авуна патав гвай сумка вичелди галчIурна. 
— КIвачин жен. 
Вири кIвачел акьалтна. Чантайрай тфенгар акъудна луьле-ярни къундахар чеб чпихъ 

гилигна. Чпел алукIвавай яцIу шихинин (костюмрин пад-кьил мукьуфдивди агудна. Ахпа 
кьилод алкIай кьеркьешрин винелай пенжекрихъ галай кукIвар чIу^ гуна, цЕилер ченейрик 
кутуна. Генани чпин гьазурвал ахтар-мишиз оа чкадал хкадарунар авуна. Къуьнер юзурна. 
Гьазурвал тамам тир. 

— Дуьньядин кьуд кьиликай хабар авайди я    кафтIардиз.Чи фикир чириз, килигиз    
акъвазнава.— Бубадиз,    гьелбетда,лекь акунмазни хъел къвезвай. Шумуд йис я аданни 
Патахъанарада акьунар жез... Гила Патахъ тергда лагьана кIевелай ыи-ят авунвай. Ада 
лекь ядай пландихъ галаз юлдашар    таниша-риз 'башламишна: 

 — ГьакI чавай ам тергиз жедач, гадаяр. Заз ам чизвайди я.  Тфенг туькIуьрнамазди 
катдайди  я,— Бубади  патав  гвай  Жа- малан къуьнел гъил эцигна.— Вини таз аквазвани 
«вез?    Ки-лиг,— ада Жамалазни Саруханаз Тик-дагъдин лекь    ацукьва-вай кукIушдилай 
са шумуд метрдин агъада къуьн хьиз    хкат-навай кьацI къалурна. Анални тек какур 
мегъуьн таз экъеч!-навай.— Гьа тазунихъ чна, епинин гурар гилигна, дагъдин чи-най 
агъуз куьрсда. Ана, хъалхъамда, Патахъан муг авайди ви-ридаз ашкара я. Зун муказ 
эвичIиз чалишмиш    жеда. А вах-тунда вагьши, гьина аваз хьайитIани, хтана акъатда.    
Зал гъу-жумда. Килиг, Патахъ зав гатIунмир гьа! 

 ТахьайтIа куьне зи пакун тIвалар кIаняй хчIалда. Акатна- маз, яна гадра. Мукъаят 
хьухь. Зи къвалай гум акъудиз та-хьуй гьа! Вири гъавурда гьатайдалай гуьгъуьниз 
гьуьрчехъан-ри кам кяна. Са шумуд декьикьадилай абур кикен к!аниз агакьна. 

Буба агьадай винел сад хьиз хкаж хьанвай цIараз килигна:  
— Кьакьанвал гьикьван жеда? — чархуз чанг яна. 
— Зурба я. Са къанни цIуд-цIувад. На гьикI лугьузва, Са-рухан? — Жамал сифте 

цДараз, ахпа Саруханаз килигна. 
— Вун гьахъ я, Жамал. Зурба я, са фер кьванни авач. Зурба я. 
Са гьихьтин ятIани гьисс рикIик акахьна фикирлу яз, Сарухан саймазвилелди чархуз 

тамашзавай. 
— Квез за Къветрен кьветIяй чIижерин  куьнуь акъудайчка чидани? Пагь, ви бубадин 

сивиз кыш... Са вирт авай. Бар-каван хьайиди-и-и. Бубади цуькIуьн шириндиз туькьуьнна, 
ала-ва хъувуна: 

— Адан патав им затI ту-уш! 
— Яраб дамазлух хкатайдахъ галукьдач жал? — Сарухана тфенг къуьняй акъудна. 
Лекьре, беден акъажна, виликди кам къачуна, къван хъма, вич кIамуз га,дарна. 
— Яна гьа гадади,— Жамала ягьанатдин зайиф хъверна. 
 
Бубади сумкадай кьуд къармах алай кIир галай мерез акъудна. Мерездин кIир галай 

кьил кьилел галтадна вири къу-ватдалди кьацIал гадарна. Къармахар тазунин пуна гьатна. 
Бубади мерез са шумудра факьумарна. КIир пунахъ кIевелай галкIанвайдахъ иканмиш хьанваз 
лагьана: 

— Гила акьахайтIани жеда. 
Ада мерездиз вичин бедендин вири заланвиледди виняй агъуз ялна. Легьзеда беден сад 

хьиз епинай винелди цДуьтхуън-на. Ахпа кIвачер чарха акIуриз-акIуриз, гагь са гъили, гагь 
муькуь гъили мерез кьаз, винелди гьерекатна. Са акьван вахт фенач, Жамални Сарухан сад 
садан гуьгъуьналлаз кьилел ажъатна. Къариба кар я... 

Бубади ва амайбуру гьич садрани, исятда хьиз, ифизвай чилин ниэр икьван хушдиз 
гьисс авурди тушир. Чуьллера авай-ла, зегьемвили беденда юргъунвал твадай. Амма гила... 
Гила а зегьемвал и кьакьан синел, кьезил шагьвардик акахьна, аш-къи-гьевес кутадай 
агирдиз элкъвезва. Бу|бадиз ам Сейрана чпия гьаятдин пипIе хьрак чразвай чими лавашрин 
атир хьиз хьана. Вични и экуьнин сегьерда. Вичикни са йуб&т каш ива. Гьекь кьурана 
чандин кьезилвал гьиссай адан фикир дагьдин зурIбавили вичелди желбна. Ам гаф акат 
тийидай такабур гуь-зелдиз жегьил хьиз, Тик-дагъдиз кьару яз гамашиз акъвазна-вай. 
Цавун аршдиз хкаж хьанвай дагъ, метIер чилиз, гъилер-ни эчIез яна, къадим заманайрилай 



инал жIевелай ацукьнавай пагьливан хьиз аквазвай. Къуьнерихъ фирягьвилин кьадар ава-
чир генг къацу япунжи гала, кьилелни чIулав къармукъ бар-мак ала. Гъуьрчехъанар чебни 
адан къуьнел акьахнава. Дагъ-дин хура экъис хьанвай мурцариз, кьацIариз бул векь, мерте-
рин, инидин валар экъечIнава. Шаняйни хуьруьз къвал гана фенвай там аквазва. Тик-
дагъдин и пад пара тик тир. Инай ви-нел хкаж хьуникай рахунни вижесуз я. ГьакI хьайила, 
гъуьрчехъанар дагьдин кьулухъ патаз акъечIнай, чпин рехъ къацу япунжидин ценерилай 
башламишнай. Инай лап кукIушдин к!аниз кьван четинвални авачиз хкаж жеда. Ингье а!бур 
Тик-дагъдин къуьнел акъатнава. 

Агъада авайла, абуру, гила хьиз, бушлухиятдин сергьятсуз-вал гьич садрани гьисс 
авурди тушир. А вахтунда вилерин нур я са тепеда-кIунтIа, я тама-далдада акьуна акъвазда, 
Амма гила... Гила Бубадин вилик вири: тепеярни, тамарни ажузвилел-ди гъвечЬг жезвай. 
Адан вилерин нурари, са куьнани акьун тавуна, иесидин къудратлувал хкажиз, хсуси 
къуватдин гуж-лувал гьисс ийиз таз, сергьятсуз бушлухра лув гузва. Гьатта хайи кIвални 
кваз са къазма хьиз аквазва: къачуна вегь са шумуд кIаш,— ам кьелен къаяб хьиз чкIида. 
Гьаятда верчериз твар гузвай паб, чан-!багъри Сейранни, адаз гъвечIи аял хьиз 
арвазва. Яру-цIару булушка алай аял хьиз. РикIе жуьреба-жуьре гьиссер какахьай Бубади 
фикирзавай: 

♦ Белки, инсанар Каинатдиз, бушлухриз и сергьятсуз алем-ДР^Н къене чпин гереквал, 
чилин уьмуьрдин сирлувал, чпин чка чйриз, абуруз къимет гун патал экъечIзаватIа. 

Белки, садбур чилин шардиз халидин кIватIуниз хьиз, ин-санризни гьашаратриз хьиз 
килигиз цавуз экъечIзаватIа. Чпи-ни — лекьер яз гьисс ийизааз... Гьашаратар телефун 
затIни туш». Эхь, Бубадин вил алукьай гьар са затI гъвечГи жезвай, гуя адакай кин кваз агаж 
жезва. ДатIана сес алаз кушкушзавай шагьварди гъуьрчехъандин гуьгьуьл ачухарна. 

Нефес «ъачуникди Бубадин хуру Патахъан хьиз акъис жезвай. Адаз акI авай хьи: ягъа 
жигерриз атирдив ащГанвай туыгг гьава, гъилер юзура! КIвачер чиликай тсъакъатда ва вичи, 
Па-тахъа хьиз, лув гуда. Амма адаз дагъдин кIанни аквазва. Ана жъацу тамун ценерик экуь 
югъ чIулав йифез элкъвезва. Кьа-кьанвилиз гаф авач. КичIе хьунни айиб туш. Къайи гар хьиз, 
рикIик акахьзавай къурхувили адаз лап руьгьдин деринда куз-такуз  амай  инсанпересвилин  
цIелхемдикай илгъам гузмай. 

Хиялрикай хкатайла, ада лагьана: 
— Гьавая ина муг авунвач Патахъа. 
— АлакьнайтIа,  зунни  ина  яшамиш  жедай.  Амма жувахълувар авач,— Жамала гьайиф 

чIугуна. 
— Я jcac, ша кардив эгечIин. Ленг авуна вучда? Патахъ телефайла, адан 

кIвалер^къарни,  луварни ваз гуда чна,— гадай-рин какахьнавай гьиосер  алудун патал    
зарафатнай    Бубади.Жамалани Сарухана епинин гурар сумка^дай акъудна 
тазуналкутIуниз башламишна. Бубадини чеб иниз акьахай мерез кжь-ва  авай  чIулунихъ 
галай  кIиринихъ  аюална.  Къуьнуьз  тфенгяна, гьазурнавай гурарин патав^фена. 

— Гила  мукъаят хьухь. Вагьши пайда хьанмазни яна гадра. 
— Архайин хьухь! Аватдайвал тахьуй гьа! 
— Адан дуван чна  аквада! — гадайри чпин  цицIивал  къалурна. 
Буба гурарай агъуз эвичГна. Юкьвал кьван акъатайла, ам акъваз хьана. Элкъвена 

хуьруьз килигна. Цавани вил экъуьр-на. Цав михьи тир. Са |булут кьванни алач. Дагъдин 
кIан!ЦI килигиз адаз кIан тушир. Лагьайвал жеч. Ана мичГи я... Ана йиф чуьнуьх 
хьанва. «Вагьши хкведач жал? Белки, муг ичIи ятIа? Хтун тавуна жеч эхир!» — инанмишвал 
квахьнавай гъуьрчехъандин. Низ чир хьуй, къушран келледа вуч фикир аватIа? Бубади рехъ 
давамарна. Гила адаз, лап муг авай хъалхъамдиз эвичIна, далдадихъай килигзавай лекь 
къаггарай акъуддай ни-ят авай. Ингье ада кIвачер хъалхъамдин кьилелай са камунин 
агьада авай кIарцIе мукъаятдиз акIурна. «Сугъул я вун,    су-гъул» — фикирнай ада кьил 
винизна, вич эвичГай чархун лез килигиз. 

Бирдан Бубадин япарихъ гужлу луварин ван галукьна. Ам теспача хьана, фикирар, 
чинеруг акур нуькIрен луж хьиз, чкIана. Ина-ана цава вил экъуьрна. КьатIай затIни 
хьанач. Ван, лагьайтIа, къвердавай йигиндиз гъуьрчехъандин руьгь ракъуриз, мичIи 
чайгъун хьиз, адаз мукьва жезвай. Ийир-тийир квахьнавай Бубадиз фикир ийидай мажал 
хьанач. Адан кьилин кIукI атана а ванци яна. Рьуьрчехъан чарха акьуна ва туп хьиз 
гадар хьана. Легьзеда пеле буьркьуь тIал гьатна, валугьуди, адан кьве вилин ара Iбоксерди 
чIулав бегьледивди яна. Вилерал мичIивал акьалтна. Гъилер буш хьана. Амма... Буба 
Iаватнач. 

Руьгь дабандиз аватнавай, беденда кичI гьатнавай. Къур-хулувиляй акатай серсервал 
зигьиндилай аслу тушиз дамарра мягькем къуватдиз элкъвена. Ада гъилера авай епер 
вичизни xaJ6ap авачиз лсIевиз чуькьвез ©ашламишна. БуIбадиз далудал дагъ алай хьиз 
залан я, гуя кьамал ажугъламиш хьанвай хъварц аоквахнава. Вичини бегьем кар кьаз кIанз 
иноафсузви-лелди келледал гьудни элигнава. Галтад жезвай Бубадин ягъай вил дагъдин 
кIаниз аватна. Ана, дегьнеда, тамун ценерик аж-дагьандин ахъа сиве хьиз чIулав тир. Адак 
фул акатна. Амма ада я зурзазвай вичин беден, я къудгъунзавай рикI кьатIузва-чир. Анжах 
са кичIевал атана инсандин хамуна гьатна, адаи кIалуб кьунвай кичIевал. Им ажал 
гьиссунин къурху тушир. Кьиникь аквазвайла, а залум «ичIевилиз дурум гуз жеда. 
Къаст гъалиб жеда. Бубадиз вичин кьисмет гьикI чир хьуй, келледал оа къатда илигнавай 
ванци япар биши ийизвайла? Ажал лап дагъдин кIан хьиз яргъа я, уьмуьр цавун тагъ хьиз 



кьаасьан. И кьве шартIунин арада авай сергьятсуз бушлух ки-чIевилин гьиссдив, къияматдин 
кьисметдив ацДанва. 

Жеда эхир ахьтин кичIевал?! ЦIайлапандин щIелхем хьи^, кьилелай жIвачелди суйда 
къекъведа, гьар са фикирди тьил къачузвай, хиялриз эмирзавай чешме, фалужди хьиз, яна 
ден-беден кьурурда. Буба ажални яшайиш чара жезвай нукьтIа-дал галтад жезвай. Инай 
нин кьил акъатрай: гьим уьмуьр я, гьим — ажал? Легьзеда Бубади са куьн ятIани къарихвал 
гьисс-на. Къудгьунзавай рикIе, я фикирдани ваъ, са гьина ятIани руьгьда къарйба мурад 
пайда хьана. Агъа кIаниз хскадарунихъ эрзиман тир мурад. Адаз виняй агъуз гадарна, кIане 
ажда-гьандин чIулав сиве вич батмишарна, къарихвал квадариз кIанзавай. И залумдин 
хурукай хкатна, ана чуьнуьх жен. Гъуьрчехъандин рикIелай вири фенвай: Сейран, аялар, 
кIвал-югъ, гележег. Амма гъилер, налугьуди, еперик ккIанва. Алудай къуват амач. Абуру 
иесидиз акси яз мад ва мадии цIилер Iевелай чуькьвезва. Бирдан гъуьрчехъанди як кIарабдал 
фейи |з тупIара тIарвал гьиосна. Ам кузвай цIелхем хьиз, беден- 

къекъвена кичIевилин фул падна атана мефтIеда гьатиа. Бу/бадиз эвелни-эвел ивидин 
зихтивиляй пад жезвай цДвелери-кай хабар хьана. Ахпа, хурудив чарх гатаз, гуя адавай 
къу-жаква вич зулуматдикай хкуд лугьуз дад-бидадзавай рикIикай xaqap хьана. 

Ам фикирлу хьана. Адаз вич лекьрен къармахра гьатнавай-ди тайин хьана... «Амма 
гьикI?! Бес кьилел акъвазнавайбур ксанвани?.. Акуначни? Гьайванар туш хьи». 

Кьилелай сад садан гуьгъуьналлаз тфенгрин ванер акъат-на. Патахъ кIулай авачнач. 
Ада гъуьрчехъандин къвалариз сухзавай къармахар шихинин пенжекдилай дДутхунзава. 
КукI-вал элягьзавай кIуфувайни къармахривай тIем кутаз тахьуни-таай мадни ажугъдив 
ацIузвай. Лекь къизмишвилелди Бубадин далудилай куьруь мензилдиз къекъечIна. Ахпа ада 
ажугъдив къван хьиз кIеви хьанвай хуру атана ,къастуналди гъуьрчехъандин кьама эцягъна. 
Буба, япара тварк галукьай ван аваз, фена чарха акьуна. Адан нерай иви хъчена. 

— Ахъая зун! Ахъа!.. Алат зи чандилай! — сифте яз адан кьуранвай туьтерай хъелни 
ажузвилин гьава квай сес акъат-на. 

Гила Бубади вичин зурзазвай беденда руьцер хьиз тIарам хьанвай дамарар кьатIана... 
Хсуси къуват гьиссна. Ада лекь кьуьнтив яна. Амма Патахъ далудилай чIарни юзанач. 
Шкьакь хьиз ккIанвай. Буба гьелек тир, амма рикIи, налутьуди, вичин багъри иесидиз 
теселли гузвай: 

«Туьнт жемир!.. Герек туш!.. Сабура!..» Бубади кьил агаж-навай къуьнера чуьнуьхна, 
кешкеш цIара акIурна... Чин вагьшидиз такурай... Гурар къужахда кьуна гъилер хурудик ку-
туна. КьецIил чка кьатIайтIа, дили хьанвай вагьшиди пад акъудда. Мужъаят хьун хъаан я. 
Вине амай Жамалазни Сару-ханаз лекь акун мумкин тушир. Вагьши са гьинай ятIани агьа 
кIаняй винелди, Тик-дагъдин хурук хкIаз-хкIан тийиз, хьел хьиз, хкаж хьана, садлагьана 
Бубадал тепилмиш хьанай. Абуруз Патахъ анжах Бу(ба мад сеферда хурувди ягъун 
патал ада-хъай куьруь мензилдиз къекъечIиз чапхунда авайла аквазвай. Амма и лекь 
вилерикай акуна-такуна хкатзавай декьикьада ам гьикI яна гадаррай? Гурара женг 
физвайлани, жегьилриз я Бу(ба, я Патахъ аквазвачир. Абур чархун далдадик квай. А 
къиямат акун патал чархал хур вегьева алгъана килигун лазим тир. И кар и вахтунда 
нивай хьайитIани алакьич. ИкI лекь гьикI тергин? Бирдан гуьлледи хуъруьнвидин къвал 
ифи-рин? Ни ахпа жава'б гурай? Гьелбетда, абурувай ихьтин вере- 
вирдер ийиз жезвачир. Гадаяр лекьрен     бейхабар    гьужумд* къарсурнавай. 

Ахпа серсервал алатайла, ничхирдиз кичIерар гуН пата/ тфентар цавуз яна абур суддин 
вилик тахсиркарар хьиз акт(-вазнавай. Саданни чиник рангадин гъал кумачир. Жамала ийир-
тийир квахьна, вуч ийидатIа тийижиз амай. Сарухан, чи кьунвай къванер гьикI гъилера пайда 
хьанатIа чириз кIан-завайди хьиз, абуруз тамашиз амукьна. Гьиниз вил вегьейУГа-ни кьуд 
пата лал кьенвай хьиз тир. Анжах Тик-дагъдин кIукI гурара физвай ягьунрин ванци бамишна. 
Эхирни а гьарай-вур-гьайди Жамалан фикир желбна. Адал чан акьалтна. Тфенг къуьнуьз 
вегьена... ВикIегьвална: 

— Хьайиди ана жеда. Зун фена куьмекдиз,— ада гурарихъ-ди гьеракатна. 
— Акъваз! Хаталу я! Тазуни эхдач! — гьарайна    Саруханаадан гуьгъуьниз. 
— Жув инал акъваз. Тфенг гьазура. Зун эвичГда.    За а за-лумдин къуш япун кIанел 

тфенг эцигна яна   гадарда! — тадиз.рахазвай Жамала юзазвай гурариз кам вегьена. 
— Акъваз! Тара эхдач! 
Жамалаз дустунин ван хьанач, ам цХаран далдадик акатна. Сарухана, рикI бейкефвили 

кузмай, амма гуж агакь тавуна кьисас вахчуз тахьай аялди хьиз, гъиле авай къванер 
кIваче-рик гадарна абуруз тфу авуна. 

И чIавуз Буба вич вичел хтана, ам хейлин секин хьанвай. КьецДил чкаяр вагьшиди 
кьатIун тавун латал агаж хьана гурара акъвазнавай гъуьрчехъандин вилер нерикай кIвахьиз 
хъалхъамдин кХаниз аватзавай ивидин стIалра акьуна. Ам абуруз акI килигзавай хьи, гуя 
гьар са стIал гьисабиз ва ри-кIел хуьдай жуьрэт ава. Патахъа гагь гъуьрчехъан вири къу-
ватдалди язавай, гагь къармахралди адан къвалар акI чуькь-везвай хьи, гуя вагьшидихъ 
шихинин векъи кIурт ладна инсан-дин чими якIуз кар кьадай къаст ава. БуIбадин къвалара 
кьве патайни ракьун кьуьквер сухзавай хьиз тIал гьатзава».  

Амма ничхирдин къармахар, гьуддандин симер хьиз, ван алаз кIуртунилай 
цIуьтхуьнна алатзава. Дили хьанвай «ъуш-ра :ахпа акI хурув янай хьи... Бубадин кьама: 
«гууввдин» ван гьатяа. ЧIулуник кутIуннавай хъеме хьиз, ам галтад хьана. Мад оа ивидин 
стIал аватна. 



— Ягъа, фашист! Ягъа! Йикь жуван    рикIин    цIай!    Гена.хъсан, за ви ченеяр 
кукIварна! ТахьайтIа i:a зи мефтIер    не-дай! — дериндай гьарайнай гъуьрчехъанди. 

«Вуч ийин?» — фикирзавай ада ягъунар квелди куьтягь же-датIа тийижиз. Винелди 
экъечГиз мумкин туш. Вагьшидин басаратдик татаб жеда, вични икI леле хьиз галтад 
жезвайла.. 
А ада са кьецIил чкадай пад акъудда. Агъадихъ эвичIунни гьак! я. «Акъвазун. Са чкадал 
акъвазун. Эхун! Пакадалди акъ-вкзун! — кьетIнай Бубади.— Къуш автомат туш хьи ракьун. 
Г^латдачни эхир». 

^Легьзеда гъуьрчехъандин вилер эчIягъ хьуникди метIел хкадар жезвай чукIулдин 
къакъара акьуна. РикIе умуддин экв куькIвена. ВацIу тухузвайда цIам кьада лугьуда. Бубадини 
вагвшидихъай чинеба хьиз са гъил чукIулдал тухвана. Вири къуаат эцигна, «ьилелди кIула 
авай Патахъ яна. Ничхир хъут-« тсьунра. Гъуьрчехъандин кьил виниз хьана. Легьзеда адан 
вилер 6а кьуд цIарцIиз эвичIнавай Жамалан чуьлда алукIдай (ботинкайра акьуна. 

— Винелди! Къвемир! — гьарайнай ада. 
Эгер къизмиш хьанвай вагыпидиз акуртIа, адал тепилмиш жедайди чиз. Тежрибасуз 

жегьил ахпа гьикI хьуй? АватайтIа ни жаваб гурай? Бубади мад ва мад Жамал 
вагьшидиз акун тавун патал ам ажугъламишиз кьиледди адаз ягъунар кьуна. Мад 
зеррени фикир хъувунач. Бубади чукIулдиз ялна. Амма ничхирдин гьужумдик гацумар 
хьанвай тугЛаривай байбут кьаз хьавач. Ам аватна. ЧукIулдин гуьгъуьниз яргъи авур гъил 
пахъа-пахъ тфенгдин «ъундахда акьуна. Адан рикIел къуьне тфенг авайди хтана. Са 
чIарчIел аламай инсандиз артух гьере-катар авун герек туш. Гъуьрчехъандини къундах 
вичихъди ялна, мет акална. Са гъилелди гурар тIарамдиз къужахна. Ахпа тфенг вини 
кIвачиз акъудна. Кьил винизна килигна. Гурара асас амачир. 

— Жува, гиликьайди, илиг жукIушдал... За са тIуб галкIу-рин. Нин мефтIер чкIидатIа 
чун килигда! — Бубади вичин зур-зун квай тупIар галамаз-галамаз кьве къармахдихъни 
галкIур-на. Пахъа-пахъ... Патахъан иви чкIанвай вилер а къати    цIубуьркьуь авуна, 
Япар гурлу ванцик >биши хьана. Хурун    хамкъазунна цIукI цIуьтхуънна фена. Гардан    
тIанурдиз    аватайхьиз кана. Хуру барутдин туьнт    ниэрив    ацIана.    МефтIери,чкIизвай 
куънуьди хьиз, ван къачуна. 
Ам 'сифте кIулалай га дар хьана. Пек хьиз алчуд хьана. Ахпа лувар буш яз пухча хьиз 

аватиз Iбашламишна. Мад вагьшидиз затIни ахкун хъувунач. Дуьнья денбеден ичIи 
хьана, ми-чIи хьана. Лал кьена, касни амач! 

Анжах лап япун къене са гьихьтин ятIани гьашаратди мани язава. «Щив-тIив-ив. 
ЦIив-цIи-и-ив»—кефли ийидай пара назик сес, аваз я. 

Рехъди  лезетлуз  сирнавзавай цДакулар таз Патахъ  кIаниз  
«.ватна. Бубадиз дагълар къуьнелай аватай кьван кьезил хьа- 
% на, Ам хъалхъамдиз эвичIна. Анжах гила вич кафни    яд    ва  
"тежер кьадар палат хьанвайди кьатIана. Ада хев, хуру    ачухна. Кьилелай «ьеркьеш 
хтIунна. Бедендик зурзун кумай. Швачер ихтиярсуз акI зурзазвай хьи, налугьуда, фул 
акатнавГъуьрчехъан виняйгъуз ацукьна. Жибиндай яйлух акъуд^аивидай ктад хьанвай 
кIуф, гьекь алахьзавай чин михыТфенги ацIур хъувуна. Кьезил шагьвар адан бедендин 
б/шхьанвай гьар са дамуниз къуват гуз атана ачухнавай хурудагьатна. Беден тIушунна. 
Бубадин вилери мад бушлухрин еер-гьятсузвал гьиссна. КIане — чилел уьмуьр чими тир. J 

Там. Хуьр. Къацу кIунтIар, тепеяр. Рекьера руг алаз шши-нар къекъвезва. ТIулара векь 
язавайбурун жергеяр ава. Дехь-не, экуьнахъ адан вилик ажузвилелди гъвечIи хьанвай и 
гама-рилай, тепейрилай, хуьрелай ва амай шейэрилай гила уьмуьр-дин атир алахьзавай. 
Гъуьрчехъандиз акI авай хьи, вири и тIебиатдин шартIарихъ и сергьятсуз бушлух яшайишдив 
ацIур-дай къаст ава. БуIбадин беден буш хьана. Юргъунвал хьиссна-ваз ада кьуьнт яна. 
Ширицдиз сив кьакьунарна. Адаз и атир-дик, шагьвардик кьве вилни акьална ксуз 
кIанзавай. И алукь-навай, женгинилай кьулухъ алукьнавай дерин лал кьенвай декьикьада 
гъуьрчехъандин япара уьмуьрдин сесер эвез жез-вай. Гзаф-гзаф сесер. Гьабурун арада 
вичин хсуси рикIизг ван-ни авай. Къвердавай дуьзгуьн жез къудгун жезвай рикIин.., 
дамарриз иви ракъурзавай ван. Бу|бадиз акI авай хьи, вичин дамарра са гьихьтин ятIани 
жими шей — иви ваъ, халис уьмуьр къекъвезва. Чими-чими уьмуьр... Яру-яру уьмуьр! Са 
шумуд. двкьикьа идалай вилик тIарвилелди нерай цIаран чиниз хъи-чей уьмуьр! Ахпа 
нерин кIвенкIвек стIалриз элкъвена яргъал-ди куьрс хьана такIанз-такIанз агъурдиз 
аватай... хъалхъам-дин кIанел алукьиз руг-руг хьайи уьмуьр. Ангье нерикай стIал 
аватзава. Аватна. Руг-руг хьана. Чими-чими стIал! Яру-яру стIал—уьмуьр. Аватна... КукIвар 
хьана. Шумуд хьанай абур» а стIалар... «Сад, кьвед... вад».— Бубадин рикIелай а(бурун кьа-дар 
алатнава. Амма гьар са стIал лекьрен чапхундик аватнай. Легьзеда фикирдай ажъатай вагьши 
рикIел хтана. Ам кIвачел акьалтна. Хъел цIийи кьилелай эвез хьана. Ам хъалхъамда муг 
авай пилIез мукьва жердавай чуьллерин атир чIуриз туь-туьнихъ гъидай ни артух жезвай. Муг 
алай кьащIан кIане, жуь-реба-жуьре хъицикьар, суван бацIийрин крчар, кIарабар, гьат-та 
«икIрен хамарни кваз авай. 

Куларал хкаж хьана килигайла, адаз вичин кIелен тазаз-май хъицикь, кIарабар, кьве 
зиринг шарагди кIуфар ягъзавай келле акуна. Гъуьрчехъан кьатIай шарагар къурху 
акатнаваз кьулу^ьулухъ хьана. Бубадивай эхиз хьанач, «Ширин яни, вагьшияр? Адаз диде 
авай тир! Ма гила неъ!» —лагьана тфенг-дин кьве хиляйни аниз ахъайна. Тфенгдин ван 
дагълара эвез хьана квахьна. Ахпа Бубади муг кукIварна. Патахъа кIватIай 



д^влет-пухчаяр гадарна. Швачер кьуна телеф авур шарагарни aria кIаниз ахъайна. 
Хъалхъам михьи авурдалай кьулухъ ада вин мад гацум хьанвайди гьиссна. Хъелни 
хкатнавай. Тфенг ацIур хъувуна ам мад хъфена вичин чкадал ацукь хъувуна. Гъуьрчехъан 
гьакъикъатда Патахъахъ гуьлле галукьнавайдахъ ина^миш тушир. Вич гъуърчехъан хьуниз 
килигна адаз чиз-вай, ничхирриз, иллаки лекьериз къати ванерихъай кичIе тир-ди. «релки, 
ам акьулдилай алатнаватIа»,— фикирзавай ада. Яргъалди ада Патахъ хтана акъатда лагьана 
умуд кутуна, гуьз-лемишна. 

IV 

Гатун йикъан пакама куьтягь жезвай. Патахъ лув гуз гьа-зур тир. Ада жуърэтдалди 
кам къачуна, беден акъажна. Ах-па кIвачер цIара эцягъна, вич цавуз гадарна. 

Къущра сифте хуьрел чарх яна, ахпани ам гьар са рехъ, жигъир, гьар са тарни «ваз 
таниш тир тIебиатдин гуьзелвиле-ра батмиш хьанвай чуьллерал элкъвез башламишна. 
Гьавада дуьзгуьндиз сирнав ийиз, ада яргъалди лув гузвай. Гуя Патахъ и лал кьенвай 
кIамара, гегьенш чуьллера, кьакьан дагълара вичин гьарайдихъ къекъвезва. Куьруь, амма 
къизгъин гьарай-дин ванцихъ. Са мус ятIани анра гьатай а гьарай, белки, ми-даим яз 
амайтIа?! Белки, багьри чилел эхиримжи сеферда гьей-ранвал ийиз анрихъай вил 
атIузвайтIа?! Гьатта дагъларини адан ван эвеззавач. Виринра лал кьенвай. Виринра, 
къушран вичин япара хьиз, биши ва буш тир. Патахъа бирдан вичин лезетлу лув гун 
кьатIна. Ажалдихъ галтугнавайда хьиз, йигин-диз, ада цав кьве патаз пад ийиз, суьруь авай 
патахъди гьере-катна. Ана Бубади I2—I4 йиса авай рухваяр галаз суьруь кундик 
гьалзавай. Хпер, сада садан къваларик кьилер кутуна, гагь кагьулдиз, гагь тумунал цIукI 
илисайбур хьиз, терхеба къекъвез, гуънейра гьатнавай. 

— Хъирре!  Хъирре,  садакьаярь — гьарайзавай  Бубади  чап-хун авуна валариз катзавай 
гьайванриз. Ара-ара ада гагь са,гагь маса тепедал хкаж жезвай женжел цДегьериз себ гуз, 
абу-рал ккIалар гьалчзавай.  Гадайрини валарилай,    кIунтIарилайхкадариз серинрик 
чуьнуьх хьанвай хпер суъруьдиз язава. Ин-гье гуьнедаи агъуз эвичГзавай суьруьдин кIвенкI 
бередал агакь-иа. Бере вацIун кьере авай. Ана, вилик куьгьне мегъуьн    кьвезурба тар квай, 
мурцар алаз такабурлу кьветI хкаж    хьанвай.Бубадиз чидай чIавалай инихъ им хперин 
бине тир. Хперни гьа-сятда кIеретI-кIеретI жез тарарик, кундик акатна. 

— Дах! — гьелек-фелек акатай аялди Бубадиз цав    къалур-иа.— Килиг.Патахъ. Вуна ам 
телефна лагьаначирни?! 

— Яна гадра ам, дах. ТахьайтIа садан кIел    тухуда.    Чна 
ахпа иесидиз вуч жаваб гуда,— къалабулух    акатна    хщна Бубади, цавалай вилер алуд 
тавуна, къуьняй тфенг акъудна^ 

Амма лекьре абурун кьилел скъвердавай зарбдиз лувар яп^из цава чарх гузвай. 
Гъуьрчехъандин хци вилери адан и ажа£ къариба лув гуна са гьихьтин ятIани сирлувал 
авайди кьа£Iа-на. Кван жагъурзавай лекьре икI лув гуч эхир. Бубади тфенг хкажнач. Къуш 
тагь тикдаказ кьакьанвал къачуз аршдиз хкаж жез, ахпа куьгьне пек хьиз виняй агъуз 
аватзавай. Мад оефер-да мадни цавуз хкаж хъжез, ават хъийидай. Адахъ вуч хьана-тIа 
чириз кIанзавай. Бу|ба са куьнайни кьил акъат тийиз мягь-тел хьанвай. Гагь адан рикIиз 
хиял къведай: 

«Рахшандар хкудзава! Закай ягьанатар ийизва. Менсебсуз!» 
Патахъа и къарйба лув гун вичиз Буба лап гьа вичин кIуф кьван аквадалди давамарна. 

Ахпа къушра, лувар агажна, къван хьиз вич вегьез башламишна. Сифте гъвечIи а нукьтIа 
тила Бубадин вилера чIехи жезва, Зурба къуватдиз элкъвезва. Лекь аватзава — къвердавай 
еке жезва. Аватзава — зурба жезва. Чара акьалтIнавайди хьиз, гъуьрчехъан къах хьана са 
чка-дал алкIанвай. Адан беденда руьгь тухудай хьтин са гьихьтин ятIани гьисс къекъвезвай. 
А гьиссни, ван алаз аватзавай лекь хьиз, са декьикьада чIехи жез, вири къуватдалди гьар са 
дам жендекда шуьткьвезвай. Ангье Патахъ! Ангье къуш!.. Атана вири къуватдалди 
кьветIен пел хурувди яна. Вагьшидин эхи-римжи лув гун куьтягь хьана. Ам чилел аватна. 
Буба кьунвай гьиссди, къайи лепе хьиз, атана чапхунна эцягъна, мефтIеда тIал туна, (беден 
тирвал кафадин стIалар хъчирна ва чIарар цаз-цаз авуна. 

Бубади, пелелай къайи гьекь михьна, Патахъан патав звер-на. 
Вагьшиди, ивидин гел таз гъуьрчехъандин къаншардиз са къадам къачуна, ахпа лувар 

буш яз ахъайна, къуватсуздаказ экIягъ хьана. Буба агакьайла, къушран зурба жендек 
тумуни-лай кьилел къведалди зурзазмай. Уьмуьр адахъ галаз чара жез-вай. Уьмуьрди ам 
гьамишалугъ яз гадарзавай. Бубадин рикIи са гьихьтин ятIани паквал гьиссна. Садни такваз 
гила ам къушран лешиниз килигзавай. 

Анжах иви, Патахъан хурукай кIвахьзавай гьеле чимизмай иви, къацу векьин таза 
цIирерайгъуз стIал-стIал авахьзава. Авахьзава! Чилел аватзава. Яру-яру иви! Авахьзава, 
чилел алукьзава... Алукьзава! Амма руг-руг жезвач. КукIвар жез-вач! ТIинкI-тIинкI! Аста-
аста чилик кужум жезва. 

Бубади кьил хкажна. Ам гъамлувшган нурарив ацIанвай вилерай цавуз килигна. Цав ичIи 
тир. 

I983-йис. 
 

 



ГУЬЗГУЬ 

...Мевлуьд гуьзгуьдин вилик кумукьна. Гуя анжах кIваляй акъечIай Рамазана ам 
кьасухдай вич вичихъ галаз текдиз ту-май... 

II 

Рак гелягъай ванци Мевлуьдан хуруда тIал туна, налугьу-ди, акьалдайла Рамазана аник 
адан ,рикI кутунай. Ам, серсер яз, легьзеда пайда хьайи ва гьасятда руьгь хьиз квахьай 
Ра-мааан фейи ракIариз килигиз амай. Ахпа гьиниз фидатIа ти-йижиз «ам къачуна. 
Мевлуьдаз вич тийижир чкадиз, малумсуз-нилиз, акъатай хьиз тир. Бирдан адан вилериз 
патав гвай гуьз-гуьди к-ьайи рекIврекIвар гана. Гуя вегьей къадам секинсузви-лиа инатиа — 
секинсузвилини тарпна тилисимда турди хьиз, ам акъваз хьана, Бейкефвилив ацIанвай 
вилер гуьзгуьда акьу-и<а, Мевлуьдаз анай вичин къамат акуна. РикIе бейхабар гьа-тай 
туькьуьлвили адан фикирар гьарнихъ чукIурзавай. Стха-дихъ галаз хьайиди са цIувад 
декьикьа тиртIани, гуьгьуьлдик са вуч ятIани хкIур адаз и кардин сирлувилин гъавурда 
гьатиз кIанзавай. Гуьзгуьдай гагь вич акваз, гагь такваз, Мевлуьд ви-ри вичин зигьиндин 
яшайишдалди аслу тушир «дикъетлу дуьньядиз» ухшатмшнвилерин кьатIунрин, 
тафаватвилин де-лилрин «дуьньядиз» гьахьна. Са шумуд декьикьа идалай ви-лйк Рамазан 
чIарар эвягъиз гуьз!гуьдиз килигиз акъвазнаваи. Ам |буй-|бухахдал шум^ал, зиринг инсан 
тир. Михьидаказ чуру тунвай чинин кьелечI акунар, хъуькъвен кьилерикай квай зайиф 
ярувили ам тазаз къалурзавай. Хъуьредайлани, яр че-ледихъди чкIиз суьрет мадни назик 
жедай. 

Вичин аскIан жендек, еке руфун,    ацIай    чин    гуьзгуьдай акур Мевлуьдаз вичинни 
стхадин арада са ухшатмишвални жатъанач. Адаз гьатта Рамазанан жуьреда хъвер ийизни 
кIа хьана. Амма сугъул чинал, аязди чIагурнавайбур хьиз, я nl зарар, я хъуькъвер чIарни 
юзанач. Анжах, 3Iалан хурудик буьнжуькь хьана, винелди акъатай вичин нефесдин биши 
/се-синин ван хьана. Гила ада и кIвале стхадихъ галаз акъ;$ вахт тупIалай ийиз 
башламишна. Районда,й атанвай Мевлуьдаз хваш-беш ийиз, диде-йубадикай, хуьруккай-
кIваликай, цIийи-вилерикай хабарар кьаз, са куьхъ ятIани къекъвезвай Рамазан, шейтIан 
хьиз, и кIваляй а кIвализ катзавай. Куьчеда гьакIни ракъини табагънавай Мевлуьд зегьем 
кIвале, са гьил руфунилай аладриз, суалриз жавабар вахкун патал адан гуъ-гъуьна 
къекъуьниз мажбур жезвай. Эхирни инжиклу хьайи Мевлуьда дегьлизда буйдин гуьзгуьдин 
вилик акъвазна мег расзавай стхадихъ агакьарна. Рамазанан и карди Мевлуьдаз бегьем 
хъел гъанвай: «Секиндиз ацукьна, инсанди хьиз хваш-беш авун авач! Ахта бал«Iан хьиз, 
инай-аниз, анай-иниз кат-зава. Ихьтин инсан жедани? Чун гьамиша патав гвайбур туш 
эхир!»—фикирдалди лагьана, Мевлуьд нарази яз стхадиз ки-лигна. 

— Швалахдал тади ийизва.    И справочникдихъ    къекъвезвай  зун.  Гена  жагьана,— 
Рамазана  Мевлуьдаз    вичин    гъилеавай ктаб къалурна,— ви машин гьинава? 

— Машин им пуд варз я ремонтда аваз,— гьяз авачиз    жа-ва|б гана Мевлуьда. Ахпа 
са вуч ятIани рикIел хтана ва    чанакьалтнаваз хабар кьува: 

— Акъваз, вуна дехьне Имара хъфена лагьанай. ГьикI лагьана хьайи кар я? 
— ГьакI «атна хъфена вичин бубадин кIвализ. Къе зун су-бай итим я,— Рамазан лацу 

сарар къалуриз къайгъусузвилел-ди хъуьрена. Ахпа кьил эвягъай рекъиниз уф гана, ам 
джин-сарин кьулухъ галай жибинда туна. 

— Вучиз? — стхадин секинвал кьатIай Мевлуьд мягьтел хьана. 
— Зун югъди^ифди заводда жезвалда.    Вич    кIвале     текамукьзавалда.  Катна... Зун 

ина пароходар    расдай    эаводдинконструкторрин  бюродин  чIехид  я.  Аспирантура  
куьтягьэава.Мукьвара техникайрин илимрин ракьяй кандидат жеда. ГьикIя? Ванзавани? 
Папар, лагьайтIа, абуруз машгьур гъуьлер кIанжедайди туш,— Рамазана гъуд кIевиз 
чуькьвена, кIаш    хьиз,вичин вилик юзурна хъуьрена. Легьзеда ачух хьайи лацу    са-
рари Мевдуьдаз Рамазанакай мадни хъел гъана. Ам стхадикайкуьлягъ хьанвай. Адаз 
Рамазаназ фикир тагана, виняй    агъузгъил элягъна физ кIан хьана. Амма гьекь 
акъатнавай окъуьне-рал алкIанвай перем гьисс авур адавай алай    чкадилай    
юзазхьаначир.  Мевлуьда  фикирдалди гила  гьарагъар гузвай:   «Бес и итимдихъай мегер 
паб катдани? Кандидат! Ванзавани? — лутьуз зи кьил элкъуьрзава!»—Ада къулайсузвал 
гьиссна — х%ел винелди акъатиз кичIе тир. Вичи вич секинарайдалай кьулухъ Мевлуьда 
лагьана: 
— Зун исятда Имарадин бубадин патав фида!    Аял    яни?Вуч тербия ганва ада?! А 

ламран рушазни за чирдайди чирда.За абур са кьве гаф лагьана чилерай чилиз    дугурда!    
КIвал-югъ, гъуьл гадарна катна хъфин?! Шумудра хьуй?! Бес атаяса мугьман, вуна вуч 
ийида?! Чара    акьалтIдани?! — гьарагъ-най ада Рамазаназ. Дуьз лагьайтIа, адаз са гафар 
тир и араданелай хъел    элекьарнайтIани. Гьикьван яргъалди ам рахазвай-тIа, гьакьван 
адан сес мадни кIевиз хкаж жезвай, налугьуди,рутут я цIай гьиссай. 

— Ваъ! ИкI виже къведач. Зун ви чIехи стха я, ви чIехидя!Эа фена адан 6yt6a Казиман 
туьтерлай    кьуна, а кицIин    рушисятда галаз хкведа! Къуй чир хьурай чнани вири    



кIвалахаркьа'бул тийидайд,и! 8а абур чпин чкайрал ацукьарда. Ваз    ки-чIе жемнр! Ни 
("гхпди вирибуруз кIани кьван жавабар гуда! —Меплуьдан чиник гьии рангадин гъални 
кумукьнач, гуя    гьарса лагьай гафунихъ галаз адакай иви хкатзава. Стхадин къаш-къамат 
акур Рамазана мили хъверна лагьана: 

— Терек туш, стха.  Вуна фена Казимаз арзанферза ийида.Адашг фикирда: ина са кар 
ава. Зини Имарадин алакъаяр куь-не тупIалай ийиз башламишда. ЧIалахъ хьухь, куьлуь-
шуълуьрахунар арадал къведа. Арада затйш    авачиз    къалар    жеда.Имаради садрани 
эакай пис ихтилат ийич.    Адаз зун    кIан я,аазни ам. Бейкеф хьана катва. Зун авачир 
чкада адаз кьарайкъводач. Аквада хьи ваз, я къе, я пака экуьнахъ ам иниз хкведа... Я кас, 
зун кХвалахал фин. Геж жезва.— Рамазан тади квазкIваляй экъечIна. Гьа икI текдиз 
амукьай Мевлуьд гила гуьз-гуьдай вичиз килигзавай. Адан рикIе мад сеферда вичин    га-
фар къвкъвена:  «Зун ви чIехи стха я, зун ви чIехид я...» 

Гила а ван, са шумуд декьикьада инлай вилик хьиз авай зурлувал амачиз, руьгьдин 
деринда суза квай кушкушдиз элкъвена. Гуя несилдин, инсаниятдин арада адан чка 
квахь-навай. Са ни ятIани чIугуна дам хкудай хьиз тIал гьатай ри-кIи, хер хьанвай ничхирди 
хьиз, нДугъ ийизвай. «Вучиз ятIани чГехивал ийиз чна тади ийизва. Вуч я чIехивал? Яшарин 
де-режа, буйругь гун, я тахьайтIа, бязи кIвалахрикай хуьн? Белки, жуван далудихъ инсан 
чуьнуьхун ятIа?! Низ чир хьуй? Белки, чна ящциз гъвечIибурухъ чпин кIвалерин патахъай 
жавабдарвал тухуз авай мумкинвал тергзаватIа? Жуван чIе-хид жув хьунин ихтияр 
къакъудзаватIа? 

Рамазан, белки, за вичиз ийизвай чIехивилихъ муьгьтеж туш жеди. Вучиз зун буржлу 
я ам тахсиррикай «хуьз»,    адаз  
 «буйругъ» гуз, «далудихъ кIевириз», «терг ийиз»? — Мевлуьд^ вичин гафар тикрарна, алава 
хъувуна: «Гафар гьихьтин з$-лан, къайибур ятIа аку. Амма бес квелни чи рафтарвал 
уьмуьр-да ачухрин! Нин патахъай, нин вилик жавабдарвал тухун? Бес куьз зи рикIе тIал 
гьатнава?! Иви чи сад я, хайиди, багъриди лугьудай иви я. Стха я эхир ам зи... стха. 

Мевлуьда гуьзгуьдай аквазвай вичин рехи цIвелер кьатIай-ла, явашдиз кьве тIуб абурулай 
аладарна. Tynlap гьасятда гье-кьедай кьежена, гуя иниз къведайла хъвайи пиво цIвелерай 
каф хьана экъечIзавай. Ада мад кушкушна: «ЧIарар рехи жезва, лацу жезва. 
Камаллувилин ранг. ЧIехивал... ЧIарарин рехивиляй, камалувилин дережа чириз хьанайтIа, 
вуч хъсан тир?» Къвердавай хъел хкатзавай ам икрагь хьана. Югъ га-тун, азгарди 
тиртIани, Мевлуьд акI дарихмиш хьанвай хьи, гуя цавай гьарай кьилел алаз дурнайрин 
цIиргъер физва, куь-чеда циф кIватIи-кIватIаш жезва. Пеш аватзава. Пеш пеш я. Мевлуьда 
гьиссна: уьмуьрдай къиметлу са затI квахьна, дурнайрин манидик аватай пеш хьиз, 
бедендай са вуч ятIани акъатна. Амма Мевлуьдавай а таъсир куь авурди ятIа кьатIуз 
хьаначир. Хиялар дерин жердавай фикирри ам, стхадин хзан-дивай къакъудиз, вичин 
кIвализ тухузвай. Адан рикIел паб Бике хтана. 

Щувад йис идалай вилик Бикеди Мевлуьдан кIвачерни хваз чуьхуьдай. ЦIувад йис 
идалай вилик ада папан са тIала-бунни кьилиз акъуддачир, эгер абур вичи начальниквиле 
кIва-лахзавай ПМК-дин майишатдихъ авсият тиртIа. Гила, лагьай-тIа, Бикеди, гьич 
гъуьлелни алукь тавуна, герак хьанмазни ма-шиндиз эвер гудай. Шоферриз адан гаф кIеви 
адет хьанвай. Эгер Мевлуьда абурувай гьинва-гьинвач хабар кьуртIа, шофер-ри Бикеди эвер 
ганвай лугьудай. Мевлуьда ахтармиш кьванни ийизмачир, таб лугьузвани, тахьайтIа — 
керчек. 

Амма гъуьлуьн кIвачер Бикеди гилани чуьхуьзмай. И карда Рамазанан хзандин 
татугайвилериз персенг яз, Мевлуьда лап руьгь вегьедай хьтин кIвалах кьатIана. Адаз папа 
вичин шахсигъараз телефун патал вири уьмуьр фашал яз тухузвай хьиз авай. Яраб и 
вахтара гьикьван ам дегиш хьанайтIа?  

Адан чин лацу тир, налугьуди, атай рехъди къарагъай би-ши руг вири чинал 
ацуакьнавай. Вичин ацIай чин хьиз, еке руфунни, аскIан (беденни адан вилик квай. Гуьзгуьди 
инсани-ятдихъай, кар-жеспидихъай и чан алай кинидин кIватI къа-къудна, ам гъвечIи тир 
кьилдин са дуьньядиз элкъуьриз, ви-ридахъай, гьатта вич Мевлуьдахъайни кваз чара 
авунвай. <чКьуьзуь жезва, куьзуь»,— дерин нефес алахьна. Уьмуьрда зигьиндилай аслу тушир 
гьакъикъатвал, дуьз дикъетлу гьакъи-жъатвилин дуьнья хьиз, шартIарин,    лишанрин,    
челек-фелек, 

секинсуз ва гуьзгуьдай хьиз аквазвай дуьньяни ава. Гуьзгуь-дай аквазвай Мевлуьдан 

суьрет вич, гуьзгуь хьиз, къайиди тир. А къаралтудин къайивал гьиссайла, Мевлуьдан 

вилер виняй агъуз щГуьтхуьнна гуьзгуьдай шуьтруь рангунин папкада акьу-на. Ам тумбадал 

Мевлуьда кIвализ атанмазди эцигайди тир. Трестдиз вахкуз гъанвай отчетрив ацIанвай 

папкадин акунри Мевлуьдан фикир желбна. Пара куьгьне хьанвай ам. Адакай ПМК-дин 

«ъуллугъчийри къаравилиярни ахъайзавай. Гьелбет-да, Мевлуьдаз aJ6yp ван тахьана 

амачир. Са юкъуз ам кIвала-хал куьгьне папка кIвале тунани фенай. Ахпа ам ягьанатлу 

къаравилийрив, гьа папкадив хьиз, вердиш хьана. Дегишарун, цЬшиди къачун рикIелай 

алатна. Амма исятда ада иесидин фи-кирдиз маоа кар хканвай... 
Троллейбусда аваз къведайла, Мевлуьд хиялри тухвана. Халкьдив анДанвай 

троллейбусда зегьемни тир, хъвайи пиво-дини кьилиз кар гузвай. Адан рикIелай билетдай 



тIвек акъу-диз алатна. Шегьерда авай д у стар рикIел хкуникди Мевлуьдан пIузарил 
акьалтнавай дуьзенан хъвер япарихъ галукьай ди-шелидин ванци чIурна. 

— Гражданин, куь билет,— контролер   адаз   мукьва    хьана.Мевлуьда легьзеда серсер яз 
компостердихъди кам къачуна. 

— Билетдай вахтунда тIвек акъудун лазим я, гражданин,—дишегьлиди  ам  акъвазарна.  
Мевлуьд  цIрана  яд  хьана,— адазтежер кьван зегьем тир. 

— Зи рикIелай алатна, гъавурда гьат. Исятда...— Мевлуьдавиликди кам къачуна. Амма 
икьван    халкьарин    арада    аданяцIу беден гьорекат авунин мумкинвиликай магьрум 
хьанвай.Коптролорни ничин гафунал пара кIевид хьана. 

— Пуд манат це. 
Халкьдин юкьвайни маса дишегьлидин ванни акъатна: ♦ Вад кепек патал няне 

къачун?! Аллагьди гайитIа, са кьадар яш хьанвай итим я!» 
Мевлуьдаз вири инсанар, контролер гъавурда тваз кIанза-вай, ада виридаз ван 

къведайвал гьарайна: 
— Зун квез сиягь туш! Куьне зун квяй кьазва!    За лагьа-най, рикIелай алатна! 

Багъишламиша. За кIвалахнач... 
Контролерди адан гафар атIана: 
— Вун намуссуз я! Гьар сад чаз начальник я!     Чизва чаз...Куьн хьтинбурай цал 

ацДанва. Штраф це,— дишегьлиди трол-лейбусдин са патавай цал къалурна. Мевлуьдаз 
анал алкIурна-вай са шумуд шикил ва а|бурун кIаникай    екедаказ    кхьенвайгьарфар акуна. 
«Ибур билетсуз физвайбур я» — кIелна Мевлуьда, ахпа шалвардин жибиндай гьекьедин ни 
къвезвай, шуьткь-вей пуд манат акъудна контролердин гъиле вугана. Мевлуьдангуьгьуьлар 
пара ханвай. Налугьуди, адан хуру бедендикай кьел 
хкуддай насос я — перем кьежена къуьнерал алкIанваз, ада заландиз чIиш чIугвазвай. Вичин 
гъавурда касни такьуни адан рикIел бегьем хер авунвай. И вакъиадик папкадихъ галаз са 
алакъани амачиртЬани, контролер папа лагьай гаф — «намус-суз» адан мефтIеда 
векъидаказ, инсафсузвилелди тикрар жез-вай. Вил&рикай къариба тир хсуси къамат 
карагзаваи. Мевлуьдаз вич лап аакIан, руфунни пара зурба, туфлияр, лагьайтIа, лыжаяр хьиз, 
яргъи, анжах инсандиз ухшар авай гьакIан сад хьиз авай. Амма хъуьчIуькай папка, куьгьне 
папка куьз ятIа-ни икьван еке дуьнья тирвалди кьиле-кьилди фенва. Гьакьван ам зурба 
хьанвай. Им Мевлуьдаз мус ятIани, и шегьердиз атай-ла, «хъуъруьнрин кIвализ» фейила, са 
гуьзгуьдай акур вичин суьрет тир. Мевлуьдаз акI хьана хьи, а къаматда вири беден кьунвай 
кьулан тар тир намус авачир хьиз. Туширла, куьз ам хъуьтуьл, адДай кIватIуниз элкъвенва?! 
Белки, иесидин руьгь гадарна, намус папкада гьахьнайтIа? Гьахьняй ам акьван екез аквазвай 
жеди. А вахтунда Мевлуьд вичин ихьтин суьретдал кIевелай хъуьренай. Гила, вилерикай 
карагайла, ам сифте мягьтел, ахпани перишан хьана. Контролер дишегьлидиз Мевлуьд 
иноандиз тешпигь авай хъуьтуьл ацIай кIватI хьтин са затI яз акунайтIа?! И фикирди 
Мевлуьдан рикIел «хъуьруьнрин кIвале» вич килигай маса гуьзгуьйри къалурай хсуси ши-
киларни хкана. Пагь, гьикьван абур сад садалай тафаватлу ва жуьреба-жуьребур я. 
Пагь, гьикI дегиш жедай къамат ятIа аку! Адаз инсанрихъ галаз жезвай вичин алакъайрин 
сирлуви-ликай айгьам хьана. Белки, ПМК-да, трестда кIвалах ийизвай инсанриз ам гьар садаз 
вичин къайдада аквазватIа?! Я тахьай-тIа, Мевлуьд вич гьар садан вилик дегиш жезватIа? 
Къилих хьана кIан я эхир. ПМК-да кьилин инженервиле, ахпани на-чальниквиле кIвалах авур 
сифте вад йисуз адаз секинвал чида-чир. Ам галатун тийижиз югъ-йифди эцигунрин 
майданрал жедай. Трестдани адаз «бажарагълу жегьил» лугьузвай. Мевлуьдан суьретни 
Гьуьрметдин доокада къешенгдиз куьрсарнавай, ам машгьур кас тир. Йисар къвез алатна, 
а'буруни Мевлуьдан се&синсузвал чпихъ галаз тухвана. 

Ял хьиз, кагьулвал акатзавай беден яцIу жезвай. Къверда-вай къуллугъчийрин сиверай 
«Бажарагълу жегьил» квахьна. ПМК-да жIвалахэавайбуру адал «Киричи» лакIаб эцигнавай. 
Вучиз ва ни а тIвар вичел эцигнатIа Мевлуьдаз чизвачир. Я чин чинал Киричи лугьуз адаз 
садани эверни ийизвачир. Амма Мевлуьдаз чизвай вичин далудихъ физвай рахунра халис 
тIварщIин чкадал вирида Киричи лакIаб эвеззавайди. Исятда касни авачир, чарадан вил хкIан 
тийизвай чкада, гуьзгуьдай аквазвай хсуси суьретдиз дикъетдалди килигна, ада вичи ви-
чиз сифте яз т!варц!ин чкадал    лак!аб    ишлемишна    эверна: 
КIвалахар гьи гьал я, Киричи?»—Мевлуьдип нм инжич гуьа-гуьдал аватнавай серии хьиз 
хьана. Аде кушкушна: «Машин <радлай ремонтдиз вахканва. Шофер гагь кIвалахал 
экъечIэа ва, гагь къвезвач. Комплексный фермаяр эцигнавай майдандал садрани фенвач. 
Кабинетдай экъечIиз кIамач заз. Анжах ча-рарал къулар чIугун адет хьанва. А чарар 
селигъалу я, абур •хъсандиз, михьидаказ рахада, артухан са келимани лугьудач. Гьелйетда, 
абур къул чIугуна папкада эцигуни хуш гьида. Гьа сифтедилай хьиз, зун Гьуьрметдкн 
доокадани ама». 

Гьикьван Мевлуьда уьмуьрдин веревирдар авунайтIани, адаз вичикай Рамазаназ 
ухшарвал гузвай са кьатIунни жагьанач. А кардиз акси яз адан фикир са гьихьтин ятIани 
набутвилик тскIуна. Ам кьве стха сад садахъай чара ийиз абурун арада &вай. Адаз а 
«набутвал» чпикай нин амадаг ятIа чизвачир. Амма набутвал мишекъатдиз рикIе 
гьатуни ам дарихмиш авунвай. Мадни Мевлуьдан рикIи са гьина ятIани камал, пара тамам 
къамат — инсандин сагъ гьиосерин ацIай дуьнья авайди гьиссна. Ада ам идеал тирди, вичин 
зигьиндин яратмишун тир- 
' ди кьатIана. Алем, тIебиат чпин уьмуьрдин вакъиайралди, гьадисайралди къаншарба-



къаншар я, гьабурукай йбарат я. Абуру жуьреба-жуьре фикиррин кьатIунар арадиз гъизва. 
Мевлуьдавай, a)6yj) гекъигна, жем ийиз алакьзамай. Адан бе-денда гьеле акьалтIай 
тамамвал аннамишдай цIелхем — яшай-ишдин цIелхем кузмай. Адавай гьеле физвай 
уьмуьрдиз, къвез- 

, май гележегдиз къимет гуз жезмай. Бес гуьзгуьйриз жув къа-лурун патал дуьньядиз 
къадам гьикI вегьин? Абурун вилик беден жуьреба-жуьре къайдайра акъвазариз мидаим яз 
«хъуь-руьнрин кIвале» гьикI акъвазин? Бес маса вуч ийин? Эгер зсьакьан цаварилай 
башламишна, чилелай хкечIна вири датIа-на дегиш жезвайла, гьамишалугъвал авач 
эхир. Мевлуьдавай и суалриз жаваб гьеле жагьуриз жезвачир. Амма аIбуру эл-къуьрнавай 
кьиле са хиял гьатна, ифенвай бедендилай. къайи цин стIал хьиз, са куькай ятIани аянвал 
ийизвай гьисс цДуът-хуьнна. Ада атIуз-атIуз кушкушна: «Даимвал, кЕвалах. Жув кьиле 
тухузвай къайда. АкьалтIай тамам тир дуьнья ва идеал». 

III 

РакIарин ванци адан фикирар кьатIна, ам анихъ элкъвена. Гьуьрметдалди гъил яргъи 
авуна, хвашгедди лугьуз къвезвай Имара акуна, стхадин сусан къаншардиз фена, адан 
гъил кьуна. Имара пара-пара шад тир, беденда кIусни зирингвал амачир, цIвелериз рех 
янавай и инсан вичин кIвале акунал... 

I982-йис. 
КЪИЗИЛДИН ЗАКIАЛ 

Пажамахъ гьаятда «Жигулидин» ван гьатна. Къужахда аял аваз Секината пенжердихъди 
зверна: «Ангье ви дах. Фена ма-шинда аваз фе-е-ена. Вакайни лъахьтин кьегьал жедани? 
Чан зи рикI, зи маеан... Жедани, Эмин? Жеда... Жеда зи баладкай. БуIбади институтда тарсар 
гузвайди я гьа, чан. Ягъура, ягьура бубадиз гъил»,— вичин куьрпедин гъил кьуна ягъурна. 
БинДе-кал рази яз хъвер гьатнавай гуьрчег чин хцин таза хъуькъве-рив агудиз, ада аялдиз 
чанчрикI гана. 

Машиндин гуьзгуьдай вичиз гъилер ягьурзавай Секинатни Эмин акур Ибрагьиман сив 
япарихъди фена, гуьгьуьлар хур-рам хьайи ада машиндиз худ гана, варарикай хкечIна. 
Зулун чIимел, къайи гьавадин къужахда гьатай машин кьилин ре-кьел экъечIна. 
Кьеженвай асфальт мадни чIулавдиз аквазвай. Анай физвай жуьреба-жуьре рангарин 
машинрин дестедик акатна гъуьлуьн «Жигули» вилерикай хкатнай. Секината, вичин хщиз 
«фена, фе-е-ена, амач» лагьана, дамахдивди дегьлиздай вич сифте экъечIай кIвализ гьахь 
хъувуна. КIвалин юкьвал алукIдай парталар, жуьреба-жуьре рангарин багьа парчайрин 
кIусар чемоданра, къатара тваз Аминат ацукьнавай. Адан помада гуьцIнавай яру пIузарал 
къугьвазвай хъвер, элкъвей чина пудрадин халди тунвай мергьяматлувал ара-ара Агьмеда 
чIурзавай. Секинатан женжел хци, инихъ-анихъ, фидайла, кIвач гелягьиз, Аминатан 
парталрин сижинар чукIурзавай. Аминатан нарази гьарайди Агьмед са жизви секинардай, 
ах-па гадади мад хала бизар хъииидай... 

— Агьмед, вуна фу тIуьнани, чан хва? — хабар кьуна    Секината вичин кетах 
веледдивай кIвализ гьахьнамазни. 

— Эхь, диде чан.— Агьмеда, кIубандиз са кIвачел    хкадар-на, Секинатан патав зверна, 
легьзеда кIвач галукьарна    Ами-мата дуьзмшинавай парчайрин хара чукIурна. 
* — Агь, женжел! Им вуч бед аял я? Женжел! — АминОТШн чинай хушбахтвилин хъвер 
акъатна. Ам бейкеф яз Агьмвд*» Iсилигна ва шейэр кIватIал хъувунал машгъул хъхьана. 

— Я чан хва, Агьмед, вуна хала гьикьван бизарда?    Фенажуван тарсар кIела. Вун 
накьни кьвед гваз хтанва. Алад! Бу-•бадиз хъел къведа. Вач! 

Агьмед фена кIвалин пипIе авай аскIан столдихъ ацукьна. 
— Чан вах Аминат, за ваз исятда куьмекда   Садра за Эминсекинрин.— Секината аял 

маса кIвализ тухвана, аялдин кара-вутда къаткурна.  Гъиле нинияр вугана,  аял 
машгъуларна. 

— Секинат вах, вуна перемар чемоданра хтур. Амай кIвала-хар за ийида. Пагь, ибурни 
кIватIал хьанва гьа. Дуньяда авайкьванбур. Вучзавай    Ибурукай я кас?..    Артухан    
бизарвилер.Яла инай аниз, анайни иниз. Маса кеспи амач.— Секината тап-шуругъ гайи 
Аминатан чина наразивал    гьатна,    амма    рикIшейэрал чинеба ийизвай шадвилив 
ацIанвай. 

— Къайгъу авач, я руш. Ленинградда ваз абур герек къведа. Жувахъ вири жен?!.— 
Секината    метIерал    ацукьна    кIва-тIална  эцигнавай  перемар чемоданра  хутаз  
башламишна. 

— Ленинградда!.. Яраб ана  зи Селим гьикI аватIа?    Инизатана хъфейдалай гуьгъуьниз 
вучнатIа? РикI пад    жезва    амтакуна,— Амината кIвалахдик квай вичин гъилер жизви 
акъ-вазарна.  АцIай чин Секинатахъ  элкъуьрна  жаваб гуьзлемиш-завай гьалда вахаз 
килигна. 

— Вуч ийизвай хьиз я ваз ада. Аспирантура    куьтягьнаважеди... Фикир ийидай кIвалах 
авач, я руш... 

И легьзеда санал кьарай атIай Агьмед кIвачел акьалтна. Вич ацукьнавай пипIе 
эцигнавай целлофандин турба къачуна, виняй агъуз зверна Амината парчайрин хараяр 
эцигнавай ди-вандал хурухъди гадарна. Хазинаяр гьарнихъди чкIана. Агь-

м
еда турбадин 



пад цавална вегърегъдин ван алаз дивандал кIегьебар чукIурна. 
— За ваз исятда чирда! Ина вуч хьана къе! Яъ?! — хъилел-ди гьарагъна Амината. 
— Ацукьдай  чкани  тун тавуна...— чIишнай  Агьмеда. 
— Агьмед, вун за гьабур гъиз дугурнайни? Садра заз    ак-ваз-акваз кIарабар кIватIала 

кван. Шалумрин гъиляй мад маса кIвалах амач идаз! Звера ктаб гъваш. Гьисабар гьяла! 
Зуннив я? — Секинатажни къал акатна. 

— Къарагъ, я руш, адав ктаIб кIелиз тур.    ТахьайтIа    мадкьвед гваз хкведа. Айиб 
тушни? Зи кIвалахар за ийида. 

Аминатан гафуниз муьтIуьгъ яз къарагъай Секинат, ктаб гваз хтана, аскIан столдин 
патав метIерал акъвазна Агьмедаз тарсар гуз (башламишна. 

— Ви гъиле, бала, икс карандаш ава. Ругуд    на гьабурукай  
Эминаз гана. Ахпа гъиле амукьна цIикьвед. Шумуд карандаш авай ви гъиле сифтедай? 
Икс гьикI жагъурда? 

Агьмеда чIишна ва, ядай жунгав хьиз, Секината тетраддал кхьей иксиниз килигна 
кисна. 

— Икс гьикI жагъурда, бала? Ваз гьам чизвачни? — Секи-нат вилери лупIлупIни тийиз 
хциз килигиз    акъвазна.    АммаАгьмеда   дидедин   мягьтелвал   артухариз   къуьнер  
чуьквена. 

— Я руш, адаз «икс»  жагъуриз хъсан    чизвай    тир    хьи...Агьмед,  халадин, вуна  
сифте  правила лагь.  РикIел аламани?Ахпа икс жагъура,— кIвалахдикай    зеррени    акъваз    
тавуна,Аминатни таре гуз эгечIна. Легьзеда кIвализ итим гьахьна. 

— Зеинудин хтана. Зеинудин хтана. Гьинра къекъвена вун?—хабар кьуна дишегьлийри. 
— Шегьерда лап тефей чка хьанач.    Чайхана,    пивнушка.Виринра  жуван  кьил  

эцягъна,— Зеинудин    пенжердин    патаватана акъвазна. 
— Гьазурвал аквазвани, эмедин руш?Амината кьил хкажна: 
— Бес вучда, пишкешрив ацIурайла. Вунани    пара    хъсантуфлияр гана. Чухсагъул, чан 

стха. 
Арадал атай кисун Секината чIурна. 
— Икс гьикI    жагъурда? — ада    мад    карандашар    гьисабхъийиз башламишда. Амма 

Агьмеда ийизвайди са чIиш тир... 
— Ваз абур хъсан чизвайди тир хьи. Сифте правила лагь,—лсеспидал машгъул Амината 

вичин пайни кутуна. 
— Вуч я? Агьмеда тарсар чирзавачни? — Зейнудина и кар-диз фикир гана. 
— Ваъ, накьни кьвед гваз хтанва. Нисинилай кьулухъ шко-ладиз физвайди я. Чидач 

идаз вуч хьанатIа.    Задача    гьялизжезвач. 
— Яргъи югъди гьаятда къугъвазвайдаз гьикI тарсар    чирхьурай? Вич аку!.. Регъуь 

хьана кIанда, я Агьмед.— Зейнудин-ни, вири  хьиз, Агьмедан уюнбазвилел  мягьтел хьана. 
Эмединруш рекье тваз хуьряй атай Зеинудин им пуд югъ я кар-кеспиакьалтIна шегьерда 
къекъвез. Гьар йисуз и вахтунда шегьеррайхтана, Аминатани Секината чпин гъуьлер    галаз    
ЗейнудинанжIвале межлис къурмишдай. Шуршурдин ван алаз авахьна физ-вай |булахрин 
патарив, зулун тамун    ценерик «гьурра» гуз же-дай. Зулун гьавадиз истивут алахнавай 
шишерин атир    чкIи-дай. Гьар йисуз абуруз са кIел къурбан авун Зейнудинан бур-жи 
тир. «Жуван эмедин рушар я. Алимар гъуьлер    ава.    Жу-вахъ пака кIелиз фидай аялар 
ава.    Ихьтин    мукьва-кьилиярхьун жуван  кьилин винизвал  я.    Куьмекар я»,— 
фикирзавайЗейнудина. ГьакI хьайила, эмедин рушарин гаф ада чIурдачир.Абурун гьар са 
келима    Зейнудиназ    тапшуругьдиз,    адетдиз 
элкъвезвай. Вични рутуд аял авай совхоздин рабочий хьайила. Бес агакьайла веледрин 
аявал ни авурай? Пака, мукай акъа-дарай шарагри хьиз, лув гайила, абуруз са меслят 
къалурна, са рекье твадай кас герек я эхир. Гила куьчедай хтанвай ам Амината шейэр 
кIватIна рекье гьатдай вахтунал вил алаз акъ-вазнавай. Амината вири шейэр кIватIна 
куьтягьна. Эхиримжй яз амай шкатулка ахъайна косметикаяр, кикериз ягъдай лак дуьз 
эхцигна, кагьрабаяр, тупIалар, япагьанар ва маса къи-зилдин куьлуь-шуьлуь кIватIиз 
башламишна. ТупIалар акал-завай адан гъил садлагьана акъваз хьана, чина авай рангар 
атIана. Гъиле авай шкатулка чин пад кIаникна, ана авай мя-мелаяр чукIурна теспачавилелди 
абуруж къекъвез башламиш-на. Амма абурук жагъай затI тахьайла, гьасятда чинин рангар 
атIана. Мергьяматлувал квахьай сумрадал, къирав хьиз, пуд-ради кьунвай цак хкаж хьана. 
Дегиш хьанвай сесиналди Амината лагьана: 

— Секинат вах, зи тупIал амач. Чидач гьиниз фенатIа.  
— ГышI  амач? — рикI дабандиз    аватна    Секинатан.— Зазам мукьвара ви гъилихъ 

акурди я эхир. РикIел тваш, белки,эцигнавай чка аватIа. 
— Авач.  Зун шкатулюада къекъвена.  Жуван къаридиз вучжаваб гуда? — Амината чин 

гъилералди кIевирна кьил агъур-на, виниз къарагьна,— им бес    гьиниз    фена?    Агь... а... 
агь,агь!.. 

— Белки, аватнавай чка ава жеди. Ша чун кIвале    къекъ-вен,— кьарай атIай Секинат 
задачани рикIелай фена тади кваз«Iвачел  акьалтна.  Дишегьлияр  кIвале  къекъвез  
башламишна.Аминат вичин агъур беден алгъуриз, яд акатнавай кIвачер гал-чIуриз, кIвалин 
пипIера къекъвез башламишна. 

— Заз ви тупIал холодильникдин    кьилел    акунай,    белки,кIаник аватнатIа,— 
къалабулух акатна    Секинатак,    амма ви-чи фикирзавай:   «Вахан тупIал зи кIвале гьикI 



квахьнай? Ванхьайибуру вуч лугьуда. Беябур хьана». 
— Эхь, эхь! РикIел алама. А вахтунда Селимни авай.— Ами-натак  чан акатна.  Ахпа 

кьведани холодильник    кьуна    алайчкадилай къакъудна.  Амма    холодильникдин    
кIаникай    жагъай ди са вад кепек тир. 

— Заз сервантдин хиле эцигай хьиз я, белки,    гьана    ава-тIа,— Амината вичин хиял 
фейи чка    лагьана.    Дишегьлийрисервантдин шкафар къажъажна,  ахпа  багьа  сервизар 
акъудизбашламишна. Белки, къапуниз,    я тахьайтIа    маса    шейинизаватна жеди. 
Лагьайвал жеч. 

Къаб-къажахдив кIвалин чил ацIана. Са кьве декьикьади-лай ичIи хьайи сервант 
рикIинихъ акъатна. Ийир-тийир квахь-навай дишегьлияр сервантдилай дшфоньердал 
акъатна. Санай 
жагъана 

(
кIан я эхир тупIал. Умуддини абурув хиял фейи кьваи чкайра гъил экъуьриз тазвай. 

Шифоньердин хилер гьасятда ичIи хьана, парталар дивандал, исаравутдал къайдасуз чкIана. 
Амайди са чкадилай вахчун тир. Швалин муртТаз акъатай ши-фонердин кIаникай жагъайди 
Эминан куьгьне соска тир. Ах-па треляж чукIуриз башламишна. Жагъай затI тахьайла, ди-
шегьлийри серсер хьанвай Зейнудинни галаз диванар, караву-тарни кваз къечIягъна, гьарма 
сад санихъ, тару ягъайбур хьиз, чукIурна. 

— Яраб чуьнуьхна жал? И кIваляй икьван гагьда са    рабквахьайди туш, икьван 
мугьманар «ъвез-хъфиз,— кIвалин  пи-лIера вил экъуьриз мурмурна Секината.— Гила 
вучда? 

— Мумкин кар я. За    тупIал    холодильникдал    эцигайла,къунши паIб чичIек це лугьуз 
атанай. Зун чичIек гъиз фейила,ам кIвале жьилди амай.— Аминатан шел квай    ван    
акъатна.Гьар са легьзеда ацIай хъуькъверилай цДуьтхуьнай    на!къварипудра хулер-хулер 
авуна. 

— Зулейха тирни? Низ чир хьуй, ам гьамиша иниз    къве-дайди я. Зун фидай чка 
хьайитIа, за ам эверна гъана аялринлатав тадайди я. КьатIай са ахьтин кар авач эхир.    
Мад къи-зилдиз темягь авунатIа чидач. 

— Бес ам гьиниз фена? Чуьнуьхнавайди я.    Михьиз кIвалекъекъвена эхир.— Амината 
шаклувал авуна. 

— Чидач. Сифте чун мад къекъвен, ахпа зун    адан    патавфида,— дишегьлийри ина-
ана вил экъуьр хъувуна. Эхирни каржьвед лагьай кIвалел аватна. Са шумуд декьикьадилай 
кIвалеавай кьеб Эминаз таниш тушир пипIез акъатна. Шей-шуьй ма-са кIвализ акъатна. 
Эхирни рухварни къакъажна, амма гъилегьатай затI хьанач. КIвале циф хьиз писписни 
руг    къекъвез-вай. Шезвай Аминат мад, кIватIай чемоданар чукIур хъувуна,абурук 
къекъуьниз мажбур хьана. 

— Чна Селимаз зенг ийин. Белки, вич хъфидайла    эцигайчка  аватIа,— абуру 
«ьведани дегьлиздиз  зверна, рахунар    заказ гуз телефондин трубка хкажна. Швале, зегьле 
фена, ялкъа-жан   хьиз, Зейнудин амай. Пенжердин патав акъвазнавай    адафадлай 
акъуднавай nlanlpyc тупIарин    арайра    алчударзавай.Адавай ам чIугун патал айвандик 
экъечIиз    жезвачирф     «Залшак фида. Са хата идак квайди я лугьуда абуру»,— фикирза-
вай ада. Гила Зейнудинан фикирдиз кьве гьафте идалай виликвичин кIвале эмедин рушари 
ва абурун гъуьлери ийизвай   шадсуьгьбетар хтана. Вилерикай    Аминатан    хъвер    
къутъвазвайбахтлу чин карагна. Ада дадлу шишерин атир гьиосна. Сивелгьиссер какахьай 
дуьзенан хъвер акьалтай Зейнудина вичизнихабар авачиз кам къачуна. Швалин юкьвал 
перемар ва    маса^пейэр вегьенвай диван акуна акъваз хьана. Ахпа виняй агъуз  
ацукьна. Швалин гьалди адан чинай хъвер акъудна.    Шезвай Аминатан шел рикIел 
хкана, къалабулух акатна. 

Перемар ва маса шейэр чеб чпик акахьнавай гьамбардин патав дивандал алкIанвай 
Зейнудин лап гьял хьанвай начагъ-даз тешпигь тир. Алай пенжек вучиз ятIани кьадарсуз 
екез ва мадни куьгьнез аквазвай. «Ихьтин чкадал зун гьикI аватна? Зи ина ажал авайни, 
эмедин руш рекье твада лугьуз хуьряй иниз къвез? Ангье Аминат заз масакIа 
килигзава,— фикирза-вай адан вилерикай шезвай эмедин рушан шаклувал гьатна-вай 
вилер карагна. Садра жибинриз килигин кван, белки, жу-ваз ха!барсуз гьаниз аватна 
жеди,— Зейнудина тупIара авай пIапIрусни кьатIун тавуна жибинра гъил туна. «Беябур хьана. 
Жибиндай акъатайтIа, вучда за? Ибур гьикI гъавурда тван?» — адан дугьривал вичи 
вичел ийизвай шакуниз элкъвена. Illanlpyc руг-руг хьана гьуд тенбекдив ацIудалди 
жибинра гъил экъуьрна. Ленинграддиз рахунар заказ гана хтай дишегь-лийри мад сеферда 
гьамбаррик вил хкуьриз Зейнудин патал зиллетлу ихтилат башламишна: 

— Гьиниз фена бес, гьиниз? За жуван къаридиз вуч жавабгуда? 
— И кIваляй икьван гагьда    раб    квахьайди    туш    эхир,—къвердавай ифин къачузвай 

чинилай гъил аладарна Секината.«Яра|б зал шак ийизва жал? Раб квахьайди туш 
лугьузва. Зунатайла квахьна жал?!»  Гьа са легьзеда адаз зверна фена    ви-чин плащдин 
жибинризни килигиз    кIан    хьана.  «Лагьайвал жеч»,— фикирнай ада. Амма вучиз ятIани 
алай чкадилай юзазхьанач. Яргъалди кьве рикIин хьайи Зейнудиназ эхирни    вичтахсирлу 
туширди чир хьана.  «За вучда, квахьнатIа    квахьнаман»,— вичи вичиз туьгьметна, жизви 
кIу!бан хьана. Къуьнергумрагьдиз агъурна, хабар кьуна: 

— Рахунар заказ ганани? — вичин ванцихъ вич    инанмиштахьай Зейнудина мад вичел 
шакна. 

— Эхь. Кьве сятинилай рахада.— Аминатан шелди ифирна-вай ванци адан ийир-тийир 



квадарна. Адаз вичиз такIанвилелжаваб гайи хьиз тир.  «За вучиз хабар кьунай?,— гьайиф 
чIу-гуна Зейнудина.— Зал шак фенвайди я.    Аминатан    килигунизун чилерай чилиз 
дугурна. Иеси кьей ванни туьтуьнай    дуьзакъатнач. За вучиз хабар кьунай?»—
ШапIрусдихъ тамарзлу-вилелди туьтуьнал алкIанвай цуькIуьн туькьунна. 

Гила Секинат Эминал тупIал акунани лугьуз гьавалат хьанвай. 
— Я бала, ваз халадин тупIал акунани? Вуна тьиниз авуна?ЛаIгь, зи хва. Лагь. Вуна 

туькьуьнна жеди гьа...— чан-рикI гуз-вай дидеди. Амма кьепIинин кьвал кьуна кIвачел 
акъвазнавайЭмин киснаваз дидедин эйбежер чиниз мягьтелвилелди килиг- 
завай. Амината, лагьайтIа, Агьмедавай xaJ6apap кьазвай. И кар-ди итимдик бегьем кичI 
кутуна, «Завай хабар кьуртIа вучда?» — дарихмиш хьана Зейнудин. Швализ Аминат рекье 
хутада лагьана хтай Секинатан гьуьл Ибрагьим гьахьна. Сифте ам зсГвалин гьал акуна 
мягьтел хьана. Адаз вичин кIвал чир жез-мачир. КIвале авайбурни, ам хтуниз са манийвални 
тагана, къекъуьнал машгъул хьанвай. И къайда телефондин зенгини чIурна. Ибрагьимаз оа 
вуч ятIани хабар кьаз кIан хьана. Ам-ма телефондин патав дегьлиздиз катай дишегьлийри 
адан фи-кир кьатIна. КIвализ Аминатан теспача ван акъатна. 

— Алло, алло! Ленинград яни? Исятда гуда лугьузва,— Секинатазни са вил ягъна 
Амината.    Са шумуд    декьикьадилайада трубка кьве гъиливни кьуна, рахаз башламишна. 

— Селим, азизди, ваз вуч аватIа чидани? ТупIал    квахьна,тупIал. Зун шезвача е-е. 
Ваз... ваз акуначни? Бес   ам   гьинизфена? Заз чизва е-е, ви ахьтин шейэрихъ галаз    
алакъа    ава-чирди.  Белки,  акунатIа  лагьана...— гъуьлуьн ван галукьайла,мадни шел 
акатай Аминат легьзеда гафунин кьатI сиве    амазгьакI амукьна. Ахпа виняйгъуз трубка 
аппаратдал вегьена Се-кшгатаз кушкушна: «Адан ахьтин шейэрихъ галаз алакъа авай-лд 
туш»...— рахазваи Аминат дегьлиздин ракIарин патав акъатна. Адан вилер муртIа авай 
пылеоосда акьуна. Дишегьлиди амумудсузвиледди хкажна. Аминатай гьарай акъатна. 

— ЗакIал! ЗакIал! 
— Жагъана! — Секинатан шад ванцив кIвал ацIана. Зейну-динал чан акьалтна. Адани 

Агьмедани    дегьлиздиз    чамарна.Амината закIал кьве тупIув кьуна кIватIал хьанвайбуруз 
къа-лурна. 

— За гьикI лагьанай и кIваляй са раб квахьайди туш   лагьана.— Сив япарихъ фена 
Секинатан. 

— Жагъай вахт хъсан вахт я,— вичин ванцел рахана Зей-лудин. 
— Агьмед, вуна икс жагъурнани? ГьикI жагъурда икс? —Агьмед рикIел хтай Секинат, 

чарарикай    лифер   ийиз,    ругниписпис къугъвазвай кIвализ ахъагъзавай гададал гьавалат 
хьана. 

— Сифте правила лагь, Агьмед, ваз абур хъсан чизвай тирхьи.— Амината лакI-лакI 
хьанвай    чин    чуьхуьз    гьерекатна.Тек са Ибрагьим ракIарин гуьрцелда къуьн акIурна    
кIвализгьахь тежез къах хьана амай. Агьвалатдин    гъавурда    акьурам фикирри 
тухванвай. Адаз кьве закIал аквазвай. Сад — иви-дин мукьвавили арадиз гъанвай и кIвале 
авай инсанрин, муь-куьдини — Аминатан къизилдин. И кьве закIалдин арада 
вучрафтарвал хьуй?! Бес вучиз и инсанрин ифин хкаж, гьалар де-гиш  хьанва? — легьзеда  
Ибрагьиман  вилерикай  шезвай  Аминатан, цIай кьуна кузвай хьиз яру хьанвай Секинатан, 
ранга-дин гьал кумачир Зейнудинан чинар карагна. 

Белки, къизил ивидикай хкуднавайди ятIа?! Тирла, куьз ам хъипи я, яру вучиз туш? 
Ивидал чан ала, къизил металл я. Иви рикIяй авахьна физва. Амма къизил. Бес и кьве 
закIал-дин алакъалувал вуч хьуй? Белки, алакъа авачтIа. Авачирла, куьз, куьз легьзеда 
мукьва-кьиливал, ивидин закIал кIус-кIус хьана. Белки, намус, ихтибарсузвал, шаклувал, 
хесетар арада авай рафтарвал ятIа?—кандидат, институтда зоологиядин тарсар гузвай 
тежриба авай муаллимди легьзеда вич подкласс-да авай аялди хьиз гьиссна. Вичиз мажал 
тагузвай и суалриэ жава!б тачагъиз кIеве авай адан япарихъ вилик атана акъваз-навай 
Секинатан ван галукьна: 

— Агьмедавай икс жагъуриз жезвач. Адаз куьмека. 
«Икс, икс»,— фикирдалди тикрарна Ибрагьима ахвара авай-да хьиз кушкушна: 
— Эхь, икс жагъуриз четин я. 
Садлагьана акъатай самолетдин ванци вири уяхарна. КIвале авайбуру айвандик 

чамарна. Югъ нянрихъ элкъвезвай. Ца-валай «ъачутънавай цифер гьарнихъди чкIизвай. 
Шуьыгебенд авунвай айвандин пенжерийрай кьилер акъудна килигзавай абуруз цавалай 
цIуьтхуънзавай самолет акуна. Самолет — ца-вун аршдай гьвечIи лацу ккIал хьиз аквазвай 
зурба уьмуьр — акуна-такуна вилерикай хкатна. Цава амай адан гелез килигиз Амината 
хабар кьуна: 

— Сятдин шумуд я? 
— Сятдин кьуд. 
— А^ать... фена. Гила геж хьана,— са вуч    ятIани    кIамазхьанвай сесиналди лагьана 

Амината. Вири    кIвализ    хъфена.Анжаос  пIапIрусдихъ къахмши хьанвай Зейнудина  гила  
садазцIай яна, туьнт гумадив вичин жигерар |бамишарна. «Пагь, вучкьезил инсанар я чун. 
БарбатI хьайи оа    гъвечIи   закIал   чазвиридаз персенг хьана, виридан заланвилихъ 
барабар    хьана.Мус чаз инсанрин къилихриз гьуьрметиз чир жеда». 

И фикиррик кваз ада пенжердай кьил акъудна, гуя Ибра-гьиман гьаят гумадив 
ащГурдай къаст авай. Вири къуватралди аниз сивяй пIапIрусдин гум ахъайна. Ахпа кьуд 
пата вил экъуьрна. Шегьердин кьакьан кIвалер цифедикай хкатнавай, ламу къайи шагьвар 



гьяркьуь куьчейра, аллейрал элкъвез, зу-лун миже квай гьава гваз къекъвезва. ТIебиатди 
Зейнудинан гуьгьуьлар мадни ачухарнай, ада яваш-яваш кушкушдалди сес чIугуна: 

Куьлуьз-куьлуьз чиг къвазава, 

Циф хуьруьвай къакъатайла...  

 

I982-йис. 
 

ЖУВАНДИ 

А-а-гь! Мад рагъул цаварлай дурнайрин цIиргъер физва. Мад нянин ярар 
къекъифнавай патахъ цифер дурнайрин ма-нийрин сирлу сесерик шезва. Цаварин 
накъвар... Куьн агьур-диз, твар/гвар аватзава. ТIебиатдин яру ранг кужумна, чартух векьел 
къешенг тир къашариз элкъвезва. Баркаван зул, ви и йикъан гуьзелвилел гьейран тежер 
кас ава жал?! Марфади тIуш ганвай, къайи гару шткизвай чилел къайи гару гьавада 
сирнавиз, кIанз-такIанз чилел ацукьзава, гуя гьабурузни цIир-гъериз элкъвена, дурнайрин 
гуьгъуьниз сирнав ийиз кIанзава. 

А-а-гь! Дурнаяр, дурнаяр! Инсанрин четин рекьер, аруш хьанвай кьисметар, куьн, яргъал 
сефер хьиз, и кьил а кьил ава-чиз чкIанва. Амма вучиз эавай а пакама рикIелай ракъуриз 
жезвач. Зал чан хтай лакама. И дурнайрин сесер... 

РикIел аламани а четин вахт: дили хьанвай кицIери, къиз-миш тир къаргъайри мейитар 
зулариз пайзавай. Ав чГугуни рикI незвай, пехъерин ванери япарин пердеяр падзавай.  

Анжах тек куь назик ванери варани зара хьанвай инсанрин рикIерал дидейрин лайлаяр 
хкидай. Мейитриз чан алай яд гъаяа чан хкайбур, нефесдик квайбуруз мани яна, къуват 
га-на, гьужумдиз ракъурайбур бес куьн туширни?! 

А-а-гь! Дурнаяр, дурнаяр! 
АскIан, кьелечI тахтайрин жагъундихъ, кьве тарак секуь-дал ацукьнавай Сабиран 

рикIел хурушумди фад алатай дяве-дин йикъарикай са югъ хкана. Амма а вахт нянин бере 
ваъ, пакаман сегьер тир. Рагъ исятда хьиз винихъай ваъ, агъади-хъай килигзавай. 
Гьикьван и рагъдандин декьикьа,    дурнаяр, 
ири стIалрин марф а пакаман легьзедиз ухшар я?! Белки, ра-къиниз винидихъай экъечIиз 
кIанзаватIа?! Эхь, Сабираз гьакI я. Адан агъур хьанвай бедендиз са куьникайни хабар 
амачир. Зигьин, мензилар атIана, алатнавай яргъал вахтара сиягъ яз гьатнава: 

«Катерина! Катя хала, вун зи кьисметдиз гьинай атана? Вун ваъ, зун ви 
кьисметдиз»,— фикирдалди дуьзар хъувунай ■Са|бира, ахпа гьа тегьер алава хъувуна: 

«Э-е-е-гь! Вахтар гьакI тир. Гьа вахтара кьисметар гьикI жедатIа нин кьил акъатзавай. 
Амма вун хьаначиртIа?.. Низ чир хьуй зун гьикI жедайтIа. Зи кьисметдин иеси вун тир. Ги-
лани ваз тъа сад тир ихтияр амазма, заз кьвед лагьай уьмуьр <5агъишай диде. Бес вучиз вун 
къе месел яргьи хьанва? Вучиз ви биришри кьунвай мергьаматлу чина тIал эвез жезва, лацу 
хъуьцуьгандал рехи кьил галтад жезва? Зи диде, за агъзур се-■ферда юкь агъузна ваз 
икрамда. Телди зун, са кьадар мензи-лмр гадирнп, ИНИЯ I'ъанва. Заз вахъ галаз ацукьна 
чай хъваз кIан я, ви носийриз я)б гуз ваъ. Ван къвъезвани ваз, Катерина диде! Вун яшамиш 
хъхьухь. Завайни ваз кьвед лагьай яшайиш гуз хьаиайтIа? Заз мад, дурнаяр, куь гардандилай 
чан а лай яд ■кIанзава. Къуй Катерина диде яшамиш хъхьурай. 

Дурнайрин сесер мадни къати хьана, налугьуди, абуруз адан мефтIедиз чжГизвай и 
фикирдин ван хьанвай. Амма Каре-» ринадиз са куьникайни хабар тушир. Адаз анжах са 
фикир авай, гьамни — и залум тIал фад кьатI хьана, гъилерни кIва-чер чимивал кумачиз 
гадрин Вучиз ятIани рикI секин туш. Мегер дидевилин буржи эхирдал кьван кьилиз тухуз 
тахьай ди-шагьли ажалдивай секинриз женни?! Дяведиз фейи хцикай ги-лани оа ван-сес 
жагъанач. Гзаф чкайриз чарар ракъурнатIани, «са шад хабарни хьанач. Вичин рикI 
кьагьурдив ацIайла, ада хцелай фронтдай хтай эхиримжи кагъазар кIелиз, аманат яз хуьзвай 
адан суьретдиз тамашиз, югъ кечирмишдай. Сабир, лагьайтIа, адаз амай мукьва-кьили, 
эхиримжи даях тир. Гьа-низ килигна ада вичин весийриз яб гун патал Сабираз тел яна-вай. 

ШапГрус чIугваз варарал экъечIай Сабир йикъан гуьзел легьзейри тухвана, тулIарин арада 
авай пIапIрусни фадлай хкахьнавайдини кьатIун тийиз, ам, кIаз хьиз, вичин алатай 
..уьмуьрдиз гьахьнавай. 

п 

А-а^гь,Сабир, Сабир!.. 
СаIбир къайи га,ру тайагънани, я тахьайтIа, алатна фенвай куьгьне вахтар рикIел хтанани 

чидач, садлагьана адан цак ахъайна. Адан рехи чуру, кьилин чIарар хкаж хьана. 
Келледа, чукIул сухайдан хьиз, тIал гьатна, мефтIедиз, звал алай иви хьиз, тIа-тIа-тIа-тIа-
дин ван чкIана. Адан вилерикай мичIи йиф карагна. Автоматрин гуьллеяр, цIун цIелхемар 
хьиз, гьавада цДуьтхуьнна. «Кононков! Коненков!»—лугьуз эверзавай вичин ван япара 



гьатна, ахпани тIа-тIа-дин ванци мад кьуд пад ацIурна. Виле эцягъай тIуб акван тийизвай 
ми-чIивиляй Сабиравай лап патав чуьнуьх хьанвай вичин юлдаш кьатIуз жезвачир. Ада са 
къатда куьчейра ван туна ийир-тийир квахьна кIеретI-кIеретI чамарар чкурзавай немсериз 
гуьлле гузвай. Гьар вичин автомат кисайла, ада Кононковаз эверзавай. 

Амма патав гвай харапIайрин цлахъай душмандиз гуьлле гузвай Кононковаз гьич са 
ванни къвезмачир. 

Мад дустуниз эверун патал мез юзурнамазни гардандин цIу-мара, керпич алукьай хьиз, 
тIал гьатна. Адаз «ярх хьухь» ла-гьай буйругъдин ван хьанач. Вичиз юлдашди рум 
ганвайди. тийижиз, татаб жезвай ада дуьз акъваз хъувун патал чабал-мишна. Са легьзеда 
вилер цIун мурцав ацIана. Япара ахьтин къати ван гьатна хьи, гуя чилин шар хъиткьинна. 
Ахпа бе-денда са гьихьтин ятIани зегьемвал, бугъ къекъвена, кIарабар^ дIразвай мум хьиз, 
буш хьана. Сабиран кIвачер гьарма санихъ цIуьтхуьнна: 

— Ко-нон-ков! — вичин     биши     сузадик       кумаз,       виняйагъуз    ам    са    шумудра      
кьвечIилар    хьана.    Сабираз    акIавай хьи, налугьуди, садлагьана пайда хьайи и цIу вич 
яваш-яваш фитIинна куьтягьзава. Мад адаз зегьле тухудай ван къвезамукьнач, ам сует 
хьана. Амма рикIи, радистдин тупIук куь-летди хьиз,  гьеле  кIвалахзамай.  Гьасятда  
Сабиран хъуьчIери-кай кьве гужлу гьили кьуна хкажна ам харапIайрин    
къенезгалкIурна. Ацахьнавай щларцн керпичрккай    арадиз    атанвайкIунтIунихъ къаткурна. 

— Адаз вуч хьана? — хабар кьунай са ни ятIани кушкуш-дадди харапIайрин юкьвай 
хьиз. 

— Гранатдин хъипIрепIар галукьнава. 
— Чан аламани? 
— РикIи   кIвалахзама,— къаралтуяр   яваш   рахазвай. 
— Кононков, вунани Горбаткоди ам, хирер кутIунна, хутах,,амайбуру чпин чкаяр яхъ. 

Чна аIбуруз хъфидай мумкинвал гуда. Буйругь чна кьилиз акъурна. Эшелонрик минаяр 
кутунва,цIун мукарни чирна. КГанзавайди гила инай квахьун я. Къе-нин йиф хьтин 
залум йиф заз акурди туш. ТЧирикьада тунвай-бур хьиз, хъапа-хъап немсерин латрулрал 
гьалтна,— мичIи чка-да Сабиран чинал алгъана раханай командир. 

Кононковани Горбаткоди Сабиран хирер кутIунна, хкажна адан хъуьчГерик акахьна, 
ахпа виликди еримиш хьана. Ягъунар къизгъин я. Шегьер михьиз уях тир. Куьчейра 
машинрин-ни мотоциклетрин ване|р къвердавай артух жез, прожекторри, ракетри чIулав 
цав куьчеба-куьче зулариз пайкавай. Чамарар завай фашистрин къаралтуйрин  дестейрин  
кIвачерин    ванери станция кьилел къачунвай. 

Сабир гвайбурун рехъ ара-ара немсери кьатI ийиз, абуруз гуьлле гузвай. Кононковани 
Горбаткоди, гьасятда цларив агат жез, фашистриз жаваб хгуз ва чинебадаказ рехъ 
масанихъди дегишарна кьил баштанзавай. Гзаф вахтара абуру Сабир ну-бат-нубатдал кIула 
кьаз, душмандихъ галаз женг чIугвазвай. Эхирни а|бур станциядивай къакъатнавай 
кIунтIал акъатна. Ина кьакьан тарарин юкьва са жергеда са шумуд кIвал авай„ Аскерар 
кIвалерихъай са кьадар яргъаз фена, ахпа тарарихъ агалтна. 

— Жизви ял акъадрин. Аквадай гьаларай,    немсер    яргьаама,— Коненков каш ягъиз 
кушкушдалди рахана. 

— Гьамни пис меслят туш,— абуру кьведани чеб Сабиракайазадна ва чилел ацукьна. 
Бирдан чил къарсурдай ван    акъатна. Жегьилар кIвачел акьалтна. 

— Швалахна,     минайри    кIвалахна,— Горбаткоди     шаддазКононкован къуьне гъуд 
эцягьна. 

Конокковаз адан ван къвезвачир. Яргъа кузвай цIун нурар чина ара-ара къекъвезвай ада 
къвердавай къати жезвай цIун мурцарал гьейранвална, Горбаткодиз киса лагьай ишара 
гана ва вичи, сад, кьвед, пуд... вад... муьжуьд,— гьиса!биз, хъиткыга-завай минайрин кьадар 
чирзавай. 

— ИкI виже къведач. Станция вуч гьалда аватIа килигкн,—ада Горбаткодин ламу 
фуфайка вегьена къуьнелай кьуна, ам,чанта хьиз, вичихъ галаз галчIурна. 

— Ша! Валя! — жегьилар мадни кьакьан чкадал хкаж хьа-на далдадикай хкечIна. Гила 
абуруз цIун гьуьл аквазвай. Стан-циядал цавун аршдиз хкаж хьанвай цIун мурцари 
гумрагьдизсирнавзавай. Автоматрин ванер санайни къвезмачир. Хъиткьин-завай минайрин, 
цистернайрин, тупарин ванери кьуд пад    ба-мишарнавай. 

— Им немсериз рикIелай тефидай ягъун    хьана,    Вовзса,—Горбаткоди    Кононков    
къужакламишна.     Жегьилрин    чинайхъверни акъат тавунмаз, Кононкован къене са шумуд    
чкади-лай цIай къекъвена. Паргъа атIай ам, кIвачер    хкатна    амайвири къуватдалди    
Горбаткодин    фуфайкадин    хуруяр    «ьунакуьрс хьана. 

— Вахъ вуч хьана, Вова? Вовка!—гьарай акъатна Горбат*кодай. 
— Немсер! — эхиримжи сеферда пIузарар юзурнай    Конон-кова. Горбатко дустни 

къужахда аваз гьасятда чилел ярх хьана, автомат кардик кутуна. КIуфал цIай алаз рахай 
автоматдин ван акъатнамазни, кIунтIал хкаж жез, гьужумдиз къвез-вай къаралтуйрин са 
кьатI акIадарна, абурун арада ягъунар башламиш хьана. 

Горбаткодик са гьихьтин ятIани зурзун акатнавай, гъиле-рин гьерекатарни 
ихтиярсузбур жезвай. Гьич садрани ада душ-мандихъ галаз икьван мукьвал мензилда аваз 
женг тухвайди тушир. Гила немсер лап патав гвай. Горбаткодиз акI авай хьи, вич пехъи 
жанавуррин юкьва гьатнава. И мичIивилин пердедай ада ажугъдив ацIанвай абурун вилерин 
рекIврекIвар гьиссза-вай. Япарихъни галукьзавайди автоматрин ванер ваъ, иви-дихъ 



къаних, къизмиш тир вагыиийрин сарарин жакьракьар я. Ам гъавурда акьунай: чан аламаз 
инай акъатун мумкин туш. Ада гранат фашистралди гадарна. ЦIун цIелхемар галаз руквар 
цавуз къарагъна ва виняй агьуз хтана хар хьиз Горбаткодални къвана. Ягъунар са жизви кис 
хьана. Амма акьван вахт фенач, Валя юзанмазни, немсери гуьлле гун хъувуна. 
Жегьилдини а!буруз жаваб хгана. Амма душманар гзаф тир, Валядив гьич мажал 
вугузвачир, налугьуди, кьуд пата немсер цеквер хьиз ава. Гуьллейри Валядин кьилел 
датIана къив язавай. Горбат-кодин патронар куьтягь хьанвай. Ам автомат ацДурун патал са 
гъвечГи виниз къарагъна. Са легьзеда гуьллейри адан хуру, саф хьиз, тIвек-тIвекна. 

III 

МичIи йиф, чIулав жанавур хьиз, вагьшивилин гелер тунакатна: атана агъадихъай 
зулун рагъ хъиткьинна. Циферичпин рангар гьасятда дегишарна. Абура яр къекъифна, 
белки,йифди экъичай аскеррин ивияр абуру чпкк кужумнайтIа...Кьери стIалрин марфни 
къвазва. Сад-кьвед къайи вке стIаларкIанзни-такIанз аватзава. И тIебиатдин гуьзелвилерал 
гуьзчи-вал тухуз хкаж хьанвай кIунтIал, пешер кIвадарзавай кьакьантарарин арайра пуд игит 
ксанва. Гьарнал сад къатканва, гуятIебиатдин и легьзеди абур ширин тир ахвариз 
ракъурнава,гьамишалугъ яз сустарнава. Амма абурукай са вуж ятIаникъанвай ахварин 
къайи нефесдикай хкатзавай. Адан дамаррагьеле чими иви авахьзава. Ам авагъзавай Сабир 
тир. Сабираннефес къачун къанихди, рикIин кIвалах къатиди жезва. Кье-кьемар агъурдиз 
винелди фена, ачух хьайи вилер ярарилайчикIизвай нурарив апДана. Зигьиндал хтанвай 
адан вилер га-рари чухванвай верхи таран хилерилай пДуьтхуьнна, цавунаршда лув 
гузвай дурнайрин дДиргъина а!кьуна. Адан япарабуру дуствилелди язавай манидин сесерив 
адДана. *. 

И гуьзел вилаят вуч чка хьуй? Цав хуш ранга рииди туы*I-венва»,— фикирзавай 
Сабиравай и чуьлдиз гьикI акъаа рикIел хкиж жезвачир. Адан зигьинда алаггай агьвалат 
фейи йифен чIулав перде хьиз мичIизмай. Вичиз кIвачел къарагъиз икьван кагьул вучиз ятIа 
тийижиз ам хиялрик акатна. 

«Я}ра6 зун ицитIнава жал, бес икI агъур куьз я». Анжах гила фикирда оа вуч ятIани 
юзана. Къачагъ хьиз атана квахьай чIулав йифиз отряддихъ галаз разведкадиз атайди 
фикирдиз хтайла, адаз къарагъиз кIан хьана. Авур са гъвечIи и гьере-катдик хура пис 
тIарвал гьатна, кIвачера мишекъат тIалдин ифин къекъвена. Мад Сабираз цавун къешенг 
рангар акун хъу-вунач, дурнайрин манидин ванни хъхьанач. Ам вичин ажуз гьалдикай 
ийизвай хиялри басмишна. Инлай юзаз тежедайди чи)р хьайи жегьилдин вилерал накъвар 
акьалтна. Гьич садрани ада хиялначир, чан аламаз есирвиле гьатда лагьана. Амма гила 
атана немсери вахчуртIа вучрай? Виридалайни алчах есир-вилин яшайиш башламиш жеда. 
Им аскердиз виридалайни за-лан фикир я. Сабираз вичиз къаст ийиз кIан хьана, амма па-
тав тIуб шлкIурдай затIни гвачир. ГьакI хьайила адаз, дерин-дай суза чГугунилай гъейри, 
маса кар амукьзавачир. 

КГунтIунин кьилихъ галай варарикай ацIай якIарин, кьа-кьан буйдин дишегьли хкечIна. 
Ада перт яз тарарин арайра сейрзавай. Йифди адаз кIусни ахвар хьанвачир. Инжиклуви-
лин фул гьатнавай келледа инал фейи ягъунрин ванер амаз-май. Гьар са дидедин хьиз, 
залум декьикьада адан рикIелни хва хтанвай. Йифди акьализ тахьай, дакIунвай вилерал 
нагъв алаз, кьагьур винелди акъуд тийиз, ада аста-аста камар вегьиз-ва. Низ чир хьуй адан 
хци гьина женг чIугвазватIа?! Белки, кечмиш хьана жеди? Ада мад са шумуд къадам 
къачуна, амай вири тарарикай хкатна тек экъечIнавай дуьз верхи тарак акъ-вазна, адан 
цIалцIам пунахъ агалтна. Пагь, гьикьван абур тепшигь я. Кьведни тек я, верхи таран 
пешер хъипи я, сад-кьвед кIвахьзава. Дишегьлидин кьери жезвай чГараризни рех язава. 
Ам перишан я, адалай агьурдиз нефес алахьзава. Тар-ни гарарикайни чIимел 
гьавайрикай куьлягь тир. Уьмуьрда абур вафалу ва чара тежер дустар язва. 

Инлай абуру кьведани, пуд йис идалай вилик, чпин хва ре-кье тунай. Дидеди 
Сережадин гуьгъуьниз гъил югьурнай, «Сагь-саламат яз хъша, чан бала!»—гьарайнай. 
Тарани лешерив къатиз ван ийиз тунай, мирги крчар хьиз гьарнихъди чкIанвай гужлу 
хилер вишришдин ван алаз гарал къугъурнаи. 

Дишегьли агъадай винелди вичин дустуниз тамашна. Ди-4 швгьлидин винизнавай 
кьве гъил хьиз, хкаж хьанвай кьве |дсГукI алай таран алагуьзли буй-бухахди ам 
гьейранарна. Гуя *•&. кук!вари-гъилери адаз давай    физвай    дурнайрин    цIиргъер 
къалурзава. Вични твах лугьузвайда хьиз, цавун аршдиз хкаж ясез дурнайриз ялварзава. 
Дишегьлидиз зкуънин ярар, манидин ван кьилеллаз лув гузвай дурнайрин жерге акуна. 
Чинал алукьай къайи марфадин стIалрини ам михьиз уяхарнай. Адаз гила дурнайрин 
сесерни хьана. Амма дишегьли мадни гьамлу хьана. Дурнайри жуьз мани язаватIа?.. Ам 
кьил агъузна, чар-тух векь экъечIнавай ламу чилиз килигиз къекъвена. Са легь-зеда ам 
къах хьана — кьуд пата рагъул парталар алайбур яр-гьи хьанва. Дишегьлидиз абуру вич 
вилив хуьзвайди хьиз тир. Ярх хьанвайбурун къазадин гьисс амай хъипи чинарни адаз 
тамашзава. Адак кичI акатна. Немсерин мейитар... Дишегьлидиз катиз кIан хьана. 
Къурхулувилелди ина-ана къекъвезвай вилери ам декьикьада акъвазарна. Душмандин 
мейитрин къан-шарда, гьарнал сад, патав пеле гъетер авай бармакарни гваз, алахьай къацу 
фуфайкаяр алай аскерар къатканвай. 



Ивиди ричанвай цифери кьунвай цавар дурнайрин ишелдик шезва, гарни дертлу я. Ада 
кьеженвай пешер гьавалу яз алчу-дариз, тъиз аскеррал къат-къат вегьизва. Мейитрин 
кьилерал хкаж хьанвай тарарин чуплах хилери сирлу ванер ийиз, эхир-заманзава. Абурукай 
сада заландиз нефес къачуз, дериндай суза чIугвазвай. 

Са легьзвIда дишегьлидиз гьарагъиз кIан хьана. Амма алай чкадилай чIарни юзаз хьанач, 
кIвачин кьилел къванциз элкъ-вена, налугьуди, рикI лахърахъна акъвазна, Ахпа, са геренди-
лай, фикирдиз вич духтур тирди ва мейитрихъай кичIе тушир-ди хтана, адан серсервални 
алатна. Явашдиз са шумуд кам къачуна, ам Сабираз мукьва хьана. Сифте ада жегьиддин кье-
женвай мег винизна, ахпа вилерин къебекьар акъажна вилериз дикъетдадди килигна, 
фуфайкадин хуруярни ачухна. Фуфай-кадик къайдасуздаказ алчуднавай, ивидай ктад 
хьанвай жу-найрик таза хирер чимизмай. Аскердал залан хирер алайди кьатIай ада кьуд-
вад камунин мензилда экIя хьанвайдан па-тавни тади авуна. И аскердиз, налугьуди, чил 
къужахиз кIан-завай, ам кIвачер гадарна, гъилерни ачухна къатканвай. Адан чинни чартухда 
гьатнавай. Дишегьлиди адан чин пад винелди элкъуърна. Жегьилдин пIузарра ивидин 
стIалар алай къацу векьин цIирер амай. Ам фадлай къанвайди чир хьайи духтур-ди 
Горбаткован патавни зверна. Амни, Кононков хьиз, оадрани хкат тийидай ахвариз фенвай. 
Гила дишегьлиди мад Сабиран тсатав звер хъувуна. Ина-ана вил экъуьрна, кас-мас авачиз 
акуна, жегьил виниз хкажна. Сабиран беденда мад тIалдин мурз къекъвена, адай гьарай 
акъатна, вич-вичивай квахьна. Духтур-ди ам кIула кьуна ва кIвализ тади авуна. 

И дишегьли Исаева Екатерина Дмитриевна тир. 
Екатеринади Сабиран хирер чуьхвена, вичивай жедай кьван 

эрчIи кIвачяй ва къуьняй осколкаяр акъудна, мукьуфдалди хирер кутIунна. Ахпа рикIяй 
хиял фейида хьиз, пснжердай къецел са вил вегьена. КIунтIал немсерин са десте хкаж 
жез-вай. КIвалба-кIвал къекъведайди чиз, ада гьасятда Сабир лод валдиз галчIурна, винел 
пек-лек вегьена, чир тежедай гъалда ам секинарна. Ахпа подвалдин зумул жуфтна, 
винелай рухни экIяна, кIвалевай шак гъидай шейэрни вири къакъажна. Вичи-ни парталар 
хтIунна, йифиз ксудайла алукIдай перемар аламаз дакIардикай куврсарнавай пердейрикай 
немсериз килигиз акъ-вазна. Садбуру чпин мейитар кIватIзавай. Кьилел акъвазнавай чIулав 
плащ алай офицерди Кононкованни Горбаткодин мейит-рик кьуьлер къекъягъиз, са 
къвалалай муькуь къвалал элкъуь-риз, абурун жибинра жаллатIрив къекъвез тазвай. Гьич 
■са зат!ни жагъун тавур ада сеперар гана, жаллатIриз мад са вуч-тин ятIани буйругъ гана. 
Немсер гьасятда, чIижер хьиз, магь-ле тирвал чкIана. Катеринадин гьаятдизни са шумуд 
кас гьахь-на. Голерихъ къекъвезвай кицIери хьиз, звер квай куьлуь кама ралди, так фойи 
чкайрал акъваз жез, вири пипIер ахтармиш-на. Эхирни абуру Катеринадин кIвалин ракни 
гатана. Катери-надин чинин рангар дегиш хьана, ахпа ада, анжах месикай къарагъайда 
хьиз, сив кьакьурна, вилерни ахвар кIамайдан гьалда агалхьарна, къуьнерихъ пальто 
вегьена, ракIарихъди кам къачуна. Ачухай ракIариз, аяздин чIун хьиз, capxyni фа-пгисприн 
десте гьахьна. 

— О-о!  Гьихьтин дишегьли аватIа? — солдатрин гуьгьуьлалалаз атай офицерди вичин 
михьцдаказ чуру тунвай, одеколон-дин атир алахьзавай чинал ягьанатдин хъвер 
акьалдарна, гьаса легьзеда гъиле авай тумаждип    чIулав    бегьле    виняйгъузюгьурна,  
аскерриз кIвал ахтармишдай    ишара    гана.    Полдикъанлуйрин чекмейрик вакьракьарна. 

— Няниз ваз и кIунтIал кьиле фейи ягъунрикай вуч    чиз-ва? — шак алачир силис 
башламишнай офицерди. 

— ЗатIни. 
— Гьич затIни? Икьван мукьвал алаз — затIни? — амалдар-вилелди килигнай ам. 
— ЗатЬга. Зун ксанвай. Дуьз лагьайтIа, автоматрин    ванер i къвезвай.  Къарагьна   

килигиз   заз  кичIе  хьана,— Катеринади, 
ахвар кIамайда хьиз, сив кьакьунарна. 

,         — О-о! Ваз кичIе тир ман? Белки, кIвализ    атай,    гьаятра чуьнуьх хьайи кас аватIа? 
— Гьаятдиз чидач. Зун тек дишегьли я. КIвализ йифиз кас-ни ахъайдайди туш. 

Солдатри вири пипIер ахтармишна куьтягьна ва немс чIаладди офицердиз са вуч ятIани 
лагьана. Абур экъечIна хъфена. 
Вири кьуд пата секин хъхьайла, Катерина шемни гваз подвалдиз эвичIна. Шем кьацIал 
эцигна, мес, яргъан гьана Саби-раз чка хъуьтуьларна. Ахпа ам сует хьайидалай гуьгъуьниз 
яргъалди аскердин кьилихъ ацукьна. Сабиран кьелечI, дуьз, кьакьан нерин кIаникай 
хъуьхъверихъди фенвай чIулав спел-риз, гегьенш, ифин гьатуникди яр къекъифнавай 
чиниз, тIал-дик къувуннавай пIузарриз килигиз, ам фикирлу хьана. Дезге тирвал ацIанвай, 
куьрпе кIелен къвал хьиз, (бурма адан МЯРЬ-кем хуру, тIалдик гагь хкаж, гагь гьалч жезвай. 

♦Гьикьван жаван ятIа аку. И гуьзел итимдиз кIанзавайди ашкъини ислягь зегьмет тир. 
Дяве ваъ». 

ИкИбаштан, Екатеринадин рикIел вичин хва хтанвай. Шак алач, хиялри тухванвай 
дишегьлвдин чиниз хъвер чкIана. Ада, Сабиран рацIамрал аватнавай, ципицД ,кул хьиз, Iбурма 
чIулав мекек гъил кутуна, гьяркьуь пел ачухна. Эхь, адан рикIел хва хтанвай. Швалахдилай 
хтайла, адан хвани гегьенш хуру азад-диз эхЬша дивандал сует жедай. Катеринади, аста 
камаралди атана, хцин хъуькъвез темен гудай. Амма и ислягьвилин легь-зеяр лап яргьа 
амай, Дяведин кьуд лагьай йис физвай. Кьуд йисан къене велед такунвай Катерина 
дидевилин туьгьметрихъ тамарзлу тир. И къулайсуз вахтуни адан бейнида къулайсуз 
гьиссер дигмишнавай. Дарихмиш хьайи дишегьлидин вилерал накъвар акьалтна. Шеминин 



зайиф ишигъдик хъенар акатна-вай Сабиран чинай адаз хцин ухшарар атанай. 
Эхь, абур кьведни жегьилар я. Швале инсан хьунин умуд акатун Катеринадиз вири я: 

гьам шадвал, гьам къурху, са гафуналди ацIанвай къаигъударвилин уьмуьр. Ада Сабир я ги-
шила тунач, я мекьила. Вахт-вахтунда дарманар ягьиз, хирер-ни кутIунна, лазим атайла 
дагъвидин уьмуьр фашистрикайни хвена. Вичин сир ада гьатта вири кьатIудай къуншидин 
виле-ризни чирнач. 

Мишекъат кьуьд, станциядал ацахьай кIвалерин харапIаяр, чIур хьанвай рекьер, муькъвер, 
барбатIнавай карханаяр туна, къвалалай чIар фенвай кьецIи чакъал хьиз катна хъфена. Ле-
зетлу гатфари яргъалди марфаривди чилер чуьхвена. Ракъи-нин нурарик аламай тIимил-
шимил жив цЬраз башламишна. Куьчейра кнал-анал чIагъарин мукар хьиз Iбомбайрини 
тупари атIанвай чIулав фурар пайда жезвай. Дагъдал атанвай гъери хьиз, каф кьилел алаз 
цин хулери ширширдин ван къачуна ва-цIарихъди чамарна. Хъимкьери мукарзавай, 
куьчейра хкаж хьанвай тарари чпин тIурарни падна, къацу, назик мещерни къалурна. 
Сиренринни верхи тарарин мижедин атир квай кье-зил шагьвар, шад макьам хьиз, магьле-
магьледиз чикIизвай. Ракъар алукьуникди немсери чинеба скIвач-кьил авуна, са кжъуз 
станциядал гьарай-эвер туна ва тупарин хурук кваз абур 
кьулухъди катна. И агьвалатди гьар оадак шадвал кутунвай. Рекьерик фин-хтун акатна. 
Сабирни мукьвал-мукьвал Екатери-нани галаз кIунтIал сейрдиз экъечIдай. Чиле асаяр акIурна, 
Катерииади кIвализ хъша лугьудалди, ам ван-сес алачиз, яр-гъалди кисна акъваздай. Ахпа 
са хъуьчIуькай Катеринади <кьунваз, кIвачни кьецIи ийиз, кIвализ рекье гьатдай. 

Асайрин куьмекдалди куьчейриз физвайтIани, гьамишалугь яз кьецIи хьанвай кIвачи 
ара-ара беденда тIал твазвай. РикI ажуз кьадай ксарикай тушир ам. Ада гила вич тIалдин 
гъиле ваъ, тIалдин кьисмет вичин гъиле аваз кьазвай. Вирибурун хъиляй — фашистрин, 
дяведин, тIалдин хъиляй зун яшамшп хъижеда,— лугьудай ада кIваче тIал къати хьайила ва 
диван-дилай къарагъна, къекъвез башламишдай. Катеринади кIвач бизар тавун тавакъу 
ийидай. 

Дяве РагъакIидай патахъ финикди, станциядин къерехдихъ галай еке дарамат госпиталдиз 
элкъвена. Сабир, гила рикIе са къурхувални авачиз, регьятвилелди вичин тIазвай кIвач га-
дарна, лащу яргъандин юкьва жъапканва. Пагь, Сабираз исят-да гьикьван кIанзавай 
Катерина вичин патав атана. Ада гьикь-ван pmclmin.t инл ягънайтIани, атана акъатзавай Kajc 
авачир. Икибаштан, кьилин хирургди авур суьгьбетдилай гуьгъуьниз ам вич секинардай 
касдихъ къекъвезвай. Катеринадивай адаз герек тир вахтунда фикир гуз жезвайни?! Кьезил 
гьилерин чи-мивал, духтур вахан устадвал, куьмек герек тирбур тIимил яни?! Гье-е-е! 
Сабираз вичин дердинай затI аквазвайни? Месин юкьва ацукьнамай ада кIвач галачиз хъсан 
ятIа лугьуз фикир-завай... Са чекмени герек амукьдач, гьатта беденни са кIвачин-ни 
чекмедин кьезил жеда. Чандиз регьят... Зарафат ийиз ала-хъай адан рикIе амукьайди 
туькьуьлвал, агь тир. Садлагьана беденда зурзун гьатна, яхун чинал хъалхъамра гьатнавай 
ви-лери цIун цIелхемри хьиз рекIврекIна, налугьуди, ада душман-дал гьужумзава. Пелел 
аватнавай бурма мег куьрснавай гун-бучI хьиз юзана, ам ажугъдив ацДанвай. «Ваъ! За 
жуван кIвач атIуз тадач. Дяведа икьван гагьда герек атай, гила ислягь хьайила лазим 
амукьдачни?! Шарас кIвач галчIурун?! Ваъ, рада туш. 

КГвале, Сабир хьиз, гьарма вичин дердина гьатнавайбур мадни авай, Агьа пипIе 
хъуъцуьгандихъ агалтна, тек нерни сив аквазмаз, кьилни чин кутIуннавайда жунадикай 
хкатна-вай тупIаралди сада гитарадин симерихъ галукьариз, кушкуш-далди мани ягъзавай. 
Адан къуншидал къатканвайда вичин гьекь акъатнавай пел чIурна, жунайри кьунвай хурал 
гъилер кIватIна, суза чIугваз, мани ягъзавайдаз себ гузвай. 

— Вуна куьтягьдани, куьтягьдачни? За ваз акъвазара лу-гьузва! Югъ-йиф гьа са макьам 
ягъиз, им вуч хьана? 

— За куьн патал язава эхир. Куьне хьайитIани    уьмуьрдасадра кьванни рикIел хкурай 
лагьана: госпиталда авай са ке-свЙ, буьркьуь хьанвай, ажеб хъсан манияр ягъдайди тир,    
лу-гьуз. Макьамни, манини за туькIуьрайди я эхир,— нарази    язгитарадин симерив ван 
хъийиз туна. 

— Ви а «ажеб хъсан» маниди зи зегьле ракъурзава. Акъваз-ра лугьузва за ваз! Эхь, 
кIамайди исл!ягь вахтундани ви ужузмахьам, эйбежер мани рикIел хкун тир. Акъвазра! 

— Яб це, дуст, за туькIуьрай мани я.    Зи рикI    акъатзава,амай машгъулат гьа им я 
эхир. Э-е-е-х! Исятда дуьньядиз ки-лигдай кьве вил хьанайтIа,— агь чIугуна макьам 
давамар хъу-вуна. 

— Акъвазра, я залумдин хва! За вун исятда...— ада вичинкьецIил гъилерин кьуьнтер 
месе акIурна кутIунавай хуру экъис-на. Ажутъдив ацIана гьекь алахьзавай чин винизна, 
къарагъизалахъна. Амма гьасятда чинай ажугъ квахьна. Хуруда гьатайтIалдик беден буш 
хьана месел ават хъувуна. 

Гитара гвайди секин хьана, амма вини пипIяй сад кIвачел акьалтна. Ада костылрин 
куьмекдалди кIвалин агъа кьилиз гьерекатна. 

— Са жизви дакIаIрдай кьванни килигин.    РикI дарих я,—ам костылрив ван ийиз таз 
фена дакIардихъ акъвазна. 

— Пагь, тIебиат гуьзел я. Михьи гьава... рагъ чими я,— ала-ва хъувуна. Рушан 
хъуьчIуькай кьуна къекъуьн я заз кIанзавайди ихьтин гуьзел юкъуз. 

— Герек я вун виридаз. 



— Герек я! ГьикI герек я хьи?!    Гуьзлемишзава    зун,— эл-къуьн тавуна, жаваб ганай 
ада. Гила Сабиран фикир са кIвачквайда вичелди желбнай.    ДакIардал     акъвазнавайди    
деринухьт аладарна, костылар гьалчиз са кIвач акIуриз, вичин чка-дал хъфена. 

— Вуна вуч ван ийизва танкь-танкь «ъачуна! Рази яни? —гьарайна Сабиран 
къуншиди. Шикеста хьанвайди    нарази    язадаз килигна ва кисна чкадал хъфена.    
Кьисметди    къурхудатунвай хирер хьанвайбуруз, я манидин-мажьамдин,  я артуханван 
хьана кIанзавачир. Гьарма вичин фикирдал машгъул    тирабур, гъвечIи хьайитIани, ванци 
кухурзавай. Мегер кIан жеда-ни алукьай ислягьвилин легьзеда месел яргъи хьана. 
Йикъанса арадай кIвализ гъайи фронтдай хканвайди йифен юкьвараоперациядиз тухвана. 
Пакамаз ахварикай кватнавай    Сабиразам гъил галамачиз месел сует хьанваз акуна. 
ЧIарар    цаз-цазхьайи адан вилер хъалхъамра экъис хьана. 

Швализ Катерина къведалди ам чин кIаникна къаткана, чХарни юзаначир. 
 —Пакам хийирар квез,— чина хьвер авай Катерина, лацу халатдин ценер агудна, 
Сабиран патав кроватдал ацукьна. 

— ГьикI я кефияр,— гъил кьуна,— кIвач тIазмани? 
— ТIазма, Катерина, тIазма. Хирургди атIуда лугьузва. Чидач вуч ийидатIа. 
— АкI виже къведач. Кризис алукьун мумкин я, а вахтун-да къутармишуник са 

умудни «умукьдач. 
— Эхь!.. Катерина, кIвач галачиз... 

 — АкХ садрани фикир ийимир. Вири туькIуьда. Эгер кIвачгьак! сагъ 
хъижедайтIа, икьван гагьда хъсан    жедай.    Къуьн  

 ̂* згьи гьал я? 
— Къуьн хъсан хьанва, хер хьайиди чирни хъижезмач, ам-ма кIвач... Заз хуьре кIани 

руш ава... адаз кIвач галачиз акур-тIа?.. Агь... Зи фикирдизни къвезвач. 
— Я кас, жуван рикIиз тади гумир. Муьгьуьббатдиз    кIвачгала-галач тафават авач, 

эгер халис ашкъи ятIа. 
— Мегер абуруз кIвачер галайбур аквазвачни? 
— Вал вуч чуру акьалтнава? Исятда за твада, хьуйни? — их-тилат маюанихъ элкъуьрнай 

Катеринади. 

Оабира разивилелди хъверна, кьил элягъна. Катеринади тумбочкадай каф ийидай 
къапар, уьлгуьч акъудна, адан чиниз каф ягъна, устадвилелди чинлай уьлгуьч элкъуьриз 
башламиш-на. Тунвай чкадилай капаш алтадзавай дишегьлидин чиник ми-лайим хъвер 
акатна — чуруяр туни адаз лезет гузвай. Эхирни Катеринади спеларни мукIратIдал хкатIна 
куьтягьна. 

— Гила лап халис жегьил я ман,— кIевиз хъуьрена, Саби-(ран лацу чин ламу 
дасмалдал тIушунна. 

— Эй, яран диде, зи чуруяр тур ман,— агъа кьиляй гита! \лгьзавайдахг. галаз 
къалмакъал хьайида тIалйбна# Дишегьлидсадан патав гьерекатна. 

— Пагь, ви гъилер гьикьван чими, хъуьтуьл я. Вири уьмуьр-да гьа ихьтин гъилерин 
туьмерин лезетдик ацукьиз хьанайтIа,зун бахтлу инсан тир. 

— РикI дар кьамир, вазни жеда гьа ихьтин гъилер. 
— Вун, лагьайтIа, пис аквазвач. За, лагьайтIа, гьамишандажуван яран диде кьуьзуьди 

я лагьана фикирзавай. Руш аванизаз? 
— Авай. 
— Бес гьикI хьана? 
— Щукьуд йиса гьатнавайди тир. Бомбадик акатна. 
— Гьайиф. Эгер ам яшамиш хъжезмайтIа,    са фикирни та-зуна вахчудай. Агь, Гитлер, 

вун зи гъиле гьатнайтIа... 
— За вав эвленмшп жез тада исятда, залумдин хва.    Вунадишегьли секиндиз тур! 

Лал хьана ацукь. Вири ваз герек я,- хъилелди гьарайнай Сабира вич къатканвай 
чкадилай, Катери-надин рикIиз ихьтин суьгыбетри тIарзавайди чиз. 
КIвале секинвал гьатна. Амма и кисун яргьалди фенач, зур-зун квай сес акъатна: 
— Ви тIвар вуж я? 
— Матвей. 
— Эй, Матвей, Матвей! 
Гадади вичин чуру твазвай адал вилер хкажна, дишегьли-дин къиб акатнавай 

хъуькъверилай селлер физвай. Катерина-ди и кардикай хабар авачирда хьиз, чуру тун 
давамарна. Аскер вич вичивай квахьна, ахпа багъишламишун тIалабна. 

— Куь вуч тахсир ава? — Катерина сес алачиз    ишезвай...Шак алач, адан рикIел гьава 
хьиз кьезил, уьмуьрдал шад Шура хтанвай. РикIяй ада «Шурочка, Шура! Ахварай    ават,    
зируш» —лугьуз экуьнахъ хьиз эвернай. 

Кфадин къапар, уьлгуьч чуьхвена, къачур чкадал эхциг хъувуна. Гваз атай сумка 
чилелай хкажна. 

— За ваз къатух гъанай, Сабир,— банка сумкадай акъуднатум)бочкадал эцигна. Ахпа оа 
шумуд    ични    СаIбирав    вугана»кIвале авайбурузни пайна. 

— Куьне багъшпламиша, зи вахт куьтягь хьана, кIвалахалхъфин,— ам кIваляй 
экъечIна. Катерина хъфейдалай гуьгъуь-низ атай хирургди Сабиран гуьгьуьлра мадни    
эцяна.    Духтурхъфе-на пара вахт фенвайтIани, чиниз са кIусни дегишвал   та-танвай ам, 



сифте хьиз, спелдин тах жакьвазмаз месин   кьилеащукьнамай. 
«Яшайиш, яшайиш. КIвач атIана кIанда. Маса чара амач. Кризис, кризис»,— лугьуз ада 

вичин зегьле ракъурай духтур-дин гафар тикрарзавай. Яраб Зарифат гьина аватIа? Ам квел 
машгъул ятIа? Белки, квар къуьне аваз булахдал физватIа, я тахьайтIа ратIрал юг гатазватIа. 
Низ чир хьуй. Шумуд йис я хуьруькай, кIваликай, кIанидакай са хабар авачиз. Амма, азиз-ди, 
вун иоятда зи патав хьанайтIа, за вавай анжах са гаф хабар кьадай. Ви разивал.Агь,инсан, 
инсан. Вири шартIарихъ вук вуч вердиш жеда. Ангье, вини кроватдал алайди, кIвач атIана 
къекъвезва вичиз... налугьуди, дидеди костылар гваз хайидия. Амма инсандиз зигьин ганва. 
Ам са вахтундани, садавайни фейи уьмуьрдихъай чара ийиз жедач. Инсандихъ авай вирида-
лайни багьади, вафалу тирди зигьин я. Зарифат зи рикIяй ни акъудрай, ни чара авурай? 
Садани. Вири ибур, шумуд йис я рикIе хуьз, зи фикирдин аманатар, ядигарар. Hpai6 
Зарифатан рикI«л зун алама жал? 

Klapac кIвач галчIуриз хуьруьз гьикI хъфин? Шанидак умуд кутуна... легьзеда умудар 
вири кьатI хьайитIа вучда?! Xapanla хьайи рикI, вавни дердер-гъамар агакьда    кьван,    Ви 
нефс вуч я? Сайиран и фикирар са гьихьтин ятIани гьисслуви-ли кьатIна, рикIе къурху 
гьатна. Швализ хирург ва мад са шу-муд духтур гьахьна. Абур акур ам, сифте лекь акур 
нуькI хьиз, игьтиятлу хьана, ахпа, гъуьрч язавай ничхир хьиз, месел ацукьна. 

— ГьикI хьана, кьегьал, гьазур яни вун? — хирургди, аданлацу перем алукIнавай 
юрфариз чанг яна. Сабир,    къайи    ядиличайди хьиз, хъуткьунна. Гьа оа легьзеда адаз,    
хирургдингъил кьуна, «Азиз духтур, зи язух ша. АтIумир!» —лугьуз ми-нетна шез 
«Iанзавай. Амма духтурдин къиб ацалтнавай    гьяр*кьуь кIалубрин биришри кьунвай чин 
акур адан хиялар, нуь-кIерин луж хьиз, чкIана. «Я Аллагь, гьихьтин эйбежер суфатятIа 
аку,— Сабираз вучиз ятIани кIусни ранг кумачир,    галатхьанвай духтурдин чин 
мумадикай раснавайди хьиз акунай.—И мумадин суфат аку, мумадин хъвер... Вав за кIвач 
атIуз та-да?» —рикIяй гьелягь кьуна. 

— Вуна фикирар ийимир, вши йис яшамиш хъижеда.    Ая-лар, кIвал-ютъ жеда,— 
руьгь кутаз алахънавай духтурди кьилелай лацу бапIах хтIунна, гьяркьуь пелелай винелди 
япарихъкьван фенвай кьашкьайрилай гъил аладарна. Им ада гьар опе-рациядиз кас 
хкягъайла зичизни хабар авачиз ийизвай са гье-рекат тир. Патав гвай юлдашар и 
гьервкатдив акьван    таништир хьи, гьар кьилелай гъил аладарайла ам    килигзавай    
касоперация авун чарасуз тирди гьасятда гъавурда гьатдай. ГьакIхьайила, абуру, гьамиша 
хьиз, гилани духтурди лугьудай «на-чагъди  операциядиз гъазура»   гафар  гуьзлемишзавай.     
Мадниада операIция куьтягьайдалай кьулухъ операционныйдай экъечГ-дайлани кьилелай 
(гъил аладар хъийида. И вахтунда адан кIва-лахдин юлдашар    операция    авунвайди    сагъ    
хъижедайдахъинанмиш жедай. 

— Азарлуди операциядиз гьазура,— хирург вичин    юлдаш-рихъ элкъвена. Духтурдин и 
гафари ам цIу хьиз    кана,    vlapалачир кьил акур Сабирак мадни хъел акатна. Дамарар 
тIарамхьана, къайи гьекь акъатна. 

— Ваъ, заз кIан туш! — гьарайна гъутаралди мес гатагаа. 
— КутIуна гъилер-кIвачер!  Операциядин    столдал    вегь!—Аялрихъ галаз хьиз 

къугъунар ина авайди туш! — зур лана хирургди. 
— Аял лугьузвани вуна!? За ваз чирда! — ам сагъди    хьизхъуткьунна кIвачел акьалтна. 

Садлагьана месикай простын ал-чударнавай костыл хкудяа ва ам вири къуватдалди 
духтурдинкукIвалай вегьена.  Костыл кьилихъ    галукьнамазди    Сабиранвилериз цIун 
мурцар чкIана, адаз духтурдин    кьил    бомбадинж|увреда хъиткьинайди хьиз хьана. 
Беденда зегьемвал    гьатайада:   «Коненков!  Ко-но-он-ков!»—лагьана  суза    чГугуна    ярх 
хьана. И кIвалахди серсер авунвай духтурар чеб чпел анжах гила хтана. Сабир хкажна 
кроватдал вегьена. Хирургдитя чи-низ яд ягъна авагъарна, ахпа иви физвай кьил 
кутIунна. Са бубат ачух хьайи хирургди Сабираз килигиз башламишна. Иви-дин зирингвал, 
рикIин кIвалах ахтармшпна. 

— Егорь Исаевич, адаз чун килигда, вуна    са    тIимил    ялягъа, кьилин тIал секин 
хьурай,— духтуррикай  сад рахана. 

— Ваъ, садра за ам вучтин инсан ятIа чирин,— кIвалахдиккумаз жава)б ганай ада.— 
Духтурди эцигнавай фонондоскопдинкIаник рикIи лап усалдиз «Iвалахзавай. Адаз яб гузвай    
дух-турдиз ам язухни атанай. 

— Вири гила  куьтягь хьана,— хирургди кутIуннавай    кьи-лелай гъил аладарна ва 
тIарвал гьисуникди чин чIурна. И се-ферда адан юлдашар и гьерекатдин гъавурда    
акьунач.— Операция куьтягь хьанани, тахьайтIа — башламиш. 

— Вучда? — хабар кьуна духтуррикай сада. 
— Вучда? ЗатIни. Чи куьмек адаз герек амач. Кризис алукь-нава. Вичин гъилералди 

вичиз къастна. Белки... Рекьин тийин*—духтурди амайбурни вири умудлу авуна, ахпа 
алава хъуву-на: — Ам вич вичелай фенва, и гьал гьикьван яргъалди фейи-тIани, азарлудаз 
килигиз ая, гьамиша патав гваз хьуй.    Мум-кин я, азар сагъвилихъ элкъвен... Ихьтин 
кIвалах хьунни мум-кин туш... Бажагьат?! — ам умудлувили ажуз авунвай 
вилерайкIвалахдин юлдашриз килигна. «Антонован цIай» азарди гилаСабир умуд 
кумачирбурун жергеда тунвай. Эхь! Вахтунин хуравуж акъвазрай? Вичин суьгьуьрдин 
гъилел инсанрин    кьисме-тар кьунвай ада бязи чан алайбур кьейибурун жергейра    
тваз,мейитрал чан хкизвай. Вахт дяве хьиз инсафсузни, ислягьвалхьиз регьимлуни тир. 
Бес дяве? Эгер вахтунин и iuaprlap    сакъайдада твадай кас хьанайтIа, кьадар-кьисметар 



фадамаз чиржедай. Мегер дяведивай и къайдасузвал кьиле тухуз жедайни?ТIебиатди 
байгьуш ганвай инсанри яшайишдин сирерай    кьилгьик! акъудрай? 

IV 

Катерина вич къатканвай дивандилай пуд лагьай йифиз къарагъна. Вири и вахт винел са 
шумуд яргъан вегьена диван-дал къаткана акъуднай. Бейнида ахьтин агъурвал гьатнавай 
хьи, гьатта я гъил, я кIвач юзуриз, гьич вилни ахъагьиз кIа-мачир. Шехьна ифин гьатнавай 
кьил лап къванциз элкъвенвай. Сабирахъ галаз фейи вахтарин туькьуьлни шад легьзейри абур 
акьван мукьва авунвай хьи, гьатта хвани диде хьиз тир. Сует  
хьанвай дишегьлидиз и алатай йифериз вич ахварал фенатIа чизвачир, Адан зигьин са 
точкадиз элкъвена келледин буш пи-nlepa са стIал живе хьиз къекъвезвай. Гьавиляй адаз 
вич и гьалда аваз къаткана шумуд лагьай йиф ятIа чизвачир. Анжах гила ада кIвале 
мекьизвайди, мичIизвайди гьиссна. Винелай яргъан алудна, къанвай чилик ифей кIвачер хкIур 
ам михьиз ахварикай кватна, бедендиз са кьадар регьят хьана... Дишегь-лиди кIвале экв 
куькIуьрна, кIвале цIай хъувуна, хуърек чим-на, фу-затI тIуьна. Гуьгьуьлар бегьем ачух хьайи 
Екатеринади цлан сят акъвазнавайди кьатIана. «Яраб Сабираз вуч хьана-тIа? Кучудна жал. 
Сур алай чка кьванни чирна кIанда»,— и фикирри адан рикIик тади кутуна. Ам кIвач-кьил 
авуна кIва-лахал рекье гьатна. Больницада Сабирад чан аламайди чир хьайи ада ам авай 
палатадиз зверна. РикIин ачухай дишегьли цагь атIана амукьна. Вичин вилерихъ агъун 
тавуна ада кьил са шумудра галтадна, ахпа и аламатдиз дикъетдив килигиз къах хьана. 
Чин, кьил кутIуннавай гитарадал къугъвазвай же-гьил гьужумдиз физвайди хьиз, чилелай 
жунаяр алчуднпиай ху>р галчIуриз Сабиран патав атана. Ахла дагъвидин юзун ква-чиз 
алкIанвай кьил жагъурна, жунадикай хкатнавай тунIарин кIвенкIвер астадаказ 
туьмерзавайди хьиз чина экъуьрзавпй. Ангье адан жансуз тупIарин кIвенкIвер чими пIузарик 
хкIуна, ам акъваз хьана. Вичин юкь мукъаятдиз хкажна Сабиран кро-ватдал вегьена метIерал 
акъвазна. Tynlap жизви юзурна nly-зарик хъиткьер кутуна, мувкуь гъиле авай чIулав 
ципицIрии кул сивел хкажна эхиримжи къуватдалди чуькьвонп Ада и жу> наяр алчуднавай 
гъиликай миже кIвахьзавай. Сиймрш иIув». рар юзана. Ада ВИЧИН кьеж акатнавай пIузарар фи-i I 
м nii.t баш-ламишна. Катеринадиз акI хьанай хьи, ада эхиримжи шш сирф тийиз ам вичин 
гъиликай Сабирав хъваз тазва. Сабирани римжи къуватдалди пIузарар юзурзава, ам 
дадмишзава. дани ажалдихъ галаз женг тухузвай. Катеринадивай шол хьанач. Акьалтнавай 
накъвари, зулун пешиниз хьиз къиб вай адан хъуькъвер чуьхвена. Дишегьлиди аскеррин 
иатш зверна. Жегьилдиз кас атайди чир хьанай. МетIерал at на, гъилер хкажна кьилелай 
винихъди кьуна, ахпа наз кьеженвай дишегьлидин хъуькъверал алтадна, тупIарин кIвералди 
накъвар михьна. 

— Шемир. Вучиз шеда? За гьакIа... Вирида, духтурар авачирла, гьакI ийизвайди я. 
Гила нубат зиди я. Вун — Катерина секинарзавай ада. 

Катеринади вичин нубатда аскердиз чкадал хъфиа  куьмвк гана. 
Залан хирер хьанвайбуру са мус ятIани яшамиш хьуииа, я тахьайтIа чан гуниз лайихлу 

кар авун патал къе ажалдих*ъ re 
лаз женг чIугвазвай уьмуьрдинни кьиникьин къимет тийижиз тушир. 

Иатеринадинни агьур декьикьа алатна. Ам гила Сабираз тамашзавай. Бирдан Сабиран 
пIузарар яваш-яваш юзаиа, ви-лерин кьекьемрик жизви фер акатна. Икьван гагьда сует 
тир хуру аквазчаясваз хкаж хьана, ада къанихвилелди жигерар гьа-за,див ацIурна. Жегьилди 
вилер ахъайна... 

Сабиран фикирар беденда агьур гел туна хкатна фейи хьел хьиз квахьна. Ада вичин 
плащ бегьем кьеженвайди, кьилел алай шляпадикай яд кIвахьзавайди IкьатIана. Беденда 
къайи зуз гьатнавай ам эхирни кIвачел аскьалтна. Ахпа мад сеферда нянин ярарилай вил 
аладар хъувуна, кьецIи кIвач аста-аста чиле акIуриз, са над ягъиз-ягъиз варариз гьахьна, 
чуплах та-рар, кьуранвай щуькверин хунчаяр авай гьаят кьве патаз пай-завай, куьлуь къван 
тунвай рекьяй винелди фена, гурариз хкаж хьана. Пенжерда шуьшедив вичин биришар куьрс 
хьанвай чин игисна Катерина акъвазнавай. Адан кьецIил исъуьнерал ават-иавай рехи чIарар 
марфадин стIалар цIуьтхуьнзавай шуьшедай кьеженвайбур хьиз аквазвай, гуя и къари анжах 
гьамамдай хтанвайди я. 

— ГьикI хьана, Катя хала, вун къарагъ куьзна? Баз мекьи.жеда гьа,— кIвализ гьахьай 
Сабира кроватдин кьилелай    яцIусун шал къачуна, кьелечI са перем алай Катеринадин 
къуьне-рихъ вегьена. 

— Мекьи хьунин кIвалах авач, чан хва.    КIвале хъсан чими я. Пичинин ван 
аквазвани? ДатIана гьа гьакI    рахазвайдия. Дурнаяр акунани ваз? Гьабурун ванер 
хьайила къарагъай-ди я зун, килигиз кIан хьанай. РикI ферикъат я, тIални секияхьана, 
кефияр ачух хьайи хьиз я заз. 

— Гила вун хъеан жеда, Катя хала, духтурдини гьакI    лу-гьузвай. 



— Я кас, чан хва, гила закай сагъ хьана вучда? Пара кьуь-зуь хьанва эхир. Жувакай 
касни инжиклу тавуртIа    хъеан я.Амма са кIвалах ава... Эгер хва кучуднавай чка чир   
хьанай-тIа, анал са кьил чIугвадай. Ахпа кьенайтIани, захъ ваъ ава-чир. Са гьина ятIани 
хьана кIанда эхир адан сур. Мад масакIалседач эхир, Сабира кьуьзуь дишегьлидин рехи, 
жими хьанвайчГарарилай гъил аладарна. Яраб гьикьван дердер акуна    куьнрехи хьанатIа? 
Шумуд йис я, Сабирни кьуьзуь иноандин и тIа-лабун кьилиз акъудиз кIанз алахъна. Чарар 
ракъур тавур чкахьанач. Умудлу са жаваб санайни жагъанач. Къатшдин    дердиникай 
хабар авай адаз ам секинардай са гафни гьнтнмч М«ш-ни гьа ихьтин декьикьада къван хьана 
кIалханда ак!ида. Мв' гер адаз чизвайни са зур сятинин къене вири икьван дегиш жедайди?.. 
Месел алкIанвай къари тир кьван. Ажалдиз эвериз сузадик квайди тир. Ингье къарагъна 
кIвачин хьанва. Дурнай-рин ван атана лугьуз, бес абуруз килигна кIан тушни?! Ала-матдин 
инсан я, ажайюб чилин. Ихьтин руъгь ни ганатIа? Къу-ват гьинай атанатIа? Ажалдик квай 
декьикьадани са мус ятIа-ни дяведиз фейи хцин дердида гьатнавай... Гаф жагъун тавур 
Сабира эхирни вичел алай кьеженвай плащ, шляпа хтIуна хку-ник акална. Са ни ятIани рак 
гатана. 

— СаIбир, рак гатазва, чан хва. 
— Чидач, исятда вуж ятIа килигда»— Сабира кам    кягъна»Рак ахъайнамазди алукIна 

кIватI хьиз    хьанвай    дишегьлидихабар кьуна: 
— Катерина кIвале авани? Тел атанва. Инал къул чIугу,—ОаIбирав къул чIугваз туна тел 

вахкана. Ам кIелиз-кIелиз кIва-лиз гьахьай адан гуьгьуьлар ачух хьана. Катеринадин    
патавзверна. 

— Гьан, ана вуж ава? — хабар кьунай къариди. 
— Катерина хала, тел атанва. Ви хва Сережадин сур    я\л-гьанва. 
— Вуна эарафат ийимир. 
— Зарафат вучтинди я? За якъин лугьузва. Ингье тел. Мажува кIела,— Катеринади 

умудсузвилин зурзун квай гъиле чиркьуна. 
Гьар са гаф кIелдайла адан нефес къалин жезвай. Щранвай вилера къати нурар 

къекъвена. Ам, кьил хкажна, пен-яоердай яргъаз тамашна. Ам шезвай. Сабиравай и кисун 
чIу-риз хьанач. Низ чир хьуй кьуъзуь инсандин фикирар гьиниз фенватIа. Адан рикI 
гьихьтин эрзиман хиялрив ацIанватIа? Къуй текдиз амукьрай. Сабир вични фикиррик 
акатнавай. «ГьикI хьайи кIвалах я. Лап патав, лап патав гвай эхир. Икьван гагьда чир 
тежен,— ада кьил галтадзавай. Мад дуьньяда тежер кIвалах авач». Тел Сабиран уьмуърдин 
юлдаш Зарифата-лай хтанвайди тир. Ада Сабира дяведиз фейи Сережадин кьис-мет чирун 
патахъай кхьенвай чарчиз хтанвай жавабдикай хабар ганвай. Сережадин сур Дагъустанда 
солдатрин сурарин паркуна авайдакай лагьанай. Эхь, Сережадин сур Дагъустанда авай. Дяве 
Кавказдин дагълара физвай. Фашистри Бакудин нафтIадин мяденрихъ гьерекатзавай. 
Дагълара фейи къати дя-веда Сережадал пара залан хирер хьанай. Махачкъаладиз гос-
питалдиз хкай ада чан гана. 

Кисун Катеринади чIурна. Вичин гъамлу хъвер алай, ранг кумачир пIузарар юзурна, ада 
эхирни лагьанай: 

— Чухсагьул, чан хва. Ви юлдашдизни чухсагьул. Гила зитIал михьиз квахьна. Цуз са 
истиканар, чаяр хъван чна. Пакачун ви дагълариз рекье гьатда. Хьуйни? 

— Эхь, сурал фена кIанда. 
— Заз чизвай, гьикI хьайитIани жагъидайди. Дяведа    акь-ван инсанар аваз, мегер 

садаз кьванни тийижиз жеч эхир. Гена жагъана. 
Сабира истиканра чайдандай чай цана, вилик пГинийрин мураба эцигна. Кьведни чаяр 

хъваз хуш суьгьбетрик экечIна. 

Сурарин бахча... Ина пешер кIвадарзавай тарарин юкьва уруорин хашарни дагъвийрин 
къванер жерге-жерге хкаж хьан-ва. АIбурукай къакъатна, цIарцIе тунвай солдатар хьиз лацу 
аскIан къванер галай сурар экIя хьанва. Ина дяведа чанар гайи игитар фадлай гьамишалугъ 
тир ахвариз фенва. Амма а сура-рикай инсанрин камар кими жезвач. И сугъул тир дяведин 
бар-батIвилерикай шагьидвалзавай къванер, жергейрин садвал да-им хуьз, инсанрин 
къуллугъда гилани акъвазнава. Яшамиш жезвайбуру, яшамиш жедайбуру и лайихлу 
къванерин вилик буржи кьилиз акъудиз ясдин декьикьа тухуда. 

И жергейрин юкьва са сурун патав пуд кас акъвазнава. МетIерал ацукьнавай кьуьзуь 
алкIай къари, къуватсузвилелди кIул экъисна зайиф беден сурал алгъурна сес акъуд тавуна 
шезвай. Кьилихъ акъвазнавай итимди кьилел алай шляпа кьу-лухъ кьуна, вичин уьмуърдин 
юлдашдихъ галаз санал кисунал-ди яс тухузвай. Ибур Катерина, Сабир ва Зарифат тир. 
Сабиран рикIел дяведин юлдашар, са мус ятIани госпиталда буьркьуь-да ягъзавай манидин 
сес, гафар хтана. А вахтунда яб гун тавур манидин гафари, пала адан чIарарни кваз цаз-цаз 
авуна, Адан вилерикай симерихъ са гужуналди галукьарзавай, жунайрикай хкатнавай 
тупIарин кIвенкIвер карагна. Агь, Геннадий, Геннадий... Эгер Сабираз вуна ципинХрин 
мижедалди вич тухарайди чир хьанайтIа... Ви дяведин гелер аламай эйбежер чинал кьве 
вил гъетер хьиз вири кьатIуз кузвайди акунайтIа?.. 

Сабираз кьилел алай гуьлуьшан цав вичин фикиррив адДан-вай хьиз тир. 
Бирдан адан хиялар вири чкIана. Цавуз дурнайрин цIир-гъер пайда хьанвай. «Кьурр... 

Кьу-ур-рр. Кьуррр...» 
Сурара кисна акъвазнавайбуру, кьилер хкажна, цавун юкь  



атIанвай лацу къушарин цIиргъери, кьИбледихъди, мадни ван 
кьилеллаз чпин рехъ гьялзава. «Кьу-ур-рр! Кьу-ур-рр! Кьу-ур-рр!» 

Абур яваш-яваш гъвечIи жезва, гуя къвердавай мадни цавуз хкаж жезва. Ангье 
ахквазмач. Гьавада цIрана. Анжах Катеринани Сабир авай сурар мидаим яз инал аламай. 

«Кьуррр... Кьу-ур-рр... Кьуррр»... 
 
I979-йис. 



ВАЦРАН ЯГЪУН 

Кьве этюд 

Зи коттедж лап гьуьлуьн кьерел ала. Хурушум алукьайла, акI жеда хьи, гуя лепейрин 
кушкушри ам къвердавай сустарза-ва. Цава сифте гъетерни пайда хьайила, йикъан 
зегьемвал саки рикIелни аламукьдач, суствал ивидик какахьда, гьуьлуън лайлаирин ван 
япара аваз ахварал фида. 

Накь шегьердиз фейи, вич ина захъ галаз яшамиш жезвай юлдаш яшлу итимни хтана 
ахкъатнач. ДатIана кIвалин-йикъан дердийрин геле авай и касдин рикIик куь къала'булух 
кутуна* тIа?" Ам гыгаихъ акъатнатНа? Гьар гьикI ятIани зун къе тек ама. 

Нянин «ьезил шагьвар гумрагь я. Ахъа пеяжердай кIвализ гьахьиз, руьгь хьиз, къекъвез, 
пердейрихъ галаз къугъваз, ада ширин вишришрин ван тунва. Эквни хкадарна, зун фадлай 
ме-сик яргъи хьанва. КIвал ацIай секинвал, хъуьтуъл шагьвар, гьуьлуьн кушкушар — вири 
гила анжах тек зибур я. 

Ял язавай вахтни атана куьтягь жезва. Жувалай алакьай са кIвалахни авач. 
Башламишай гьуьлуьн кьве зтюдни, куьтягь тавуна, гьакI ама. РикIе мадни къаст ава: 
дишегьлидин сирлу къамат яратмишун. Адан вилера мергъяматлувал, така-бурлу гьисс, 
ашкъидин нурар кузваз жен. Амма ибур вири къа-лурдай рангар жагъизвач, фикир 
тайинсузвиле кьатI жезва. РикIиз са квекай ятIани аян я, амма тайинсузвили ифин къа-
чунвай илгьамдив цIай кьуна хъиткьиндай мажал вугузвач. Зун гьавалу я. Зи кар-кеспи 
акьалтIнава. Налутьуди, зун са нел ятIани кIевелай ашукь я. Гьич рангарик кягъ тавуна, пен-
жердин латал аламай кистер хьиз, сирлу гьиосерин дегьнеда зунни кьуразва. Къе гьикI 
ятIани оа жуьре зи гуьгьуьлар ачух хьаява. Ингье и теквиле дивандал, михьи простынрин 
юкьва къатканвай за жуван руьгьдин сергьятсузвал дериндай гьисс-на. Заз икI зун 
кьабулай и таза, мергьяматлу дуьнья гзаф багьа я. Зун жуван инсанвилин яшайишдин    
виридалайни    кьа-кьан кукIвал ширин ахвариз фена. 

Чидач, сятдин шумуд ятIа. Белки, йиф юкьвалай алатна-вай жеди. Зи вилери са назик 
экв са уьтери кьатIана. Акьван лацу ишигъ, акьван назик ишигъ я хьи, ам лап  рикIиз 
аватза-ва, чими мед хьиз, бедендиз кужум жезва. Налугьуди, яваш-лваш зигьин гадариз, 
суствал чиниз, вилериз гьахьзава. За ам бедендилай гьикI алатзаватIа хъсандиз кьатIузва. 
Заз акI я хьи, гуя зал сифте яз чан акьалтзава, жуван бедендин нукьтIа-яр гьикI уях 
жезватIа кьатIузва, абурун лап куьлуь гьерекат-рал зун мягьтел яз ама. Белки, им ахвар 
ятIа? Белки, карагнар я жеди. Ваъ, за гьакъикъат гьиссзава. Ангье коттедждин па-тавай 
«Жигулини» фена. Заз адан ванни хьана. Амма вилер сакIани ахъа жезвач, гуя ахвар 
цIурурна щанвай кьуркьушум я — вири вичин заланвилелди къебекьар пузмишиз, абур 
куз-ва. Легьзеда ишигъ квахьна. Мелгьем хьиз, зи бедендик кужум жез, зал чан хкай ишигъ 
хкахьна. Вилера чГулаввал гьатна, Зун, рикIин дам атIайди хьиз, месин юкьвал къван 
хьана амужьна. 

...КIвачерин ван... КьецIил кIвачерин ван. Атир... Зал-ди атирдин лепе атана. 
КьелечГ, назик перемдин вишришар. Заз акI я хьи, атир алахьиз, и кIвализ 
къизилгуьлдин цуьк гьахьна. Зи бедендиз хуш юргъунвал хъичирна, вичин тазави-лив, 
кьезил нефесдив, михьи кушкушдив кIвал ацIурна хъфе-на, катна. 

Налугьуди, рикIиз са гьихьтин ятIани цIийи фикир къуп-миш хыана, зи рикI 
хъуткьунна. Вилер ахъа хьана. Къурхулу-вал гьиосай вагьши хьиз, зун кIвачел акьалтна. 
Катзавай къа-чагъдин гелез чамарзавайда хьиз, за пенжердихъди зверна... Пенжердихъ дерин 
йиф галай... Йиф ва сирень... Атирди па-хъа-пахъ зи чин яна, гуя сиренди зи инжитмишвал 
алудиз зи къаншардиз звернай. Йифен перде къазунна хкечIайди хьиз, ам садлагьана 
пенжердихъ пайда хьанай. 

Сиренни йиф... Гьуьл, чIулав паласа хьиз, кьиляй-кьилди экIя хьанва, КъунпIИ 
коттеджрин пенжерарни чIулав я. Кьуд пад мичIи я. Буш я. Цуьквери кьунвай сирендин 
аокIан кулар» руллал а.лай булушкадин ценер хьиз, шагьвардал зурзазва.  

Яраб заз и ишигъ ахварай акунайтIа? Зун инжитмиш куь авунайтIа? ТахьайтIа и ахъа 
пенжердай кIвализ атана хъфей юас-мас аватIа? ЭКуваз жув йифиз са нихъ ятIани 
кушкушдал-ди рахай хьизни я. Са кас галукьай хьиз, сирендин хилерни юзазма эхир. 
Кенефдин кьил квахьнава зи. РикIел затIни хквезвач. 

Вилер мичIивилихъ галаз вердиш хьанани, тахьайтIа йифен дегьнедай   яваш-яваш экв 
кватзавани,— чидач,— сирень къвердавай хъсандиз аквазва. Ангье ам, дуьгуьр гадарна 
акъвазна-вай свае хьиз, пенжердихъ гала. Адан кьулухъ галай къарал-туяр яваш-яваш 
цуькверин гунбучIриз, бурма кул-кусриз туь-ретмиш жезва. Аллеядин шикил къвердавай 
ачух жезва. 

...Варз. Туракь варз... ЭкъечIна. Гьуьлуь хъипи нураривди рекIв-рекIвзава. Гьуьлуьн 
кьерни йифен чIулаввиликай чара хъхьана. Вири заз аквазваи кьван шейэри кьуд пата заз 
ахьтин таъсир авунай хьи, гьатта зи рикI тух тежедай къахмишвилив ацIурна. 

За акI гьисезава хьи, гуя ам — зи багьади, зи азизди лап латав гва. Гуя ам цДрана, 
йифен кушкушризни атирриз элкъ-вена, и вилаят дишегьлувилин паквиле батмишарна, зун 



къу-ггармишнава. Пагь, адан йифен кьелечI перемдин вишришарни кваз заз гьикьван ширин 
я. За и кар анжах кьатIана. Яваш ле-пейрин секин сесинини кул^кусрин пешерин куьлуь 
ванерини кваз зи рикIел абур хкизва. Шузарар багьадан нефеоди кузвай-ла, заз адан яргъи 
чIарар юрфара ихтибарвилел ацукьнавай йиф хьиз я, чинни — варз. Заз дуьнья сад 
жеда: чилни, цав-ни. 

Низ чида, белки, зи коттедждиз варз атана жеди? Белки, вацра ана сирнавнайтIа?! 
Варз мадни цавуз хкаж хьанва. МичIивилик чуьнуьх хьан-вай чIулав циферин 

къаралтуярни са патахъай пайда жез баш-ламишна. Къерехдикай са жизви къиб акатнавай 
абур къвердавай цавун юкьваз мукьва жезва. Цавун акунар дегиш жезва, адак, чIулав ранг 
хьиз, яваш-яваш мичГивал кужум жезва. Гьуьлел къугъвазвай вацран ишигъ зайиф жезва. 

...Аламатдин йиф ва секинвал... Аламатдин секинвал. Лал кыга. Вири и гуьзелвилер, 
гьиссерин дуьзгуьнвал. Йифни# Варз-ни. И чIулав циферин кIватIаларни кваз, лал кьена, зи ва 
зи багьадан 'кисуна гьахьда. Зи багьади зи патав гвайла. Чун кис-навайла. Ихьтин декьикьада 
рахун гьикI авурай? Гуьзел де-кьикьа чаз багьа^я. Кисун къанун я. Кисуниз вири чизва. Ам 
Аллагь я. Адаз вири муьтIуьгъ я: зунни, амни, йифни и дуь-лвя. Къуй лал кьирай. 

...Аламатдин йиф ва секинвал... 
Бирдан зун, тфенгдин ванци хьиз, акъатай гьарайди къар-сурна. 
— Саяд! 
Гуя эверайдан ван, турбаза юкьва тунвай тепейрилай гадар хьана, фена, лапIаш хьиз, 

вацран назик хъуъкъве акьуна. Вацран кишпирдин чин, туракь хьана, мичIи жезва. Вацраз 
гуж гана. Зи гуьзел дуьнья денбеден чкIана... 



п 

Аламатдин йиф ва секинвал... Зи гуьзел дуьнья чкIана... 
Саяд! Зи рикI алай тIвар, играми тIвар я. И вахтунда икь-ван геж и тIвар кьуна 

эвердайди анжах тек са зун я. Им зи тафаватлувал я. Анжах за лап яваш сесиналди эверда. 
Жава& яз йифен кушкушдин ван къведа: «Зун ина ава, патав гва.  Зун тек я». Эхь, зун 
хьиз, Саядни тек я. Ваъ, чун ялгьуз туш. Ялгъузвал теквал туш. Ялгъузвал дарихвал я. Ам 
мидаим я. Теквал — чи рикIин игьтияж. Зи ва Саядан. 

Агъзур чIаларикай завай Саядан гафар чара ийиз жеда. Абурук гъетерин рангар, вацран 
ишигъ ква. Абура йифен куш-куш ва дерин лал кьини рикIик кутазвай гъалаба, дуьньядин 
фанавилин гъисс ава. Гуя яргъи йифери тек са чун рахун па-тал кьетIен чIал теснифнай. 
Зазни Саядаз. 

Амма и чарадан гьарайди вири пузмишна. Йифен аваз акъ-ваз хьана. Заз акI тир хьи, 
налугьуди, милайимвили, мидаим-вили зи рикI гьамишалугъ яз гадарна. Зи багьа гьиссер 
завай къакъатна. 

— Саяд! 
Ващраз гуж гана, ам мадни атIугъна. 

— Саяд! 
Вацран чин чIур хьана... 
Са акьван яргъай тушиз машиндиз худ гайи ван акъатна. Бирдан лацу къаралту пайда 

хьана. Ам гьинай атанатIани заз акунач. Белки, гьуьлуьн лепейрикай хкечIна жеди. 
Ам, руьгь хьиз, сиягь хьанваз кьере къекъвезва. Ада гежзавай чка авач. Ада я 
гуьзлемишзавай затIни авач. А къаралту аста-ас-та камаралди, са къайгъуни авачиз, гьакI 
къекъвезва. Зи ко-ттедждин къаншардиз къвезва. Лацу хъен... Аквадай гьалда, ам 
дшнегьлидин хъен я. Вацран зайиф хьанвай ишигъда ам, туьхуьз мад куькIуьзвай шем 
хьиз, ара-ара йиф ацукьнавай кьере пайда жезва. Аквадай гьалда, ам гьуьляй 
экъечIнавай-ди я. За адан лацу перем алкIанвай кьецIил тан, бедендин кIа-лу(бар гьиссзава. 
Зи дамарра иви чими жезва. Къаралтудини икьван таъсир ийида лагьана за гьич фикирни 
авуначир. Амма къаралту, вичин бедендин назиквал, дуьзгуьнвал зав артух гьисс ийиз 
таз, зи коттедждиз къвердавай мукьва жезва. Заз ам махариж квай гуьзел хьиз я. Адан 
«ьезил камарин биши сесинини кваз зи рикIин кьарай атIузва. 

Зун дуъзенан инсан туш. За уьмуьрдивай садрани аламат гуьзлемишайди туш. Амма 
кьисметди къе и легьзеда заз и аламат гана. 

Къаралту зал агакьиз са цIуд камни амач. Сад... кьвед... Мад са кам... Ваъ, лацу хъен 
зал агакьнач.    Ам    дуьзгуьндиз 
кIвалахзавай «Жигулидин» сес йифек акахьзавай патахъди элкъ. вена ва аллеяда хжаж 
хьанвай сирендин кьакьан куларин ара да, хкахьай шем хьиз, вилерикай квахьна. 

— Саяд! 
Ващраз эхиримжи ягьун кьуна. Варз амач. Цавун юкьвал циферин ара да са хъипи леке 

кьалузма. 
Амма Саяда гьай лагьанач. 
«Жигулидин» рак акьалай ван. Ингье адан худни хкахьна. Циферал IалкIанвай кьалу 

лекени амукьнач. Гьуьлни йифек акахьна. Вилера чIулаввал гьатна. Дуьнья мичIи я. 
Дуьньяда лал кьенва. 

Къариба затI я и лал кьин:! гъалаба акатнавай зи кIвачерин ван, лепейрин лешреш, йифехъ 
галаз сад хьанвай, вацран идгагъ хъвана къахмишвал кьин тавур, къанихзамай гьуьл — цавун 
чIулав кIан. Зегьле тухудай мичIи вили лал кьин. Къайи, ми-шакъат лал кьин — руьгь пичIи 
хьайивилин гьисс, рикIе тIал твадай  векъи,  хъукъвай  мичIивал — дуьньядин  фанавал. 

Кьезил гар къарагъна. Пенжердихъ тIапIрапIрин ван акъат-на, сирендин пешерал кьери 
стIалри далдамар язава. Гьава атиррив ацIана. Марф къваз башламишна. 

Саяд хъфей патахъай аваз ахмиш хьана. Ам явашдиз, му-кьуфдалди йифек кужум жезва. 
Йифе маасьам къвазва. Налу-гьуди, залум аваз зулун мишекъат марф я — къвазва гьа, къваз-
ва, кьуд пад мадни чIулавариз, аста-аста зи руьгьдиз къвазва. Вири т^биатди, зулун чIулав 
марфади хьиз, зи руьгьдиз къиб язава. РикI хъипи жезва, зун даралмиш я. 

Дарих я. Дарих я. Дарих я... Зун мичIи кIвале къекъвезва. Пенжердин шуьшейрилай еке 
стIалар цIуьтхуьнэава. Ачухна-вай адан хилер йифен гьуьндуьрда, къати марфадик дерин лал 
кьена, са вуж ятIани гуьзлемишдай кьван къах хьайи зи ачух къужах хьиз, къанвай. 
Пенжердай къвезвай ламу гьавади, мар-фадин атирри зун, мелгьамди хьиз, секинарзава. 
Амма адан тгаъсирлувал тIимил я. Адавай, чIулав йифек кужум жез, зи рикIиз  авахьзавай 
аваздихъ галаз бягьс чIугваз жезвач.  

Дарих я. Дарих я. Дарих я... КIвале авай шейэри гузвай ичIи рекIв-рекIври зун мадни 
дарискъалзава. Бирдан зи вил столдал акъвазарнавай лацу хундин парчада акьуна. Зун адан 
латав акъваз хьана. МичIи кIвале назик пердедай хьиз акваз-вай адан лацувили зи фикир 
вичелди желIбзава. Низ чида, ам мус за шикил чIугун патал акъудайди тиртIа. Къенин 
йифелай кьулухъ заз асир алатай кьван вахтар фейи хьиз я. Залай са тсарни алакьнач. Ам 
гьакI ама. Зун адаз яргъалди килигзава. Заз акI я хьи, адан винел са гьихьтин ятIани хъенар, 
серинар, къаралтуяр къугъвазва. Адал йифен рангар кватзава.  

Заз дишегьлидин шикил чIугваз кIан тир, амма талукь ран- 



rap жагъаначир, фикиррин тайинвал захъ авачир. Гила и пар-чадиз килигзавай за 
фикирзава: «Йиф сирлу шей я. Ада заз вичин рангар багышгаа». За сталдин лампа 
куькIуьрна. Зи ри-кIин тIалар-квалар вири квахьна. 

ваз юргъун я. Анжах гила гьиосна, зун акI галат хьанва хьи, гуя и легьзейра зун 
инсаниятдин тарихдин рехъ фена, зи вилериз такур кьуд аламат, рикIиз тагай азаб амач. 

Зун сабурлу я. Захъ са гьихьтин ятIани тежриба хьанва. Са зурба художникди лагьанай: 
«Эгер дишегьлидиз хурар авачир-тIа, эакай художник жедачир». Зунни, аквадай гьалда, зи 
гьа-къикъатдиз мукьва хьанва. Зазни жуван гъакъикъат жагъана, акуна. Зун тIебиатдин 
вилик, и йифен вилик гьамиша буржлу я. Йиф сирлу шей я. Зав дишегьлидин, сирлувал 
гакьуна. Гьуьляй экъечIай лацу къаралтудиз закай гьич аян кьванни хьанач жеди. Амма 
ам мидаим яз зи рикIел аламукьда. Заз ам багьа я. За адаз алхишзава. 

...Саяд, зи багьади, заз, агъуз хьана, ви шемер хьтин тупIар кьуна, гъилиз темен гуз 
кIанэава... 

Аваз алахьна физва... 
Марфни къвазма... 
Ииф давам жезма... 

I986-йис. 



АБАС 

Эюв малум хьанмазни, Абас вичин къайгъуйрив эгечIна. Месикай къарагъна ам ламрахъ 
къекъвез хуьруьн кьилихъ га-лай кIунтIарал фенай. Ингье гила са сят я хейратдиз фейидан 
гуьгъуъна гьатна. Гъилер «ъулайдаказ да л у дал кьуна Абас кIунтIалай кIунтIал хкаж жезва. 
Гъиле авай залпанни къал-чахрилай куърс хьана тум хьиз галтад жез касдин дабанра 
акьазва. Юкь хейлин ганватIани, кьуьзек кIвачерал мягькемя. Дирибаш я. Мукалди хьиз кIул 
экъисна, цIайлапандин хел хьиз физва. 

Гьар вуч ятIани, Къудух лугьудай шейтIан жагъурна, кьуна кIанда. ТахьайтIа векь ягъиз 
къурухдиз гьикI фин!? Араба гвачиз векье вучда? Абас мад са тепедал ккаж дьана. Агъа 
гуьнеда цацар незвай ламариз килигиз ада инал са я л ни акъа-дарна... 

— Къудух! Къу-у-уду-у-уух! — кIевиз гьарайна ада. Ламра кьил хкажна. Адаз, кьелечI, 
вили парчадин шапка алай иеси-дин кьил акун бес хьанай — виняйгъуз гьасятда ветIна, на 
лугьуди хтулди вич хъфидайла Абасаз тур и вили шапка, адаз ажал хьиз акунай. Ам кьил 
акьурвалди катзава, амай ламарни вичихъ галаз тухузва. Де идаз зегьер кIанзавани. 
Кьуьзека рикI тIарвилелди кьил куьрсна. 

Гила рагъни вижеваз хкаж хьанва. Абасазни акI тир хьи, гуя адан хци нурар, 
жикIидин цацар хьиз далудиз сух жезва — къужади квал ктканвай, чка-чкайрилай 
Iгьекьеди кузвай экъис хьанвай агъур кIул са гуж-баладалди эхзавай. Амма акъ-вазна са 
сериндик ял ядай мажал авачир. Гьар вуч хьайитIани лам кьуна кIанзава, векьиз тади авуна 
кIанзава. «Агь, гили-кьайди!»—чувуддин малди «ъужа михьиз гьелекнава, Абам адаз <сас 
регъвезва. Гуьнуькъаради гьич яб гузмач, икьван бе§« кефвал нивай эхиз хьуй! 

Абаса мад са кIунтIал хкаж жез чалишмищвална, гьикьван лагьайтIани, кьакьан чкадилай 
кьуд пад хъсандиз аквада. Аба-саз гьич вичин чина авай биришра гьатнавай гьекь михьдай 
кьарайни авач, гьелеквал са бубат алудун патал ада дерин не-фес акъадарна ва гьякьуь 
капаш зурзаз-зурзаз шапкадин кье-лечI карщихъ акална яргьаз тамашна. Агъа тIула 
Къудуха ве-кьиз гьич тIшпни тийиз, диши ламарал элкъвез кIуф хкажна ара-ара цавариз 
вичин еке сарар экъисзава. Садра адан угъ-рашвал аку... Ягьсуздиз ихьтин амалар гьинай 
чир хьана? Къу-духан къудурвили Абасан пагь атIанай. Чара акьалтIна. Вуч-да?—кьве 
рикЬш я: эверайтIа гьикI жеда, ада мад кьил баштан авуртIа гьикIда? Ламрахъ касдин 
инанмишвал амач, къу-жадиз нфгъунни хьанвай. ЗКегьнема лагьана гъил элягьна кIвализни 
хъфиз кIан тир. Амма касдивай са карни алакьнач. И гуьлуьшан юкъуз вирида чуьллера векь 
ягъиз зегьмет чIуг-вазвайла, Абасаз кIвале кьарай къвеч эхир. Ада са пата ял аваз хьиз 
ламраз эверна: патушар я — къацу векьелай цIуьтхуьнна физва. Вичи МСЧ с« гуж-баладалди 
хуьз, ам гьекьни ацалтна къвала-къвалахъди гуьнедайгъуз эвичIзава. Гузвай азаб адаз 
Къудухавай акваз-вай. «Жанавурарни амач. Абуру и гиликьайдан дуван куьз-дач?., 
мурмурзава ада.— Са варз идалай вилик зи вини якъа-даш Беглиханан мирг хьтин дуьгве 
и тум хкатайбуру кукIвар-на. Мегер ламран дуван аквадай са вагьши кьванни амачни? 
Жанавурар яни абур? — чакъалар! ТуширтIа Къудухав икьван дамахар жедачир». 

ЧIиш чIугвазвай Абас эхирни кIунтIан кIаниз акъатна. Инал адаз сериндик акъвазна 
ял ягъизни кIанзавай. Амма па-тав гвай валай са вуч ятIани юзай ван авуна. Абас кьве вилни 
экъисна къаргъудиз ухшар а инидин валан пуназ дикъетдивди тамашна. Акур затI хьанач. 
ЯтIани инал акъвазна мад вучда, ламралай кьисас вахчунин къастунив ацIанвай къужади 
ви-ликди тади авуна. 

— Вуна ина вучзавайди я, я Абас буба? — хабарсуз сес га-лукьайла, кьил чиле туна 
физвай къужа кя хьана. Сифте адавичин кIул ганвай далу са жизви хкажна тIарамарна, ахпа 
экъисхьанвай шуьк!уь ченедин кьил вилик пайда хьайи жегьилдинхуралди тувкIуьрна 
дуьм-дуьз адан чиниз тамашна. Ракъининнурари вилер гужуналда акьалзава. Абасавай 
абур эхиз хьанач, эхирни ада пелел капаш эцигна. Амма, вилик квайдан чина  гьикьван 
вил экъуьрнайтIани,  къужадивай  жавандин  ери-бине чириз хьаначир. Умуд атIайда хьиз, 
ада садлагьана кьилагъузна, кам къачуна лагьана: 

— Къудухахъ  къекъвезвайди   я  зун,— мад   куьтIни  тавунаэлячIна физва. 
— Акъваз, Абас буба, за    исятда    ваз    куьмекда,— гададиадан рехъ атIана. Кьуьзек 

мад сеферда жегьилдин чиниз    дикъетдивди тамашна, са жуьреда хабар кьуна: 
— Вуна тади ийизвай чка ава жеди...— тийижир    касдихъихтибарвал гьикI ийин. 
— Ва-аъ,— кIевиз рахазва гада, гуя Абас япарал залан кас 

тир, адаз ван текъвез кичIезва ___ Ахьтин кар авач. Зун кIва- 
лиз хъфизвайди я. Агакьдачни кьва-ан? 

Анжах гила къужадиз жегьилдай са уьтери танишдан ух-шарар атана. 
— Яда, акъваз,— тадиз лагьана ада, гуя вичиз адакай жа-гъай таниш кьатIунар 

вилерикай квахьиз кичIезвай.— Вун вини зи мирес Эмирханан гада тушни? 
— А-а-гьан. 
— Ухшарар атанай эхир заз.    Севзихан    тушни? — Абасанчин акваз-акваз ачух хьанай. 
— А-а-гьан. 
Абасан рикIик гила михьиз гар акахьнай, гила вичин гаф :кIвачерик ават тийидайди 

хъсандиз чизвай ада викIегьвална: 
— Вуч агьан, агьан? Фена лам хкваш!    Севзихана    чамар-на... 
— Акъваз! — адан   гуьгьуьниз буйругъ гана    къужади.— Ажуван кта)б зав гице. Ма и 



залпан окува къачу. Къудух    къетерсинал элянава. ТахьайтIа ам вавай муьтIуьгъариз 
жедач,—Абаса залпан гададив вугана ктабни вичи къачуна. 

— Вун гьинай хквезвайди я, чан Йала — гьади хЬана кьуь-зек. 
— Чуьхуьнагар ийиз вацДуз фенвайди тир. Пака физикадайимтигьан ава, кIелда лагьана 

ктабни къачунай за,— вичин ви-лик залпан эчГягъиз, беден яваш-яваш    ягъуриз    
мажалдивдисуьгьбетзава Севзихана. 

— Школа куьтягьэава ман? 
— А-а-агьан. 
— Хьурай, хьурай. Зурба кьегьал хьурай. 
— Чухсагьул. 
— Кьуьзуь хьанва бу|ба, акьалтзавай жегьилар    чир    жез-тоач. Вай зи мирес 

Эмирханан ухшарар къвезва. Де хьана я кас,фена Къудух бубадин патав гваз хъша. 
— Исятда,— Севзихана кам кяна. Са декьикьани     алатначам гуьнедиз экъечIнавай 

кул-кусрин далдадик чуьнуьх хьана. 
Абас сифте инихъ-анихъ вичин патарив килигна, валарин сериндик са вижевай къван 

жагьурна, адал къулайвилелди ацукьна, яхун кIвачерни сад сада л вегьена. Лвгьзеда адан 
рикIелай вири инжиклувилиер алатна, ам Севзихана вугай ктабдиз кIевелай килигна. 
«Физика я ман и ктаб»,— и пад, а пад элкъуьриз адан жилдинал алай крушриз, стрелкайриз 
тамашна. И жуьреба-жуьре рангарин шикилрай Абасан кьил акъатнач, а|бур адаз са ажайиб 
аквазвай. ЯтIани къужади ктабдин залан-вилиз килигна вичи вичик мурмурна: — Вижевай 
ктаб я. Ахпа ам метIел эцигна са-са чар ахъайиз башламишна. Tynlap ве-къи я, чарар 
бегьемвилелди абурук кикIизвач. Абасани амай-амачир кьве сасунин арадилай хьиз тIуб 
мецик кягъна кьежи-риз лап муькIуьвилелди са-са чар алчударзава, мукьуфдивди гьар са 
чина вил экъуьрзава. И кардал лап кIевелай машгьул хьана; ара-бир гьалтар шикилрин 
кIанерик кхьенвай гафарни кIелзава. Гъавурда гьатзавачтIани, гьар са гаф аста-аота кIелза-ва. 
«Яраб,— фагьумзава къужади,—ктабда чирна имтигьан вах-кудай вуч аватIа?! Яъ! Бес им 
икьван кхьинрив ацIанвайди вуча кьван, вижеваз залинни ийизва»,— вичи вич инкарни 
ийизва ада. 

Амма «ъужадивай ктабдин гьич са паюнизни килигиз хьа-нач, кул-кусрикай ламрал алаз 
чамарзавай Севзихан пайда хьа- 
 



на. «Гьачча!»—гьарайзава гадади Къудухаз. Ламрани тади ийизва. «Вичин дирибашвилиз 
килиг. Бегьем яргъа квайди я. Гьич кIвачер аквазвач»,— тарифзава Абасани вичин ршсIяй га-
дадин. 

Абур патав агакьайла, куьзекан ругьгьдин фаракъатвял квахьна, адан пелен юкь 
гьасятда агаж хьана, винеллай пIуз винелди хъфена. Сив са жизви ахъайна, Абас са вуч 
ятIани акурди хьиз, са вуч ятIани рикIел хтайди хьиз алай чкадилай явашдиз къарагъна. 
Ахпа, на хиялда, вичин жуьрэтдикай ви-ридаз ашкара жез кичIезвай, ада кисна хьиз 
ламран къаншар-диз оа кам къачуна. «И-ис-с-стт«»,— вири къуватдалди Къуду-хан япун 
кIаник са гъуд кукIурна. Кьуьзекан чин акьван чIур хьанай хьи, мичIи цифери кьунвай цав 
адан патав са затIни тушир. Са бубат вили тавни акатайла ам са эйбежер шейиниз элкъвеявай. 
Амма са гьихьтин ятIани къастлувилин гьиссинив анДанвай эйбежер чини ламралай 
хкадарна эвичIай Севзиха-ваз анжах хъвер гьизвай. 

Къудуха гъуд галукьайла кьил футкьумарна, ахпа ам агъуз-на чилиз тамашиз, яб юзуриз 
гьакI акъвазна. 

— Алчах затI! — себ гузва Абаса.— Гила кьил куьз куьрсда?Лам гьакъикъатдани 
тахсиркар    хьиз    чилиз    тамашиз    акъ-вазнава. 

— Заз килиг садра! Кьил хкаж е-е! — къужадиз    акI    тирхьи, Къудухавай вичин 
вилерин вилик акъвазиз жезвач,    амчилерай чилиз физва. Патав гвай Севзиханни 
рикIелай алатнаам гьайвандал кьил хкаж лугьуз гьавалат хьанва:  къуй Къу-дух зи 
вилер акуна чилерай чилиз фий. Амма ламра са«Iаникьил хкажзавач. Налугьуди, ам 
къван я,    са яб    юзуриз    гьачиле кьил туна акъвазнава. И карди кьуьзекан жигерра 
цIайакьурзава. «Иеси гьич ветIряйни кьазвач. Жуван мез галатдал-ди рахух лугьузва»,— 
фикирнай ада. Ам мадни туьнт    хьана.Сас сарал илисна, алгъана хьиз: «И-ис-с-стт!»,— сад 
мад а юзаз-вай япун кIаниз вегьена. Ламра яб тик    кьуна,    ятIани    кьилхкажнач. Абасан 
чара акьалтIна, вегьена кьве гъиливни Къу-духан кIуф кьуна, винелди ялна, футкьумарна: 

— Заз тамаш! Зи вилериз килиг! — Къудухан    вилера    вилтуна, ам вергеди хьиз кудай 
кьве гафуналди табагъарун къу-жадин къаст тир. Яхун гарданда дамарар руьцер хьиз    
экъисхьана, гьекь алахьиз Абаса ламран кьил винелди ялзава.    Амма лам—лам я, кьил 
виниззавач, акси яз ада ам мадни агъузийиз чалишмишвалзавай. 

— Зи вилериз тамаш, алчах! Ваз ван къвезвани?! — кьуьзекан нефес нефесдихъ 
агакьзамач, кьур акъатнавай туьтера ванбамиш  жезва,  адак  уьгьуь акатна. 
Къакъалчнавай гъилеранидамарар буш хьана, абур къуватсузвилелди виняйгъуз    куьрс 
хьанай. Къудухалай хъел вахчуз тахьай ам ахирни гьелек    яз фена къванцел ацукь 
хъувуна. 

— Утанмиш яни?! — кьве гьилни метIера акIурна     терсви-лелди ламраз килигиз силис 
тухузва: — Гьи йикъал    атанатIааку оадра,— иесидин чиниз килиг хъижезмач. Угъраш! 
Иблис!— Къудухан еке келледай вилералди тIвек акъудзава    Абаса.  

Ажугъдив ацIанвай къужадин чиниз Севзиханавай гьич вилни ягъиз жезмачир, адак 
гьасятда къати хъвер акатзавай. Гьикьван къужадик хъел акатзавайтIа, гьажьван 
Севзиханазни хъвер артух къвезвай. Абас буба вичикай бейкеф жез кичIела, хъвер сакIани 
кьаз тежезвай гада, кьил санихъ элкъуьрна nly-зарар жакьваз амай. 

Къудухаз са къайгъуни амач. Адаз вилик квай аскIан ца-дуник кIуф кутуна ам незни 
кIанзава, нен тийизни, гьакI пIуз туьцIзава. Иеси кисай и береда, гуя фагьум-фикирна адани 
на-разивал къалурун кьетIна: са жуьре «ьил къуткьурна кIе-виз пурх яна. 

Абас кана. Абасай агь акъатна. Абас дили хьана. Ам тарп-на кIвачел акьалтна: 

— Угъраш! Ягьсуз! И кьуьзуь заз вуна пурх гузва ман,—ламрал гьужумна.— Вун ять 
авай шей туш! — са вуч    ятIанирикIел акьалтайди хьиз акъвазна, ина-ана вил экъуьрна. 
Къу-дух алугардай са затIни патав гакьунач, гъиле гьатнач. ГвайKleademim, низ чир 
хьуй, ламрахъ къакъведайла гьи кIунтIалрикIелай алатна амукьнатIа? Ам Абасан хесет я, 
гваз экъечIайаса хIвализ гумачиз хъфида. Гъиле затIни гьатначтIани   къу-жадивай 
акъвазиз хьанач:   «И-ис-с-стт!» — ламран пелен кжь-вак са гъуд кукIурна. Хъел элякьнач, 
сад мад    вегьез   гьазуржезва, амма куььзек легьзеда хкажай гьилни цава амаз 
ламразтамашиз, гьакI амукьна. Сивни ахъа я, кьве сасни аквазва. «Вахтавайди я и лам,— 
садлагьана кьилиз и фикир    атанай    адан,гъилни агьузна  ам кьулухъ хъхьана.— 
Бязибуру, ахпа,    бахтавай затI туш лугьуда. Бес авачирла, ам гатадай    затI   
вучизжагъанач. Гъиле авай «IекIецни и береда квахьна. Ламран пелягъайди зун ятIани, 
гъилиз зи тIар хьана. Ахпа бахт авач.лу-гьуда».— Абас элкъуьриз-элкъуьриз    вичин  
гъилиз     тамашна.Гена вили-дДару тир чка аквазвач, эхь, вили дамарарни фенвай-вал чир 
хъижезма. Къудуха вичиз ихьтин кар кьуналди къу-жа гьайифди кана:  хвена, чIехи 
авуна, амма ламраз къе къа-дир чир хьанач. Гила касдиз вич язух къвезвай.    Ам 
кьулухъхъхьана. 

Абаса Севзихан анжах гила кьатIана. Къужадиз утанмиш я, гьикьван лагьайтIани, 
жегьил алай чкадал ламран кьил кьуна, икьван кьуьрувкар акъудуIН кутугнавай кар 
тушир.    Аде перт яз хабар кьуна. 

— Хъуьрезва хьи... Севзихана куьтIнач,    хъвер    чуьнуьхизчал ишмишваляа. 
— Хъуьрез акъвазмир. Акьаха! А залумдин мал    къведалгьала. Къаридиз ам арабадик 

кутIуна лагь, жувани куьмвк це. 
— Жув акьаха адал, Абас буба,— тавакъу ийизва   гадади. 



— Жув акьаха адал, Абас буба,— тавакъу ийизва    гадади.— Вун галатнава эхир... 
Абаса ламраз са вил яна... 
— Гьи-гьи-ииъ,— хъуьрена ам, ахпа    дерин    ухьт    алахьнахьиз алава хъувуна:— Зун 

гьиниз... хва? Ахьтин    кIвалахриэвиже къвезмач. Ламра вегьеда зун... Я кас,.. акьаха,    
акьаха,гьала... 

Севзихана Къудухан кIулал хкадарна залпан тIарамарна.Ламра кьил хкажна, еке 
мярекатдик вилик маршуна физ гьа-зурвал аквазвайда хьиз беден тIарамарна. «Гьа-ачча-
а!»—же-гьилдини адан къвалалай гъиле авай залпандин кьил вегьена.Къудух   хъурцада   
гьатна. ^ 

«Хъсан хва агакьнава Эмирханахъ. Гьуьрмет-хатур кIани гада я»,— фикирнай Абаса 
Севзиханан гуьгъуьниз килигна. Гила адан рикI архайин тир, векьиз фейитIа жеда, гъилерни 
да-лудал къулайвилелди эцигна ам вични кIвализ рекье гьатна.  

Абас кIвализ агакьайла, Къудух арабадик кутIуннаваз гьа-ятда авай. Къужади артух 
яргьалди тевегьна, дергес, дегьре, цIил ва лазим маса шейэр саламатдиз амукьдайвал 
арабада эцигна, адан хивени куьгьне фуфайка кьве къатна хъсандиэ экIяна, вичиз 
аЧУКьдай динж чка туыкIуьрна. 

Къудух секин туш. Ада садлагьана кьил акI цавуз тик хкажна хьи, гьатта куьзеказ 
араба къакъалдар жез кичIе хьа-най. Ламра, на хиялда, цавариа икрамзава: винеллай пIуз 
хка-жиз, агъур ийиз сарар къалурзава. 

— Низ сарар экъисзава?! — залпан ялна, къуткъурна    адазтаре гузва Абаса: —Вири 
заз акси кIвалахар   ийизва     вуна!Зи хъиляй ийизва на а!бур! Агъа чIура, садакьа, вуна    
рекьизхьайитIани кьил хкажнач, гила цаварихъай «и чIугвазва,    ца-вариз сарар экъисзава. 
Гьакьван дирйбащди яни?! 

Къудухаз чара хьанач, кьил агъузна, Абасани арабада фу-файкадал вичин чка кьуна. 
— Я къари! Икьван гагьда вуна вучзава?! Гъизвай затI ава-тIа гъваша тIун,— ацукьай 

чкадилай айвандихъ элкъвена гьа-райзава Абаса, гьа са вахтунда ламразни са вил язава,— 
ихти-барвал алач Къудухал, кьуьзека мукъаятвалзава. 

— Исятда!   Исятда! — сес  акъатна  винеллай    балхундикай,амма Абасаз ван атанач. 
— Я РакъитИ Югъ фена гьа-а! Ра-а... 
Ламра адав мад гаф акъудиз тунач, араба юзурна кьил тик кьуна, хуьрел ван 

акьалдариз ар чIугваз башламишна, гьаттз къуншидин гьаятда авай кицI 
ШемпIешакни къал кутуна, ам-ни элуькьзава. Абасани са тIвал вегьена ламран ар 
кнсьвалай кьатЬга... Ингье ацIай сумка гваз Ракъиятни гьаятдиз эвичIна.  

— Вири гьазурнани, затIни рикIелай алатначни? — инжиклу 
яз хабар кьазва Абаса вичин къаридивай. 

— Вири...— гъуьлуь шуьтруь-буътруьярни    кваз    жузадайдичиз, куьлягь хьанваз 
жаваб ганай ада. 
— Сергни? — Абаса чина шуьткьверар туна. 
— Сергни сумкада ава, вири шейэр гьана ава, къатухни  
атIни рикIелай ракъурнавач,— михьиз    нарази я Ракъият.— 
Гаф садра лугьудайди я. 
Папа гъуьнтI ганайтIани къужадин чин ачух тир. 
— Хъел вучиз къведа? 
— Хъел татана за вучда, инкир-минкир жузадайла. 
— Е-е, рахамир ман вун. Сущса зав пище. Жува фена варар  
ачуха. 
Икьван гагьда рикI незвай наразивал,    гила    Ракъиятавай 
винелди акъуд тавуна акъвазиз хьанач. Рьуьлуь яб тагудайди  
чизвайтIани, къари къал алаз рахана: 

— Де лагь садра, вун гьиниз физва?! Вал чуьлда векь ядай  гьал алани, я къужа. Ви 
куц вуч я? Ма гила акадарна на къу- рухар. Вири вал вил алаз акъвазнавалдай, яраб Абас 
мус къведа лугьуз. 

— Е-е, артух рахазва вун. Жува фена вар ачуха. 
Мад Ракъията рахана вучда кьван, сумка Абасав вутана,  са кIвач кьецIи ийиз, пад 

гьалчиз-гьалчиз варар ачухиз фена.  Эхиримжи вахтара адан къаридин кIвач вижеваз кьец!и 
хьан- вай, метIиз тIарзава лугьуз мукьвал-мукьв!ал арза ийизвай ада.  Икьван гагьда Абаса и 
кардиз са артух фикир ганачир, жупул  я жеди лагьана фикирнай. Къе къаридин юхсул 
еришри адак бегьем гъалаба кутуна. Варар ачухна, са метIе гъил акIурна,  алгьана лулу верч 
хьиз акъвазна араба гьалун гуьзлемишза-вай къари адаз язух атана. «Больницадиз тухвана 
кIанда. Чи-никни дакIун квай хьггиндд я»,— ада рацIамарни виниана пеле шуьткьверар туна, 
вичиз килигзавай Ракъияталай вил аладар-на. Амма са декьикьада рикIик акатай 
зайифвилиз къужади гардан кIирнач. «Михьиз кьуьзуь хьанва зи паб»,— фикирна Къудухак 
тIвал кяна. 

— Гьа-ач-ча-а! 
Араба гьеле варарай анихъни акъат тавунмаз, Абаса лам акъвазарна. 

— Кьунши Вагьаб фенайни, къари? — гзаф    къийгьудариилелди,  кьил эчIягъиз-
эчIягъиз жузуна ада Ракъиятавай. 



— Ам вун хьиз, эквни жедалди чIурара ламарин геле гьат-кавани,  мегер.    Им  гьи вахт 
я? — Абасал    нубатдин    паркутгьалчнай ада. 

— ФенатIа хъсан я,— мад осъужани раханач, лам гьална.Ачухнавай варарин юкьвал 
аламай     Ракъията    вилералди 

гъуьл рекье хутазва. Арабада юаазвай вили шапка алай къу-^кадин гъуд кьван аквазвай 
кьил, рагъул перем алкIанвай яхун, акъис хьанвай къуьнерин кьилер кьатIай къаридин 
pmcl лап туршивилив ацIанвай. И береда адаз гьакьван вичин гъуъл усаддиз акунай. 

Ражъиятак къалабулух акатунихъ себебар авачиз тушир: и йикъал атанвай кьуьзуь 
инсан чуьлда текдиз гьикI хьуй? Аватна са кар хьайитIа, кьилел са дуьшуъш атайтТа, я 
туштIа, ■са валан пуна ахвариз фена амукьна мурдарди кIасайтIа, пака жемятдин вилик гьи 
чин алаз экъечIда. Къужадикай ийизвай ■фикирар гьикьван дерин жезвайтIа, Ракъиятан 
руьгьни гьакь-зан ракъизвай. Адаз вичин къужа гьакъикъатдани кьакьан кьвалан лап 
къерехдилай физвайди хьиз тир, са жизви кIвач цIуьтхуьнайтIа, къшшатдин жьисмет жеда — 
ада кьвалан кIан яда. Ахша жаваб ни гурай. «Де садра вун гьиниз физватIа лагь...»—гуя 
къужадиз адан ван къвезвай — скъариди гьайиф чДугоаз, адан амалрик инжиклу яз кьилни 
галтадзава, фитедин нипIедди дакIунвай вилерин кIанерни михьна. Эхиримжи вах-тара 
Ракъиятан вилериз са себебни авачиз датIана, гьакI кьу-ру нагъв акъатзавай. Вили тавни 
акатнаваи пIузарар сад садал алкIана, гьар са декьикьада хайи кIваливай къвердавай яргъа 
^кезвай Абасаз килигзавай адан вилера, гьа са вахтунда умуд-лувилин цIелхемарни са уьтери 
кузвай. Налугьуди, и къариди вичин къужа векьиз ваъ, фронтдиз рекье твазвай — анай эл-
къвена хтунни-тахтун кьисметдин кьадар я. Белки Абасаз бах-туни гун. 

Абас арабадин хиве викIегьдиз ацукьнава. Къудухаз карлвазии, авачизни гьарай гузва, 
тIвал вегьизва. Гьикьван лагьай-тIани, гила залпандин са кьил кьузекан гъиле авай. 
Идалайнигъейри ам хуьруьн юкьвай физва, вири жемятдиз аквазва, къуйгьар сада Абаса лам 
гикI гьалзаватIа гьадал гьейранвал аву-рай, къуй садани и кьуьзи «къалтахавай» гьич 
арабадик квайламии гьал жезмаиди туш талагьрай. Ингье, хуьр кьулухъ, яргъа ама. 
Къужани киснава. ламраз эсиллагь гъуьнтI гузмач.Лекъвер-къундар авай рекье лам къурцада 
гьатайтIа, Къудухнивай кыаз жеда, арабада гьалчиз вахчудай кьван, къужадинлекьер сивиз 
къведачни. ИкI тирла ламраз себ гана виже къве-дач, адаз Къудухакай вил ква. Ада са 
шандакь акъуд тавун пaтал Абаса мукъаятвалзава. Чувуддин малди къе пакамахъ ви-чиз 
кьур кар рикIел хтайла, ам михьиз гьамлу жезва. Касдиз акI тир хъи, вич къвердавай 
агалхьзавай .кьван, и арабадик квай лам мадни гумрагь жезва. Къужадиз гьич ябни хгун 
хъийизмач. 

Абас лап фикирлу тир. Мад икьван алчах гьайвандикай кIвале хвена вучда? Ам 
вахтунда чандилай IалудайтIа хъсан тудгаи? «И ламра эхирни са къиямат зи кьилел 
тагъана тач...» 
— хиялнай ада. Ам Къудух квадардай    са рекьихъ    «Iевелайкъекъвезвай. 

ТукIуртIа «садакьадин» якни ише фидайди туш. ГьакI гака — ламарив ацIанвай и 
хуьре ам ни къачуда? Гила патал хуьряй са муыптери акъатайтIа чидач. Имни кьиле 
фидай савда туш, им гьи девир ятIа аку, паталай атана ламран су~ ракьда гьатдай ахмакь 
жедани?! Фагьумар Абаса гзаф ийизва. Яраб зи къунши Вагьаба къачудач жал? Адаз, дуьз 
лагьайтIа, ламни авач,— къужа са декьикьада хияллу хьана, ахпа дерин ухьт алахьна 
веревирдер хъувуна: Вагьаба ам теъачудайди яни?! Вагьабаз Къудухан хесетар лап иердиз 
чида. Мегера адаз •аквазвачни ам кХвализни ерли хквен тийиз, вагыни хьиз чуьллера 
гьатнавайди. ВакIан малди вичин чIуру къилихар вири хуьруьз раижна, гила ихьтин 
къачагъдин иесивал гьикI мйидатIа, ая! Ваъ, садани къачудайди туш. Я Вагьабаз, жуван 
къушиидиз ихьтин угъраш затI гун, зи патайни угърашвал я» 
— и меслятни Абасан ише фенач. 

Са шумуд йис идалай вилик Абаса Къудух гьеле шаркIунтI яз къанни вад манат гана 
къунши табасаранрин хуьряй къачу-най. Низ чидай кьван адакай ихьтин вагьши жедайди. 
«Гъа-латI хьана. Гьич кепекдик квачир шаркIунтI маса гана, тафаса-ранвиди алдатмишна 
зун»,— вичи вичиз гьуьнтI гуэвай къу-жадивай я вичиз, я табасаранвидиз ихьтин кар 
багъишлами-шиз жезвачир. Гила бес и ламраз вучда, ам чандилай гьикI алудда? Касдин 
чара акьалтнава. 

.«Жанавурри кьванни тIуьнайтIа xynl тир... Гье-е...— кьве сас экъис хьана Абасан,— 
жанавурривай ам кьаз жедайди яни? Валлагь, Къудуха а вагьшийрин сарар кIурарив 
кукIварда»,— и фикирди гьикI ятIани къужадик гьевес кутунай. Ада хиял-рикай уях яз, 
ламран туьмерда авай далудилай, къалчахрилай вил аладарна. Гзаф дирибаш лам я, ада 
къужани аваз и араба, гьич кьурай пеш хьизни тахьана тухузва. Кьуьзека дамах къачуна. 
Къудухал гьикI дамахдач кьван, жемятди адаз къа-тир лугьузва, гьакьван ам гужлу ва 
яргъа квай гьайван я. Ихьтин лам хуьре мад садахъни хьайиди туш, я женни ийич.  

Амма къужадивай ламрал яргъалди гьейранвал ийиз хьа-начир. Экуьнахъ Къудуха 
вичиз гайи кьван бизарвилер гьеле 
адан бедендикай хкатнавачир, гила ламраз кар кьадай са п жагъун тавуни касдин 
гуьгъуьлар мадни    ханай.     Къужадии умуд михьиз атIанай. 

Абасан сив кьакьунзава, адаз пара сугъул я. Кьуьзеказ акI тир хьи, и гиликьайди 
кьуъзуь кьиляй къуй азаб чIугурай ла-гьана, вичин чандал вегьенвай ахмакь, зурба къуват — 
бала я.  Кьисметдикай катиз жедани мегер?! Эхь, Абас дарихмиш хьан-ва, жуьреба-жуьре 



хиялри кьил тIарзава. Амма иояггда Къуду- хан суракьдиз муыштери акъатнайггIа, къужа 
кхундай. «Вуна вуч лугьузва?! Къудух маса гуз жедай гьайван яни? КIвал-югь гьадан 
хиве авайди я гьа-а!»—жаваб гудай ада, ламра къе вичиз кьур инадар вири рикIелай 
алатнаваз, гуьгьуьлар дегиш хьанваз. Амма гьелелиг ламраз муынтари авач, Абаса-ни вич 
гьихьтин, садазни лазим авачир хейратдин иеси ятIа, гьадан дерди чIугваз, чIиш ийиз 
арабадин хиве гъамлу тир. 

 Там куьпягь жезвай гирведал акъатайла Абасан хиялар  чкIана. Инал къекъуьндал 
экъечIнавай куьгьне инидин вал  акурла, са вуч ятIани рикIел хтайди хьиз адак хъвер 
акатна. Ам сад лагьана гьевесдив ацIана. КIвачел къарагъна, физвай арабадин хиве тик 
акъвазна, гьевесдив ацIанвай вилер серии тамун къужахда авай гегьенш къурухдилай 
аладарна. Къацу кьакьан векьи баянар гузва, кьуд паталай серии атир къарагъ-зава. 
А|басалай дерин ухьт алахьна. Рехъди рикIиз гайи кьван азабар вири квахьна. Ада гила 
азаддиз нефес къачузваи. 

«Човшш!»,— араба акъвазарна Абаса пелел гьил эцигна ва къурух|дин вини кьилихъай 
аквазвай тамун далдадикай хкат-на, лап яргъа пайда хьайи кьакьан тепедиз килигзава. 
Хуь-руьнвийри адаз рагъ чуьнуьх жезвай тепе лугьуда, Гьа и  те- педин кукIвал рагъ 
агакьайла кIвализ рекье гьатда, кьетIна  къужади, ахпа ламраз гьарайна: «Гьа-аача!». 

 Гила кьуьзеказ Къудухакайни гьич кичIезмачир, на хиял- да адаз гила арабадай аватна 
кьейитIани са скъайгъуни амач,  залпан кьуна, кIвачин кьилел акъвазна ламраз тIвал 
вегьизва,  лам гвалзава. Къудухани тамун къерех тирвал винелди чамар-зава. Къужади 
эхирни са шумуд верши тар алай чкадал араба  акъвазарна. Инал къацу векьерин гокьва 
чиляй ргаз-ргав акъатзавай булахдин ци лацу, гъвечIи элкъвей ккIалрилай га-да(Р жез 
агъадалди гьеракатзава. Ада датIана шуршурзава, гуя рекье авайдаз алгъугъ, зи цин дад аку 
— кушкушзава. Кьуьзе-ка вижевай ядни хъвана, чин гъилни чуьхвена. Гила кеспидив эгечIна 
кIанзавай. Арабадай чанта, е<б, дергесни дегьре авудна. Лам арабадикай ахъайдани, 
ахъайдачни? Абаса фагьум-фикир авуна, эхирни винягьуз гъил эляна—|катайтIа адан иесивал 
ни ийида? Ам ахпа кьан гьикI хъийида? Къуй арабадик кумукьрай, араба галаз адавай 
артух яргъаз физ жедач, я шандакьар-! ни акъудиз алакьдач. 

Къужади булахдин патав хьиз фуфайка экIяна, адал са кIвачни гадарна хьиз ацукьна, 
сунт хуьлек кутаз кьежириз дер-гесдиз къилав гуз башламишна. Куьруь тум галай, 
гъвечIи, вични къуьр хьиз кьезил дергес Абас хьтин агъсакъалар па-тал лап къулай са 
затI я. Ада дергесдин мурцавай са шумудра сунт гуьцДна. Ваъ, кьуьзекан гъилерик къе 
вуч ятIани артух гьал «вач, абуруз юзаз кIамач. Абасни са аламат акур хьиз а!буруз 
килигна, икI жеча эхир. Абасан гъилер икьван буш жен. Ваъ, Абас галатнавач, адаз гишин 
тир. Экуьнилай фу тIуьнвай-ди туш эхир. «Им гьинвачтIани тамун ва къвалавай физвай 
булахдин гьунар я. Абуру зи иштагь ачухарна»,— хиялнай кьуьзека чуьлда гьатнавай 
секинвилиз яIб гуз. И гуьлуьшан кхкъуз къацу таму акьван архайиндиз, акьван сериндиз 
куш-кушзава хьи, гьатта Абасаз ам вичел фу неъ лугьуз гьавалат хьанвай хьиз тир. Ада 
туьнтдаказ сергни яна, къатухдихъ галаз тухдалди фу тIуьна, ахпа калада амайдаз яд 
яна, ам булахдин хула туна,— къуй къана амукьрай, зегьем хьайила цу-ру некIеди 
къарихвал гьасятда рекьида. 

Руфун къулай хьайила Абас векь ягьиз къарагьна. Галтад-зава касди дергес. 
Галтадзава. Ара^бир уфтни алахьиз векь яза-ва, гвгьенш тсъурухдин а кьилизни са вил 
язава: «Са геренда за и чка дергесдалди алугарна тада»,— къужадик кIвалахдай еке 
ашкъи ква. Вири къуватар желбна векь язава, гьекьеда хьанва михьиз, перем далудал 
алкIанва. Гьелекни я. Галатун чизмач. Амма икьван гагьда гьикьван икI кIвалахин? Са 
гъве-чIи акъвазна кIанда, нефес акъадарун лазин я эхир. И тегьер векь ягъайтIа, 
нисиналди и гегьенш тумала ярх тахьай са квални амукьдач. Амай югъ Абаса ахпа гьикI 
акъудрай. Пака-дин йикъакайни фикирна кIанда эхир. 
Эхь, Абаса ял язава, маргъунин кьиле дергесдин тумни хура акIурна алгъана хьиз 

акъвазнава, зегьемвиляй сивни ахъайна  нефес къачузва. Ам кагьулвилелди вичи векь ягъай 
чкадизни  элкъвена тамашна. Кьуьзек вичин вилерихъ агъазвач — яраб им гьа и Абасан 
кIвалах я жал? Абаса ихьтин кар ийич эхир...  Абас маргъв гваз фейила, къурухдай пад 
акъатай хьиз акун  лазим я. Амма инал са вад чIибни алача чэхщ>. Векь яда лу- гьуз, и 
чка шейтIан къекъвейла хьиз чакъвар авурди бес вуж я? Къужадиз им еке гуж я — перт 
яз гьекь акъатнавай вичин пелевай гъил гуьпДзава. КIвалахиз хейлин вахт алатнаватIани, 
гилалди икьван чка. «Им векь ягъун туш, им зиянвал я, хасарат авун я»,— нарази яз 
кьил галтадзава ада. Яраб дергес туькIвейди туштIа?! Ада векь гзаф къачузвай хьтинди я. 
Къужа элкъуьриз-элжъуьриз дергесдиз тамашна, ахпа адан мурз лишандик кутуна, са вил 
акьална тумунай агъуз килигна. Кьа-тIай нукьсан авачтIани, ада са къван жагъурна 
сахнахар гата-на. Дергесдиз мад са вилихъди килиг хъувуна. Гила сенят гъи-лел 
туьтсIвейди хьтинди я. Маргъунин кьиле акъваз хъувуна, дергесдиз къилав гана ам векьик 
экечIна. Галтадарна Абаса ^ дергес. Галтадарна. Ваъ, кар виликди физвай хьтинди 
туш. 4 Яраб Абасахъ вуч хьанватIа? Абас хиялри тухвана: «Векь лара къалин я. И къурух 
ягьиз жедай кас |бажагьат хуьре жаг-ьида». Кьил хкажна цавуз килигна. Атана нисини 
алукьнава. «Им гьи вахт я, я Абас,— лугьузва къужади вичи вичиз.— Ихьтин эе-гьем 
чIавуз векьиз экъечIиз дилиди яни? Вирида пакаман чиг аламаз векь ягъна, гила чпиз 
цIару серинрик къаткаквайла, югъ нисини жедалди ламран гуьгъуьна акъудна, гила 
маргьал-дин кьиле акъвазнава. Агь, Къудух. Гьадан тахсир я»,— кьуь-зекавай ламраз себ 



тагана акъвазиз хьанач. 
К'ьужадиз бегьем кагьул тир. Кьилелай вили шапка хтIун-на, ада чIар фенвай, 

ракъини ифирнавай вичин кукIуш чухва-на. «Угъраш лам! Вуна зи кIвалахар терсинал 
эляна кьин... Югъ са бубат серии жедалди жуваз са вил ахвар кьванни ийин. Ахпа ана са 
кар акъатда». 

Булахдал хъфей Абасавай экIянавай фуфайкадал яргъи хьа-натIани, ксуз алакьначир. 
Вучиз ятIани, рикIик кьуру гъала-ба акатнавай. Ам явашдиз къарагъна ва са никай 
ятIани чуь-нуьх жезвайди хьиз, алгъана, гъилерни далудихъ кьуна,    къу-рухдин а 
кьилиз тади авуна. Ина, тамун ценерив, чуьхвердин тарарин кьве кIанчI гвазва. Къужа 
аIбурун    кIаник   акъвазна. Мул дуьз' жедалди кьил хкажна, ахпа элкъвез-элкъвез абуруз 
килигна. КукIвар хана амай и кIанчIарилай къарагънавай таза хилерикай куьрс хьанвай, 
гьеле куьлуьзмай чуьхверрин па-тариз яр хъичиз башламишнавай. Абасан чинани акьван 
рази-вал ава хьи, налугьуди, вичиз акваэвай и емишрикай ахъазвай ьсивиз атирлу миже 
кIвахьзава. И тарар бубайрин зегьметар я, I а чуьхверрихъни гьич са емишдихъни тежер 
кьетIен дад, дагъ-

%
 .ларин гарарин атир гала. Бубайри кутур    емишрин    жуьреяр к,хуьре 

тек^ирдал гьалтзамач. Чебни яргъал мулкара,    тамара. ^.Акьалтай несил са куьнинни 
къадир авачирди хьана. Гьинай I,ятIани гъиз, промьипленный суртар лугьудайбур акIуриз, 
чка-^ин жинсер вири акъудна. Амма и кардикай арадал затI   ата-',,нач, цIийи багълар 
лап фад куьгьне хьана, тарарик азарар акат- Гьикьван лагьайтIани, инихъ тIебиатдин ва 
гьавадин чка-|       кьетIенвилер ава, цIийи суртаривай дурум гуз хьанач, багъ-■||манчи'вал 
саки амукьнач. 
'л Абас дерин хиялрик акатнава, чин цуру яз ада гватнавай '^еришралди камар къачузва. 
Тарарикай хкечIна са шумуд къа-,^цамдин мензилдиз фейила, чарх ягъиз вилик квай 
векьиз   тамашиз башламишна. Кефиярни акьван къунбар хьана хьи, гьатта чиникай 
мед кIвахьзава. Са багьа шей жагъайди хьиз, ам эхирни аста-аста агъуз хьана меаТерал 
ацуквна. 

Абасан вилик, къалин векье, са ни ятIани хравга эцигнавай гъвечIи куткун квай. Къужади 
адалай, векьерилайни кьакьан таза къелемди гадарнавай вергилрилай туьмерзавайда 
хьиз, векъи гъил аладарна. Ам къелемдал яъакъикъатдани ашукь я, вири |рикIелай фена 
мукьуфдивди адаз тамашзава. Аку гьикь-ван чIехи ятIа. Лап темягь фидайвал бул 
гадарнава. За ваз азадвал гуда, за ваз гьа и чуьл вири гуда фикирзавай хьиз, ада чиляй 
куткун акъудна, къерехдиз гадарна. 

Виликрай тамариз, чуьллериз экъечIдайла ата бубайри чан-тада тсуьгьне пек ер, чпин рикI 
алай емишрин жинсиникай атIа-на вергиларни твадай. Рекье гьалтай чIуру ичин, чуьхверрин 
кIапунал къени тIур илигдай. Гьавиляй тамара къени емишрин кIанчIар гьалтзава. 
Жемятдин арада и адет амачиртIани, АIбас адаз гьеле вафалу язмай. Фейи йисан гатфарихъ и 
къурух михьиз атайла, адани вичиз пара кIани тир вини кIанчIарин жинсиникай инал гьалтай 
чIуру чуьхверин кIапуник тIур ку-тунай. Икьван хъсандиз къачунвай фараш къелемдал ада 
ве-леддал хьиз шадвалзавай. Абас аквадай гьалда еке багъманчи-ни тир. Сифте ада 
жибиндай ништIер акъудна. къелемдин пуд вергилдинни кукIвар атIана, ахпани адан пунал 
алчуднавай ктIанвай пекерни алудна. 

Абас хияллу хьана — ам са кардин гъвурда гьатзавач — ву-чиз жемятдин арадай хъсан 
адетар яваш-яваш квахьзава. Ву-чиз инсанар хайи тIебиатдивай къвердавай къакъатзава, 
адав къадирсузвилелди эгечIзава. АкI туширла масабуруни вучиз та-рар кутаввач. Кьуьзуь 
хьана, гьатта пабни рагьметдиз фенатIа-ии, къунши Вагьабан кьилизни ахьтин фикир къвеч. 
Ивидик квачирди кьилиз гьинай къведа кьван? ИкI тирла дадлу чуьх-верарни амукьзавач, 
вири, векьерни «ваз кьит жезва. Инсанриз -са затIни бес жезвач. 

Абас къе тежер кьадар къайгъудар я, чина авай биришар-ни кваз хиялар кьван дерин 
я, абуруни ифин къачузва. Ала-матдии кар тушни, Абасан рикIел алама: жегьил вахтара же-
мятдин вилик камаллу итимар, агъсакъалар жедай. Са кар кьи-ле тухудалди жемятди а 
ксарал меслят Iгъидай. Гила ахьтинбур садни амач, кIантIа югьди кимел ахцукь, са абурлу 
ихтилат ийидай инсан гьалтдач. Йикъа сада институт куьтягьна лугьуз хмвезва, гъиле 
газет, ктаб аваз куьчейра къекъведа, тъарда вич арифдар яз гьисабзава. Амма жемятдин 
кIвалах виликди физвач. Яраб дуьнья михьиз икI ятIа, яраб дуьньядин чарх масанихъ 
элкъвенватIа? Тушиз хьайила, районда совхозарни ава колхозарни, абуруз регьбервал 
гузвай еке гьакимар коммунистарни. Вири ава, амма абурухъ жемятдин арада садахъни 
гьуьрмет амукьзавач. Майишатарни югъ-къандавай кIанел аватзава, хуьрер чкIизва... 
Абасан фикирар кьатI хьаиа. Ам са ни ятIани къвала тIуб эцягъайди хьиз къуткъунна. 
Революциядилай кьулухъ йисара и хуьре Абасани сифте советдин, ахпани колхоздин 
председа-телвал авурди я эхир. Къужадин рикIел а йисар хтанай. И кар-(|Ди кьуьзеказ 
гьяз гъаначир, акси яз хата гьиссайди хьиз,    ам ;алатна фенвай вичин жегьил йисарикай 
къерех жезвай. Налу-]гьуди, хайи хуьр, багъри чуьллер къе и къал атуник ада вичин 
'тахсир квайди гьиссзавай. Абасан кьарай атIана, ам ацукьна-| вай чскадал некIегъан хьиз 
эчIуьгъ хьана,    ада    дерид    нефес акъадарна. Кьуьзека кьатIанай эхир, гьакьван йисара 
советдин, I колхоздин председателвилера  кIвалахнайтIани,  адавай вири и девирда гьич са 
чIуру кIапуншши    са    къени    тIур    кьванни , кутаз алакьначир. Яраб икI вучиз тиртIа? 
Абас халкьдин арада еке гьуьрмет авай регьбер тир эхир. Белки жемятдин кьиле J 
акъвазна, абур рекье тухунин кIвалахдин гъиляй    касдин ри-| кIелай вичин гъилелдини 
къелемар кутун лазим тирди алатнай-тIа. Абасаз и месэлайриз жаваб жагъизвач. Ина са 



аламатдин кар  ава — кьатIузва  ада,  амма  зигьиндивай аннамишиз    жез-вач. Гуя и 
крарин дувулар са гьина ятIани лап деринра    чуь-нуьхнавай. 

Къужади пата-къерехдиз къалабулух кваз вил язава,— белки инра кас-мас ава жеди, 
Абасаз вичин хиялар чарадаз аш-кара жез кичIе тир. Адан рикIи зарафатсуз гъала'ба 
къачунва. Вичикай инжиклу яз ам эхирни кIвачел акьалтна. 

Абас тамухъди физва... Тахсир квай тум кьвехе туна, кьил баштанзавай кьуьзуь чакъал 
хьиз, игис хьана физва. Ара-бир кьулухъни вил язава. Абас саданни вилик тахсирлу туш, 
ада вичин хиве авай вири кIвалахар лазим тирвал кьилиз акъуд-най. Эхирни, вичин 
намусдин вилик кьузека вичин руьгь ми-хьи яз гьиссзава. Амма вучиз бес Абас къе икьван 
кIанел ават-навай, чикIизвай хуъруьн агьали хьанва. И хуьруьхъни са мус ятIани адлу 
марифат, вичин гьахъ-дуван, адалат авайди тир эхир. Мегера Абаса гьам инкъилаб патал, 
гьам колхозар туь-кIуьрдайла ихьтин нетижаяр патал женг чIугунайни? Ина са аламатдин 
кар ава. Абасан я вичяй, я и дуьньядай кьил акъат-замач. Ада са куьникайни хабар амачиз 
анжах тамухъди гье-рекатзава, гуя и чалпачух дуьньядай акъечIна, катна тама чуьнуьх 
жез чалишмишвалзавай. 

Ингье къужадин вилик хвал акъатна. Булахдин яд физвай хвал. Абас са гъвечIи 
акъвазна, тамун ценерикайтъуз векьери-ни паркьулри кьунвай хвал тирвал тамашна. 
Кьуьзек а патаз элячIиз жедай са гуьтIуь чкадихъ къекъвезва.    Виликрай ина  хъсан хвал 
авайди тир, векьеризни яд гудай. А вахтунда са гъил хьиз яд авай и хулалай гьинлай 
кIантIани кам къачуна элячЬга жедай. Инсандин гьиликай хкатнавай и хвал къужа-диз 
гила чир хъижезмачир, адан къерехар саки уьлендиз элкъ-вегава. Ихьтин чкадилай а патаз 
кам гьикI къачун?.. Са кьа-дар виняй агъуз фейи Абас элкъвена винелди хтун хъувуна. 
Аквадай гьалда касдиз а патаз экъечIдай чка гьатначир. Ин-гье пила вичин вил хукIур 
чкадал акъвазна, хулан а патаз та-машна, аялди хьиз гъилер кьулухъни виликди галтадиз 
баш-ламишна. «Гьо-опа!»—лагьана а патаз хкадарна. Алакьнач. Къужадин са кIвач 
палчухдиз аватна. Себ гана, чIиш алахьиз ада кьарадай куьгьне туфли акъуд хъувуна, ам 
кIвачел алукI хъувуна рехъ давамарна. 
Тамук акатайла Абасан еришар къвердавай йигин жезвай, кьиле гьатай фикирни — «ьери. 

Налугьуди, кьуьзек къайгъуйри-кай гьакъикъатдани къакъатнай, тамун серинрик акатайла 
ада тамамвилелди регьятвал гьисснай. Ада хуьруьн уьмуьрдикай веревирдар ийизмачир. 
Исятда къужадин яшайишни фикирар-ни гележегдихъай къакъатна, вацI хьиз вич вичиз 
гьакI авахь-на физвай. И 'береда адан гьерекатарни дири тир, мука л хьиз алгъанвай ам рекье 
гьалтзавай куллкуюрайни, тарарин алгъан-вай хилеркайни асантдиз хкечIзавай. Тамун 
серинвал мадни артух хьайила, Абасан къаншарда «ьакьан пипин тарарин ара-да инсандин 
буй кьван кьакьанвал авай, вахтуни чIулаварна-вай къван пайда хьана. Ам акунмазни 
Абаса вичин еришар явашарна, гуя адаз тамун секинвал кIвачерин ванци чIуриз кичIе тир, 
гьакьван астадаказ, мукъаятдаказ гьар оа къадам вегьез Iбашламишна. Са патахъди 
вижевай алгъанвай и къван-ци, на хиялда къужа вичелди магнитди хьиз чIугвазва, вилер 
адал алкIанваз Абаса хаталу, тамамарун патал еке викIегьвал къалурун истемишзавай 
буйругъ кьилиз акъудиз физвайда хьиз, гьар са къадам инанмишвилелди, ва гзаф 
мукъаятдаказ къачузвай... 

И къванци гуя Абас тилисимда тунва — адаз вичикай хабар амач, налугьуди, паквал, 
ядигарвал гакьунва, къужадин зигьин са гьихьтин ятIани чIехи гьиосинин дегьнеда цIранва. 
Кьуьзекан гьекь кьуразва, беденди хаф акъуднава, рикI ре-къизва, гуя вини ккIал квай 
булахдин къайи яд, исятда адан хурайгьуз авахьна физвай. Амма Абаоан къанажагъдиз 
икь-ван таъсир ийизвайди паквал гахкьунин чIехи гьиос тушир. Ам къужадин рикIин 
кIаник датIана квай, муркIадин ккIал хьиз къайи, инсандихъ кьиникьни галайди я лагьай 
са кьуру фикир тир. Ваъ, исятда къужади вичин ажалдикай фикир ийиз-вачир. Ам адан 
руьгьдин екевилелай аслу тушиз, беденда гьа-мишалугъ яз, гьа!кI авайди тир. Гила Абас, 
рагьул    къванциз 
мукьва жердавай, ахварикай кватай вагьшиди хьии, иди НЙОДМН кьуьзуь,  къуватсуз беденда 
фул тунвай,  Къужа  дуьпиядмкйН бейхабар тир, ам вичин руьгьдин къениз хъфенвай, 
адип    пи гьин а гьиссшшн есирда гьатнавай. Есирда ваъ, Абасан мефтII> дин гьар    са    
клеткади    дуьньядин    фанавал    аннамишзавай. Гьикьван зегьметар чIугуна, гьикьван 
азабар    эхна,    ягъалди яшамиш хьана, къе Абасаз вири уьмуьр акур са ахвар хьиз я. Ам 
такуна-тадсуна фена, къужадиз ам гила гьич кепекдайни ак-вазвачир. Дуьньядал вири 
къвез-хъфида, мидаимди анжах   са иман я. 

Низ чир хьуй, гьихьтин зурба пайгъамбарар и дуъньядал атанатIа, дуьньядилай фенатIа. 
Абурукай гьар сада гьич та-хьайтIа, дуьньядал са иман туна, са къалабулух гъана. Низ 
чир хьуй, чилел гьикьван девеяр хьанатIа, миллетрин чилериз, асультурайриз кIур ганатIа, 
халкьар телефнатIа! Вич и Иман гьикьван зурбади, михьиди, аллагьдилай атанвайди ятIани, я 
туштIа вичин ерида инсанлересвилин фикир аваз хьакайтIани, амма ада зиян гайиди сифтени-
сифте агьваллувилин, дулана-жагъдин шартIэд>ин, затIарин дуьньядиз я. Къудратлу Ксеркса 
вичин девирда, Афины шегьер барбатIна, Акрополь руьхъ-ведин кIунтIариз элкъуьрна. 
Македонскийди къажаррин къа-дим Персеполь къачуна, итимар ана вири тергна, вичин 
гъилел-ди искусстводин зурба имаратрикай сад тир, Ксерксан имарат-диа цIай яна, 
инсаниятдин руьгьдин эменни тергна. Белки Алек-сандраз Ахменидрин къудратлувиликай, 
зурбавиликай ша-гьидвалзавай «лишанар» терг авунин, иранлуяр ал чах авунин, абурук 
зегьле фидайвал къурху кутунин къаст авай жеди.  



Гьар гьикI ятIани, инсанрин зигьин къазанмишнавай агал-кьунрихъ галаз, чпин 
тарихдихъ, агьваллу, затIарин дуьнь-ядихъ галаз кIевелай алакъалу я. Пайгъамбаринни 
есирда гьатнавайбурун рикIелай чпин тарихдикай, абурун руьгьдиз къуват гузвай, чеб 
дуьньядал халкь тирдакай, инсанвилил ери-яр кутазвай чебни вири инсанар хьтин|бур 
тирди лагьай камал-лу фикир рикIел хкизвай вири шейэр тергз<авай. ЛукIвал зигьин 
чукIурунилай, терг авунилай башламиш жезва. 

Абасани женгер чIугурди я. Щийи дин патал гъазаватдиз физвай Мегьамед 
пайгъамбардин яракьлу аскер хьиз, адани гапур гъилеваз цIийи Имандиз къуллугьнай. 
Гьич са шейиниз-ни инсафнач, куьгьнеди дибдай чукIурна, халкьаривай, инсан-ривай вири 
менфятрилай гъил къачун, руьгьдин эменияр, эхир-ки, жува жув инкар авун истемишнай. И 
инсафсуз женгора Абасан гьилелайни тIимил инсанриз задан «ьисмет хьаначир. А вахтар 
гьахьтинбур тир. Белки а Имандихъ крар вири п.а-хъардай адалат авай жеди. Щийи 
Иманди, цIийи инсанди дIийи жемятни арадиз гъун лазим я. Иман пак я. Иман Аллагь  
я. Ада инсаниятдик гьерекат кутазва, жуьгьнеди чукIурун кс-темишзава. ИкI хьайила, 
Иманни, Абасни гьахъ тир жедя, Гьар са имандихъ вичин адалатни ава. Адан мидаимвал, 
регь-беррин къудратлувал гьа идакай ибарат ятIа? Регьберди щIийи Иман, илим арадиз гъана. 
Вичин нубатда, Иманди ам мадни лигимарна, женгериз гьазурна, ирид лагьай цавариз 
акъудна. Ада инсанрин зигьинрал агъавална. Ада вичин лукIраз элкъ-венвай регвбердиз 
халкьарив икрам ийиз туна. Гьар са Иман вичин властдалди гужлу я. Власть къачуналди 
ада дуьнья гъи-ле кьазва: писвални хъсанвал, гьахъвални гьахъсузвал, уьмуьр-ни ажал. Ам 
аллагьдиз элкъвезва. Низ чир хьуй аллагьдин лу-кIари ai6yp низ ва гьикI пайдатIа. 

Вичин увмуьрда Абасни Иман гваз къекъвена. Писвилизни хъ!санвилиз вичин Имандин 
терефдилай килигна. Адан сергьят-рилай элячIна дуьньядикай артух фикирнач. Ам Абасан 
бур-жи туш. Ада анжах вичиз гайи буйругьар гьахъвилелди кьи-лиз акъудиз 
чалишмишвална. А Имандиз вафалу яз Абас кьуьзуьни хьана, ингье и чуьлдизни атанва, 
гила къванцин па-тавни физва, Амма ксятда, дуьньядин вири кIвалахрикай, зид-вилерикай 
яргьа хьанвай, вичин рувгьдин къениз хъфенвай къужадин бейни саки ичIи тир. И легьзеда 
кьузекан рикIик анжах инсанвилин тIебии ва къариба гьиссерин гъалаб кутун-вай. Тама, 
къаншарда пайда хьанвай и кьакьан къванни, къа-дим заманайрин Египетдин 
ибидатханайра, имаратра, аллагь-риз твшпигь яз туькIуьрнавай фиргъаванрин стагуяяр хьиз, 
гуя чилел уьмуьр са затIни туш — гьакъикъатдикай къакъатнаваз, сугьул яз акъвазнава. 
Акунрай гьич са куьнални къурху кутаз-вачтIани чпин руьгьдай хъфена сует хьанвай и 
статуяйри хьиз и къванцини уьмуьр инкар ийизвай зурба къуватдалди — са гьихьтин 
ятIани, къайи секинвилелди вичин къудратлу виликай лугьузва. На хиялда, гьар садаз 
муьтIуьгъ хьуниз, вичиз икрам авуниз эвер гузва. Идалайни гъейри адахъ вичихъ хае тир 
кьетIенвал ава: ам ичIи я — адал уьмуьрдин жигьетдай шагьидвалзавай са гелни алач. Ам 
тарарин арада ялгъуз я. Налугьуди, ада пайгъам!барарни, аокерарни — вири дуьньяди-лай 
ветIер хьиз чилик руг хьана фидайди, гьар са затIунихъ вичин эвел хьиз, эхирни авайди 
лишанламишзава. Абасни дуь-ньядал кьведра яшамиш жедач, ам жергедин чилэгьли я. Къе-
нин йикъан |бизарвилерни рикIелай алатна, амни вичин уьмуьр куьтягь жезвай чка 
лишанламишнавай ишарадал хьиз, и. къванцин патав къвезва. Белки ажални пак затI я жеди. 

Ваъ, Абас иниз ажалдин вилик гардан кIир ийиз къвезвай-ди тушир. Ламра инжиклу 
авуквай, ввкьни ягъиз те'жезмай, сурун патал алай иниз 'булах хьиз ргазвай михьи хиялди, 
лап яргъара, девиррин деринра ивидиз мукьва, са гьихьтин ятIани  
затIарихъ къекъвезвай фикирди гъанай. Аквадай гьалда «rii-лея виридалайни зигьин 
гужлу я. Анжах са адахъ ирс яз aft* на, лап къадим шейэр акьалтзавай несилрив 
агакьардай къу-ват ава. Гьатта вахтуналди кваз гъалибвал къазанмишдай, уьмуьр патал 
яшайиш кIанардай такьат ава. Кьуьзекан зи-гьиндини мидаимвал гьиссзавай, адани Абас 
къванциз мукьва ийизвай. Ам къванлин вилик акъвазна. Къужа чир техжедай-вал дегшп 
хьанвай. Гила адан къарйба суфатди ам акур касдиз бажагьат хъвер гьидай. Са шумуд 
декьикьа идалай вилик хьиз, къужадин суьретда, зегьемвили, бизарвили бушарнавай чими 
биришар амачир, Абасан чин гьа и къван хьиз рагъулни, су-гъулни тир, гуя адан суй 
уьмуьрди гьамишалугъ яз гадарна-вай. Адан зигьинда алатна фенвай девиррин вахтарал, 
гьуьлуьн вили ятарал муркIадин къаяб хьиз, ica гьихьтин ятIани рикIел хкун галтад жезвай. 
Абасавай мад кIвачел акъвазиз жезмачир, ам къванцихъ агалтна цуквал ацукьна. Абасан 
фикирар яр-гъариз фенвай, ам гъамлу тир. 

Хуьрелай зуьрнейрин сес алахьзава... Мехъерни вини магь-леда кьиле физва, Велимета 
лагьайтIа, агъа магьледа, чпша кIвалерин къавал гьурра гузва, катра хьиз чарх ягьиз, 
атана лап чIередал хкадарзава, кьуьлзава. Капунал илигнава, сес хкажна манияр язава. 
Свае гваз хквезвай чамаррин тфенг-рин ванерни, хуьруьн куьчейрай чамарар чукурзавай 
атлуярни, а!буруз тамашзавай жемятни адаз са куьнайни туш. Велимета текдиз дем 
къурмишзава, межлис мадни гурлу жезвай вини магьледихъ элкъвез ара-ара «Заз овас 
гьизва!»— гьарайзава. И рагь алай юкъуз куьгьне кIурт алай жегьилди, хъицикьдин еке 
бармакни чимна хьиз япара туна, гьекьничкаф жедалдн кьуьлзава. 

Сусани фадлай вичин тахт кьунва. Чамарарни чкIанва. Амма Велимет сакIани секин 
жеэвач. Ам шад-куррам я. Залан хъархъилаг кIватIи-кIватIна чIередал гъана, адал ацукьна. 
Гила касди бармакни гьекь алахьзавай пеляй акъудна, чIулав, бурма меясериз гар гуз, и нянин 
береда хуьрелай ван фидайвал, ашкъидикай, дуьньядин дердерикай манияр лугьузва. АкI лу-
гьузва хьи, вилералди, рацIамралди ишараяр ийизва. гуя яр патав и хъархъилагдал 



ацукьнава, гададизни адаз "рикI ачух-дай мумкинвал хьанва, ярни, ашкъидин цIа 
кармаш хьанвай и бахтикъарадин гила гъавурда ажьазва. Велимета кайи-кайи сесер язава. 

Хуьре хьайи гьар са межлис гьа икI гссъейд авун Велиметаз чIуриз тежедай адет я. Къуй а 
межлис вичиз нин варцел кIан-датIани кьиле фирай, Велиметаз са гафар я. Мехъер гьаданди я. 
Гъайи свасни чарадан къапудик хтьфиникайни гададиз са къайгъуни туш: им жемятдин 
гъалатI я. Макьамар дзавай усrlapap рекьелай алатна. гьаIкI, масадан гьаятдал хъфеета. Г'ьа-
нал межлис кутуна, аниз жемят кIватIзава. Гьар вуч ятIани, гъанвай свае Велиметанди я, ам 
адан патав пакамахъ фида» Иналди жегьилди вичин нубатдин мехъер куьтягьда. 

И сефердани устIаррин рехъ алатна. СакIани Велиметан бахтуни цуьк акъудзавач, 
устIарри, вучиз ятIани, варлу Жа-малдинан къапудал далдамдални зуьрнейрал илигна, 
анал меяслис къурмишзава. Велимета гила вучрай кьван, адаз амукь-завайди пака акуьнахъ 
фена, суса гъанвай савкватар вахчун я. 

Жегьилди вичин дем рагъдаIндин вахт алукьайла куьтягьна. Мад инал акъвазун вижесуз 
я, банДини къачуна ник!из тади авун чарасуз я. Хуьруьхъай яргъа, Рагъ чуьнуьх жедай 
тепе-дин IкIане, тамун ценерив адаз ник ава. Къе ада а ник тамал аманатна, кас свае 
къаршиламишиз, къавун чIередал кьуьлер ийиз хуьруьз хтанай. Рагъ тепедихъ аватайла, 
Рагъ тшедихъ чуьнуьх хьайила, алукьзавай йиф никIе къаршиламишун лазим я, тахьайтIа, 
ам жегьилдикай бейкеф жеда, гьич са гъед-ни экъечIдач. Гадани банДи галачиз, тамузни, 
йифезни и ник хуьз пара четин акъвазда, абуруз сугъул жеда, абур яваш-яваш сует жеда. 
Велимет бацДини гваз, ранг къачузвай тсъуь-луь кьиле-кьилди ян гузвай гегьенш никIиз 
агакьайла, гъакъи-къатдани адан йиф алукьнай. 

Велиметаз тамун кукIушар, атирлу шагьвар хуш я. Ада ца-ва къвердавай артух жезвай 
гъетерал гьейранвалзава. Абурни вири Велиметаз килигзава. Яраб икI вучиз ятIа? 
Жегьилди» акI тир хьи, и йиф гьатнавай вили цав, гъетер гьамиша вичел вил алаз 
акъвазнава. 

Килиг жуваз кIани кьван цавуз, кушкушрихъ яб акал. «Гьо-о-гь гьо-о-гьооо!»—
гьарайзава ада аранбир. Жегьилдиз вичин сесиникайни гьяз къвезва: адан ван гьич са 
куьникни хкIун тавуна, тамун кукIушрилай цIуьтхуьна, кьезил шагьвар-хьиз, цавун тагьдиз, 
гъетералди физва, адай бушлухар ацIуз-■ва. Цавун кIаникайни оа ни ятIани гададиз тади 
гьалда жаваб гузва. Ам Велиметан Варз я, аде «Къвезва!» — лугьузва. Же-гьилди мад 
гьарайзава, бацIидизни яваш-яваш къиб акатза-вай цавун кIан къалурзава. Анайни 
Велиметаз «Къве-е-за-ва-а!» — жаваб гузва, налутьуди, гуьруьшдиз атун патал вар-либас 
алукIна, кьил-кIвач туькIуыриз гуьзгуьдин вилик акъвазна-вай бике я: гуьруьшдиз геж 
жезвайла ада алай чкадилай кьа-рай атIанваз вич гуьзлемишзавай, вичинни вил алай 
жегьилдиз-тади кваз хабар гузва: «Къве-за-ва-аа!» Велимета адак мадни гьерекат кутазва. 

Ингье тамун кукIушрикай цурун квар хьиз яру варз хзсат-на. Са акьван вахт жедач ам 
михьиз лайда жеда. Им Велимег ашукь жедай легьзе я. Туракь варз и Iбереда тежер кьадар 
гуьзел я эхир. Велимета адаз ширин хъвер багъишна. ЯрпЛ им |К* па кааш-яваш вучиз хъипи 
жезватIа! Варз магьтн хьиз михьи я, •экуь я. Адан назик нурари гададин рккI мелсгьамди хьиз 
саки-нарзава, ам мергьяматлувилив ацIурзава. Жегьилдиз варз гзаф истеклу я. Гадади адаз 
вичиз лап юргъун жедалди гьа инал ацукьна, хъвер !багъишда, ахпа бапДини вахчуна 
чардахдик хкаж жеда, ксуда. 

Йифекай югъ чара жезвай и береда бацIиди я|б жакьуникди Велимет ахварай аватна. 
Аквадай гьалда гьайвандиз гишин тир, чIачIах |бармакдикай хкатнавай адан яб агалтна 
фитЬга-зава. Велиметаз им кIани кIвалах я, чими нефес галукьиз япун кIаник хъитхъитI 
акатайла ам хъуьрена чIагидай. Гилани ам чина хъвер аваз ахварай аватна. Амма и сеферда 
жегьилди ба-цIидин тавазвилерикай лезет х!кудначир, гада са вуч яггIани ри-кIел акьалтайди 
хьиз кIвачел акьалтна, бацIини вахчуна чар-дахдикай эвичIна. Мад кавдиз къацу векьиз 
кIуфзавай бащЪши .ахкун хъувунач, ада хуьруьхъди гьерекатна. Шуртунин патар-ни галтад 
жез саки зверзава. Хуьруьн агъа кьилихъ ракъинин яру чин пайда жедайла, Велимет 
Жамалдинан кIвализ агакьун яарасуз я. Сегьер къарагъзавай и гуьзел береда вичин цIийи 
свае такуна гьи жегьилдин рикIиз кьарай къведа! Велимета-вайни и кар эхиз жедач, адани 
накь жемятди алдатмиш хьана Жамалдинан кIвализ тухвай вичин свае акун патал тади 
ийиз-ва. Жемятдини, кувкIвена кузвай лампа хьтинди я лугьуз, Сел-аминазан тежер кьадар 
тарифарзава. Эхирки-эхир адан гъи-ляй вичиз гьайи савкьватар кьабулна Велимета вичин 
мехъер куьтягьун лазим я. И везифа кьилиз акъудиз тахьайтIа, и дуь-ньядал Велимета 
яшамиш хъхьана вучда кьван. Мехъер куьтягьиз фиэвай гада, бацIи бащ.Iи я, ада вичиз 
кIамай кьван гьарагърай, гьич са инсандивайни кьуна акъвазриз жедачир. Велимет 
Жамалдинан кIвалерив вахтунда агакьна. Яру хъенчI хьтин pain, анжах пайда жез 
башламишнавай. Гадади шаддиз варар гатана. 

— Я Пче-е-ба-ах! Пче-ба-ах! 
Са акьван вахт алатнач, ракIарай ахвар бегьем тахьанвай дишегьли, чинилай гъил 

алтадиз экъеч!на. Бизар хьанвай яш-лу и дишегьлиди, гада акунмазни хъверна: 
— Велимет, вун яни? Ша-ша,— теклифна ада, гьуьрметдал-|ди. Велим'ет са яд кас хьиз 

туш, ам къунши хуьрерани машгьур(я. Адан аламатрин мехъеррикай вири эллериз    хабар 
я.    Бесi ПчеЧбахди, адаз тавур гьуьрмет низ авурай. 

— Сусан патав атанани? Мехъерар куьтягьиз,    савкьватарвах!чуз мехъер куьтягьиз 
атанани? Илифа, илифа. 

Рак ахъа хьанмазни, басрухна аниз гвахьзавай бацIи кьу-лухъна, гадади гьаят'диз кам 



къачуна. И легьзеда Велиметав гьилер куьрс хьана, ам кьилни агъузна чилиз тамашиз 
гьаят-дин юкьвал акъвазна. Регъуь я гададиз,— вилер чуьнуьхзава, <5а уьтери хъверзава. 
Шузарар са жуьре патахъна хьиз ада явашдиз мурмурна: 

— Э-эхь... заз сусаз килигиз кIанзава-е... 
— Са гъвечIи гуьзлемиша. Са бубат гагъ мадни ачух    хьу-рай. Ахпа фена жуваз кIамай 

кьван адаз тамаш,— Пче-бахдизВелиметан амалрикай еке хуш къвезва, ада ахварин дакIун 
ку-май вилерни акьална, къацу ранг янавай са кака    жегьилдизгана. Велимета кака 
мукъаятдаказ гъута кьуна, гуя ам    параназик са шей я, са жизви тупIар кIевиз акьалайла,    
ам    ханаpyr

j
pyr жеда. Жегьилди кьил хкажзава, виликдай    хьиз    ми-лиз хъуьрезма, 

чиник яр акатзава. Регъуь тахьана касди вуч-рай, эгер цIийи сусан патав атанваз хьайила. 
Пче-бах са декьикьадилай (гьаятда авай кьурук хъфена. Мад инал акъваэна вучда кьван, 

Велиметаз вичин кIвалах тийижиз туш хьи, фена жуван къайгьутр, къакъажунар авурггIа 
хъсан я. Гьаят ичIи хьана, анжах кьурукай Пче-бахди чил шткиз-вай, кIваляйни 
ахварикай кватзавайбурун ванер къвезва. КIва-оеони акъатна. Велиметаз и таниш тушир 
гьаятда текдиз аму-лерихъ галай бахчадин са кьилий Жамалдинан уьгьуь язавай кьиз кIан 
тушир. Гьикьван лагьайтIани. чам тушни?! Амма ина, масанра хьиз, атана гъил кьуна адаз 
овас мубаракзавай, хъверзавай ксар мад авач. Жегьилдик гъалаба акатзава. Ин-гье ви свае 
лугьуз кIантIа тIу)б тик кьуна садани къалурзавач. Велимета цавуз са вил яна, рагъни хейлин 
виниз хкаж хьанва, амма гьеле свае акунвач. Ада накь къавун чIередал ацукьна манияр 
гьавая янайни кьван. ИкI виже къведач, энгел жез-ва... 

ОКегьил гурарай винелди кьвед лагьай мертебадиз хкаж жез башламишна. Гурарин юкьваз 
агакьайла, ам вичин къаншар-диз къвезвай, дамах-чахмахнавай гада акуна акъваз хьана. 
Жамалдинан хва, халис чам, Къилич сусан кIваляй хъфизва. Къармукь бармак са патаз 
чIугуна, кьелечI, лацу чухвадин це-нер галтадриз, рIекIврекIв гузвай хрумрив 
жикьрикьрин ванер ийиз тазвай ам атана Велиметаз мукьва жезва. Адан къаш-къаматда вич 
дуьньядал итим яз атунин гьакъикъатдал, адан асул манадал кIевелай рази тирвилин нур 
къугъвазва. Ара-ара галачир уьгьуь ягъиз, хкатIнавай спелривайни уьзуьагъви-ледди тIуб 
гуьцIуьз, такабурлудажаз камар къачузва. Сусан патавай хкзе^ай адаз рехъ гуз, Велимет 
гурарин кIарцIе са къерех хьана, бейниванди хьиз кьил куьрсна, хъуьрез акъваз-нава. Амма 
вучиз ятIани, Велиметан регъуьвилин хъверди нур къугъвазвай Къиличан чин атIугъарнай. 
Ада кьве тунIалди гададин чIар фенвай хев кьуна, ам кьеч хьиз эчIягъна.  

— Инай квахь садра! 
Велиметаз адан зур гузвай ван къвезвач, ам регъуьвиляй ■чилерай-чилиз физва, гьикьван 

лагьайтIани ам сусан патав физвайди я, рикIни, беденни кваз михьиз хъуьтуьларзавай хуш 
гъамлувилив, хушбахтлу хиялрив ацIанва. И легьзеда адан чин яр чкIана кузвай. Амма и 
Къилича гъил кьуна адаз свае мубаракзавач, гьакIни перт тир жегьил мадни серсер ийиз кIе-
виз гьарайзава: 

— Инай квахь! 
Велиметан чинал ифин ала, адалай яр алатнайтIа белки касдиз вичиз къурху гузвайдан 

ван къведай жеди. Амма ада гададин чиниз къвердавай артух цIай акъудзава. Велиметаз 
зегьем хьанва, адаз гила гьекь акъатзава. На хиялда, кас азар-лу я, ада са-са xynl кузвай 
чай хъвазва, бедендилай тIуьруь-кьуьм гьекь алахьзава. Гьа са вахтунда чанди 
регьятвални гьисезава. 

«Вичин чинин кIевивал аку. Къван хьана а гурарин кIар-цIик ккIанва» — фикирзава 
Къилича. Адак мадни хъел акат-зава. 

— Инай квахь! — кIевиз рум гана. Велиметан кьил са куь-найни акъатзамач,  ам  
акваз-акваз татаб жезва,    гурарайгъузавудзава. Ваъ, Къилич гадади мукьуфдивди 
къачузвай    кама-рал рази туш, ада мадни кIевиз Велиметан далуда гьуд эцягъ-зава. 
Гададивай вич хуьз хьанач, ам гурарин кIаниз    аватна,ярх хьана. Пче^бахди гайи какани    
гъутай   акъатна    кIватIи-кIватI жез-жез гьаятдин юкьваз фена, хана.    Къалмакъалдал-дин 
ванерал инсанар атана. 

— Зи хва, чи межлис шелдиз элкъуьрмир! Адак кямир! —гьарайзава Къиличаз  вири 
рикIелай  алатна,  зверна    гураринкIаниз атай Пче-бахди, кьве гъилни цавуз хкажзава.— 
Михьикас, пак руьгь кесибдин, къекъверагдин, бахтсуз бендедин къа-матда аваз къведа, 
кхьенва ктабра. Экуьнин купIунилай    же-мят элячIзавай и береда вуна а бахтсуздаз 
гьуьрмет ая, адаккямир! Аллагьди чаз бала гуда! 

— Ихьтин  вахтунда кIвале кимвди пайда  хьун    чIуру ли-шан я, диде! Ада чаз 
бедбахтвал гъида. Ам фадамаз инай ква-дарун лазим я.— Къилич мад Велиметал элкъвена. 

— Вун заз Мурсал хан яни, сусар ахтармишзавай? Гила кIа-майди : имида зи папал кьил 
чIугун тир. 

Велимет жаллатIдин вилик квай есир хьиз, варарихъди физва. Яраб икI вучиз хьанатIа? 
Ам къурхулувиле батмиш хьан-вай вил,, рай гьарай-эвердал атанвайбуруз килигзава. 
Амма садани к>ьтIни ийизвач. Легьзеда гадади иви къвезвай гъил кьатIа/-'>. Акзадай гьалда 
алукьайла са кве ятIани акьуна. Велиметаз икиван гагьда ВИЧИН иви акурди тушир. Гила ада 
атIанвай чкада тIални гьиссзава. Садлагьана жегьилдин чандиз къайи гьекь чкIана, 
чиник рангадин гъал кумукьнач. Ам бир-дан мац хьиз агаж хьана, лацар акьалтнавай 
вилерай элкъве-на Къиличаз килигна, сараривди вагьлшди хьиз векъи жакь-ракьарна, ахла 
муькуь гъилелди эцяна иви къвезвай чка кьу-на, кIевиз чуькьвена. Патав гвайбурун чанди 
цак акъуддайвал  векъи ванщелди гьарайна: «Чан фе-ен-а!»—варарай къеп.елди  акъатна, 



щ,Iугъ алахьиз бацIини рикIелай алатна чпин кIвализ  чамарна. Иви кIвахьзавай гъилни цава 
кьуна катзава. 

 КIвалени ада яргъалди ара-ара «Чан фена! Чан куьтягь!»—  лугьуз гьарайзавай. Эслихан 
бадеди гада къаткурни авуна, зур- зазвай Велиметакай кичI хкудиз, дуьаяр кIелиз, хейлин 
вах- тунда адан чиниз уф ганай. Рагъдан алукьайла Эслихан баде- ди вичин хтулдик пис 
са руьгьни тунач. Велимет кIвачел акьалдарна. Я экуьнахъ вичин кьилел атай 
бедбахтвиликай адан фикирдани амачир. Гила жегьилди кIвале акъвазна вуч-да кьван. 
Атана никIиз фидай вахтни алукьнава. ТахьайтIа, йиф ни къаршиламшпда. 

И ник сифтедай тамун юкьва авай са гъвечIи тумал тир. Ве-лиметан чIехи буба Чамбула и 
чIурухъан вичин хзанни галаз гъиле кьуна, ам арадал гъун патал тIимил гьекьер авадарнач. 
Тумал кул-кусрикай михьна, гьар йисуз там атIуз адан сер-гьятар гегьеншарна. Ана 
бустан-бахча кутуна, къуьл цана. Вичин бубадин кар Велиметан дахдини давамарна, хъсан 
бегьер гудай еке ник арадиз атана. Адан хзанни яваш-яваш кесиб-виляй экъечIиз 
башламишна. Белки Велимета чпин тухумди анал гьикьван зегьметар чIугунатIа 
аннамишзавай жеди. Я туш-тIа, бязиIбуру хьиз, адани чпин никIел дамахзавай жеди. Гьар 
гьикI ятIани гададин кьисмет гьа и чуьлдихъ галаз кIевелай авсият хьана, никIиз татана 
касдиз кьарай къведачир. Велимет адан эвез тежедай, гьамишалугъ къаравул я. 

Пуд юкъуз жегьил хуьруьз хтанач. Кьуд лагьай йикъан Шянрихъ, гатун цицIиз мурк 
хьиз, гададин рикIел алатай мехъер акьалтна. А вахтунда вичиз кьур инад гьич фикирдани 
ама-чиртIани, Велиметак къалабулух кутадай кар авай. Секин яз гьикI акъвазин кьван: 
касдиз гилани вичин свае акунвач, сав-кьватар вахчунва. Им мехъер куьтягьиз алакьнач 
лагьай чIал я. Ихьтин кIвалах адавай вичиз багъишламишиз жедач. Вирида сусан 
тарифарзава, адаз вил ягъ тавуртIа Велиметаз рагъ алай югъ чIулав жеда. Кефияр цуру 
яз ам хуьруьз ре-кье гьатна. 

Куьчейрай юргъун хьанвай суьруьяр физва. Чпин кIелер акунихъ тамарзлу тир хпериз 
кIвалериз агакьдалди кьарай къвезвач, магьлейрал бяйрин сесер акьалдарзава. Нехирбанри, 
чубанри алатна масанрихъ физвай гьайванриз себ гузвай    ван къвезва. Велимета хъсан 
кIвалахна:  бацIи чпип цIегьо- 
]рихъ ахъайна. Къуй къе йифни бейкеф тахьурай, Велим ста хъ деичин дерди ава, амни 
варзни гъавурда акьун лазим я. Ам Жа-]малдинан варарал гьавая атанвачирди абурузни 
аквада.    Ваъ, <|Велимета исятда, йифен гуьруьшдиз финикай, Вацраз эверуни-5|кай 
фюшрзавачир.  Къе адаз Селминаз акуназ кIан я. Гадади 'РКамалдинан  варар  гатазвач, 
касдихъ гьаятдиз фидай жуьрэт I|авач. Жегьилди аннамишзава:  и карди баркалла гьидач, 
Къи->fivpi туьш хьайитIа, ам гапур гваз    галтугда.    Парудихъ    агат .рсьана ада Селминаз 
гуьзлемишзава. 

Кьуд пад къвердавай секиц жезва. КицIер элуькьзамач-Байиррай хтанвай гьайванрин 
ванерни кьери я. Хурушум алукьнава... Рушар, сусар булахрал фидай вахт я. МичIи ккIа-
ра абурун гъаразра жегьилар акъваздай бере я. Чарадан ви-лиз таквадайвал кIани рушар 
ашкъидин кьве гаф лугьун гьар садан мурад я. 

Велиметахъ ахьтин къаст авач. Ам вучиз чуьнуьх жеда кьван. Гададиз кIанзавайди 
вичин сусаз — Селминазаз са вил ягъна, савкьватар вахце лугьун тушни. ГьакI хьайила, 
Жамал-динан варарин патав, парудин кIане акъвазунилай мад къулай чка авач.  

Ван са гьинай ятIани акъатзава. Велимет хъуткьунзава» Жегьилдиз акI тир хьи, варар 
ачухна Селминаз къвезва. Адан чиниз гьасятда регъуьвилин яр чикIизва. Ингье, эхирни Жа-
малдинан варарикай квар къуьне авай са руш хкечIна. Адан мичIи-вили булушкади 
шагьвар галукьай къавахдин тазуни хьиз, асайишдиз вишришна... ПIуькIуь юкьва гимишдин 
кама-ридин къашари рекIврекIвна. ХцIу, зиринг руш дагъдин атир галай шагьвар хьиз 
Велиметан патавай алатна фена. Жегьил сив ахъа яз амукьна. Рушан асантдиз ягъвазвай 
кжьвал, жей-ранди хьиз гумрагьдиз къугъвазвай Iбедендал вилер алкIана амукьна. 
Велиметаз ам гьакъикъатдани нянин вили гар хьиз хьанай. Ам акьван зирингдиз патавай 
алатна фенай хьи, гада-дивай гьич чинизни килигиз алакьначир, гьатта Велиметаз а 
гарувай жагъайди, мелгьям хьтин атирлу, ширин са xynl гьа-ва тир. 

«Гар!»—вичизни хабар авачиз мецяй акъатай и гафуни жегьилдиз лап эсернай. 
Адавай нянин вили Гарал эвленмиш жез гьикI алакьна. Велиметавай яшицда хьайи кар 
туш. Белки исятда Жамалдинан варцикай хкатайди жемятди тарифза-вай гьа Селминаз 
ятIа. Белки ам гьакъикъатдани гар я жеди. Жегьилдиз адан чин акунач эхир. Гада 
Селминазан чиниз ди-къетдивди тамашдай къастунив анДана. Амма кIвачер вучйз ятIани 
тежер кьадар залан я, метIерикни зурзун акатнава, кам-камунихъ къвезмач. Велимет икI 
вучиз хьанатIа. Касдин кьил 
вичяй акъатзавач. Виликди гьикьван гьерекатиз чалишмиш жезватIани, гада рушав 
агакьзавач. Амма гуьгъуьна аваз оа вуж ятIани къвезвайди гьиссай Гар вич акъвазна. 
Велимет ре-кьин юкьвал къах хьана амукьна. Ваъ, элкъвена адаз тамаш-завайди са цIувад-
цIуругуд йисан яшда авай руш тир. Яр-ни-лаз къекъифнавай адан чинал милли хъвер 
алкIанва. 

Велиметан кьуьруькрикай вири дуьньядиз хабар я. Гьич садани адакай писдиз 
фикирзавач. Инсанрин фикирра гьатна-вай адан къаматди зарафатди хьиз абурук хъвер 
кутазвай. Эхь, хуьрера — тIвар-ван авай и кас акурла, гьелбетда, Селми-назак хъвер 
акатнай. Велиметан ажайиб гьисс, челек-фелек-вал ден-беден квахьна. Рушан хъвер 
къугъвазвай, назик, чи-ми пIузарар акурла адан pmcle чимивал гьатна, ам байгьуш хьиз 



ивидик какахьна бедендиз чкIана, гуя Селминаза вичин п!узаррин ифин, нефесдин 
хъуьтуьлвал адаз багъишнай. Велимет хуш юргъунвили .кьунва, ам и декьикьада 
хушбахтлу я. Гада регъуьвиле цIрана куьтягь жезва. Сусахъай вилер чуь-нуьхиз чилиз, адан 
мясериз тамашзава. 

Аллагьди Велиметаз къаш-къамат гудайла мискьивалнач. Адаз шумал буй, мягькем 
беден, абурлу акунар багьишна. Эгер сефигьвал квачиртIа, Велиметакай хуьре сад лагьай 
же-гьил жедай. Селминаза мегьрибанвилелди адан чина вил экъуьр-зава, налугьуди, рушаз 
гададин рикIиз чими акунар гьамиша-лугъ яз рикIел хуьз кIанзава. Амма адан пIузаррал 
алк!анвай хъверда, гададал гьейран хьунин михьи гьевес авай, адан се-фигьвилел са жуьре 
кьарувалзавайвилин гьисс авай. Мехъер-рин экуьнахъ гьуьлуь ам кIваляй чукурайди хъсан 
чизвайтIа-ни, Селминаза вичиз гьяз гьизвай и гуьруьшдикай кьил къа-къуднач. Адазни 
Велиметан фикиррикай хабар тир, рушаз вич и гададин «свае» тирди, далдамчийри 
алдатмиш хьана Къили-чаз тухвайди чизвай. Велиметан хьтин мехъерар мад дуьнья-дал 
садахъни же дач. Эхирни Селминаза бу л ушка дин гьяркьуь хиляй акъудна, шуькIуь тупIарин 
кIвенкIверивди кьуна же-гьилдал ич яргъи авуна... Регъуь я Велиметаз. Кьил хкажза-вач, 
рацIамрикай ичин яру патуниз вил язава. Къачу лу-гьуз, руша гададин вилик ич авай 
гъил явашдиз ягъурзава. Велимета са бубат кьил хкажна. Селминазахъ хьтин иервал гьич 
Вацрахъни жедач. Жегьилдивай рушан чиниз тухдалди килигизни алакьнач, кьил вич 
вичелай мад куьрс хъхьана. Яра'б Велиметан вилик акъвазнавайди инсан я жал?! Ангье 
Селминазан гъил. ШуькIуь шемер хьтин тупIар ичинин яруни хъипи къваларал акьван 
хъуьтуьлдиз, успагьивилелди алкIанва хьи, налугьуди, Селминазаз вичин гъиле авай а багьа 
затIунал хел-кьацI жез кичIезва, гьакьван ам мукъаятдаказ кьунва. Рушан тупIарин таза, 
жегьре кIвенкIвер анжах ич кьуниз ярашугъ тир. Ихьтин тупIарилай ич кьабул тавуна 
нивай акъва-зиз жеда. Велиметани савкьват тапрапна вахчуна, ахпа хата авур аял хьиз 
зарбдиз катиз башламишна. Селминаз адан гуь-гъуьниз тамашиз аламат яз хъуьренай. 

Швализ хъфейла Велимета савкьват чIукариз пайна, «им квез зи сусан патай» — 
лугьуз хзанда авай гьар са касдив са чIук вугудай. Имни Велиметаз чIуриз тежедай къанун 
я. ИкI ада вичиз Селминаз гьайи нубатдин мехъерни куьтягьна. Ам архайин яз хъфена вичин 
кьилдин кIвале ацукьна. Куьтягьай мехъеррин гьисаб кьун чарасуз я. Велиметан утагъдин са 
цлан еке пад куьрсарнавай жибиндин яйлухрив ацIанва. Абур вуч-тинбур ятIа анжах са 
Велиметаз вичиз чида. Гьар са яйлухди адан рикIел зуьрнейрин ван хкизва. Адаз абурай 
алдатмиш хьайи ycrlapap себе>б яз вичиз гъизвай шумуд свае чарадан кIвализ тухванатIа 
гьам аквазва. УстIаррин ахмакьвал гьикь-ван эхин?! Ихьтин декьикьайра гададиз 
далдамчийрикай гзаф хъел къведай. Ада пIузарар са жуьре жакьваз цлакай куьрс-навай 
яйлухриз тамашиз себ гудай, «гъуь-уь-уьля-я-ягъа-аррр!» 

Эхь, и яйлухар алдатмиш хьана чарабурун кIвалериз хъфей сусари Велиметаз гайибур 
тир. ЗКуьреба-жуьре рангарин, не-хишар алай яйлухар гьим гьи суса гайиди ятIа гададиз 
хъеан-диз чизвай. Ихьтин асайиш вахтара Велимет тупIаралди гьи-сабнар ийиз, веревирдар 
ийиз, вич вичик рахаз акъваздач. Вичин сусариз кIвалахар, къайгъуяр пайзава ада. Сада фу 
чрада, масада гамар храда, бязибуру малар ацада... КIвалахдик ква-чир свае Велимета 
тазвач. Бес Селминаз куьн пешедин иеси хьурай... «Яд гьи-и...» Велимет мез галкIана, 
гафунин кьатI туькьуьн хьана амукьна. Куьрснавай яйлухрик Селминазан савкьват квач. 
Селминаза яйлух ганачир, гайиди ич тир, ри-кIел хтана касдин. Хъсан кар хьанач. Айиб я. 
Жегьилди паш-мандиз кьил галтадна, мехъер куьтягьиз алакьнач. Велимет патал им еке 
къалабулух кутадай кIвалах тир. 

Атана зулун мишекъат йикъарни алукьна, Цлални чарабурун кIвалериз тухвай сусари 
багъишай яйлухар мадни артух хьана. Амма абурун кжьва са буш чка ама. Велиметан 
рикIе-лай вичиз Селминаза савкьват тагайди сакIани алатзавач. Ам ада Селминаза 
багъишдай яйлух патал тунвай чка я. Ам вах-чун патал жегьил Жамалдинан варарал физва. 
Селминаз гуьз-лемишзава. И, няни алукьзавай |береда гада гзаф игьтиятлу я, Къиличахъай 
кичIе я адаз. Гьинай ва мус Велимет акуртIани, Къилича адаз гьарагъар гуда, гапур 
къакъарай акъудна кал-тугдай амалар ийида. Велиметаз лагьайтIа лап аял чIавалай кьецIил 
гапурдихъай, ажалдихъай хьиз кичIе тир. «Га-апу-урр ва-аъ! Га-апу-урр, ва-аъ!» суза 
алахьиз, кьве гъилини кьил жьуна, ада к!вализ чамардай. Къилича лагьайтIа:  «Гьенгье-ея

I
», 

— къив гуз, гьа алай чкадал акъвазна кIвачер чилел гьалчиз! калтугзавай амалар ийидай. 
ИкI хьайила, мукъаятвал хуьн,| жегьилди фикирдай акъудзавачир. 

Руша и касди вичин рекьер икьван вилиз вучиз хуьзвайди ятIа, аникай гьич хиялни 
ийизвачир. Селминаза адаз гьар гуь-руьшдиз гузвайди са ич я. Ич кьунвай тупIарин жегьри, 
назик кIвенкIвер акурла, Велиметан рикIелай вири алатзавай. Адан тупIарин рикIериз 
тамашдай кьван, гададин чIулав вилер цIа-ру жезва. Гьар сеферда кIвализ гьакъикъи 
савкьватар тIалабиз тахьана ам яйлух гвачиз хъфизва. Эхирки-эхир Селминазан тупIарин 
таза, иер рикIери гада ахьтин чкадал гъана хьи, гьа-тта адаз абур ахварайяи акваз 
башламишна. Абур гила касдин рикIе акъатзавай, абур акунихъ вил жезвай. Селминазан 
ту-nlap Велимет патал, на хиялда акакь тийидай мурад я, пай тежербур, я — сакIани 
гададиваи абур кьадай жуьрэт ийиз жез-вач. Велиметакай Межнум хьанва, ам Жамалдинан 
къапудал «ъвез-хъфизва. Селминаза лагьайтIа, адаз гузвайди анжах ич я. Велиметаз 
аквазвайди адан шуькIуь шемер хьтин тупIар я. Им эхиз тежер азаб тушни? Вилиз акваз 
гьилиз текъвез, гьикьван эхрай. Селминазан чими, жегьре кIвенкIвер алай тупIар гададиз 
гъиле кьаз кIан я. Жегьилдивай вичин рикIе гьатнавай къастариз таб гуз жезмач, Са сеферда 



ада вичин мурад кьилиз акъудна, Селминазан тупIарилай кичIез-кичIез гъил аладарнай. 
Чарадан суса сефигьдан натай ихьтин кар гуьзле-мишнавачир, ам «хуннай, ада гьасятда 
гъил кьулухънай. Ах~ па ам мягьтел яз жегьилдиз килигнай. Жегьил вичи еке кье-(гьалвал 
къалурай, вичин амалрикай хуш атай хьиз, чин ца-вузна лезетдивди хъуьрезвай. 
Селминаз аламат я: яраб гададиз икьван гьяз теуькай атанатIа? Ада гила амалдарвилелди 
Велиметан вилик ич авай гъил кьунва. Гадади сифте темягь фенваз рушан тулIарилай вил 
аладарна, ахпани ифенвай вичин яцIу гъил абуралай аста-аста виняйгъуз чIугунай. 
Селминазаа са жуьре хьана, адан рикIи гьалаба къачунваз фад-фад кIва-лахна, чиник са 
бубат яр акатна. Амма руша вичик къалабу-лух кутур гьиссер винелди акъуднач, гуя и. 
декьикьада ада ам дарихламиш хьаивай, дерин нефес акъадарна, перишан хъверна ва 
жегьил язух атайда хьиз гъамлуз кушкушна:  

— Сефи-игь-гь...— цавуз тамашиз юрфарни кваз къуткъури* хъуьрезвай Велиметан 
кIуртунин жибинда ялна ич туна, Селминаза вичин рехъ давамарна. Низ чидай Велиметак 
икьван аламатар квайди, гьич садани адан амалар кваз кьаэвайди туша эхир. 

Кьуьдни гьа икI акъатна. Гатфарни алукьна. Велимет ак-ваз-акваз дегиш хьана. 
Селминазан тупIариз тамашиз тек-бирдала физмач. Ада вичин кIвалин къава авай    
тIекIвендай 
вили цавуз килигиз йикъар къаткана акъудзава. Куьчеда авай-ди са къиямат я: рагъ фена 
чандай хъуьтIуь гайи азабар акъатнавай нуькIери сархуш ванер акъудзава, чуьллерилай, 
бугъ алахьзава, тарарал тIурар хъиткьинзава. Амма Велиме-тан рикIе зулун, чIимел югъ 
хьтин, мишекъат гъамлувал гьат-нава. Ам ракъинин нурарив ацIанвай цавуз килигуниюай тух 
жезвач. Налугьуди, кас бирдан гьакимдиз элкъвена, ада дуь-ньядикай веревирдарзава. 
Велиметаз акI я хьи, гатфарик, йикъар азгар и береда, къецел, чуьллера кьиле физвай вири 
гьерекатар, вичин рикIени тикрар хъижезва. Эхь, живер цIра-най, каф алай хулер 
Велиметан рикIяй гъузни авахьнай, хуь-руьн нуькIерин сархуш ванерай адан рикI ацIанва. 
Велимета-^урун гьаятда авай хатрут тара пешер ахъайзава, Велиметан рикIикни са гьихьтин 
ятIани квал ква, яраб адани тIур ахъай-заватIа. Белки векь экъечIиз башламишнавай и чил 
хьиз, ра-къини Велиметан рикIни вичи вичин къизгъин нурарив ифир-заватIа. Яраб и вили 
цав, и гегьенш чуьллер и жегьилдин ри-кIик таза пешинин ширин вишрин хьтин назик 
квал акатун патал яратмишнавайди ятIа. Велиметан кьил са куьнайни акъатзамач, гьикьван 
фикирар авуртIани, адаз са жавабни жа-гъизмач. Амма и квал адаз азгар вахтунда дагъдин 
хъуьтуьл шавгьар хьиз, азиз я. Адаз акI тир хьи, гуя и квалди касдиз чуьллериз эверзава. 
Гада перишан я, адаз куьчейриз экъечЪиз, инсанрихъ галаз рахаз кIамач. Жегьилдиз текдиз 
кIвале къат-киз, я туштIа бацIини къачуна никIиз физ хуш тир. Къуй йиф алукьрай, къуй варз 
экъечIрай. Велимет абурухъ галаз гахада, чан-рикI ийида. «Гьикана, дуст Велимет, вун 
кимерал хъжезвач хьи, вуна хуьруьнвийрикай хъелнаваз тахьуй гьа!»—хабар кьа-дай ам 
акурла къуни^къуншийри. Жегьил гъамлу тирла хуь-рени зарафат хъуьруьн тIимил жезвай. 

— Эаз рикI амач,— хурал кап эцигна, перишандиз    жавабгуд аи ада. 
— Амачиз ам гьиниз фена кьван?Гадади тIуб туькIуьрна цав 
къалурдай: 
— Виниз фена... гьаниз катна. 

%
 — Ам жедай кар туш. Фикир мийир, ам чкадал аламайди я,— жегьилдин сефилвал, 

адак квай гъалаба кьатIана, ам се-кинриз алахъдай къуни-къуншияр. Амма Велиметаз 
абуру-кай хъел къведай. 

— За квез цавуз катна лагьанани... цавуз     катна    ман! —абур инанмишарун патал 
кIевиз гьарайдай гадади,    гьутувнихур гатадай.— Туширла, зи хура вучиз къати гар 
къекъвезва.Ваъ, ржкI цавуз катнава! 

Йифера чуьлдани гада варзни гъетер къаршиламишайдалай кьулухъ9 дерин хиялриз 
фена, яргъалди ксудачир. Касдиз акI 
тир хьи, вичин рикIин и гегьенш, и кьил, а кьил авачир буш-лухра гъетерин арада, иеси 
авачиз сиягь хьанва. Ам адахъ цава-лай вил алуд тийиз къекъвез жедай. Гъед цIуьтхуьрла, 
гададик гьар сеферда еке къалабулух акатдай. Гъед хьиз цIуьтхуьна, рикIни цавай 
Жамалдинан гьаятдиз аватайтIа Велимета вуч-рай. Ам Къиличаз жагъана хьуй, гьасятда ада 
гапурдалди куьлуь-куьлуь ийида. И фикирди Велиметан бедендиз цак акъудзавай. Дуьнья 
дарискъал хьана, жегьил чардахдик хкаж жедай, 6ацIини гваз кавалдик экечIна ксудай. Низ 
чир хьурай* касдин рикI гьикI лагьана цавуз фенатIа? Гила ам жегьилдиз жагьизмач. Яраб ам 
чуьнуьхай угъри вуж ятIа? Жегьил гъам-лу яз ахвариз фидай. Гъамлу тахьана вучрай 
кьван, Велиме. тахъ амайди пичIи хьанвай са хур я. 

Югъ рагъдан жезва. Кьуд пата лал кьенва. Няни шагь-варди тамук милли сесер 
кутунва. Абурай къвердавай дуьнья ацIузва. Гьи патаз кIандатIани яб це, анай кьезил гар 
алахь-завай тамун кушкушар къведа. Абуру япар денгзава, атана Велиметан ичIи хьанвай 
хура гьатна, ам къене патай чухваз-ва. Кьил гъизвай къуьлуьн ник гьикI рахазватIа аку. 
Налу-гьуди, ам чIалал атанва, ян гуз чиг ригийрив, яргьи, шуькIуь пешерив акъваз тийиз 
ванзава. 

Рагъ тепедихъ аватна. Хурушум алукьнамазни, гьатай се-ринвили, къацу тамук, 
чуьллерик, и шавгьар алай никIик ми-чIи-вили тав кутуна. Ангье-ангье гар катзава. Экв 
кужум-завай назназияр алай дишегьлидин булушкадин ценерикай хьиз вили тав 
кIвахьиз, никIив баянар гуз таз катзава. Ахпа никIел алай вили лепе садлагьана акI акъваз 
хьанай хьи, гьа-тта чардахдин кIаник ацукьна тIебиатдал гьеиранвалзаваи Ве-лимет 



къудгъунна кIвачел акьалтна. Акур аламат туш: гар булушкадин цен хьиз са тегьер алчуд 
хьана къуьл къугъурна, тарпна акъвазна, цавуз хкаж хьана масанюсъди фена. «Дагъ-дин, 
нянин вили Гар» — и фикирди гададин мефтI къарсурна. Эхь, нянин вили Гар. Ам вичин 
булушкадин фирягь ценерив къуьл алгъуриз, адав леле гуз таз никIе къекъвезва. НикIелай 
сес алахьзава. Къуьлуьн кьилери милайимдиз сес чужIурзава: «Ввиишшш! Ввиишшш!» Серии 
тамун кушкушди, никIин сеси-ни, дагъдин нянин и Гару Велиметан рикIел Селминаз хканай. 
Адан вилерикай Селминаз карагнай, вични гьа сифте сеферда акур тегьерда Вили ипек-
харайрин юкьва авай Селминаз шагь-вар хьиз зирингдиз патавай алатна фена...» Гар! 
Дагъдин нянин вили Гар!» гьа вахтунда хьиз гилани мефтIедиз сер яна-ваз гьарай 
акъатнай Велиметай. И никIелай къарагъзавай сесер, тамун кунмсуш Селминазан 
булушкадин ценерин вищри-шар я. Велиметаз гьакI я. «Нянин вили Гар! — Велимет ягъай-
ди хьиз хъуткьуна, адак къала)булух акатна. Яраб адан    рикI  
чуьнуьхайди, цаварал гваз фейиди гьам ятIа. Гьам я! Гьам я «дан хуруда къизмишвилелди 
къекъвезвайдини гваз фейиди гьам ятIа. Гьам я! Гьам я адан хуру къизмишвилелди къекъ-
везвайди! Велиметавай мад акъвазиз хьанач. Ада хуьруьз чамарна. И кардихъ Селминазан 
майилвал авачиз туш. Вучиз Велиметан рикI чуьнуьхна, ам цаваралди акъудна. Селминаз 
акуна кIан я. Къуй ада и суалриз жаваб гурай. Велиметав рикI вахкурай. 

Жегьил Жамалдинан кIвалерин вилик акъатайла нянин геж вахт тир. Ам къапу вилив 
хуьз акъвазнач. Им Селминаз булахдал фидай вахт туш эхир. Амма руш гьикI хьайитIани 
акун чарасуз я. Мад гада рикI цавараллаз гьикьван гагьда яшамиш жеда, адакай 
Селминазавай хабар кьванни кьуна кIанда, ахпани гилалди давам жезмай мехъерни 
куьтягьин па-тал, савкьватни вахчуна ам кIвале цлакай куьрсарна кIан я эхир. 

Велимета Жамалдинан кIвалерал чарх яна. Селминаз тек-даказ гьалтдай са чка жагьурун 
чарасуз я. Амма гададиз ак-вазвайди Жамалдинан кIвалерал элкъуьрнавай кьакьан, ра-
гъул пару я. Чара хьанач, жегьилди парудилай хкадарна абу-рун бахчадиз гьахьна. Ина 
кIвалерин кьилихъ, кьуран патав векьерин кьве кIунтI ава. И кьурук Селминаз са вуч ятIани 
ге-рек яз гьикI хьайитIани акъатда. Гадади юкIвар-чилIер яна ва чIехи хьтин кIунтIунал 
акьахна. «Къиличаз такурай. Гапур акъуд-да»,— фикирнай Велимета ва ам векьерик 
чуьнуьх хьа-на. 

Им гатун кIвалахрин къизгъин вахт я. Вири жемят чуьлле-ра, никIера ава. Гзафбуру 
гьафтейралди кIвалериз хквенни тийиз чпин мулкара зегьмет чIугвазва. Бязибур йифен 
кжьва-риз хквезва. Жамалдинан кIвалени кьуьзуь къаридилайни неречГ кьве аялдилай 
гъейри, мад касни авачир. 

Эхь, Велимет никни са гьина ятIани, тамун юкьва, къара-вул авачиз ама. Гила, 
Жамалдинан бахчадиз гьахьна, векьин кIунтIал къатканвайла, рикI фелекзавай дерин 
хияларни кье-ри я. Ам паталди акьван мегьрибан легьзе алукьнава хьи, хуш хиялри 
тухванвай адаз вичин сивера фири никIедин дад амай хьиз я, гьатта адан вилерикайни 
Селминазан назик, шуькIуь тупIарин жегьре кIвенкIвер карагзава. Чпелни пад яру ич ала. 
Акьван иер аквазва хьи... Селминаз хътин рушаз маса тупIар хьунни герек туш. Тарарин 
серии кушкушрив ацДанвай, чиг емишрин атир алахьзавай, гьич цавай физвай ветIни 
гакьур тийиз хуьзвай бахчада, векьин кIунтIунал къаткана Велимета лезет хкудзава. 
Уьмуьрда ихьтин хушбахтлу декьикьаяр тек-бир жеда. Жегьилни абурун таъсирдик кваз 
ширин ахвариз физва... 

Йиф юкьварилай алатайла, Велимет ягьайди хьиз ахварай аватна. Сифте адавай вич гьина 
аватIани аннамишиз хьанач, инихъ-анихъ теилигиз амукьна. Яраб югъ ятIа? Икьван экуь 
вучиз я кьван? Велимета цавуз вил яна. Цавун аршдай шпир>-лаван варз адаз тамашзава. 
Вацра, гъетери вич гьиниз ва вучиз атанатIа гададин рикIел хкана. Ада хурудал гъил 
эцигна. амма ана гьеле Гар къекъвезмай. Касди дериндай нефес акъа-дарна. 

Бирдан Велиметан япарихъ са гьинай ятIани, лап патавай инсан гвай хьтин ван галукьна. 
Ам мукъаят хьана ва дикъет-далди кьур галайнихъ килигна. Аник дестегдикай куьрснавай 
нафтIадин фонарди экв гузва. Гада гила хаталувал гьиссай къуьр хьиз, ввкьерик мадни 
агаж хьана. Яраб вуж ятIа?  

Велиметан къаншарда авай муькуь кIунтIунихъ са нин ятIа-ни хел юзазва. Гададин нефес 
кьурана... Селминаз... Жегьил-дик са жуьредин гьиссер акатна, ам хъуьрезва, мад са 
гьерекат-ни адавай хъижезвач. Гила Велимета вучрай?! 

Селминаз архайин тир. Руша цуквал ацукьна шаладикай еб хкудзава, аквадай гьалда 
ам векьер гваз чуьлдай анжах хтанвайди тир. Фанардин, вацран зайиф экв гьатнавай адан 
чин тараринни «IунтIунин хъенрикай халис вацраз ухшар ак-вазва. Инжиклувал акъатна 
асайишвал гьиссзавай, амма юр-гъунвилин ифин гьеле аламай адан суйдай, гьатта назик 
ту-п!уз кьурай векьин кьал акьахна хьайи тIарвални, йифен и бе-реда тIебиатда жезвай 
гьавадин са бубат дегишвални, и багъ-дин атирлувални кваз чир жезвай. Гагь адан 
рацДамар чуба-рукдин лувар хьиз хъуткьунзава, хъуьтуьл пелен кжь агаж жезва, гагьни 
пIузаррик ял акатзава, ахпани суьретда йифен секинвал гьатзава. 

Велиметан серсервал алатна. Гила ада къулайвилелди скъат-кана, дишегьлидал 
гуьзчивалзава. Селминаза заз хъверзава. Гьич вичин чуьнуъхнавай рикIикай, вахчун 
лазим тир савкь-ват — яйлухдикай фикирни хъииизмач. 

Селминазаз вичиз милаим хъвер багъишзавай гададикай хабар туш. Ам кIевелай вичин 
кеспидал машгъул я. Декьикьа-да Селминазан кIвалахзавай гъилер акъваз хьана. Ада 
яваш-диз хурал кап эцигна, ахпа агъурдиз къарагъна. КIвачин кьи-лел акъвазнавай 



дишегьлидиз килигзавай Велиметан вилер экъис хьана. Шузаррал хъвер аламукьнач. 
Вацран ишигь алахьзавай Селминазал вилер алкIанвай гада мягьтел я, налу-гьуди, са аламат 
аквазва. Селминаз Велиметаз чидайвал ама-чир. Рушал еке руфун алай, ам кIвачинкьилел 
акъвазнавай-ла, гадади и кар хъсандиз кьатIана. Касдин мегьрибан лвгъзе кьатI хьана, адан 
рикIи са гьихьтин ятIани азаб гьиссзавай. Ваъ, Селминаз вили Гар тушир. 

Дишегьлиди «ам къачуна, ам Велиметан терефдихъди къвез-ва. Яраб адаз жегьил 
акунатIа? Гада вич вичивай квахьна. Патав атайла рушаз вуч жава!б гун? Вини 
,кIунтIунал ажал аланя хабар кьуртIа вучда. Велиметавай гьеле са фикирни ийиз тахванмаз, 
Селминаз са шумуд къадам къачуна акъвазна. Гъил хкажна вилитс пайда хьайи таран хел 
кьуна ва адалай са шумуд хват атIана. Велиметан рикIелай къван алатна, ада регьятдиз 
нефес акъадарна. Ваъ, Селминазаз ам акунвач. Руш элжъвена вичи кIвалахзавай чкадал 
хъфена, сивиз дигмиш та-хьанвай са хватни вегьена кеслидал машгъул хъхьана. Аква-дай 
гьалда хват цуруди тир. Селминаза чин чIурзава, ятIани ада хват иштагьдалди жакьвазва. 
Ара-ара сивиз са-са хват ве-гьиз дишегьлиди е!бни кIватIна куьтягьна. 

Йифен секинвал чIур хьана. Куьчедай арабадин чЬигъригъ-рин ванер акъатна. Инсанар 
рахазва... Галатнавай (балкIанди кьезилвал гьисснаваз пурх яна. Ингье Жамалдинан кIвалерин 
варарни са ни ятIани ачухзава. 

Яраб Къилич хтанатIа?! Велиметаз |бирдан кIунтIунилай хкадарна, атайвал катиз кIан 
хьана. Къиличаз чир хьайитIа гапур... Амма алакьнач. Бахчадин гъвечГи рикIини 
чIигъригъна, аниз са вуж ятIани къвезва. Еб кIватIна куьтягьай Селминаз-ни кьурук 
хъфизва, Велиметавай адалай вилер алудиз жезвач. Руша кIвачин тупIарал хкаж хьана 
кьурун дестегдикай епи-нин кенеф куьрсзава, гьа са вахтунда ам кЬвачерин ванер 
къвезвай патахъди — мичIи гьаятдиз килигзава. 

Къилич... Эхь, фанардин экуьник, кьурун кьиле гьам пайда хьана. Ада Селминазан 
терефдихъ гьерекатзава, Яраб?.. Велиметан руыгь дабандиз аватна. Къиличан чин чIуру 
я... Адак хъел ква. Велиметан сурлумпI кьурана. 

— Вун гьи жегьенемдиз катна хтанвайди я?! — рахаз-рахазвичин папаз мукьва жезва, 
себ гузва. Къиличан    гафари,    нахиялда, Селминазан гардан гапурди хьиз атIана,    кьил 
хурузаватна. 

— Зун дидеди хъвач лагьана рекье турди я. Заз кIвалахизчетинзавалда...— 
дишегьлидин  зурзун  квай  сес  акъатна.    Ха-талувал гьисснавай Селминазак къалабулух 
квай. Вичин кьи-лел къведай кьисмет ада гуьзлемишзавай. 

Къиличаз папан кичIевал акунач, дипIвгьлидин хъуькъ-вехъ сад акI гелягъна хьи, 
гьатта векьин кIунтIунал къаткан-вай Велимет къуткьуннай. На хиялда лапIаш адан 
суфатдихъ галукьнай, касдин чиниз цIай чкIана. 

— Зун тек туна...  Рекье фургъундин къвал    хана,    векьерчкIана. Эвер! Эвер! 
ХарапIада гьай лугьудай кас    авач.    Зунчандивай-амандивай хьана,— рахаз-рахаз гъил 
кутуна    Къили-ча Селминазан кифер кьуна, гьа са вахтунда муькуь    гъилел- 



ди дестегдихъай цIилинин кенеф галудна. КичIевиляй Селми-назан рангадин гъал кумачир 
чина пис тIарвал гьисс авунин азаб гьатнавай. Дишегьлидин къуьнер хъуткьуниз 
башламиш-на. Велиметаз ам ван акъуд тийиз шезвай хьиз тир. ЯтIани Къилича ам рум гуз 
экуьникай далдадик — бажчадиз тухузва. 

— Варз яна! —Велимета кIунтIунилай хкадарна. Май адазвичи вучзаватIани кьатIуз 
амукьнач. Низ чир хьуй Велиметазикьван пехъи къуват гьинай атанатIа. Ада Селминаз 
гатазвайЖамалдинан хва са. декьикьада ял тур цел хьиз цавуз акъуднава ам бахчадиз 
гадарна. Велимета затIни аннамишзавач, аданбейни вичиз акур Варз хьиз чIулав тир. 

— Варз кьена! — басрухна кьурук атана. Ажугъламиш хьан-вай сев хьиз аник 
къеокъвезва, гадади вичин вилик, гъилик ака-тай затIар кьаз ахъайзава, гьалчиз чилел руг-
ругзава. Велиметдили хьанва. Кьурун дестег ялна хкудна, ам эцягъиз кьур чу-кIурзава.    
Тахрахъ-пахърахъринни       Жамалдинан    кьурукайхкатзавай биши руквадив магьле 
ацIурзава. Амма Велимет се-кин жезвач: Варз ягъай жалатI гьинватIа? 

Низ чида Къилич гьинай ва гьикI чгган гьаятдиз пайда хьанатIа. Гададиз ам акунач. 
Ийир-тийир квахьна, са куьнайни кьил акъат тийиз Къилич гурарай винелди айвандик 
катна.— Тфенг! Тфенг гьинва? — Къиличавай санал акъвазиз хъжезма-чир. Ада айвандикай 
мад гьаятдиз звер хъувуна. Ам ана къа-ратлу хьиз къекъвезва. 

— За и ламран руш, цурай акъудна итимрин жергедиз гъа-на. Кач, лагьайтIа, дилидахъ 
галаз векьин кIунтIарихъ физваГТфенг! 

МичIи гьаятдай каш ягъиз элуькьзавай кицДин зунжурдин зивривдин ван акъатна. 
Декьикьани алатнач ахъагъай тарта кьуран и кьиле пайда хьана. Ам Велиметал физва. 
Вичел те-пилмиш жезвай, ажугъламиш хьанвай кицI акур, гадади къуь-нелай дестек гадарна 
ва кьве гьилни гамишдин крчар хьиз кьу-на, адани тартадал гьужумна. Ваъ, Велиметахъ 
кичIевал авач, тапацар хкажнавай сев хьиз кинДел физва. Бирдан япарихъ галукьай 
дшпегьлидин къастунив ацIанвай кIеви гьарайди гада къарсурна. «Велимет!»—а ван мад 
сеферда тикрар хъхьа-на. Жегьил ден-беден къах хьана амукьна, адавай мад вилик-ди са 
камни къачуз алакьнач. Адан икьван гагьда биши тир япариз ван хтана. «Тарта, квахь! 
Квахь, тарта!» алава хъийиз-ва а сесини. Велиметан беденда легьзеда са гьихьтин ятIани 
зайифвал гьатна  адан гъилер агъуз аватна. Гада и вичин䈠лап вилԸ к дишег䕌лидин 
ифенвай нефее ва вучтин ятIани гьайван-дин сес гьиосзава... Адаз вичин Варз ахкунвай... 
Варз ш&хьза-вай... 

Йикъар къвез, варцарни алатна. Хуьруьн кIаникай, оа кьа-дар яргъай авахьзавай вацIун 
тIула циф къаткидай вахтарни алукьна. ВацIун ван гурлудаказ чуьллериз чикIизмач, налу-
гьуди, ам гила чинебадаказ физвай, гьакьван адан ятар кьери хьанвай. Амма циф къвердавай 
къалин жезва, чиле тIиш туна лкъекъвезвай чакъал хьиз, кьускьун экъисна хуьрел элкъвезва, 
тамухъди гьерекатда. Ахпа са акьван вахт алатдач, кьуд пата мичIи жеда, цифни, руфун 
тух тир, пIузарриз мез гузвай чIулав кац хьиз, кефи тахт яз яргьалди къаткида. Сует жеда, 
Куьлуь, къайи марф къваз башламишда. 

Велиметаз ихьтин гьава пара бегенмиш я. Мишекъат циф, куьлуь марф адаз диегмиш 
хьанвай емишрин атир, миже хьиз тир. Ада ламу гьава шириндиз фитIиндай, ара-ара вичин 
кье-женвай хъуькъверилай гъил аладардай. Гададиз акI тир хьи, и мижеди вичин 
хъуькъвер ичин патар хьиз яру ийизва. Ве-лимет гьевеслу яз къекъведай. Шуфалай бугъ 
алахьиз, ам крчарни экъечIна качIкачI хьанвай бацIини гуьгъуьна аваз,, къужгъур гваз сама 
къекъведай. Таракай тарак физ чуьхверар, ичер IкIватIдай. Пара ислягь гьайван я и бацДи. 
Чилел алай чуьхвердихъай ни чIугвазва, адаз мез гузва. Велимета емшп вахчуна 
къужгъурдиз вегьезва. БанДи кIамаз хьанваз Велиметаз килигзава,— нез тунач. Яраб 
иесидин рикIелай къужгъур мус алатдатIа?! 

Гададихъ никIин юкьвай хьиз са жуьредин ванер галукьна. Ина гьеле хутахиз тахьана 
цуьлерин кIунтIар ама, малар атан-ваз хьайитIа, зиян жеда. Велимета кьил хкажна кьуд 
патаз дикъетдивди яб гана. Ванер тапанбур тушир. Са акьван яргъай тушиз малари пурх 
язава. Велимета къужгъур тарак туна ва сесер къвезвайнихъди гьерекатна. Кьве яцра чIуф 
чIугваз кIун-тIахъ агалтна цуьлер незва. Яраб, фикирзава Велимета, и гьай-ванриз чакай вуч 
хъел аватIа? ТIуьнни авурла, крчар кекягъиа чуакIурни ийизва. Физвай рекье вил хкIур лашни 
чилелай вахчуна, ада яцар гьализ башламишна: 

— И-ииш-шшш!    И-ииш-шшш!    Им берекат я эхир!    Куьнезегьер тIуьрай. 
Яцар надинжбур тир. Абуруз Велиметаз гьич ябни гуз кIан-завач. Сад садалай алатиз абур 

цуьлерин харадал элкъвезва. Жегьилдини бушвалзавач, ада яцар лашунин хура тунва, абур 
хуьр галайнихъди гьалзава. Шандаскьар акъудзавай яцарин гуьгъуьна гьатнавай Велиметаз 
вичин вилик Къилич гьинай акъатнатIани акунач. Эхь, кьуд пад кIевирнавай мичIи цифеди 
адан вилик гуьгдаллай, къуьне тфенг авай Къилич чиликай хкатайди хьиз акъвазнава. 

— Яда-а! Велимет! Вуна абур гьиниз гьалзава? — хъел кваахабар кьазва ада. 
Велимет гьуьрмет кIани кас я, хьайи къалмакъалар гьич рикIелни аламукьдач, 

гъвечЪедахъни халу лугьуз рахада. 
— Бахйир, Къилич халу,— тIуб туькIуьрна хуьр галай падкъалурзава.— А-агъа-а«из. 

Тахсарайри, чи цуьлер    чуьнуьхиз,незва, Ингье, гьа икI, харада ирчар    акIуриз    
чуьнуьхзава,—Велимета вичин тупIар кьилел крчар хьиз кьуна, яцари   цуьлер гьикI 
чукIурзаватIа  къалурзава,  ахпа  алава хъийизва: 

— Ваз хьуй абур, Къилич халу, твах. Иеси авайбур туш ияцар... 
Къиличан чин чIуру я, низ чир хьуй адан рикIе вуч къас-тар аватIа. Велиметан 



гафарикай адаз кIусни гьяз къвезвач. 
— Ваз садра кьванни, сада кьванни и яцариз    лаш    вегьезакурди яни? — зарафатсуз 

хабар кьазва Къилича.    Велиметазкилигзавай ам са гьихьтин ятIани гьиссини къвердавай 
дарих-мишзавай.— Сефигьаз килиг, закай ягьанатарзава. Зун Къиличя, алчах! — кьенерар 
ялна, ада балкIан Велиметалди    гьална.Вилерни экъисна гуьг гададалди къвезва. 
Гьужумзавайди хьизкъвезва.  Кьулу-кьулухъди жезвай жегьилдиз пурара ацукьна-вай 
Къиличан гъил гапурдал гьикI фенатIа акуна. Адан виле-риз къакъарай акъатзавай 
гапурдин хци мурцари рекIврекIвна. 

— Ваъ! — гьарай акъатна жегьилдай.— Ваъ! Гапур ва-аъ! —Велимет кьулухъди катзава, 
амма балкIан геляй экъечIзавач. 

Къиличан пIузарар са патахъди цIудгана. Ам кьатIуз те-жедай са» гьихьтин ятIани 
сирлувилелди, хьайивилелди хъуь-резва. Яраб адан ният вуч ятIа? Пата къерехризни вил 
язава. Ахпа ам кIул экъисна, кьве гъиливни кьил кьуна чамарзавай Ъелиметазни килигзава. 
Белки зарафатрай гададиз кичIерар гуз яваш-яваш гапур акъудзавайди ятIа? 

— Гапур ва-а-аъ,— суза чIугваз минетзава жегьилди.Мвачихъ цагъам галкIана ам татаб 
хьана алукьна.    Гада 

чиле гъуьлягь хьиз къуьругьна, садлагьана къарагъна. Кьил кьуна катзава. Касдиз и 
гегьенш чуьл дар я, нерай бутъ ала-хьиз гелеваз къвезвай балкIандикай мичIи цифедив 
ацIанвай и никIяй гьинихъ чамарин, гьинихъ чуьнуьх жен. Чамарзавай-дан виликни 
къванерин дагь хьиз, цуьлерин хара пайда хьана. Нефес дар тир ада вири къуватдалди 
зверна ва вири къуват-далди вич цуьлерин харада эцягьна. ТIишелай бугъ алахьзавай гуьгни 
лап дабанрив агакьнава, жегьилдиз акI тир хьи адан бугьади вич бамишзава. Велимета 
чабалмишзава, кьве гьилив-ни чабалмишзава, ялиз-ялиз вич вичин кьил цуьлерин харадиз 
сухзава, налугьуди, касдиз кьифрез элкъвена, адан нжьваз гьа-хьиз кIан тир. На хиялда 
ажалди жегьилди туътуьнин хат кьунва. 

Къилича Велиметан зурзазвай кIулал явашдиз гапур кIвен- 
кIвехъди эцигна. Адан чиниз къиб чкIанва. Ам къалабулух акатай чинеруг хьиз инихъ-
анихъ кьил элкъуьриз килигзава. Гьич вад камунин мензилда авай кас аквадай тегьер туш. 
Кьуд лад гьа мичIи циф я. Эхирни Къилич гададин кьеженвай кIур-тунин рагъул далудиз 
тамашна. Ада дерин нефес къачуна, кьве вилни акьална, ахпа са уьтери зурзазвай гъилелди 
къастлу гье-рекатна. Гапур гададин юрфариз сух хьана. 

Велиметай хци цIугъ акъатна. Зулун чуьллера лал кьена. Налугьуди, вахт гьамишалугъ 
яз сует хьанва, са гьерекатни амач. Анжах кьеж фтIинзавай чили са жуьре сеезава. Гьа икI 
зул башламиш хьанай... Ахпа инал къван акIурнай. Мад Аба-саз вичин ата бубайрикай тир 
Велиметакай затIни чизмачир. Велимета чан гайи чкадал акIурнавай и къванци девиррал гьа-
либ жез инал кьиле фей къияматдикай инсанриз къени суычь-бетзава. Гьар гьикI ятIани, абур 
рекье физвайдан къариба као дин вилик бейхабардиз, эвер гунин ишараяр хьиз пайда жез-
ва. Гуя, эмирзава: «Акъваза, инсан! Дуьньяда Писвални Хъсан-вал, Гьахъвални Гьахъсузвал, 
Адалатни Адалатсузвал авайди рикIел хуьх. ЧIуру фикир, чIуру ният аваз и чилел кIвач ве-
гьемир! Ина ваз садани инсафдач. Регьимлу хьухь! Гьарайдиз гьай лагь! Дерди авайдаз 
дава ая! Хийирлу сефер хьуй инсан!» 

Низ чир хьуй, Лезгистанда ихьтин къванер гьикьван ава-тIа. Тарихдин метлеб 
авайбур, я туштIа, Велимета хьиз чан гайи чкадал хкаж хьанвайбур. Къуй абур акур гьар 
садаз чир хьурай: инал зулумдин къаст кьиле тухвана. Къуй гьар сада къанлудиз, чIуру ният 
авайдаз няне гурай. Писвал нянеламиш-рай. Адалат рикIелай ракъур тавурай. Ам рикIелай 
гьар са касди къванциз икрамрай, кьейидални рагьмет гъана вичин хийирлу рехъ 
давамаррай. Ихьтин къванер акъвазнамай кьван гагьда жемятди инсафсуздан суд-дуван 
ийида, асиррилай асир-ралди адаз тфу гуда. Им чи халкьдин къанун я. Им чи халкь-дин 
Иман я. Ам эбеди я. 

Абаса къайивал гьиссна. Кьуьзекан йеденди цак акъудна-вай. Ам явашдиз къарагъна 
ва са тупIалди къван гатаз, адаз элкъвез-элкъвез тамашна. «Эхь, са патахъди алгъанва, са 
ма-жалдив атана ам дуьзар хъувуна кIанда. ТахьайтIа къван ми-хьиз ярх жеда. Эхь, эхь...» 
— вичи вичик фикирзава. Са жиз-ви кисна, ахпа ада никIиз хъфиз гьерекатна. 

Абасан шуькIуь ченедик зурзун акатнава. Перишанвал гьатнавай чинал куьренвай 
вилери ре«IврекIвзава. Адан ри-кIе Къиличан инсафсузвили тIал тунвай, амма зигьиндал, 
налугьуди, вичин ата бубайрикай тир Велиметакай авур фикир-рин экуьвал амай. Им 
паквал, мидаимвал я. Абуру Абасан гьи-ссер какадарнава. Ам гъамлу яз никIиз хъфизва. 

I988-йис. 
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