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ЗИ ХАЛКЬДИКАЙ ИХТИЛАТ
Агата завди дуст, эй къариб мугьман,
Ихтилат ийин за, ви рикI ацIурай.
Гьи жуьре мисалар, гьихьтин кьисаяр
Рахан хьи, ваз анай зи халкь акурай?
Зи заха халкьдикай, сая халкьдикай,
Гьар са чIал са ширин баяд халкьдикай,
Зи Кьуьчхуьр, зи Эмин, Саяд халкьдикай
Ваз хабар атурай, суракь атурай.
Зи кесиб югъ акваз дегиш мийир гьал,
Мугьмандиз авайд я чина тавдин кIвал,
Зи халкьдиз чидайд туш я дяве, я къал,
Намусдик хкIурнан, яракь атурай!
Кис хьана къваз жедан кьегьалбурувай?
Лезгияр рам хьанач кагьалбурувай.
Са чIавуз чахъ гьихьтин кьегьалбур авай...
Кьегьалвал хуьн мадни, кьил вине хьурай.
Лезгидинд дуьзвал я, кIандач адаз таб,
Чинра ваз аквадач къекъверагдин гъаб,
Зи халкьди женгера гайиди я таб,
Алупанд чилел чаз чи Рагъ акурай.
Ваз квекай гафин за, я къариб мугьман,
Арха я заз даим зи чIал - зи лукьман.
Ватандин къванерал гъидай кьин, иман,
АватIа, на маса са халкь жагъура.
09.11.1999
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ЗУН
РикIи завай хабар кьазва: - Вуж я вун?
- ТIвар алачир гьиссерин варар я зун.
Йифиз-юкъуз гьарай кутаз алахьдай,
Секин тежер, ргазвай чарчар я зун.
Зун сакIани гьатзавач хьи, кIалубра,
Икьван чIехи дуьньядизни дар я зун.
КъарагъайтIа садавайни хуьз тежер,
КIалуб течир, часпар течир гар я зун.
Зи цIаярал яд иличиз алахъмир,
Ялав галай, гурва галай хьар я зун.
Са халкьдин фак дад кутадай, тIям гъидай,
Фад дакIунна геж элякьдай гъвар я зун.
Фад ацIана, фад къвана, фад алахьдай
Гатун юргъ я, марф какахьай хар я зун.
Саврухариз викIегьдаказ таб гудай,
Чуьлдин юкьва ялгъуз амай тар я зун.
Зи кIелдайди, зи гьал хабар кьадайди,
Ваз акI жемир гзаф бахтавар я зун.
Секинвилик, регьятвилик гелкъвезвай
Са бахтсуздан вилерин накъвар я зун.

6

Жумун тарал хъипи хьана аламай,
Кьакьан хилен атIуз тежер бар я зун.
Са макьамдихъ тамарзу тир, вил галай,
Сим атIана зарул хьанвай тар я зун.
Илгьамдикай шумуд кIеле раснавай,
Куьтягь тежер амаратдин1 вар я зун.
Гафаривди вири дуьнья рам авур,
Са шаирдин зуракI амай цIар я зун.
Къе хайи чIал жуван вилин нине хьиз,
Хуьн тавуртIа, зи ватанда хар я зун.
И дуьньяда гьамишалух амукьдай,
Лезги халкьдиз са заридин тIвар я зун.
09.03.1996

1

Амарат - хазина
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«ЛЕЗГИНКАДАЛ» ИЛИГА
Ягъ, я стха, «Лезгинкадал» илига,
И макьамдин аламатдиз килига.
Далдамдинни зуьрнедин ван атайла,
Адан аваз зи дамарра гьатайла,
Чил зурзада, зи кIвачериз звер къведа,
Шад жеда зун, зи вилериз хъвер къведа.
Ягъ, я стха, «Лезгинкадал» илига,
Ви ялавдик куькIуьра зун, алуга.
Элкъуьра зун, гелкъуьра зун, галуда,
Вири дердер зи рикIелай алуда.
Хажалатар пара хьанва зи чанда,
Къариб я зун жуван хайи Ватанда.
Лезги стха, «Лезгинкадал» илига,
Чун гьин йикъаз аватнатIа килига.
Вич вуж ятIа рикIел алач парадан,
Кьегьал ксар пурчук хьанва чарадан.
Ягъ, «Лезгинка»! Шехьа, цIугъа, гьарая!
Вичин сихил чизмачирбур пара я.
Ягъ, «Лезгинка», чи фикирар зурзура,
Чи рикIерин живер, муркIар цIурура.
Хура рикI ваъ, къван авайбур жагъура,
Япа кичIе ван авайбур юзура.
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Кьуд патахъай вири канва лезгияр,
Вучиз икьван усал хьанва лезгияр?
Са тIвар ама лезгидилай, са макьам,
И дуьньяда авач ихьтин чIехи гъам.
Руфуна фу, тандал пекер ала чи,
Гъилера гуж, чанда такьат ава чи.
Гьеле хьи, чаз бубайрин кIвал амазма,
Гьеле хьи, чав дидедин чIал гумазма.
Лезгивилин маса лишан аматIа?
Чи рухвайрихъ яраб гьунар куматIа?
ТахьайтIа чахъ чIехи къванер галукьда,
Чун чи чилел чил амачиз амукьда.
ЧIулав бахтар несиб жеда йифера,
Гьамишалух акIида чун кIевера.
Амукьда чун цирибар хьиз кIвачерик,
Акатда чун чан аламаз накьварик.
Ягъ, чан стха, «Лезгинкадал» илига,
Ахъая вил, на кьуд патахъ килига.
Къе са зурба пар ава чи далуда,
Ксанва чун, ша ахварай авуда.
Чир хъия чаз чун гьим ятIа, вуж ятIа,
Элкъуьра чун, лезги хъия, жедатIа!
1992
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CÀ ÓÜÌÓÜÐ ÂÓ× ß ÊÜÂÀÍ
Cà óüìóüð òIèìèë ÿ, ñà ðèêIèí êúàñòàð
ÊIàíäàéâàë õóüç, êüèëèç àêúóäóí ïàòàë.
Cà óüìóüð òIèìèë ÿ, æóâà êóòóð áàãú,
Áåãüåðäà ãüàòàéëà àãóäóí ïàòàë.
Cà óüìóüð òIèìèë ÿ, è äóüíüÿä êðàð,
Àêüóëäèâ, êàìàëäèâ ôàãüóìóí ïàòàë.
Cà óüìóüð áåñ æåäà÷, ãüàõúíè ãüàõúëóâàë
ÊüàòIàíà, äóüçäàêàç ãüóêóìóí ïàòàë.
Cà óüìóüð êóüðóü ÿ, ñà ãàòóí éèô êüâàí,
Ãüèññåðà ÿë òóíà, ÷èð æå÷ ôåéè ïàä.
Æåãüèëâàë ôàä àòIàé ÿðó íåêúè ÿ,
ÏIóçàððàë àìóêüäà àäàí âåðöIè äàä.
Cà óüìóüð âó÷ ÿ êüâàí, àâàòIà ýãåð,
Âè õúóüòóüë ãüèññåðèç èéèäàéä àâõàð.
Àøêúèäêàé ãàëàòàéä õüàíà ëàãüàéòIà,
×Iàëàõú æåç òàõüóðàé, ìàõàð ÿ, ìàõàð.
Cà óüìóüð ìàä êIàíäàé, âèë àöIóäàéâàë,
ßðàá âó÷ àìàòIà âèëåðèç àõêâàð?
Ñåêèíâàë ãàíà÷ õüè, êàò-ãàëòóãðè çàç,
Cà óüìóüð âó÷ ÿ êüâàí? Ñà âèëèí àõâàð...
30.03.2011
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ЛАГЬАНА
Накь дустари зи къарибвал кьатIана,
Март акъатда, дерт алатда, лагьана.
ТIебиатди шадарда вун датIана,
Мад кIвачерихъ звер акатда, лагьана.
Дегиш жеда, къумбар жеда ви гьалар,
КIурукIар хьиз ахъа жеда ви чIалар,
Гьармад сана пелеш хьанвай кьегьалар,
Сад садавди мад агатда, лагьана.
Гатфарин жив цIраз дагъдин хивера,
КукупI хьтин рушар хьурай ценера,
Рагь акьурла таза, къацу шивера,
КIанчIарайни звал акъатда, лагьана.
Аватда ви къуьнераллай хъуьтIуьн пар,
Алатда ви рикIелайни туькьуьл къар,
Ваз акI жеда, ярдин гъил я хъуьтуьл гар,
Акьурла ви руьгь къакъатда, лагьана.
Марфад галаз цуьквер къвада цаварай,
Са шиирдал элкъведа ви гьар гьарай,
Дагъдин вацIуз мус хьайид я са кьарай,
Мад селлерихъ вун какатда, лагьана.
05.03.1996
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СЕЛ ЖЕДА
ЛукI хьиз муьтIуьгъ, кIамаш ксар акурла,
ЦIай галачиз ялав кьуна зун куда.
Усал хьана за мет чилиз ягъайтIа,
Агъдин цIирх хьиз пад-пад ийиз зун гуда.
Хайи чил, ви аламатар пара я,
Зи чандавай тIалариз вун чара я.
Ни лугьуда, рикI тандивай чара я?
Зун зи тандихъ - зи Ватандихъ къекъведа.
Вун зи диде, зун ви велед, хайи чил,
Алпандилай аманат тир лезги чил.
Хуьн тавуртIа Ватан, къе ви хци чил,
Усал хьана, ажуз хьана чун шеда.
Ватан тар я, чунни адан хилер хьиз,
Лув гуз кIанда ви цавара лекьер хьиз.
Пелеш хьайтIа зулун хъипи пешер хьиз,
Ви накьвадал аватна зун рекьида.
Захъ вил галаз фикир чIугда никIери,
Кьулан вацI хьиз ишез жеда Гуьлгери.
ИкI амукьич, зи Ватандин лекьери
Са къуз зи тIвар мад рикIерал хкида.
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Квез веси хьуй, чIур хьайитIа зи гьалар,
Аманат хуьх зи манияр, зи чIалар,
Жувахъ галаз тухвайтIани и тIалар,
Кьил хкудна чиликай за лугьуда:
Гардан кIирун ламатIвал я, гьунар туш,
КъанатIвилер къахчунар я, гунар туш,
Чун дерт авай кьегьалар я, къванер туш,
Гъуцари чун са къуз рикIел хкида.
Чи гъавурда авайбуруз чун тIалар,
Дердерикай туькIуьрнавай кIватIалар,
Къе марфади ракъурнавай стIалар,
Пака санал чун са чIехи сел жеда.
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ВУЛКАН
Зун къекъерай акъатиз кIанз
Гьазур хьанвай са вулкан я.
Са цIелхемдик цIигел я зун,
КIанзавайди цIук кутан я.
Зи дегьнейра ифин ава,
Кьиляй-кьилиз ялав я зун.
Са багьнадин суракьдавай,
Пархуннавай са чIав я зун.
Зи чанда са тIурфан ава,
Какахьнавай цIугъни гьарай.
Зи чанда са шуван ава,
АтIузва хьи, рикIин кьарай.
Гьеле зи гум яргъал физвач,
Гьеле хьи, чим гума жував.
Гьеле хьи, зун секинзама,
ЧукIурнавач гьеле за чав.
И секинвал фидач яргъал,
Гьатда цава гугрум-пахърахъ.
Акатда цIай садлагьана
Зи вулкандик - чIехи хьрак.
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Дегь чIаварин цукIар гва зав,
Яваш-яваш куькIуьнзавай.
Дердерикай туькIвей вулкан
Туьхуьнар жеч завай-вавай.
Гьеле хьи, зун юза хьанвач,
Жуван мука икI киснава.
Гьеле хьи, за шуванзавач,
За хъилен рак игиснава.
Гьеле къенер хъухъваз ава,
Ялаври зун алугзава.
Алатзавай гъар легьзеди,
Зун тIурфандив агудзава.
Зи хура са вулкан ава,
Сур1 чIавари ксурнавай.
Зи хура са вулкан ава,
Дердери ам юзурнава...
02.01.1996

1

Сур - къадим.
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АЗАДВИЛИН ШАРВАЛАН1
Шаирдин рикI са етимдин кума хьиз,
Низ герек я и етимдин кума, низ?
ИлифайтIа а етимдин кумадиз,
Аквада квез - кьуд пад къуру самар я.
Туькьуьл уьмуьр са верцIи таб авуна,
ГьалзаватIа масадаз тIар тавуна,
Ишеда гум а шаирдин тавуна2,
Аквада квез, кузвайд ламу цIамар я.
Гьикьван чIав я вил атIанва рекьивай,
Ялгъузвили ракъурнава къуру къай,
Хабар къуртIа и шаирдин рикIикай,
Аквада квез - хажалатар, гъамар я.
ГьакI ятIани булах хьана ргада,
Гафарикай шумуд чешне храда,
И шаирди туькIуьрнавай харада,
Аквада квез - авайди бул тIалар я.
Фикирди куьн авуртIани сефилар,
Къариб хьана ишейтIани кфилар,
Зи шиирар кIелдай лезги жегьилар,
Аквада квез - кьегьалар я, чамар я.
Шаирдин рикI - азадвилин шарвалан,
Йифиз-юкъуз “яр” лугьузвай ярвалан3,
ГалатайтIа зи шиирдин карванар,
Аквада квез - амайд гел я, камар я.
Шарвалан - уьлкве
Тавун - гурмагъ
3
Ярвалан - ашукь
1
2
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ГЬАТНАВА ЗУН СА ТИЛИТДА
Гьатнава зун са тилитда1,
Рамнава рикI маниди.
Зун са чара дуьньядава,
Илгьам я зи кIаниди.
Зун шиирдин ашукь хьанва,
Зун гафарив къугъвазва.
Ашкъидалди бейгьуш я зун,
Зи рикI, зи руьгь юзазва.
Хафар2 сад-сад акалзава,
За гъалуник хтар хьиз.
Инжияр хьиз кутугзава
ЦIарар шиирд хтардиз.
Гагь жувалай рази я зун,
Гагь кичIезва, чуквазва.
За дуьньядиз аял гъизвай
Дидедин тIал чIугвазва.
Геж жагъанвай кьисмет яни?
Винел пеш хьиз зурзазва.
Чилин къеняй акъатнавай
Булах я зун, ргазвай.
Гьатнава зун са тилитда,
Зи йиф, зи югъ шиир я.
Зи тIуьн, зи хъун, зи ахварар,
Зи вилин нагъв шиир я.
1
2

Тилит - кIалуб
Хафар - гьарфар
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ЦIийи шиир туькIуьрайла,
Суст жеда зун бахтлу яз.
Гъуьрчехъан я зун, гъуьрчевай,
Алахънавай шиир кьаз.
Чепелукьри лув гудай хьиз,
Цуькверилай цуькверал,
Зи илгьамдин пери къвезва,
Зи шииррин экверал.
Меци са гаф лугьузватIа,
Хиялар я масакIа.
КIел тавунвай ктаб я зун,
Зи гьар шиир - са кьиса.
Са тилитда гьатнава зун,
Зи рикI, зи чан гьанава.
Зун шииррин ялавдава,
И ашкъ маса гьинава?
Зи дуьнья икI дегишарна,
И тилитда тунва ни?
Шаирвили зал са маса
Тилитдин гьал тунвани?
13.01.1996
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ВАТАН ВУЧ Я?
Я лезги хва, я лезги руш,
Ватан вуч я, чидани ваз?
Ви япара гьатнани лагь,
И манидин верцIи аваз?
И гафуни рикI атIана
Ви вилерал нагъв гъанани?
Садра, лагь, вун Ватанд чилел
Темен гана ярх хьанани?
ВерцIи яни, туькьуьл яни,
Чир хьанани накьвадин дад?
Акунан ваз Ватандин гьал,
Ватандин кьуьд, Ватандин гад?
АкунатIа,
Садра вуна,
Ватандин дерт
РикIе туна
ЦIугънани лагь?
Агънани лагь?
Вучиз икьван
Канва ви тан,
Къанва ви тан,
Хайи Ватан,
Кайи Ватан,
Къайи Ватан.
Чун къужахда
Хвейи Ватан.
19

Ви веледри
Къурбандна чан,
Мус ийида
Ви чил кIубан?
ЧIехи Ватан,
Рехи Ватан!
Ватан - зи тан,
Ватан - зи чан,
Ватан - зи цав,
Ватан - зи къав.
Бубад кIвалин
ДакIардавай
Экв я Ватан!
Дидеди чаз
Хурал кьуна
Чими-чими
Гьар къуз гайи
Нек я Ватан!
КIелед хурун1
Къванцин пелел
Гатфар чIавуз,
Япаялгъуз
Ахъа хьанвай
Цуьк я Ватан!
Заз Яргун я, ваз СтIурар,
Са масадаз Ахцегь, Миграгъ.
Чи хвал, чи вацI, чи къубуяр,
Чи дагъ, чи чуьл, ник я Ватан!
Гьа и тегьер и дуьнья чаз
КIани авур рикI я Ватан!
1

КIелед хур – КцIар райондин Яргун хуьре пел
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Ватан - муг я,
Цекверизни,
НуькIеризни,
Цавар рамдай
Лекьеризни
Муг авайд я.
Ватан вични
ТуькIуьрайд я
КIвалерикай,
Мукарикай.
Муг тавуртIа,
Хуьр тавуртIа,
Мукьва-кьилид
Жуваз арха
Кьун тавуртIа,
Усал жеда.
Алпанди чаз
Ганвай хай1 чIал
Хуьн тавуртIа,
Ягъал жеда.
Аман-минет,
Я лезгияр,
Аян хьуй квез
Зи гъарикI гьал.
РикIел хкваш,
Халкь амачиз,
Дуьньяд винел,
Етим хьайи
Латиндин чIал.
Дуьшуьш тахьуй
Ихьтин кар чал.
1

Хай - диде
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ЧIал амачтIа,
Ватан амач.
Халкь авачтIа,
Ватан авач.
Ватан - диге,
Ватан - кIвал я.
Авач, амач
ХьайитIа чахъ,
Чи мез лал я.
Эй лезгияр,
КIеви хуьх кIвал,
КIеви хуьх чIал,
Ватан - кIвал я.
Ватан - чIал я!
Ватан вуч я?
ЧидачтIа ваз,
И чиликай
АтIана кIвач,
Яргъариз вач.
Маса накьвар,
Маса чилер,
Маса халкьар,
Маса эллер,
Маса рикIер,
Маса вилер
Акурай ваз.
Маса чIалал
Рахадайбур,
Къар масакIа
Ракъурдайбур
Акурай ваз.
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Ингье, са къуз,
Кузни-хкIуз,
Яргъарай хьиз
Ви япариз
«Лезгинкадин»
Ван атайла,
Ви чанда са
Звал гьатайла,
Вахъ дердияр
Агатайла,
РикI чандивай
Къакъатайла,
Жузада за:
Я лезги хва, я лезги руш,
Ватан вуч я, чидани ваз?
Ви япара гьатнани лагь,
И манидин верцIи аваз?
Жаваб течиз амукьда вун,
Ватан вуч я лугьуз жедач.
Акьул авай ксаривай,
Ам авачиз эхиз жедач.
Вад хафункай туькIуьрнавай
ГъвечIи са гаф ава - «Ватан».
Чи рикIера дидедиз тай
ЧIехи са гаф ава - «Ватан»!
13.01.1994

23

САМУРДИН ВАЦI
Рагъ эхъвезва ви ятара,
Экуьн хийир, Самурдин вацI!
Са хабар це а патарай,
Зи квахьнавай сабурдин вацI!
Гьикьван гагьди гелкъведатIа,
И тамарихъ, тепейрихъ зун?
Вучиз икьван цIигел ятIа,
Ви каф алай лепейрихъ зун?
Чи гъамарин сел яни вун,
Ван кутуна алахьзавай.
Лезги чилин шел яни вун,
ЧIехи гьуьлуьхъ какахьзавай?
Ваз минет хьуй, зи хайи чил
ИкI кьве патахъ паймир вуна.
Чун дуьньядин ватан течир
Ватансузриз таймир вуна.
Варз эхъвезва ви ятара,
Няни хийир, Самурдин вацI!
Чи тIалариз ая чара,
Эй зи халкьдин абурдин вацI!
30.12.1994
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ВЕРЕВИРДЕР
Жегьилдахъ, кьуьзуьдахъ сабур ахквазмач,
Садбурун хъилерин гъал рапуналла.
Абурлу бендедихъ абур ахквазмач,
Мукьвадан, яргъалдан мез цациналла.
Къалар акъатзава къе багьнадилай,
Гьалар какахьзава са тегьнедилай,
Хуш гьиссер ахквазмач чи дегьнедавай,
Нехишар чIур хьанвай гам табиналла.
Кьуьгъуьр хьиз гьахьнава мукара вири,
Рахазвай гафарал эцигиз кири,
Майваяр харчи яз, хьанватIа кIири,
Багъларин хваларин яд сафуналла.
Хъсанвал ая на тахьана галат,
ТавуртIа тек садра, хкудиз гъалатI,
ХкIурда рикIихъ ви, хьана гьавалат,
Адетдин кар я им, пас ракьуналла.
Ашкар я виридаз къе пулунин сир,
Хьанва хьи, гзафбур нефсинин есир,
Аялар чида заз гафун иеси,
Итимар ава хьи, виш гафуналла.
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Кьисметдихъ галазди къугъвамир кIинтI-лаш,
Агудмир вуна гьич чапхунни тараш,
Гьикьван хьайитIани кIвалахар фараш,
Виридан шелни хъвер са гъапуналла.
Вучда бахтуникай ганвай капаваз,
Адетдин кар хьанва рахун къаб алаз,
Руьгь авай виш инсан жагъидач хьи, ваз,
Къе гзаф ксарин кьил руфуналла.
РикIелай алудна икI элни уба,
Авач са гунагь кар ийизвайд туба,
Табдихъ дуван авач, на виш таб ая,
Садав къе дин гумач, сад купIуналла.
Фикирри гатайла ви ракIар гъафил,
Дертлудиз рахада гьиссерин кфил,
Дуьньядин адет я атунни хъфин,
Сад ала магьфедал, сад кьепIиналла.
Гьар жуьред инсанрив ацIанва дуьнья,
Михьивал амачиз, кьацIанва дуьнья,
Гьарада жезмай кьван ацанва дуьнья,
Гьавиляй къе адан чан табуналла.
07.10.2001
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ЧУН ЛЕКЬЕР Я
Лекь лагьана
Дегь чIавара чаз парада.
Лекь лагьана
Чаз жуванда, чаз чарада.
Чун лекьерив гекъигайд я КичIевилер чин тийидай.
Чаз лекьер хьиз килигайд я Кьил хураваз фин тийидай.
Чаз къуншиди лекь лагьана Дагъдин синел муг ийидай.
Чаз дустини лекь лагьана Цавун юкьвал руг ийидай.
Лекь лагьана
Сада хъуьрез,
Сада кичIез,
Сада хвешиз,
Сада течиз.
Гьич чалагъан лагьанач чаз Цавар рам авур.
Я къузгъундин тIвар ганач чаз Иви хъваз гьазур.
ТIиб лагьанач чаз садани Вилерни кваз ичIи, мичIи.
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Чаз садани рангар чIулав,
Хуьруьз гъидай хабар чIулав
Пехъ лагьанач.
Чаз садани кIек лагьанач:
Вичел кьару, такабурлу.
Ингье, ажузд акур чIавуз,
Хур виликна къал акъуддай,
Кьил виридлай вине кьадай,
Зайифбуруз кIуф ягъадай.
Лекь лагьана чаз вирида,
Кьакьанвилер рам ийидай.
Дагъларини, цаварини
Чун такурла гъам ийидай.
ЦIуд лекь агъзур къузгъундилай
ВикIегь жеда лагьана чаз.
Лекь акурла чалагъанни
МуьтIуьгъ жеда лагьана чаз.
Чун вуж ятIа
Чир хьанани,
Я лезгияр?
Лекь гафуни
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Куь хиялриз
Нур гъанани,
Я лезгияр?
Чун дуьньядиз
Мад лекьер хьиз
Атун герек.
Чи дустариз,
Чи душманриз
Чун лекьер хьиз
Акван герек.
Чилин винел
Чун гьар чIавуз
Кьил виневаз
Къекъвен герек,
Итимвилихъ
Гелкъвен герек.
Гьикьван кIеве
ХьайитIани,
Лап рекьидай
Бередани,
Чун лекьер хьиз
Рекьин герек!
13.01.1994
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ЖУВАНБУРУЗ ЧАР
Зи лезгияр, зи жуванбур!
Куьре патан, КIеле патан,
И патанбур, а патанбур,
Са чилин, са Ватандинбур!
Квез лугьудай гаф ава заз,
Залан хьанва къе гьава заз.
Зи масанбур, зи кIанибур,
Зи хайибур, зи къенибур!
Къвез-къвез кIеве гьатзава чун,
ГьакI ятIани катзава чун.
“Куьн”, “чун” лугьуз вучиз фад-фад,
Къакъатзава и пад, а пад?
Рахшандзава, негьзава къе
И патанда а патандаз.
Синихзава, къинихзава
А патанда и патандаз.
Жуванбурал жуванбуру
Шумуд лакIаб илигзава.
Парабуру и дуьньядиз
Ягъид вилив килигзава.
Авурбуру чаз авунва,
Чи гьар са кIам цаз авунва.
Бес туширд хьиз и къазаяр,
ТIимил тир хьиз и сузаяр,
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Чун са чIалал рахазвайбур,
Чун са чилин бегьерар яз,
Ни твазватIа чи арада
Чаравилин къайи аяз?
Я лезгияр, я жуванбур Кефер патан, Кьибле патан!
Гьи залумди кьве паднава,
Чи сад Ватан - кьибле Ватан?
Чанда и дерт, и звал аваз,
РикIин кьилел и тIал алаз,
Чун сад садал гьалтнава гьикI?
И дердинай пад жеда рикI.
Чан лезгияр, чан жуванбур!
Куьре патан, КIеле патан,
И патанбур, а патанбур,
Са чилин, са Ватандинбур!
Квез лугьудай гафар пара,
Квез ахъайдай дерт векъи я.
Къай къекъвезва чи патара,
ВутIнава чим? Заз мекьи я...
16.09.1996
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ЖЕНГ
Зун датIана женгинава,
Женг я уьмуьр, женг я крар.
Зи илгьамдихъ ялав ава,
Гьавиляйни женг я цIарар.
Зи уьмуьр зи чIалан женг я,
Кьве пай хьанвай Кьулан женг я,
Лугьуз жени залан женг я,
Ялзавайдаз залан парар?
Ашукь яз жув лезги чилел,
Дамахиз гьей лезгивилел,
Нагъв тахьурай лезгид вилел,
Лугьуз кIарда рикIин зурар.
Жув тек, душман хара-хара,
Зи гуьгъуьна вара-зара,
Гаф лугьудайд хьанва пара,
АкIуриз кIанз хци сарар.
Чарада рикI хадач акьван,
Дугурайла жуванда къван,
РикI тIар жеда, аман, гьикьван,
Къвада нагагь юргъар, харар.
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Хайибуру ахъайиз хьел,
Хаз алахъда зи рикIин хел,
Вуч лугьуда кумачтIа кьел,
Низ лугьуда цIай квай зарар?
ЭлкъвейтIани жувал вири,
Къелем-гапур тахьуй къуьруь,
Акъваз мийир, кхьихь зари,
Хун тавурай уьмуьрд гурар.
02.08.2011
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ШАИРДИН ГЬАХЪ
Халкь лагьана дадайбуруз,
Жигер-багъри падайбуруз,
Шиир багьаз кьадайбуруз,
Секин уьмуьр кьисмет хьанач.
Чан аламаз са шаирдиз,
И дуьньяда къимет хьанач.
Асул шаир кIапIар хьанач,
Адан мецел тапар хьанач,
КIвале ацIай тIакIар хьанач,
Гьавиляйни шаирдивай
Мет ягъана купIар хьанач.
И дуьньяда чан аламаз
Са шаирдиз капар хьанач.
Рекъер - шуькIуь муькъвер хьана,
Къуьлер цана - векьер хьана,
Таяр-туьшер пенкьвер хьана,
Гьи шаирдиз регьятвилив
Фу жагъана, пекер хьана?
И дуьньяда шаирдин гьахъ,
Адаз ягъай цIенкьер хьана...
14.01.1996
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КIАНЗАВА ЗАЗ
АцIанва рикI цавал зулун цифер хьиз,
Марф хьана, сел хьана къваз кIанзава заз.
Дердерин, гъамарин шеле залан я,
КIемер кьаз, дуьзендал гъиз кIанзава заз.
Кьил квахьай гарари басрух гузва мад,
Гьавада гьатнава кIуь накьвадин дад,
Виш агъзур риг1 туна алатнава гад,
ХъуьтIуьн къуз гатун риг хуьз кIанзава заз.
Зи кьарай атIанва сада гуз эвер,
Гъанва зи гьиссерал алуд тежер звер,
Уьмуьрдин кIвачерик акатнава звер,
Катзавай, физвай къар кьаз кIанзава заз.
Гзаф тIимил хьанва бахтунин паяр,
Элкъвезва руьхъведал ялавар, цIаяр,
Кваз такьаз уьмуьрдин саврухар, къаяр,
И муркIар, муркуцIар хаз кIанзава заз.
Юргъун яз акъатна зун яргъал рекьиз,
Секинвал жагъуриз зи тIазвай рикIиз,
Цавара гел тадай Хважамжамди хьиз,
Дуьньядал жуван гел таз кIанзава заз.
31.01.1996

1

Риг - атир
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ЖАГЪИДАТIА?
Дидеди и дуьньядиз
Вучиз бахтсуз гъана зун?
Фикир чIугваз, тIал чIугваз,
Вучиз шаир хьана зун?
Заз къайгъуяр бес хьанач
Са хизандин, са кIвалин,
Зи кар хьана дуьньядин
Рапуник гъал акалин.
Зи кар хьана дерт чIугван,
ЧIуру, какур къилихрин.
Зи кар хьана чинеба
Туькьуьл гафар иливрин.
Халкьдин залан гьалари
ЦIай кутазва зи чандик,
Алакь тийиз маса кар,
Кузва зун зи Ватандихъ.
Чи къулайсуз кIвалахар
За тIал хьиз рикIе твазва.
Сузадавайд са рикI туш,
Зи къеневай руьгь тIазва.
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РикIи зун къекъвераг хьиз,
Дердерихъ къекъуьрзава.
Гъамари фарфалаг хьиз,
Кьуна зун, элкъуьрзава.
За дердияр къелемдиз
Къачузва къе шиир хьиз.
Гьахъ авачир дуьньяда
Низ герек я абур, низ?
За шиирар кхьизва,
ЦIурна жуван рикIин пад.
За шиирар кхьизва,
ЖагъидатIа кIелдай сад?
11.01.1996
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САБУР КIАНДАЧ
- Ваз вуч къачун суварихъ за? Веревирда.
Ви рикIиз вуч кIан хьайитIа, за жагъурда.
- Заз кIандай затI маса гузвач чи туьквенра.
- Дуьньяда са чаравилиз авач чара.
- АкI ятIа на сабур къачу заз са тIимил,
ХьайитIа ам, кесибвилин мичI жеда вил.
МуьтIуьгъ хьана, секинвилив акъудиз къар,
За Аллагьдин хиве твада гзаф крар.
Сабурди зун дегишарда гьа и тегьер,
Заз секинвал гъун паталди хуьда рекьер.
Заз амалар чирда ада - алахъна икI,
Тапарарив алцурарда сабурсуз рикI.
Гьахъсузвилиз вердишарда сабурди зун,
Гьахъсузбуруз юлдашарда сабурди зун.
Зи рикIевай чIехи вулкан туьхуьнарда,
Зи мураддин лацу балкIан хъуьткьуьнарда.
- На базардай къачунвайди вуч ятIа лагь.
Чи базарда сабур гузва, аман Аллагь!
Инсандикай кьукь ийидай сабур аку!
На лукIарин, на кьукьарин абур аку!

38

Сабурди заз гайитIани масанвилер,
Кьабул жедач завай адан хъсанвилер.
Сабурлуда кичIез-кичIез гьалда уьмуьр,
Заз садрахъни ихьтин пишкеш кIандач, гумир.
Инсандин кьил агъузардай сабур кIандач!
Ужузардай, ажузардай сабур кIандач!
Къайил туштIа зун жуван къал, шуькуьр кIандач!
Заз дуьньяда къал ама кьван,
Заз чанара тIал ама кьван,
Чилин винел вал1 ама кьван,
Сабур кIандач!
Сабур кIандач!
25.12.1995

1

Вал - есир
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ВИ РАКIАРАР ГАТАЗВАЧТIА ДУСТАРИ
Гатфарин сел алахьдайвал ван алаз,
Дустарин луж алахьна зи кIвалелай.
Абур патал гьар са кардихъ къуьн галаз,
Бахтлу йикъар кими хьанач кьилелай.
Ахъа хьана рикIер марвард цуьквер хьиз,
Лугьуз, хъуьрез, аялар хьиз авай чун.
Фикирдин гел хьайилани вилерал,
Къакъуд хьанач садавайни чавай чун.
Гьуьлуьн кIаняй жагъурдай хьиз инжияр,
За жувазди дустар сад-сад хкяйда.
Тавдин кIвале ацIай суфра, ацIай рикI,
Абрун вилик за хвешила экIяйда.
Дад жедани дуст авачир уьмуьрдихъ?
Гьар дуст заз чиз, я экв гудай са чирагъ.
РикIе чими, хъуьтуьл гьиссер авайда,
Вучда яцIу гафарикай алаз яргъ?
Эциг мийир вуна кьакьан дарамат,
Ви ракIарар гатазвачтIа дустари.
Садбур гзаф девлет кIватIиз дакIвада,
КIвач атIуда хайибурун, часпаррив…
Вахъ агъзур дуст хьайитIани гзаф туш,
Тек са душман аватIа - им пара я.
Дуствили ваз шадвал гъида датIана,
Душманвилин ниятни рехъ чара я.
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Душман аваз уьмуьр гьалун четин я,
Хъсан дустар аваз хьурай инсандихъ.
Къайивили къай кутада, чIурда кIвал,
Дуствилери ялда бахтлу хизандихъ.
Дустарикай стха жеда, эл жеда,
Са жув патал уьмуьр гьализ жеда кьван?
Вил вегьейла, Гъуцар сувун ценера,
Аквадач квез ялгъуз авай тек са къван.
Кесиб я вун, авачтIа вахъ рикI кудайд,
Дуст аватIа, вун бахтлу я, заха я.
Кьуд патахъай чуькьвейла вун гъамари,
Жуван дердер на дустариз ахъая.
Чи бубайри лагьайди тир рикIивай:
“Дуст течир кас яд авачир регъвер я.”
Пехъивилин, векъивилин хура къе,
Акъваз жедайд тек дуствилин муькъвер я.
ГьатайтIани яцIарани кIевера,
Дуствал чна багьадиз кьан гьамиша.
Куьтягь тежер девлет тушни гьар са дуст,
Зи хайибур, куьн дуствилин гъенел ша!
Эй зи дустар, кьулухъ галай дагълар зи!
Куь хурувди агудда за жуван кьил.
Къаларив ваъ, хъилерив ваъ, ша анжах,
Дуствиливди хуьз алахъин хайи чил!
14.02.2004
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ÀÌÓÊÜÄÀÉÄÈ ÊÜÂÅ ÖIÀÐ ß
Øà, äàãúëàðèç àêúàòèí ÷óí ÿãúèç ÿë,
Àëàòäàéâàë ÷è ÷àíäàâàé âèðè òIàë,
Àêâàäà ÷àç ÷è êüàêüàíðèí øóìóä ãüàë,
Ñèíåð - êúâàíåð, öåíåð - ìàõïóðä êúàöàð ÿ.
Ñà ïàòà öèô êúåêúâåäàé, ñà ïàòà ðàãú,
ßä õúâàç êúâåäàé êúâåòåð, ñâåëåð1 ëàòàðàë,
Ãçàô àâà óáàÿð ÷è ïàòàðà,
Ãúóöàð ñóâóí ðèêI àëàéäè - Ëàöàð ÿ.
ÁàëêIàíðè ÷óí, õàðóäàêàç ÷àìàððèç,
Ñàë ðóüøòåðàé àâóäàéëà êIàìàðèç,
Âàõò æàãúèäàí õàæàëàòðèç, ãúàìàðèç,
Ëóãüóç æåíè äóüíüÿä êðàð ÿöIàð ÿ?
Öóüê àâà÷èð æàãúèäà÷ âàç ÷èë ñà ÷Ièá,
Ëåçãè ðóøà ÿä ãàéèëà âàç ñà öIèá,
Çóðçàäà âóí, àêüóíâàéä õüèç ðèêIå ðèá,
Àãü, ìàðâàðä öóüê, âóí õóüçâàéäè öàöàð ÿ.
Ñóâàðèí ëàð2 àêóðëà âóí æåäà ìàò,
Æèâåð âè÷åë àöóêüíàâàé øóìóä êúàò,
×àð÷àðäè âàç - ÷àðõàðèëàé õüàíâàé êâàò,
Ëóãüóäà õüè, ÷è ÷èë êüàöIè-êüàöIàð ÿ.

1
2

Свел - дагъдин къуш
Лар - дагъдин кукIушда яйлах
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Àÿëàð õüèç ÷óí - âåãüåíâàé ãüåáåäèç,
Àâàòàéëà ÷åïåëóêüðèí ëåïåäèç,
Ãåíã ÿéëàõàð êóü÷àð æåíè ãåáåäèç?
×óí ïàòàëäè àáóð õàëêüàéä - Ãúóöàð ÿ.
Èåð ÿ õóïI ÷è ÷èë äàãúäèí êóêIâàëàé,
×óêóð òèéèç êúóøàð ÷ïèí ìóêàðàé,
Öóüêâåä êIóí÷Iàð êIâàòIèí ÷íà ìóêüâàðàé,
ßðãúàë ôåéòIà, óüëåíàð ÿ, íàöIàð ÿ.
Âèë òàõüàíà ãüè÷ áàõòóíèí ïàÿðàë,
Ëóãüóí òèéèí, ôåíà óüìóüð êúàÿðàë.
ÖIóí ïåïå õüèç ãüàë÷ õüàéòIàíè öIàÿðàë,
Øàèðäèëàé àìóêüäàéäè êüâå öIàð ÿ.
30.03.2011
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ЗУН АМАЧ ЛАГЬ
Нагагьдай зун ажуз хьайтIа, кхьиз тежез,
Яргъаравай куьч мукьварив хкиз тежез,
АмукьайтIа икI, шиирдин ник гуьз тежез,
Зун амач лагь, зун амач лагь.
Са чIавуз за квадарайтIа ашкъидин дад,
Зи гъилерай акъатайтIа уьмуьрдин гад,
Зи чIаларин кьурайтIа вацI - амачиз яд,
Зун амач лагь, зун амач лагь.
Са береда жагъайтIа заз кIвал къизилдай,
Пара хьайтIа ярар-дустар - дерт кьезилдай,
Ягъаз тежез, акIайтIа ван зи кфилдай,
Зун амач лагь, зун амач лагь.
Ялгъуз хьайтIа зун - илгьамдин луж хъфена,
Къуьруь хьайтIа, къелемдив гвай гуж хъфена,
Лугьуз тахьуй, вуж атана, вуж хъфена,
Зун амач лагь, зун амач лагь.
033.10.1996

44

КЪАКЪУДЗАВА ЗУН ЗАВАЙ
Àâàõüäàé õüèç éèãèí âàöIàð,
Àëàòçàâà éèêúàð, âàðöàð.
Ãüà âàöIàðà,
Ãüà âàðöàðà
Ñà âó÷ ÿòIà àâàé çè,
Ñà âó÷ ÿòIà àìà çè.
À âàöIàðèâ,
À âàðöàðèâ
Ãóìà àÿë áåðåÿð,
ÂåðöIè, õèÿë áåðåÿð.
ßðãúàðàâà - àãàêüäà÷.
ÃüèêI ýëêúóüðèí - àëàêüäà÷.
À âàöIàðèí ÿòàðèê,
À âàðöàðèí ãàòàðèê
Êàêàõüíà çè ìóðàäàð.
À ìóðàäðèí àðàäà
Ñàä àâàé - ëàï õàðóäè...
Àãü, çóí ãüèêüâàí õàðó òèð...
À âàöIàðèí ëåïåéðèâ,
ßðó øóðâàí ïåïåéðèâ
Ãàíà õüè, çà çè áàõòàð,
Àëàòíàâà à âàõòàð...
Àâàõüçàâà ìàä âàöIàð,
Àëàòçàâà ìàä âàðöàð,
È âàöIàðè,
È âàðöàðè
Êúàêúóäçàâà çóí çàâàé...
04.02.2004
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ЛЕЗГИ ТIВАРЦIИН ЭКВ
Зал тIамгъаяр алкIидайд туш,
КичIе хьана галкIидайд туш,
Зун рекьелай элкъведайд туш,
Рекьер залай элкьвейтIани.
АтайтIани кьилел къаза,
Ийидач за садра суза,
За жуван халкь гудач маса,
Кьуд патахъай чуькьвейтIани.
КичIе гару тIурфан гъидач,
КичIе цавай харар къвадач,
КичIе цIу гьич Алпан хадач,
Цавар чиле акIайтIани.
Ватан рикI я - пай жедачир,
Са куьнизни тай жедачир,
Им вуч ван я - гьай жедачир,
Эллериз чав чкIайтIани.
Акъатда мад зун кIеверай,
Акъуд жедач зун къекъерай,
Тахьурай чахъ къекъверагар,
Вири дуьнья къекъвейтIани.
Яд хкведач чIуру хулаз,
Чим акъатдач къайи къулаз,
Лезги тIварцIин экв бес я заз,
Эквер вири туьхвейтIани.
08.04.1996
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ЧИР ХЬАНАЙТIА
Вучиз йигин хьанва зи кIвачерин звер?
Бегьер кIватI жедани янавачтIа цIвер?
Гатфарин цуьк я зун, зи тIварни гъвергъвер,
Шумуд югъ ама захъ, хупI чир хьанайтIа,
Вуч жедай, уьмуьрди заз сир ганайтIа?
Са кIус инсаф ая, эцигайла кам,
Завай дуьньядикай къачуз хьанвач кам,
Фадлай захъ цIигел я чи гуьне, чи кIам,
Ватандин накьвадал за цIир ганайтIа,
КIандай заз цIаяри зи хур канайтIа.
ЗуракI тир шииррив ацIанва зи рикI,
Муьгьлет це, акалдай гафар цIиргъиник,
Зун буржлу жедайни илгьамдин вилик,
Алатай къар завай элкъуьр хьанайтIа?
Зи уьмуьр гьикьван я, заз чир хьанайтIа...
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ТЕК Я ЗУН
Вилин накъвар авахьзава чарчел зи,
Гъери къвезмач гьикьван чIав я, кварцел зи,
Уьмуьрд гурар куьрс хьанва са кIарцIел зи,
Дерт ахъайдай сад авачиз, тек я зун.
РикIин гафар лугьуз тежез хьанва пар,
Гатун цикIиз шагьвардикай хьанва гар,
И бендедиз дуьнья вични хьанва дар,
Ни лугьуда, дагъдин кукIвал лекь я зун?
Зун вацIари, зун селлери гъайиди,
Зун цIаяри, зун ялаври кайиди,
Парабуруз зун яргъалди, къайиди,
Агатмир зав, саврух я зун, мекь я зун.
Вилик-кьилик гала лугьуз гьар тула,
Ифин амач, къафун амач гьар къула,
ДатIана икI далудаллаз пар, кула,
Юргъунвал я, галатун я, гьекь я зун.
04.12.1997
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ЧКIАНВА ЧIАЛ
ЧкIанва чIал, зи лезги чIал,
Кузвач адахъ къе жуванбур.
«Чи чIал» лугьуз хайибуру,
Мус хкида адал абур?
Гьи аямди, гьи залумди
ЧIукнаватIа зи битавди?
Какахьнава адан гьалар,
Кьунва къаю, кьунва давди.
Къе аямди ийиз кьатI-кьатI,
ЧкIанва чIал, чкIанва агь!
И мусибат, и аламат,
РикIе туна эх жедан, лагь?
ГьикI эхзава бес хайида,
Залан парар штIуннавай?
Перишан я зи чIалан гьал,
Мехъерд либас хтIуннавай.
Ни къачурд я икьван гафар
Арабривай, фарсаривай?
Ихьтин дамах низ герек я,
Патанбурун фурсар авай?
Мез къаткидай, рикIиз кIани
КIанзама кьван гафар аваз,
Урус патай, мугъул патай
Келимаяр ни гъана чаз?
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Гьазур я чун, викIегь я чун,
“Маркуникай” “тая” ийиз.
Чал чарабур гьавалат туш,
Къе “кьваликай” “къая” ийиз.
Я зарияр, я хайибур,
“Нагъил” мийир “махарикай”.
Я Алпандин тIвар хвейибур,
“Бажи” хьанан “бахайрикай”?
“Пенжеридай” килиг мийир,
Зарул туна жуван “дакIар”.
Масдаз “къапу” ава лугьуз,
Игисдани кIвалин “ракIар?”
Чна гьар кар, гьар са кIвалах,
“Башламиш” ваъ, “авалнава”.
Гъуцари чи кьисметдин вар,
“Багъламиш” ваъ, “агалнава”.
“Ухшард” кьадан, аваз “дигайд”?
“Ериш” жедан “къекъуьникай?”
Вучда масдан “сабагьдикай”?
“Сегьер” жедан “экуьникай?”
“Куьрпуь” кьамир “муьгъ” аватIа,
“Кулак” жедач “шагьвардикай”.
ТIимил аван чаз “гъуьлягъар?”
Вучда масдан “шагьмардикай”?
Жуван гафар кIар-кIар ийиз,
Патанбурун къула кумир.
Ашукь хьана “къешенгбурал”,
“Иербурув” хъелиз тамир.
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Авазрихъди яб це чIалан,
Шуршурзавай вацI я Кьулан.
Адан патав цуьквер таб я,
Валлагь, вири эквер таб я.
Квадарна бахт гъиле авай,
ЦIийид кIандан цаваривай?
Бахтлу тушни чилинвияр,
Чи чIал хьтин тавар1 авай?
Чи нугъатда, гафалагда
Гьикьван иер гафар ава.
Лагь гьи чIалан хафалагда2
Икьван мили хафар ава?
Булах я ам алахьзавай,
Макьам я ам авахьзавай.
Ам зи ацIай виртIед куьнуь,
ЧIал авани икьван къени?
Ам зи иман, ам зи пIир я,
Ам зи суьгьуьр, ам зи сир я.
Ам сабур я лезги чилин,
Ам абур я лезгивилин.
Цихъ тамарзу баянлух хьиз,
Гафари зи хъиткьинзава.
РикI кудайдахъ цIигел хьана,
Вири тIалар хъуьткьуьнзава.
Ша, алахъна кIватI хъийин чIал,
Гьич тахьайтIа чукIур тийин.
Жуван гъилив жуван рикIе
Чна хенжел акIур тийин!
14.03.1997
1
2

Тавар - иерди
Хафалаг - алфавит
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ЧАН ДИДЕДИН
Чан дидедин, вун масакIа акуна заз и гъилера,
Чан дидедин, гъам авай хьи, ви вилера.
Пел ачуха, чукIура на фикиррин циф,
Лув ахъая, чан чи кIвалин бахтавар лиф.
Сабурлу хьухь, алатдайд я гьар мичIи йиф,
Виляй накъвар авахьдайд я, чан дидедин,
Дердер вири алахьдайд я, чан дидедин.
Дуьнья я им - гьар жуьредин крар авай,
Дуьнья я им - ял тежедай парар авай.
Дуьнья я им - нагагь къвадай харар авай,
Дарвилериз эхиз чира, чан дидедин,
Жуван рикIиз рехъиз чира, чан дидедин.
Дуьнья я им - хъсандни пис къвал-къвалавай,
Уьмуьр я им - дустни душман цал-цлавай.
Жуван гъилив туьхуьрайтIа цIай къулавай,
Ам куьхкIуьрун регьят жедач, чан дидедин,
Къакъатайла ахгат жедач, чан дидедин.
Уьмуьр я им - гьалзавайдаз гзаф четин,
Куьн - аялар гъвечIи чIавуз тIал я метIин,
ЧIехи хьайла рикIи дердер ийиз фитIин,
Акваз-такваз рехи жеда, чан дидедин,
Икьван крар эхиз жедан, чан дидедин.
10.01.2012
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ХЪСАН ШИВДИН ГУЬГЪУЬНА
Гатун юкъуз хъуьреда чаз милидиз,
ЦIийи свас хьиз хинедавай дугунар.
Вичин нурар чукIурайла ракъини,
Къиб ягъунвай бахтлу жеда ругъунар.
Гьиссери звал къачудайла эркиван,
ВерцIи жеда жуваз жуван рикIин ван.
ЦIиреризни накьв кIанзава баркаван,
Марвардин цуьк жагъур мийир ругъа на.
Бегьер кIватIмир на тарарин хилер хаз,
Алахъа вун чилел хъсан гелер таз.
Жагъидани къадир чидай дустар ваз,
Терг тавуртIа герек тушир ругун на?
Хъсанвилер жедайни гьич кIевера,
ВерцIи мецер хьанайтIа чи сивера,
Писвилерин вири рекьер кIевира,
Акъуд мийир винел жуван агъу на.
Кьил хуьз жени, таб гьахъунай яз кьуна,
Галтуг мийир гьахълубурухъ цаз кьуна,
Крар ая халкьдин гафар кваз кьуна,
Руг жедайд я хъсан шивдин гуьгъуьна.
13.12.2005
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ДАГЪЛАРАЛ КЬИН КЬАДА
Вучиз чун хиялри ялда яргъарихъ?
Вучиз чаз гирвеяр, кукIушар кIанда?
КIамара, аскIанра кьарай квахьда чи,
Кьакьанрив гьуьжетун ава чи чанда.
Вучиз чун кьару я дагъларал икьван?
Чигерни, циферни кIани я рикIиз.
Цуькведив дигида гуьнеяр, пелер,
Дагъвидин мурад хьиз, гатфарин цикIиз.
Лезгидин такабур, абур я дагълар,
Лекьре хьиз муг ийиз кьакьан чархарал.
Кьакьанвал рам ийиз циферин кIаник,
Лезгид кIвал эцигда дагъдин яхадал.
Вучиз чи рикI ала синерал икьван?
Такуна эх жени къацу яйлахар?
Дагъларай яргъара бахт авачирдан,
Гьахълу яз авунва лезги чIалахъар.
Вучиз чун гьейран я кьуталрал икьван,
Иервал гекъигиз даим чIафарив?
Дагъларин макандин шаир ятIа зун,
ГьикI тесниф тийин за дагълар гафарив?
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Эй элкъвей кьуталар, какур хъиткьерар!
Эй цIалцIам рагарин сварар, чIидгъерар!
Эй чIехи кьваларин хкатай синер!
Эй дагъдин хъенерик юзазвай ценер!
Синерал рекIв гузвай живед маргъалар!
Чи рикIин къеневай кукIар - яргъалар...
Дагъвидиз таб чидач, гьахъсуз рахадач.
Дагъларал кьин кьада гьатайла кIеве.
Гьавиляй дагъвидин дегь чIаварилай,
Дагълариз икрамин гьатнава хиве.
06.06.2000
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МУРАДДИН БАЛКIАНДАЛ
Зи руш Севдадиз
“Чан диде, са шиир тесниф ая заз,
Тарифар ая зи, вуна рикI алаз.
Гьар са гаф, гьар са цIар хьурай рикIиз хуш”, Лагьана хъуьрена милидиз зи руш.
Вуч лугьун за жуван хару веледдиз?
Вуч лугьун дуьньядин и набеледдиз?
ГьикI къалун кIанивал баладиз жуван?
Дидед ашкъ алцумдай мизанар аван?
Фикириз амай зун хиялрин къене,
Цуькведив диганвай дагъларин гене.
Акъатна зи вилик са лацу балкIан,
Фиридиз иер тир, кIвачерал кьакьан.
А шивдин акунрал гьейран хьана зун,
Адав гвай аламат, суьгьуьр аку тIун!
Лацуда авай ам - лацу мурад хьиз,
Ргана зи цIарар булахдин яд хьиз.
Къастунал кIевид хьухь зи велед, зи руш,
Кьегьалди вичин шив дегишардайд туш.
Яргъариз фин патал хьанватIа кIвачин,
БалкIандал акьахмир леэнар квачир.
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Четин я лугьумир уьмуьр къерехда,
Кьегьалда къерехдин тIаларни эхда
Пурарал акьахиз жедачтIа вавай,
Уьзенгдал кIвач тамир, пашман тахьурай.
Багьнадлай хатур хаз, къализ ишемир,
Кьенерар алатай балкIан хьиз жемир.
Кьенерар расай кас туштIа сересди,
БалкIандиз чир тийин герек иесди.
Виридлай чIехи дуст кьуртIани на ам,
Душман хьиз акьаха, чукваз, къачу кам.
КIевера гьатайла гум квачиз кумир,
БалкIанни маса це, кьенерар гумир.
Гатал кьару жемир, гад алатдайд я,
Масдан балкIандилай фад аватдайд я.
Чарадан гъуьрч кьамир, вегьена турар,
БалкIан багъишайдаз багъиша пурар.
КIунтIуниз лугьумир “дагъ я, кьакьан я”,
Ябудиз лугьумир “шив я, балкIан я”.
Лекьрен гуж жедани нуькIрен луварда?
Шив кьейла, чир хьухь ваз, ябуд суварда.
Чан руш, ажузд жемир, гафар уьтквемд хьухь,
Са кардал гьалтайла викIегьд, бегьемд хьухь.
Къекъерай акъатна сел хьиз алахьмир,
Садрани гьахъсузвал эхиз алахъмир.
Зи гафар ван хьурай веледриз вири:
КIвачерик тваз тахьуй балкIандин фири!
Хуьрай чи Гъуцари, аваз хьурай куьн,
Мураддин балкIандал алаз хьурай куьн!
30.05.2000
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ЗУН КЪАЯ Я
Зун секинар мийир куьне, кьегьалар,
Кагьалривай чIур жедайд туш зи гьалар.
Ван хьурай квез, лезги хуьрер, магьалар,
Зун къая я, тухуз тежер гарувай.
Зи душманар - къаннивад къан чупазар1,
Аваз хьурай яргъи ийиз тапасар,
Кьил хуьзва за, кьабул тийиз къапазар,
Къаядиз вуч ийиз жеда гарувай?
Бязибуру гафар лугьуз кьаракан,
Агалдарна зи гуьгъуьна пара къван,
Заз Аллагьди сабур ганва пара кьван,
Къаядлай вуч алуд жеда гарувай?
Зи цукIар гваз къугъвазвайбур машайрив,
Зи хъен гатаз элкъвенва хьи, лашарив,
Къе парабур муьтIуьгънава кашарив,
Къая муьтIуьгъ ийиз жедан гарувай?
ТIвар жузамир, муг жагъурмир зи тIалдин,
Пара хьанва зи чиниз рак агалдинд,
Секинвилиз килиг мийир зи гьалдин,
Къаяд хура къваз жедани гарувай?
20.03.1996

1

Чупазар - тутарин са жуьре
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ЖУВАН ГАД
Мажал ава садбурухъ сас регъведай,
Пара хьанва къуншидиз фур эгъуьндайд.
Куьз я инсан писвилерихъ гелкъведай?
Уьмуьр гарув, харув вугун гужар я.
Эй инсанар, рикIери куь кьуртIа муч,
Алахъда куьн и дуьньядиз лугьуз пучд,
Чир тахьайтIа, чи кьил вуч я, чи пун вуч,
Пака лакIаб гилигда чахъ: «пажар я».
Гьар бередихъ вичин гьукум, вичин дад,
Садра рехи хьайид хъижеч жегьил мад,
Жуван салай жува кIватIа жуван гад,
Фейи уьмуьр вахкуз тежер буржар я.
03.02.2005
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РИКIЕЛАЙ АЛУДМИР
Са тIалди кIевидиз чуькьвена зи туьд,
Садавай заз дарман жагъуриз хьанач.
Ишена хайибур, къвазна зи кьилик,
ТIалди душманди хьиз заз аман ганач.
Дарманар гана заз лукьманри пара,
Запабар кхьена къунши къариди.
Шумуд къуз меселай къарагъиз хьанач,
Зи тIал пехъиди тир, зи тIал харуди.
Чара гьар патахъай атIайла, йифиз,
Зи руша зав са чар, са къелем гана.
Са гафни талана агална ракIар,
За жуван дуьньядив кьил-кьиле гана.
Зурзазвай тупIарив къелем кьуна икI,
РикIевай сузаяр чарчел кхьена.
Фикирри, хиялри кьезиларна тан,
И гъамлу макандай яргъаз тухвана.
Лацу чар цIарарив дигайла бегьем,
Фикиррин цавара алахьна цифер.
Илгьамди къакъудна тIаларивай зун,
Шиирди сагъарна, ачухна кефер.
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Хайибур, рикIел хуьх, месе гьатайла,
Са чарни са къелем агакьара зав.
А чIавуз тIалди гъил къачуда залай,
ЦIрада муркIуцIар, ахъа жеда дав.
Заз багьа дарманар, чIехи лукьманар,
Жагъурун паталди гьат мийир рекье.
РикIелай алудмир зун зари тирди,
Дуьньядлай ракъурмир гаф амаз рикIе.
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СИФТЕ РГАЛ
Мецел цIарар, рикIе аваз,
Къе илгьамдин шивдал алаз,
Вуч хъсан я, куьн ава заз,
Шиир-дустар, мани-дустар,
Агата зав, кIани дустар.
“Бахтлу” я зун и пешеда,
Сив хъуьрейла, вил ишеда,
Девдин рикI хьиз са шуьшеда
Гьатнава зи фикир-мастар,
Шиир кхьин хьанва къастар.
Зи хур кьакьан са рагал я,
Заз гьар цIар сифте ргал я,
И лежбер квехъ хупI цIигел я,
Агата зав, кIани дустар,
Шиир-дустар, мани-дустар!
27.07.1997

62

ТIАЛ
Зи гьиссер, фикирар - зуракI шиирар,
Са къариб уьмуьрдин суракь шиирар,
ГьикI лугьун абуруз туракь шиирар,
Зи рикIин гъалар хьиз какахьнаватIа?
Дагъдин сел садрани экъи жедайд туш,
Ватандин муьгьуьббат рехи жедайд туш,
Халкьдихъ шехьуналди буьркьуь жедайд туш,
Виляй ваъ, рикIяй нагъв авахьнаватIа.
Гъамари кьунва зи илгьамдин цавар,
Вахтсуз мугьманди хьиз гатазва варар,
Маса тIал мехъер я, маса тIал сувар,
Са рикIе Ватандин тIал гьатнаватIа...
17.04.1996
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ГЪАЛАТIАР
Зи уьмуьр гъалатIар...
За авур кIвалахар
гъалатIар...
Зи кьинер, чIалахъар,
Зи кьилел къвайи хар,
Зи гафар, зи чIалар,
Зи ялар, зи гьалар,
Хура звал къачузвай зи тIалар,
ТIаларай кIвахьзавай стIалар...
Вилериз акур кьван саврухар,
Зи руьгьдиз гайи кьван басрухар,
ГъалатI тир зи кесиб алухар,
ГъалатI тир за авур чалухар.
Закай гьяз хъийизмач
Жува руьгь гайида,
Заз хъен къалурзамач
Тар лугьуз цайида.
Жува къуьн гайиди Захъ далу элкъуьриз,
Жува экв гайиди Ава вил къекъуьриз.
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Женг гъалатI - халкь лугьуз акъатай,
Генг гъалатI - пIир лугьуз агатай.
ВутI хьана чан лагьай дустар зи?
ГъалатI ян мефтIедин мастар зи?
Заз амайд - галатар,
Заз амайд - фикирд пар.
Яла рикI, эха рикI,
ХьайитIан пара тIар,
На авур кIвалахар
ГъалатIар, гъалатIар…
27.12.2011
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ХАРАР АКУ
Ирид арха жагъурна за,
Ирид яр-дуст кьан паталди.
Ирид чилер тIушунна за,
Са кап гьалал фан паталди.
Ирид жуьре гьал хьана заз,
Ирид дердин звал хьана заз,
Ирид тIалди тIагъ гана заз,
Ватан рикIе тван паталди.
Ирид чIалал билбил я зун,
Ирид чIаван сефил я зун,
Ирид ванцин кфил я зун,
Шезва рикI а ван паталди.
Ирид чIалал рахайтIани,
Ирид цIуз зун вегьейтIани,
Ирид кIусда за зи танни,
Дидедин чIал хуьн паталди.
Ирид чилел къекъвена зун,
Ирид патай чуькьвена зун,
Халкьдин рекье женгина зун
Кьулухъ хьанач чан паталди.
И дуьньядин крар аку,
Седакъетан цIарар аку,
Чал къвазавай харар аку,
Чун лукIар хьиз тан паталди...
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АЛЦУРА
ЧIалахъра зун, ава лугьуз дуьньяда гьахъ,
Ви чIалахъ яз умуд хьурай пакагьан къак.
ЧIалахъра зун: чилинвийриз инсаф ава,
ЧIурудакай дуьзд кьечIедай са саф ава.
Тапарривди пара яргъал физ жедач лагь,
Гьарамвилив фу сакIани нез жедач лагь.
Стхаяр я санал алай - хийир-шийир,
Сабур кIанда, квадарайла ийир-тийир.
ЧIалахъра зун, пис къан уьмуьр куьруь жеда,
Хъсанвилиз алахъдайбур кири1 жеда.
Ихтилата на датIана касвиликай,
Мердвилерин итимариз хасвиликай.
Аллагь даим кесиббурун пата я лагь,
КIвалер чIурун гунагь я лагь, хата я лагь.
Гаф куда на элкъвез-хквез имандикай,
Зи хиялрин шумуд дадлу гимандикай.
Минет хьуй ваз, рахамир мад, чIалахъ туш зун,
Чан алачир кIарас туш зун, къалах туш зун.
Зун чIалахъриз къекъвемир мад,
Ша, кьинерихъ гелкъвемир мад.

1

Кири - улу
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Галуднава зун гафари,
Чара ая зи “уфариз”.
Алцур хъия зун аял хьиз,
Мах ахъая на аялдиз.
“Хьана, хьанач” лугьуз на икI,
Ахвашра са бицIекдин рикI.
СинтIер ягъаз ара-ара,
ВерцIи-верцIи тапарара.
Хъуьтуьл-хъуьтуьл секинра гьал,
Герен-герен ягъана ял.
РикIин гъалар кIар тавуна,
Заз са кIусни тIар тавуна,
Таб хъия на, лагьана “чан”,
Акъуда заз са верцIи ван.
Алцура зун алакьдай кьван,
АвачтIани вичихъ макан.
Вучиз икьван верцIи я таб?
Алцура зун, гузва за яб.
Авани лагь, дуьньяда гьахъ?
Умуд квани пакагьан къак?
ЦIугъа, цIура,
Алцурара.
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Девран - таб я.
Заман - таб я.
Яман таб я.
Аман! Таб я!
Дуьнья кьиляй-кьилиз таб я!
Кьил квахьнавай Алдин паб я!
Лугьун тийиз
ТIимил-пара,
АлакьдатIа
Гаф жагъура.
ЧIалахъ жервал,
Уях жервал,
Гьич тахьайтIа
Алдах жервал,
Зун алцура,
Зун алцура...
19.12.1995
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Рагъ хьурай
Муьзеффер Меликмамедован 50-йисан юбилейдиз
Вуч тIалабин за ваз, дуст?
РикIин гафар лугьун мус?
ЧIехи хизан, чIехи кIвал?
Бул аялар са гапIал?
Яни дустар са кIватIал?
Яргъи уьмуьр - течир къал?
Белки са рикI - такур тIал?
ТIалабдани тIакI ацIай?
ТIалабдани къула цIай?
Муьгъ - алуддай вацIалай?
Гуж - акъуддай яцIарай?
ТIалабдани гад пара?
Ви булахдиз яд пара?
Ви илгьамдиз дад пара?
Ви гьунарар, ви крар
Пара хьурай, мад пара!
Вуч тIалабин за ваз, дуст?
РикIин гафар лугьун мус?
Гьи жуьредин алхишар,
Гьи гафарин нехишар,
Хкягъин за ваз дигай?
Акъуддайвал цаз рикIяй?!
Эгь, за лагьай затIарин,
И за кхьей хатIарин
Сад хьайила, сад жедач,
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Шаир касдин дуьньяда
Кьисметдихъни пад жедач.
Вуч тIалабин бес за ваз?
Бахтлу жервал ам аваз?
ЦIай тIалабда за ваз, цIай,
Ви рикI ацIай, руьгь ацIай,
ЦIелхем галаз, цIук галаз,
ЦIайлапандин чIук галаз.
Пара хьайла ялавар,
Йифиз-юкъуз яла пар.
ЦIай аватIа рикIе ви,
Хуьда вуна руьгь кIеви.
Ви чандавай гурвади,
ИчIи тадач хур ади.
Ваз цIай хьтинд лугьурай,
Ялав хьурай ви гьарай.
Ви гафар - цIай, цIарар - цIай,
Ви къелем - цIай, чарар - цIай.
Юзуррай вун датIана
Ви илгьмдин ялаври.
Ваз секинвал гъурай икI
Ви шиирри - аялри.
Гьа икI, дуст вун сагъ хьурай,
Вун цIаярин дагъ хьурай,
Ви гьар легьзе, ви гьар югъ
Илгьмдавай чагъ хьурай,
Вун шиирдин Рагъ хьурай!
15.09.1998
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ШАД АКВАМИР
Таб рахайдаз дуст хьана зун,
Дуьз рахана, хьана душман.
Нагьахъ карди шадарна зун,
Гьахъ кIвалахди ийиз пашман.
За синтIарив, за финтIарив
Желб авуна вири жувал.
Зи кIвал чIурна михьивили,
ИчIи хьана ацIай чувал.
Тарифдайла хъсан я зун,
Туьгьметдайла жезва яман.
Масдаз вичин гьарамд нуш я,
За дуьзвилив незва яван.
Дуьз крарихъ кутаз рехне,
БалкIандалла къе тапарар.
Дуьз рахайдан рикIни рикIе
АкIурзава къе гапурар.
Къе дуьзвилер ише физвач,
Гьахъдин базар ужуз хьанва.
Зи гьал аку, я стхаяр,
Дуьз рахана, ажуз хьанва.
РикIе дердер хара я зи,
Шад аквамир квез къецикай.
Эгь, тахсирар пара я зи,
Куда дустар зун мецикай.
16.07.1996
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СА ЛЕКЬ АЯ
Яргъал рекьяй хтанвайд хьиз юргъун я зун,
Вахъ са секин, са регьят пIипI аван, дуьнья?
Зал тахсирар, зал гунагьар пара ала,
Ша силиса, ша ая зи дуван, дуьнья.
РикIе хуьдай са чинебан сир тахьана,
Виридакай дуст кьуна за чир тахьана,
Кьил хвена за, масдан тараз кIир тахьана,
Тух къекъвена, фу тIуьртIани яван, дуьнья.
Заз гьар юкъуз са цIийи дерт мугьман къвезва,
Са рикIивай чIугваз тежер тIалар гъизва,
Къум хьиз гъапай авахьзава уьмуьр, физва,
Зунни вун хьиз мад хъижедач жаван, дуьнья.
Зун садрани ужуз хьанач, кьезил хьанач,
Зи пIир, иман девлет хьанач, къизил хьанач,
Жув паталди я кIар хьанач, я цIил хьанач,
“Жуванд” лугьуз авуна за шуван, дуьнья.
Чилел рикIиз рехъ авач зи, чил аскIан я,
Цавук гъилер агакьзавач, цав кьакьан я,
Чи лукIарни, лукIвилерни заз такIан я,
Са лекь ая закай вуна суван, дуьнья!
17.02.1996
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ЗАЗ АЯЛ ЖЕЗ КIАНЗАВА
Хъуьремир зал, я дустар,
Заз аял жез кIанзава.
Мад сеферда дуьньядиз
БицIек хьиз къвез кIанзава.
Шерехвализ, капа физ,
Алахъзавай кIвачи физ,
Шиндакьдай за датIана,
Кьеб кIанзавай аял хьиз.
ТIарам тангарин къене,
Амукьдайвал яргъи къуз,
Ксуз-къарагъдай ана,
Дуьньядикай хабарсуз.
КIвалахри юргъунарна,
Хизанди галудайла,
Зи фикирри аял хьиз
Гуьгъуьна галтугайла,
Зи квахьзавай иервал
Гуьзгуьдай зал хъуьрейла,
Зун садани тIатIанвай
Тут хьиз тарал кьурайла,
Зун къайгъуйрин хуруда
Амукьайла сефил яз,
Зун кIевера гьатайла,
Пакагьак муд тIимил яз,
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Четинвилер марф хьана,
Кьилелай алахьайла,
Жагъин тийиз са чара,
Югъни йиф какахьайла,
Заз аял жез кIанзава!
Эгь, чIехид жен гьунар туш.
Заз аял жез кIанзава,
Дердер хьайла зал алтIуш.
Чун вири аялар я,
Яшар чIехи ятIани.
Жив чкIана мегерал,
ЧIарар рехи ятIани.
Чун аялар туширтIа,
Кьве къалай сад шехьдачир.
Къван акьунвай аял хьиз,
ДакIуниз элекьдачир.
Хару аялар я чун,
Дуьньяда гьармад жуван.
Вилер шехьда аялрин,
Чун шехьда - рикIе шуван.
Зал хъуьремир, я дустар,
Заз аял жез кIанзава.
Мад сеферда дуьньядиз
БицIек хьиз къвез кIанзава...
06.01.1996
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ДИГАЙД Я
Дуьнья заз дигайди туш,
Зарпанд буш я адан, буш.
Залумарив тахт вугуз,
Фагъирбуруз гузва тIуш.
Зун дуьньядиз дигайд туш,
Гьар макьамдал кьуьл жедай.
Садан патал тварни мух,
Муькуьд патал къуьл жедай.
Зун лукIариз дигайд туш,
Усалвилер чир жедай.
МуьтIуьгъвализ хахайриз,
Гардан какур кIир жедай.
Зун лекьериз дигайд я:
Гьахъ жагъуриз къал кьадай.
Къилихралди мердвилин,
Къузгъунариз тIал гудай.
Заз кIандайвал жедалди,
Гьуьжетда дуьньядив за.
Заз кIандайди гудалди,
Ийида иза-къаза.
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За адавай бахтлу къар
Къачуда уьмуьр ацIай.
АтIуз гудач са кIусни,
Гудайла кьисметдин пай.
Бахт тIалабда бегьемдиз,
КIандач адан зуракIди.
Ранг къачуда фирягь тир,
КIандач гичIид, туракьди.
Ашкъ къачуда адавай:
Ялав галай, цIай галай.
ТIурфандинни саврухдин
Гьарай галай, гьай галай.
За кьакьанвал, винивал,
За цаварин виливал
Къачуда дуьньядивай,
Авуна ам рекьивай.
Тагуз хьайтIа къакъудда,
КкIана чухвада ам.
Агакьдалди мураддив,
Ийида за дуьнья рам.
Дуьнья заз дигайди туш,
Дигайд туш зун лукIариз.
Лезги я зун, лезги я,
Дигайд я зун лекьериз!!!
03.01.1996
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ВУЧ ИЙИН?
АлтIуш хьанва мад зи винел эхъенар,
БалкIан фена, гъиле ама лекьенар.
Зи сафунин чIехи хьанва тIеквенар:
Дустар сад-сад аватзава, вуч ийин?
Ухшар ава захъ тай квахьай карудин,
Ни лугьуда зун хьайид я харуди?
Бинедилай юзурнавай парудин,
Къванер сад-сад алатзава, вуч ийин?
Шадвал амач, сувар амач гъенел зи,
РикIин гьава циф галайд я, чIимел зи,
Диде жагъай етимар хьиз кьилел зи,
Гъамар сад-сад агатзава, вуч ийин?
Бахтунин фу аватзавач тIанурдай,
АкIанва зун, акъат тежез чамурдай,
ШтIум хьанвай, гатIум хьанвай уьмуьрдай,
Йикъар сад-сад къакъатзава, вуч ийин?
26.09.1996
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ХАЙИ ДИГЕ
Гьар гатфариз хайи муказ илифдай,
Чубарук хьиз илифда зун КцIариз.
Иервилел чIал тахьурай лагьана,
Югъди-йифди минетда за Гъуцариз.
Чилин гирде авуна за кIвачелай,
Мугьман хьана шумудни са динедин1.
Заз дуьньядин са пипIени, садрани
Дад жагъанач жуван хайи дигедин2.
Адаз тариф, адаз тесниф авани?
Ватан я ам, гуж гуда заз Ватанди.
Квез аян я, кцIарвияр, зи гьиссер,
Зи гъавурда акьадай туш патанди.
Чан КцIар зи, чан жуванди!
Дегь чIаваринд, руьгь жаванди!
2003

1
2

Дине - уьлкве
Диге - ватан
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ГЬИКЬВАН ЧIАВ ТИР
Гьикьван чIав тир, илгьамдикай хъелнавай,
Секин хьана, ргазмачир зи ятар.
Гьикьван чIав тир, къур акъатна кьуранвай,
Сефил хьанвай зи булахар, зи латар.
За рикIелай алуднавай гаф лугьун,
Зи хиялри маса гелер атIанвай.
Гьикьван чIав тир, зун пашман тир аял хьиз,
Диде течиз, вич-вичелай гатIанвай.
За рикIелай алуднавай, цIарарив
Къугъван вуч я, харувалин вуч ятIа.
Заз чизмачир, рикIяй атай гафарив,
РикI алайдаз карувалин вуч ятIа.
Жув-жувакай зун яргъариз катнавай,
Шаирвили заз виш дуван авунвай.
Мад садрани къелем кьадач лагьана,
За кьин кьунвай, за агьд-аман авунвай.
Гьикьван чIав тир, кхьизмачир са цIарни,
Зулун цав хьиз зун циферив ацIанвай.
Гьикьван чIав тир, кьарай квахьна амай зун,
Илгьамдиз рак ахъай тийиз, атанвай.
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Вил кумачиз, муд амачиз са куьна,
Авай зун икI гъуд элягъиз рипинал.
Зун илгьамдин кьакьан кIеле чукIурна,
Алахънавай муг эцигиз епинал.
Яд гъай вацIу мад хкида лугьуда,
Зи селлери кафарзава, вуч ийин?
Зи хиялрин къакъатнава регьятвал,
Зи гьарфари гафарзава, вуч ийин?
Гардан кьуна мад цIарари сад садан,
Бахтлудаказ хъуьрезва зи шиирда.
Чара хьана, дуст хъхьанвай кIанид хьиз,
Гьатнава зун мад шиирдин суьгьуьрда.
Гьикьван чIав тир, къекъвезвай зун гъарикI яз,
Дегиш хьана, чир жезмачир жуваз-жув.
Накь гъамара къатадзавай зи рикIи,
Къе хвешила сирнавзава, гана лув...
02.10.1996
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ЖЕДА
Сад бахтлу ийизва, са масад есир,
Аллагьдин крарик пара ква кесир,
Инсанрихъ ама кьван тапарарни сир,
Гафара кьин жеда, тубаяр жеда.
И дуьнья пел чIуру паб я - хендеда,
Чин хъуьрез акунач заз и бендедай.
Дувулдай акъатай кьуьзуь дендедал,
Элкъвейбур лекъвенар, къубуяр жеда.
Хахаяр хьанва ви кIанидни таниш,
Кесибдиз къимишдач къизилни гимиш,
Гекъигиз жедани жейранни гамиш,
СеркIверин къерехда бубуяр жеда.
Къелем кьаз течирда къе кьунва чарар,
Гьазур я кIандайвал акъудиз къарар,
Ша рикIик кьамир, дуст, и жезвай крар,
Шиверин арада ябуяр жеда.
ЛаматIри алахъна кукIвардайла вун,
Герексуз улуб хьиз акъалдайла вун,
КIваче къван акьуна, акъалтIайла вун,
РикI кудайд мадни эл, убаяр жеда.
Гьар халкьдихъ тарихда ава са макъам,
Визитдин чар я чи “Лезгинка” макьам.
Шарвили амай кьван, Шагь дагъ авай кьван,
Алпанда бикеяр, тубуяр1 жеда!

1

Тубуяр - иербур

82

ËÅÊÜÅÐÈÍ ËÓÆÀÐ
Âèë âåãüåíà Íèñèí äàãúäèí ñèíåëàé,
Øóìóäíè ñà äàãú õâåíà çà ñèí àëàé,
Êúåôëåäè õüèç Êüóëàí âàöóí âèíåëàé
×àðõ ÿãúèçâàéä ÷è ëåêüåðèí ëóæàð òèð.
Ñàä-ñàäàâäè àãàòíàâàé ñòõàÿð,
Êüàêüàí äàãúëàð êüóíâàé ÷ïèç àðõàÿð,
ÊIâàòIàë õüàíà âèëè öàâóí êàâõàÿð,
Ñàäâàë àâàé ÷Iåõè ýëäèç óõøàð òèð.
ÈêI õüàéèä òèð ÷óííè ÿðãúàë ÷Iàâàðà,
Ñàä òèð ÷è ÷èë, ìåë-ìåõúåðàð, ñóâàðàð.
Íè ëóãüóäà, õàéèäè ÷è ëóâàðàð,
ÊüåöIè Òåéìóð, ïåõúè Íàäèð, Êúàæàð òèð?!
Âèëèâ õâåíà ëåêüåð ëåçãè ýëëåðèí,
Ñóðàêüíà çà äåãü ÷Iàâàðèí ãåëåðèí,
Øà, ÷íà ìàä êüåãüàëâèëèí ìåëåðèí,
Òàëóäàéâàë êóüí ãüèíàé òèð, âóæàð òèð?!
03.02.2005
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ВИШ ЙИС ХЬАНВАЙ КЪАРИ
Накь са къари акуна заз,
Какур хьанвай макьун тар хьиз.
Са кам вегьез, ял ягъизвай,
Ял тежез тан, залан пар хьиз.
Виш йис хьанвай и къаридин,
АтIузвай рикI гъарикI гьалди.
Гьикьван чIав тир и дишегьли
Ажузарна Зулжалалди.
“Югъ тахьанмаз, я чан баде,
Гьиниз физва?” - жузуна за.
“Эгь, я хтул, и бадедиз
КIанзамайди сур я хьи, са”.
ИкI лагьана ацукьна ам,
Вилерал нагъв алаз, пашман.
Хажалатди чIагурнавай,
Кьунвай адаз чIехи дуван.
Къазайрикай рахадайла,
Жегьил чIавуз кьилел атай,
Фул акатна юзана ам,
Зулун пеш хьиз, хару гатай.
Гьикьван дертлу рахайтIани,
Тух тушир ам дуьньядикай.
КьатIана за: тIимил хьанва
И бендедин уьмуьрдин пай.
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Вилера экв амачтIани,
Чанда мурад авай шумуд.
Аллагьдивай тIалабзавай,
Тан ятIани бегьем шулу.
АлакьнайтIа и къаридиз
Куьмекдай хьи, за жедайвал.
Адан чандиз сагъвал гудай,
Юкь тик кьуна къекъведайвал.
Са кIус жуван бахтуникай,
И ажуздаз пай гудай за.
Жуван гьалал уьмуьрдикай,
Къаридиз чIук атIудай за.
Зи рикIе са гъам гьатнавай,
Зи вилера къугъвазвай шел.
На лагь, къуру тар тир къари,
Аламачир са ламу хел.
...ЯхцIурдалай камнава за,
Пакагьан къак муд аматIа?
Фагьумда за герен-герен:
Зи йисарик пад куматIа?
Аян туш заз жуван уьмуьр,
Яргъи яни, я куьруьди?
Язух чIугваз ава зун икI,
Виш йис хьанвай са къаридин.
19.11.1996
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ДИДЕДИН ЧIАЛ
Зи гафарихъ яб це, зи хва,
Лезги чIалав аламат гва.
Гьатун патал и ашкъ чанда,
Вун адан цIу кана кIанда.
Ваз хайи чIал кIан хьухь, зи хва,
Ам диде хьиз на хуьх, зи хва.
КьатIутI вуна адан сесер,
Ийидайвал рикIиз эсер.
Кь - кьегьалвал ви лишан я.
КI - кIвалевай ви хизан я.
Гь - гьунарар чи бубайрин.
Хъ - мехъерар чи убайрин.
Хь - хьар я чи дигедавай.
ЧI - чIал я чи меце авай.
ТI - тIалар я чна чIугур.
Къ - къеле я Шагь дагъ лугьур.
Уь - уьмуьр - чаз Гъуцарин пай.
Гъ - гъвар я чи руьгьдик галай.
ЦI - цIай я чи рикIе авай.
ПI - пIир я чи - Ватан лагьай.
Гьар гьарфунихъ ава аваз,
Гьар гаф мили шиир я ваз.
Хайи чIалан суьгьуьрдаваз,
Уьмуьр гьала бахтавар яз!
2003

86

ГУМ, ГУМ
Гум, гум, зал къвемир,
Далдам алай къавал вач.
Гъам, гъам, зал къвемир,
Чил гадара, цавал вач.
Циф, циф, зал къвемир,
Тежедайвал чIимел, вач.
Йиф, йиф, къал мийир,
Яргъал хуьруьн кимел вач.
Нагъв, нагъв, зал къвемир,
Алцурариз, марф лугьуз.
Жуван чIалар зав гумир,
Элиф лугьуз, гьарф лугьуз.
ТIал, тIал, зал къвемир,
Яргъи ийиз фикирд рехъ.
Вач, вач, алад вач,
Амач захъ на лугьур регъв.
Дерт, дерт, зал къвемир,
Аман амач зи чанда.
Дерт, дерт, зал къвемир,
Вун авачир пIипI кIанда.
Гум, гум, къачу гъил,
Зи вилериз гъимир нагъв.
Гум, гум, атIутI вил,
Зи гьиссериз гумир тIагъ.
Гум, гум, зал къвемир,
Зи рекьера къекъвемир.
05.10.1998
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АХЛАД, АХЛАД
Зун хъуьруьриз алахъ мийир,
Вач аялар, ахлад, ахлад!
Юзур жедач садавайни
Зи хиялар. Ахлад, ахлад!
Хажалатри кьунва зи хур,
РикIи гьикьван ийида цIур?
Ахпагьаз тур, пакагьаз тур
Куь амалар, ахлад, ахлад!
Къе за гъамар алагъзава,
ТIалдин сварар сувагъзава,
Ван алачиз алахьзава
Залай звалар, ахлад, ахлад!
Сабур закай къакъатнава,
За гъамариз юкь къатнава,
Зи пIузарар акъатнава,
Хьанва ялар, ахлад, ахлад!
ГьикI акъатин и юргъадай,
Авани сад, зи гъил кьадай?
Квахьнава хьи, квев къугъвадай
Зи шад гьалар, ахлад, ахлад!
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Дерт ганва чаз садаз тагай,
Мус жеда чахъ бахтар дигай?
Кватнава хьи, зи тандикай
ИкI суалар, ахлад, ахлад!
Зун рекьивай ийимир мад,
Хъуьрез жедан, рикI туштIа шад?
Зи сивин дад, зи вилин хад,
Хъвач аялар, ахлад, ахлад!
Жагъизвач хьи, са ачар заз,
Амайди чахъ “амач”ар яз,
Кхьизва за къе начар яз,
Мийир къалар, ахлад, ахлад!
07.02.1997
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ГЬАЛАЛ ФУ
Зи гьалал фу, зи гьалал фу,
Зи гъилин, зи кIвалин ризкьи!
Чир хьанач заз агь, ви къадир,
КьатIизва им гила рикIи.
Шумуд йис я мадар тийиз,
Сидкьидивди вун гузва за.
Жуваз течиз, къадирсузрин
ЦIук, ялавдик вун кузва за.
За кIвалин рак ахъаядан
Хатур ханач, фад фу гана.
Шумуд мугьман зи суфрадал
Дустар хьана, зи фу тIуьна.
КIус гъилеваз викIегь хьайи
Шумуда заз кIеле рамна.
Суфрадилай къарагъайла,
Вун кваз кьунач, валай камна.
Вад кам анихъ алатайла,
Дегиш хьана сиверин дад.
Маса суфра ийиз тариф,
Вун рикIелай алудна фад.
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Жуванд, патанд, писдни хъсанд
Авунач за садрахъ чара.
Зи гъилелай фу тIуьрбуру,
Зи рикIин кьил тIарна пара.
Зи гьалал фу, зи багьа фу,
Вучиз за вун ужузарна?
Гьарамбурув нез гана вун,
Вучиз за жув ажузарна?
Им вуч сир я, вуч суьгьуьр я,
Зи фу, вучиз хъел галач вахъ?
Вучиз пис кас ийизвач негь,
Вучиз чIуру пел авач вахъ?
Галат тийиз икI абурда
Твазва зи кIвал, суфра вуна.
Вун квадарай къадирсуздаз
Вучиз гъизвач сафра вуна?
Зи фу! Вахъ кьел галачни, лагь,
ТахьайтIа зи гъилик ризкьи?
Акатайдаз гана за вун,
КьатIизва им гила рикIи...
06.06.1996
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ЗИ ГИМАНАР
Квез суварар мубаракрай, зи душманар,
Куь дувулар кIеви хьурай авайдалай.
Куьн гьар чIавуз зун рикIеваз, кьил галтадиз,
Зи гуьгъуьна аваз хьурай, ягъаз даллай.
Квез виридаз тIалабда за яргъи уьмуьр,
Куьн тахьайтIа кхьиз жедач цIарни завай.
Куь жунда къе чайгъун, саврух рамзава за,
Куьн тахьайтIа эхиз жедач гарни завай.
Куьн тахьайтIа пара жеда зи гунагьар,
Рахшанд ая, вил экъиса, ракъуз гъам.
Шак ая зи гаф лугьунал, заривилел,
Куьн тахьайтIа, фад туьхуьнда зи илгьам.
Аваз хьуй куьн зи бахтуна, я душманар,
Зи гьунаррин суракьар квев фад галукьда.
Квез килигна дуьз вегьезва за зи камар,
Куьн тахьайтIа кIвач галкIана зун алукьда.
Куьн тахьайтIа рази хьана дуьньядилай,
Ярар-дустар зи кьисметда жеда пара.
Мудлувилив девран гьалда чилин винел,
Зи кар жедач я яргъара, я цавара.
Куьн тахьайтIа жуван гьаким жув жедач зун,
Кьве къалай сад гьалтдач жувал - силисариз.
Жуван дуван масдан хиве твадач за гьич,
Алахъдач жув туьнбуьгь ийиз, синихариз.
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Мез яргъи яз акурай заз куьн гьар чIавуз,
Хци ая зун ягъазвай гапурдин сив.
Рагъул вацI хьиз авахьда зун гьарай галаз,
Куьне ая рахулди хьиз зи яд элциф.
Квез суварар мубаракрай, зи душманар,
Бегьемдаказ чирзава заз куьне крар.
Рази я зун, бахтлу я куьн ава лугьуз,
Зи хъен гатаз авуртIани куьне кIар-кIар.
Аваз хьуй куьн футфаяр тваз, къанихвализ,
Зи кхьинри куь рикIериз гъуй чIимелар.
За вуч ийин, куь гад фена, зул атанва,
Яру тежез хъипи ама куь чумалар.
Квез суварар мубаракрай, зи пехилбур,
Экъи хьана, пара хьуй куь хъилен кIватIар.
Зи ягьсузбур, зи гьахъсузбур, фагьумсузбур,
Гъал амачиз кьецIил амай, эй зи ватар.
Чамарардай балкIан я зун: руг ийидай,
Квез хьиз дуьнья аквазвач заз са тIеквендай.
Йифиз-юкъуз кхьида за икI куь хъиляй,
Себеб хьурай, гаф жагъурай квез луькIуьндай.
Квез суварар мубаракрай, зи душманар,
Вахтсуз къведай, геж хъфидай зи мугьманар.
Квез суварар мубаракрай, зи душманар,
Алцур жедач квевай, чир хьухь, зи гиманар!
19.01.1996
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СА МУС ЯТIА
Са мус ятIа,
Гьинал ятIа,
За вуч ятIа
Квадарнава.
Гьа чIавалай
Заз Аллагьди
Вуч гайитIа,
Мадарнава.
Ганва паяр
Мискьал-мискьал,
КкIал-ккIал,
СтIал-стIал.
Мугнавай зун Сувун кукIвал,
Аватна хьи,
Са паласдин1
Юкьни-юкьвал.
Са мус ятIа,
Заз ни ятIа
КIанивалдай
Кьасарнава,
Гьида ятIа
Заз и саягъ,
Залумди хьиз
Къастарнава.
ЧIехи дуьнья,
Экуь дуьнья
Заз дарнава.
1

Палас - дуьзенлух
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Са мус ятIа,
Са вуч ятIа,
Гьинал ятIа,
Югъ хьиз гъиляй
Акъатнава.
Гьа чIавалай
Зи секинвал
Зи чандивай
Къакъатнава.
Кьисмет тирни,
Бахт тирни ам,
Шадвал тирни,
ТахьайтIа гъам?
Жаваб течиз
Авазва икI,
Ашкъ амачиз
Етим я рикI.
Гьа чIавалай
Къекъвезва зун
Гел жагъуриз.
Агь, алцуриз,
Зун кайиди
ГьинаватIа?
Яраб адан
РикIин пипIе
Зун аматIа?
Къекъведа зун,
Са мус ятIа,
Гьинал ятIа
Квахьнавайди,
Зи хиялра
Гьахьнавайди
95

СА ДУСТ КIАНДА
Дуьзд лугьумир какурдаз,
Бендегуьрдаз, такурдаз.
Нисинлай югъ акурдаз,
Лугьумир гаф рикIевай.
Кьегьалди! Гаф лагь атIай.
Кагьалди! Жеч гаф кьатIайд.
Инсан рекьиз кIандатIа,
Алуда ам рикIелай.
Гафар - хцид, серинди,
Гафар - мана деринди,
На абурун ширинди,
Дустуниз лагь рикI алай.
Дуствал ятIа багьади,
Дуст гелкъведан багьнадик?
ГьалчайтIа гаф тегьнедик,
КIан жемир ам рикIивай.
Дуьньяди кIур гайила,
Гъамари хур кайила,
Ви гьалар чIур хьайила,
Са дуст кIанда рикI авай!
14.01.1997
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АХВАР АВАЧ ВИЛЕРА
Кьуланфер я, ахвар авач вилера,
Галукьзава япарихъ ви ван, диде.
Кьарай квахьна, сабур квахьна ава зун,
Заз са ширин мах ахъая, чан диде.
Хъуьтуьлдаказ кап алтада баладал,
Ксурдайвал ви гъилерин ифинди.
Акъуда зун и мичIерай, жедатIа,
Фикирарни гъамар гъун я йифенди.
ЛуькIуьна зав мили-мили гафарив,
ЦIигел я зун, тамарзу я вахъ, диде.
За гьикI лугьун, дерт тежервал ви рикIиз,
И дуьньяда жагъизмач хьи, гьахъ, диде.
ЦIигел я зун, ви метIерал туна кьил,
БицIекди хьиз са вил-ахвар авуник.
Ви ширин гьуьм, ширин нефес, ширин ял,
Ви верцIивал и дуьньяда ава нихъ?
Пехил я зун, пехил я зун виридал,
Ксанва эл, чилер, цавар ахвара.
Ша зи гьалар хабар кьуна хъсандиз,
Туьнбуьгь ая, ахмур ая, авхара.
Инадзава, гьад кьазва заз фикирри,
Вуж ава захъ лугьудайвал “чан” диде?
Йиф яргъи я, вун яргъал я, зун ягъал,
Къвезвани лагь, ваз баладин ван, диде?
2003
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ТАРАН ГУЬМБЕТ
Бакуда са гур куьчеда,
Алатнаваз къвалер, патар,
Шумуд йис я, къванерикай
Хкатнава чинардин тар.
Йифиз-юкъуз дувулрилай
Агъзур жуьред машин физва.
Адан къацу, хъуьтуьл пешер
Авахьунвай пелеш жезва.
Шумуд агъзур сефер адан
Чан хьана тIар, рикI хьана тIар.
ТIалди кьуна чIагана тар,
ГьакI ятIани кьенач чинар.
Адан винел марфар къвана,
Адан кьилел къванер къвана,
Гатана ам гару, хару,
Хьана чинар шулу, сайру.
ТIалар-квалар эхна ада,
Ханавай тан галкIана мад,
Са таватдин кифер хьтин
Хилер къуьнел чкIана мад.
Хъел акатна са пехъидак,
Тар кIанелай атIана, агь!
Иервилин душманар на
Вучиз халкьна, чIехи Аллагь?
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Дувулрикай къачуна гуж,
Тара къуват кIватIна са къуз.
Хкаж хьана чиликай мад,
ТIарам асфальт кьатIна са къуз.
Кьил хкудна къванерикай,
ЭкъечIзавай тар акуна,
ЦIай галачиз кана итим,
Пер хайид хьиз хьана итим.
Ам гъавурда акьуна хьи,
Тан рекьидач, рикI аматIа.
Са чIавузни кьурадач тар,
КIеви дувул, пун аватIа!
Писвиликай галатна кас,
Пашман-пашман алатна кас.
Азадвилин гар галукьна,
Тар са чIибни хкаж хьана.
Кьил цававай кьакьан тарав
Ягъид гъилер ахгакьзамач.
КIвал уьцIуьрдай пехъидалай,
Тараз гьад кьан алакьзамач.
Шумуд йис я Бакуд къене,
Гур куьчедин юкьни-юкьвал,
Хкаж хьанва таран гуьмбет,
Вич вуж ятIа чирун патал.
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ХЬАНАЧ, ХЬАНАЧ
За лагьайвал хьанач, хьанач,
Зи рикIин экв канач, канач,
Зи Гьуцари вучиз ятIа,
Заз кIандайди ганач, ганач.
Уьмуьр сад я, мурад пара,
Гьар дердиниз жедач чара,
АматIа къе гебе тара,
Зи чешнеди гъанач, гъанач.
Зун чIугвар1 я - гад чIугвадай,
Зун чIудхар я - яд чIугвадай,
Хару шив я - фад чуквадай,
Заз секинвал хьанач, хьанач.
КIапIал амач - там хъижедай,
Гъалар амач - гам хъижедай,
Фикир амач - гъам хъижедай,
За лагьайвал хьанач, хьанач.
АлатIани виш хер рикIел,
Мад бахтуник я зун цIигел,
Вуч хъсан я, шиирдин хьел,
Илгьамдин пер ханач, ханач.
2003

1

ЧIугвар - художник
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ЛИШАН
ГъалатI авун хас кIвалах я инсандиз,
ГъалатI тавур кас авани дуьньяда?
Ам нагагьдай кIвалин къенез гьахьда ви,
Ахъай тийиз, ам ракIарихъ гьикI тада?
Алатдач ам вучайтIани ян гана,
Чахъни тахсир авачиз туш чир тежер.
Рекьидачир жеди инсан фикирри,
Ялар тиртIа рикIе, гьакIан сир тежер.
Суракьна за гъалатI квачир инсанар,
Къалура заз ахьтин са кас аватIа.
Белки дуьнья туькIуьр хьайи йикъалай
Уьмуьрдин сир азабрихъди хьун ятIа?
Жуван гъалатI жуван рикIиз пар жеда,
Залан жечни вилел алай хер вилиз?
ГъалатI авун хас кIвалах я инсандиз,
Ам хиве кьун лишан ялда мердвилин.
18.11.2005
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ВАЗ ВУЧ ХЬАНВА?
Ваз вуч хьанва? - хабар кьуна
Сада садан гьалдикай.
Аян хьанвай садаз садан
РикIе авай тIалдикай.
Пуд гафунин суьгьуьр аку,
Ваз вуч хьанва? - жузазвай.
Мили гафар ван хьайидан
РикIни цуьк хьиз юзазвай.
Хъуьтуьл ванци гъам цIурурна,
Хажалатар чукурна.
Чи бубайри дуьз лагьанай:
Гафуни ракь какурна.
Лукьмандивай тежедай кар
Гафарилай алакьна.
Абур багьа дарман хьана,
Начагъ касдив агакьна.
Эй инсанар, дертлу ксар
Кваз такьуна алатмир.
Ваз вуч хьанва? - жузун патал,
Са чIавузни галатмир.
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Ваз вуч хьанва? - суал гана,
Дертлу касдив агата.
Асул инсан лугьуда ваз,
РикIе регьим аватIа.
Лугьумир хьи, вахт гьинвайд я,
Патан касдиз чан-рикIдай.
Ви рикIени илифда гъам,
Гьал гьикI хьурай гъарикIдан?
Хъсан, мили къилихралди
Кьезилара дуьньяд пар.
И дуьньяда гьич садрани,
Садан рикIни тахьуй тIар.
21.05.2000
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РИКIЕР ДАР ТАХЬАЙТIА
Масадан гуьгъуьна къван вегьезвай кас,
Гьардахъ са дерт авайд чизвачни бес ваз?
Вунани са зулум артухар мийир,
Заликриз дуьньяда жагъидач хийир.
Хъел галаз садани акIур мийир цаз,
Алахъмир бегьерлу таран хилер хаз.
Гурарихъ гадармир кьакьан кIарцIелай,
Кицикар атIумир чумалд тарцелай.
Масдан къажгъан акваз жуван цIиб хамир,
Чарадан хандакIдиз вуна юкI ямир.
Гьар куьлуь гафункай жез ийир-тийир,
Дуьзвилин рекьелай гьич элячI мийир.
Анжах фагьумсузда кьил вине кьада,
Аватай чIавуз цIуз, ракьни цIрада.
Такабур дагълариз хар къвадайди я,
Кьегьалрин кьилелни кар къведайди я.
Вуна икрам ая хайи дигедиз,
Пакаман шагьвардиз, экуьн чигедиз,
Улам чир тавуна вацIуз гьахь мийир,
Квадармир хиялар - верцIи мах ийир.

104

КIан хьайтIа, гурмагъдай акъатда деве,
Жанавур къуьр жеда, гьатайла кIеве.
ЧIехи тар экъечIда са цилиникай,
ЦIайлахан куькIуьда са цIивиндикай.
На жуван нефсинин ракIар агала,
Вацран экверихъди мичIерни гала.
АтIанвай некIедал фири чар жедач,
РикIер дар тахьайтIа, дуьнья дар жедач...
10.10.2001
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ГЕЛ ТАДА
Зи хва Фергьадаз
И дуьньядал гьарда вичин гел тада,
Ава гьардахъ гекъиг тежер вичин рехъ.
Садбуру гьей ракъини хьиз нур гуда,
Садбуру ваз бахшда даим къайи мекь.
Акьуллуда циферикай кьадач дерт,
Ада вичин варарив гъам агуддач.
Бахтлубуру бахт туькIуьрда алахъна,
ТуькIуьрнавай чараданди къакъуддач.
Тади къачур гьар вацI гьуьлуьв агакьдач,
Кьвал хуьзватIа, хъуьтуьл жедач кIеви къван.
Эквдай чирагъ яргъалайни чир жеда,
ЧIуру лемпед фад туьтуьниз гъида чан.
Циф цифедик какахьайла марф къвада,
Хваларикай, кIамарикай вацI жеда.
Синихар квай крарихъди гелкъвемир,
Гьар са цIалцIам чархунални кьацI жеда.
Агъуз хилен майваяр фад атIуда,
Виниз хилев гьармадан гъил агакьдач.
Бязибуру гуьгьуьл чIурда, рикIер хаз,
РикI шадарун гьар садалай алакьдач.
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Гзаф тIуьрла виртни туькьуьл аквада,
Артух хьайла бегьер, хада тарцин хел.
Гьар инсандив вичин жигъир, вичин рехъ,
Гьар инсанди атIуз жеда кьадай гел.
ВикIегьвал бурж къачуз жедач масдавай,
Кьел гьарадан рикIин къене кIанда, икI.
Кьегьал касди зегьмет чIугваз датIана,
Дуьнья рамда, аваз хьайтIа чанда рикI.
И зи гафар на рикIелай алудмир,
Уьмуьр гьалмир на винелай, чан зи хва!
Ватанни эл на мецелай авудмир,
Руьгьдин ивир хуьх кIевелай, чан зи хва!
10.10.2001
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АВАЗВА ЛИФ
Юкъуз зун са лацу лиф тир,
Сирнавзавай вили цава.
Жуван верцIи гафаривди
Рагъ алцуриз жедай завай.
Ргаз иви, гьатна ифин,
Дамах аку лацу лифрен!
Кьил виневай, луварар шах,
Лиф тир вили цаварин шагь!
Зи вилерай хъвер чкIизвай,
Бахтлувилин навар галаз.
Бахтавар тир зун цавара,
РикIиз кIани чIавар аваз.
Няни хьана, атана циф,
Цавай чилел авудна лиф.
Лувар хана, шулу хьана,
Секин рикIиз тIурфан гъана.
МичIи кIвале, ялгъуз пипIе,
Зарул хьана ишезва лиф.
Ханвай лувар туна вилик,
Авазва лиф... чкIана миф...
05.02.1996
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БАХТ
Авазва зун алакьдайвал алцуриз,
Саядай кьаз, аялдай кьаз вирида.
Зи шад гьиссер, бахтлувилер къакъудиз,
Кутазва хьи, хажалатрин кирида.
Авай гъамар тIимилди хьиз арада,
Хажалатар жагъурда мад жуваз за.
Ярар-дустар къугъвадайла пуларив,
Зун гьиссерив, зун хиялрив къугъвада.
Акьан тийиз заманадин гъавурда,
Ама къе зун виридалай гуьгъуьна.
Какахьнавай зи кIвалахар, зи крар,
Кухтаз жезмач гьич сакIани гуьнгуьна.
Йифиз-юкъуз кIвалахда за чIижре хьиз,
Алахъда икI цуькверикай ийиз вирт.
ГьакI ятIани авайди зи киледа,
Фикирар я, хажалат я, садни дерт.
Гелкъведач зун къизилрихъни къашарихъ,
Зун хьтиндаз и девлетрин жеч къадир.
Агъзур жуьре нямет авай дуьньяда,
За къелемдиз бахш авуна зи уьмуьр.
Гьич асантдиз гьалтач дустар, ризкьи зал,
Четинвилив жагъанвайд я заз зи тахт.
Вахтунихъди галтугда зун датIана,
Зун паталди ам я девлет, ам я тахт,
Захъ кхьидай вахт аватIа, бахт я, бахт!
14.01.2001

109

ЗАЛДИ ХЬАНАЙТIА...
Залди, залди хьанайтIа,
Квадар тийиз сятар,
Кхьидай за датIана
Шиирарни баядар.
Къелем чилел тадачир,
Чир тахьана галатар,
Зи илгьамди хкаждай
Зи чIаларин тIаратIар.
Хуьчир фикирд харада
За сур гафар - баятар.
Зи шиирар, зи цIарар КIанивилин аятар.
Залди, залди хьанайтIа,
Зун чилинви жедачир.
Руфунни хук ацIурун
Гьич рикIелни къведачир.
За вучин, къе са кап фу
Къазанмишун илим я.
Гъиле къелем кьадай вахт,
Жагъин тийин зулум я.
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За вучин, цIар кхьидай
Мажал авач, чIав авач.
Къе балкIанар гьалзава,
Пар штIунна, лугьуз “гьач”.
Авазва зун муд кутаз,
Лугьуз, залди хьанайтIа...
Закай шаир жедайни,
Аллагьди бахт ганайтIа?
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ПАРА КIАНДА
Зун куьз ятIа бахтсузбуруз пара кIанда,
Завай чпин хажалатриз чара кIанда.
КIанда рикIел хер алайдаз,
КIанда гъиле пер авайдаз.
Агатда зав хару ягъайд,
Рахада зав дердер жагъайд,
Зун парадаз хажалатрин хура кIанда.
РикI ахъайда заз шумуда,
Гьам магьримда, гьам шулуда.
Дуьньядик муд галачирда,
Уьмуьрдик дад кумачирда,
Дердер эхун завай чирда.
РикIин гьава хьайила чIур,
ЧIудгъунайла фикирри хур,
Эгь, шумудаз дуст жеда зун,
Дердер гьализ суст жеда зун.
Кьиле тухуз чIехи къастар,
Агуддайла ялгъуз дустар,
Гафаривди рикI сагъардай
УстIар я зун, чIехи устIар.
Агата зав, вири дустар,
Гъамлу, зарул фикирар гваз,
Куь рикIевайд зи рикIе тваз.
Хвешивилин бурж кIандатIа,
Бурж гун за квез.
Яшамишдай гуж кIандатIа,
Гуж гун за квез!!!
112

РАГЬИМАТАН МАНИДИ
Агь, уьмуьрдин гьар са легьзе иер я,
РикI ахъайдай манияр хьиз, шиир хьиз.
Аллагьди низ гьикьван уьмуьр ганватIа,
Амукьдайд я эхирдал кьван са сир хьиз.
Бес вучиз лагь, гьамишалух авайд хьиз,
Къадир течиз, тергда чна йикъар чи?
Сад дуьньядлай фейи чIавуз пашмандиз,
Вилерилай алахьда хьи, накъвар чи.
Четинвилер, хажалатар, фикирар,
Яхъ Аллагьди ракъурнавай савкьватдай.
Къе кьисметдин рехъ кIевнавай а Касди,
Пака чаз рехъ къалурдатIа агатдай?
РикI ахъайда Рагьиматан маниди,
Лагьай чIавуз: “Гъамар рикIив агудмир,
Маса дуьнья жагъизмайд туш садрани,
На и дуьнья жуван гъиляй акъудмир”.
04.02.2005
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ИРИД ХЦИН ДИДЕ
Ирид хциз аявална дидеди,
Виш жуьреда къурбанд хьана веледриз.
Эгь тавуна, негь тавуна са уьмуьр,
Вичин патай бахш авуна веледриз.
Дуст-душмандиз акI хьана хьи, бахтавар
Ирид хци эхъуьрзава гъерида.
Ирид хана, ирид хвейи дидедиз,
Ирид къузни аявалнач ирида.
Чинал хъуьрез, шехьна диде чинеба,
Гелкъвена ам са суалдин жавабдик:
“Ирид жуьре къай алахьай ирид къван,
РикIин къене хвенатIа за яраб гьикI?”
Веледрикай вил атIанвай дидедиз,
Аллагьдивай кьезил ажал кIан хьана.
Садазни пар тахьуй лугьуз, кьейила,
Пад-къерехдай са югъ мажал кIан хьана.
КIвалер михьна, игьсанд шурва чуруна,
Азраилдиз “ша” лагьана вилерив.
Ирид юкI агь, ирид юкIни пекдикай,
Вичиз багьа кафан расна гъилерив.
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Ирид хцин кIвализ хабар ракъурна,
МичIна вилер. Мягьтел хьана акурбур.
Ирид хцин къуьнераллаз сурариз,
Тухвана ам, кучукна икI абурдив.
Ирид юкъуз марфар къвана датIана,
Хар какахьай юргъар къвана цаварай.
Ирид хциз яраб аян хьанач жал,
Марфар тирди а дидедин цIугъ, гьарай?
Ирид хци ирид жунгав тукIуна,
Ирид юкъуз диде рикIел хкана.
Ирид хцин и “бахтавар” дидедин,
Суракь бегьем ирид хуьруьз чкIана.
...Ирид къалай хуьруьн кимел гьим ятIа,
Ирид къуз къвай марфадикай рахана.
Аян тушиз и кардикай, а касди,
Ирид хциз ирид алхиш ракъана...
21.09.1996
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ЧИР ХЬАНАЧ
Заз акI хьанай, зун чемеда гьатнава,
На лугьумир, кIвач желеда гьатнава,
Акъат тежер са чиледа гьатнава,
Низ гьарайин, низ эверин, низ лугьун?
ЧIугваз тежер са тIал ава рикIе зи,
ЧIалахъ тежер са гьал ава рикIе зи,
Пара тешер са къал ава рикIе зи,
ГьикI алудин, гьикI иливрин, гьикI чIугван?
Зун дердери гатадай кьван хьанва мур,
Элкъвез-хквез гузва ифин, кузва хур,
Шумуда заз эгъуьнзава шумуд фур,
Чир хьанач заз: гьим масад я, гьим жуванд?
06.02.1996
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РАХАЗВА ЧИ ЧIАЛ
Жузамир вуж я зун, гьикьван я зи яш,
Захъ гьисаб тийижир виш йисар ава.
Акьван къадим я хьи, акьван сур я хьи,
Алцумиз жедайд туш зун йисаривай.
Дуьньядин бинедлай аватIа зи тIвар,
Жени зи тарихдик ферер, хъиткьерар.
Къе акваз кIан ятIа ваз зи дегь чIавар,
КIела на зи пелен, чинин шуьткьверар.
И кьуьзуь дуьнья хьиз рехи я зунни,
Алатна, къакъатна зи дегь береяр.
Гила зав гумайди гафар, чIалар я,
Ихтилат береяр, милегь береяр.
Зи пунар дегьнейра жагъура вуна,
Зун тар я, цIир ганвай виш агъзур хиле.
Зун хьтинд сад я къе, заз ухшард пара,
Зи гелер бегьемдиз жагъанвач гьеле.
Жузамир вуж я зун, гьикьван я зи яш,
Пара я, яргъал я, кьакьан я зи яш...
19.03.1999
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КЪАЛ АЛА
Бахт хьайила, ламракайни шив жеда,
Бахт тахьайла, шив элкъвена лам жеда.
Бахт авайдан “йикьни” фад илив жеда,
Авачирдан “чанни” чIехи гъам жеда.
ТIвар алай къуз бахт пайнава Аллагьди,
Садал пара, садал тIимил гьалтнава.
Вишелай сад бахтлу хьанва нагагьди,
Парабуруз кIусар, чIукар гьатнава.
Амайбуруз са гъвел кьванни тахьана,
Кузни-хкIуз ава чка-чкадал.
Бахт авайда тахт къачуда чухвана,
Авачирдаз ам палан хьиз аквада.
Бахт авайдаз суна билбил вуч чида?
Рази я ам икрам ийиз нуькIериз.
Нез чидайдаз гьар тIямди дад гуда,
Течидайди! Чан-рикI ая цуьквериз!
Пакаман югъ фагьумдан бахт авайда?
Накьанан югъ рикIел хуьдан ферлуда?
Гурмагъда гум, къулал къафун алайдаз,
Чир жедани чIугвазвайди дертлуда?
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Бахт авайдан кака хада кIекрени,
Авачирдан вил атIуда ашдикай.
Бахтсуздакай синихарда цIегьрени,
Бахтавардиз хабар жедан кашдикай?
Бахт авайдаз писвилерни кутугда,
Авачирдахъ са кар жедач кутугай.
Бахт авачирд гьа вичин цIу алугда,
Бахтавардахъ хьанатIа са галтугайд?
Вучиз бахтар пайнатIа и жуьреда,
Кутугай пай куьз гьалтначтIа гьарадал?
Гьахъсузвили элкъуьрзава чи Гирде1,
Гьавиляйни къал ала къе парадал...
07.01.1997

1 Гирде - Чилин шар
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ЛЕПЕЙРИ ЭЛЯГЪ ЖЕЗ…
Зун гьикьван бахтлу тир, зун гьикьван шад тир,
Хъуьредай, са куьнин фикир авачиз.
Са гъвечIи аял хьиз марфадин кIаник,
Ятарай звердай зун, кIвачел алачиз.
Дердерин хъен кьванни авачир рикIе,
Зун хифет течидай са чепелукь тир.
РикIиз хупI чими тир а чIавуз дуьнья,
Авачир садакай чуьнуьхардай сир.
Зун квекай рахазвай, за вуч ийизвай?
Зи мурад вуч тиртIа, зи эрзиман вуч?
Жаваб жагъин тийиз къариб я зун къе,
Гьи патаз хъфенва зи шадвилин куьч?
Гъамари гьужумна сад лагьана зал,
Авуна перишан, авуна гъарикI.
Са тIурфан атанва зи секин гьуьлуьз,
Лепейри элягъ жез кукIварзава рикI...
13.11.1996
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АМАН АМАЧ
Зи гаф аку, зи чIал аку,
Жува кхьиз, жува кIелдай.
Зи кар аку, зи гьал аку,
Жува рикI хаз, жува хъелдай.
Гъамарив гва зи йиф, зи югъ,
Къелемдикай кIвахьзава нагъв,
Пара чIавуз зал къвазва юргъ,
Акъат тежез ава селдай.
Жив кIандай заз гатун цикIиз,
Къай алахиз кузвай рикIиз,
Хуьр атанва кIвал эцигиз,
Аман амач жуваз мелдай.
16.07.1996
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ЗАВ ГВА ВИРИ
Дуьньядилай цIар ягъамир,
Гзаф туьнт я адан фири.
Залай бахтлу, залай шад я,
Кас авачир ялгъуз къари.
Йикъа вишра гьал дегиш жез,
Гагь билбил я, гагь лал я мез,
Залай гъамлуд жагъидан квез?
Зи яр - дерт я, зи тIвар - зари.
Заманади заз кьунва гьад,
Квадарнава за рикIин пад,
Зи гафуни атIузмач мад,
Шиир-гапур жезва къуьруь.
Йифиз-юкъуз кваз азабдик,
Тамарзу я зун сувабдик,
ГелкъвезватIа къе жавабдихъ,
Вучиз зи мез хьанва куьруь?
Ватан авай ватансуздан,
АтIудач хьи, рикIин суза,
Им вучтин гьал, вучтин жаза?
Дуьньяд дердер зав гва вири...
07.02.1997
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ТАЛГЬУРАЙ
Мад тIарна, мад кIарна жуванбуру рикI,
Хулан яд какахьна зи булахдин цик.
Зал херайд гила за гъавурда тван гьикI,
ГьикI чирда вуж чарад, вужар хайид я.
Мад есир хьанва зун гъамарин гъиле,
Авахьиз, алахьиз сел ава виле,
Авач хьи, зи дердер алцумдай киле,
Дердери эвелдай зи рикI кайид я.
Гьамиша, гьар чIавуз гьа икI хьайид я,
Мукьвада - кьилида зи рикI хайид я,
Марфади чилериз цуьк акъудай хьиз,
Накъвари заз цIийи шиир гъайид я.
Хъуьремир садрани цавун гъетерал,
Ви кьантIар мукьвалла, ви фу метIерал,
Гьалч мийир тегьнеяр жуван буьтерал,
Талгьурай чахъ ихьтин “ксар” хьайид я.
02.05.1997
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ДУЬНЬЯ
ХупI бахтавар тушни вун,
Кьегьал дуьнья, чам дуьнья.
Хважамжамди ришанва
Эвелдай ви гам, дуьнья.
Вилидавай цав хьтин,
Миже галай нав хьтин,
Жегьилвилин чIав хьтин
АцIай дуьнья, там дуьнья.
Вун бахтавар гад я, гад,
Вун жагъайди шад я, шад,
Муьгьуьббатдин дад я, дад,
Вахъ авай и тIям, дуьнья.
Садаз - хъилер атIугъай,
Садаз кIвал я, татугай,
Садаз - шадвал кутугай,
Са масадаз гъам, дуьнья.
Кутаз тахьуй хай, тахай,
АтIуз тахьуй пай чакай,
Къачурд хьанани вакай,
Эхирдал кьван кам, дуьнья?
06.10.2001
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ДАГЪ АВАНИ?
Зи гуьгъуьна - за ахъаяй гъалатIар,
Зи гуьгъуьна - юргъунвилер, галатар,
Зи гуьгъуьна - дердер, гъамар - алатай,
Вуч аматIа зи вилериз ахквадай?
Зи гуьгъуьна - зи гунагьрин пар - шеле,
Зи гуьгъуьна - авунвай кьван кар - силе1,
Зун са тар я - руьгь рахазвай гьар хилел,
Вуж аматIа захъ агъвадай, захъ кудай?
Вилерикай карагиз зи шумуд кар,
Ахъа хьайла рикIин кьилел шумуд свар,
ЦIалцIамариз алахъда зун, гана гъар,
Сад жагъида, къван кьуна и гъар хадай.
Вуч аматIа захъ зи амай уьмуьрда,
ГуьтIуь хьанва шегьре рекьер, уьмуьр - дар,
КIвачин я зун, гъиле кьуна шумуд кар,
Вуж ава захъ и дуьньядал гуж гудай?
Руьгь квачирбур акваз зи рикI цIрада,
Алахъна за къелемдив руьгь храда,
Зи хирерал кьел алахда парада,
Къекъведа зун са бендедихъ - гъил кьадай.
Инлай кьулухъ вуч жедатIа, хьурай мад,
Хажалатар марф хьиз кьилел кьурай мад,
Заз кьисметди цIийи тIалар гурай мад,
Эхиз жедай дагъ авани, зав къведай?
1

Силе - гзаф
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ЧИ БАДЕДИН ХТУЛАР
Чи бадедин машгъулат
Аялар я, аялар.
Са къуз абур такурла,
Ялар жеда ам, ялар.
Пара кIанда хтулар,
Штуларни птулар.
АквадатIа, - лугьуда, Зи вилериз ктулар?
Хъсанди я чи баде,
ЧIурдайди туш чин ади.
Агатда чав, кваз тади,
Лугьуз: «чан зи ширинди».
Чун я адан дувулар,
Хтуларни штулар.
ЦицIибар хьиз цIиргъина,
Гьатда адан гуьгъуьна.
Сад-садалай гъвечIибур,
Иербурни гвечIибур,
ЦIарубурни гичIибур,
ВикIегьбурни кичIебур.…
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ЧАРАВАЛ
Зи диде Куьбра рагьметдиз фена 11 йис я.
Са сятда вун кIвалера тахьайла,
Кьарай квахьна амукьдай чун гъенерал.
Аквадачир чи вилериз фу-къафун,
Чун гишила алаз жедай гуьнейрал.
Тек са юкъуз вун тахьайла чи патав,
Вучин лугьуз къекъведай чун сефил яз.
Ругуд шандакь къугъвадай ван алачиз,
Чи финдикьни акъатдачир саналлаз.
Вун хкведай - чи виртIедин куьнуь хьиз,
Чун чIижер хьиз элкъведай ви кьилелай.
Вердишнавай на чун гъилин къушар хьиз,
Вуч шириндиз недай фу ви гъилелай.
Вун са гьафте мугьман хьанай масана,
И ирид югъ ирид йис хьиз яргъи тир.
Вун хтайла чун гьавалат хьанай вал:
“Я чан диде, ви сефер вуч яргъа тир?”
Ви вилерал нагъв акьалтнай а чIавуз:
“Чан балаяр, зун вад йикъан мугьман я,
Дуьньядилай куьч хьайитIа зун са къуз,
Садазни куьн такурай икI пашман яз”.
Чаз а чIавуз кьиникь вуч я чидачир,
Таниш тушир ада гъизвай чIехи тIал.
ЦIусад йис я вун мугьмандай хквезвач,
ГьикI эхзава чна бес и чаравал?
21.12.1996
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CУВАР
КцIарвийриз сувар гъанвай «Сувари»,
Мад илигиз макьамрал дегь чIаварин.
«Чилин гъетер» вилив хвена цавари,
Ракъурнавай зулуз чими гьаваяр.
Шумуд хуьре къе «Суварин» мел ава,
Чи макьамрин алахьзавай сел ава,
Гьар манида чи тарихдин гел ава,
Яргъаризди чукIурай и гьаваяр.
Рушар къвезва - иер, викIегь, милибур,
Цуьквер кьуна яру, лацу, вилибур,
РикI юзурдай навар алаз «Силибур»,
ЧкIизва мад «Къаварилай къаварал».
«Магьи дилбер» хайи чилин суза я,
Авагъзава ам ван хьайи къузаяр.
РикIел хкиз кьилел атай къазаяр,
Шезва дагълар, шезва къванцин бубаяр.
И дуьньяда «Лезги рушан» тай аван?
ЧIалал къвезва «Алагуьзли», «Суна чан».
Алахьайла Жавагьиран верцIи ван,
Гьейран жезва чи таватар - тубуяр.
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Мад кьуьзекрин мурк цIурурна Руслана,
«Кай дилберди» чи кьегьалрин хур кана.
Шумуд руша адав вичин рикI гана,
Аладариз вилин накъвар - къубуяр.
Виш гьавадал ргадайла булахар,
Чилин кIаник чIалал къведа чIарахвар,
Чи манияр чи гьиссерал алаха,
Ахъа жервал чи рикIера бубуяр.
Чархачияр, чукIура шад хабарар,
Эл рикIеваз атанва лагь мад «Сувар»,
Манийралди вегьез кIан я лабарар,
Бахтлу жервал лезги хуьрер, убаяр.
19.09.2005
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ХАЙИДИ ХЬИЗ АГАТА
Са межлисда заз аламат акуна,
Эхиз жени а ихтилат тавуна?
Какадариз патан гафар итимди,
Лезгидалди тост лугьузвай етимди.
Алахъунвай ам чIал кIандай кьасариз,
Гьекь акъатнай ацукьнавай ксариз.
(ЧIуру никIик кьалар жеда лугьуда,
Ваякьандив чIалар жеда лугьуда.)
Са рехиди датIана икI рахазвай,
И ламатI кас акурбуруз регъуьзвай.
Тийижирдаз хайи чIалан ивирар,
ГьикI лугьуда рахамир, сив кIевира?
“Им вуч чIал я? - лагьана са мугьманди,
Вири гафар къачунвайбур, патанди.
ХупI кесиб я куь рахунар, куь нугъат,
Куь гафарихъ авач хьи, дуст, лезги дад”.
А мугьмандин вири гафар серес тир,
Тост лугьузвайд адан мукьва мирес тир.
Инадзавай а миресди чIалазди,
(Къенибурук тахьуй дустар калацIди.)
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Са жегьилди эхиз тежез и гафар,
Межлисдилай лекьрен саягъ яна цIар,
Лезгидалди билбилди хьиз рахана,
ЧIал чIурзавай ваякьандин пер хана.
А жегьил икI рикIяй рахун кумазди,
Рамна вири хайи чIалан авазди.
Гзаф авай амаратда гафар хас,
Гелкъвезвачир маса чIалахъ кьегьал кас.
Хайи чIалал рахаз рикIер рамзавай,
Уьленрилай, уламрилай камзавай.
Иербур тир лезги чIалан гиширар,
Гзафбурук руьгь акатна хвешила.
А мугьманди чуькь тавуна яб гана,
“Лезги чIал хупI иер чIал я”, - лагьана.
БатIул касдин гафар гзаф векъи тир,
Дуьз лагьайтIа, батIулди тек рехид тир.
ЧIал михьиз хуьн я лагьана бакара,
Пашмандаказ гьатна адан кьил хура.
Тахьурай чахъ ихьтин ксар, аватIа,
Хайи чIалав хайиди хьиз агата!
2005
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ГЬАЛТ ТАВУРАЙ
Аяр1 я хупI, дуьнья аяр,
ХьайитIани цIаяр, къаяр,
ТIебиатдин гьар пIипI - са яр,
Яд булахдинд, цуьк - суванди.
Гьатиз кIанда заз чуьллера,
РикI ала зи чи мелерал,
Ашукь я зун чи эллерал,
Лугьузвай заз: «чан жуванди».
Алукьайла гатфарин цIиг,
Мурзун цуьк2 хьиз юзада рикI,
Бубайри куьз лагьанай икI:
Гаф - кьуьзуьди, яр - жаванди.
Гьар бередин дад сакIа я,
Гьар булахдин яд сакIа я,
Гьар уьмуьрдин гад сакIа я,
Хциз кIанда рикI жуванди.
АлахьайтIан гьиссерин сел,
Уьмуьр кIандач заз, квачир кьел.
КIани дустар, садрани квел,
Гьалт тавурай руьгь яванди.
02.08.2011

1
2

Аяр - иер
Мурзун цуьк - гатфарин хъипи цуьк
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ШАКIУКIА
Чаз дидеди чразва мад шакIукIа:
“Ша аялар, я аялар, килига!”
На лугьуди, Рагъ чразва хьра чи,
ЦIукай бегьем рагъ хразва хьра чи.
“Садни тадач за шакIукIа тагана,
Са геренда таб це куьне,”- лагьана,
Элкъуьрзава деди кведив хьра фу,
Гьарда санлай гьарайзава: «Къала тIун!”
Ругуд патаз пайзава са шакIукIа:
“Неъ, аялар, ахпа инай чукIукI гьа!”
Бугъ алахьиз хъуьрезва мад къени фу,
Гьар куьнилай чаз багьа фу, къени фу.
Пара кIанда шакIукIа гьар хизандиз,
Сад лагьайди неда акьван хъсандиз,
Кьвед лагьайди недай уртахд жагъурда,
Пуд лагьайди къуншидиз пай ракъурда.
Хъуьрезва мад икI чи хьра шакIукIа,
Гатфарин рагъ хъуьредайвал дагъд кукIва.
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ЗИ АХВАР
Накь ахвара зи рикIелай
Дидедин чIал алатнавай.
Рехъ алатай, уба квахьай
Къариб хьиз зун галатнавай.
Ажуз хьанвай пара яман,
РикIел текъвез лезги гафар.
Заз чизмачир зулун цифер,
Заз чизмачир вуч я гатфар.
РикIел текъвез кьепIин кьилик
Дидеди заз лагьай мани,
Гьи гафарив, гьи ванерив,
ГьикI эверин ярдиз кIани?
Алахъна зун рикIел хкиз
Стхаярни хайи вахар.
КIватIна хъуьтIуьз къулан патав,
Бубади чаз рахай махар.
Чи рагъ хьтин хьран фаз вуч,
ШакIукIадиз вуч лугьуда?
Такурбуруз таквад афар
Вуч затI ятIа гьикI къалуда?
Хважамжамдиз вуч лугьуда?
Яргъи рушан акунриз вуч?
Зи Шагь дагъдин кукIушдавай
Шагьнабатдин пикIиниз вуч?
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Яраб Аллагь, вуч лугьуда
Чи дагъларин хару Лацуз?
Са лекьрен кьве лувар хьтин
Шагьнабатдиз, Кьулан вацIуз?
Къизилдилай заз масан тир
Лезгистандин къванериз вуч?
Чи Расиман чIагъандив гвай
«Лезгинкадин» ванериз вуч?
Хъелна закай Шарвилиди,
МичIи хьана рагъ алай югъ.
Агь чIугуна лагьана заз
КIири Бубад, вилеллаз нагъв:
«Ваз бахшда за яргъи уьмуьр,
Са агъзур кьуьд, са агъзур гад.
Вуч кIандатIа гуда, амма
Лезги чилел къекъвемир мад».
ИкI лагьана, атай патахъ
Хъфена мад КIири Буба.
Лагьанач, за гунагьрилай
ГьикI гъил къахчун, ийин туба.
Хци гапур акьурди хьиз,
Гьатна рикIе са экъи тIал.
Заз акI хьана, ялгъуздаказ
Амукьна зун дуьньяд винел.
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Элкъвена зун и гьал-кьиса
Жузан лугьуз кьегьалдивай.
КIири Буба ахкунач мад,
Живед винел гелер амай.
Ван алазди шехьдай чIавуз,
Аватна зун икI ахварай.
Заз килигиз хъуьрезавай,
ЧIехи Рагъни генг цаварай.
Чубарукри кьуьд рахканвай,
Чи Ватандиз гъанвай гатфар.
Чи никIера кукIупIар хьиз
Ахъа хьанвай лезги гафар.
Фикирна за, вуч хъсан я,
ЧIал рикIелай алатнавач.
Рехъ алатай, уба квахьай
Къариб хьиз зун галатнавач.
Дуьнья экуь, зи рикI секин,
Цавун чина авач са цIар.
Вуч хъсан я, акурди заз
Са ахвар тир, я чан гъуцар.
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ГЬИКI ЛУГЬУДА?
Заз жегьилар акуна, кьуьзуь хьанвай фадлай рикI,
Ихьтинбуру уьмуьрдкай гьикI хкудрай миже, гьикI?
Заз жегьилар акуна, члаф тарциз ухшар тир,
Гъил хкIурла хаз хилер, гьакIан къуру лашар тир.
Заз жегьилар акуна, кIвачик кутаз гьахъ, дуван,
Усални я, ажузни, гьакI са севт1 я, гьакI са ван.
Заз жегьилар акуна, фенвай дерин ахварал,
Ихьтин кагьалбурукай лекьер женни чархарал?
Заз жегьилар акуна, яд алачир яракь я,
Абур патал дуьньядин вири рангар туракь я.
Заз жегьилар акуна, руьгь авачир яванбур,
ГьикI лугьуда вуна, гьикI, ихьтинбуруз жаванбур?!.
2011

1

Севт - эхо
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КУЬЛЕГ
Бахт! Гьинва вун?
Ава хьи, вун суракьиз.
Таз тахьурай
Зи уьмуьр на зуракIдиз.
Чубарук хьиз
Лув ганвани яргъариз?
И кардикай
Хабар яни маргъариз?
Зи шагь мурад!
Ви тIвар вуч я, низ чида?
Чир тахьайтIа,
Дуьньядилай гьикI фида?
Белки зи бахт
АматIа рехъ алатна?
Ял язватIа
Юргъун хьана, галатна?
АлатIа вун
Зи уьмуьрдин гуьнедал?
Мус жеда, лагь,
Зун мураддин гьанадал?
Гьикьван чIав я,
Жагъурзава ви куьлег.
Сефил жечни
Бахт квахьнавай са куьлегь?
16.12.1995
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АЛПАНДИН ХВА
Чи дагъларин жив цIразва,
Чи вацIарин яд кьуразва,
Чаз ракьун часпар хразва,
Алпандин хва.
КичIез-кичIез къекъвезва вун,
Къе цIухъ галаз къугъвазва вун,
Жуванбурал элкъвезва вун,
Алпандин хва.
КIан хьуналди чIулав пехъер,
Жедайди туш дагъдин лекьер,
Туьхуьр мийир бахтун эквер,
Алпандин хва.
Ватандин чил кьатIнава хьи,
Ви чанда фул гьатнава хьи,
Вун яргъариз катнава хьи,
Алпандин хва.
Зи гафарихъ яб це хъсан,
Хуьн тавуртIа на ви Ватан,
Алпандин цIу курай ви чан,
Алпандин хва.
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УЬМУЬР ВУЧИЗ КУЬРУЬ Я?
Уьмуьр вучиз куьруь я,
Са легьзе хьиз, са ял хьиз,
ВерцIи, дадлу хиял хьиз.
Гагь-гагь квахьай йисарихъ
Шехьиз кIанда аял хьиз.
Са уьмуьр бес жедани,
Дуьньядкай дад хкудиз?
Бахтар жував агудиз?
Хьайила гагь рикIни тIар,
Агакь тийиз сятар,
Мажал гьатдач гъиле ви,
Дуьзар хъийиз гъалатIар.
Квадарайбур кIватI хъийиз,
Йикъар, йисар агакьдач.
ЧIур хьайи мансур валай
ТуькIуьр хъийиз алакьдач.
Уьмуьр икьван куьруь яз,
Зверзава чун каш кьуна.
Са къуз епер буш жеда,
КIевиз ягъайтIан пуна.
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Уьмуьр вучиз икI ятIа,
Са уф гана хаз жедай
Чепелукьдин лувар хьиз.
Адакай тух жедани,
Геж алукьдай сувар хьиз.
Уьмуьр акьван куьруь я,
Хиялдизни къведач ви,
КIар жедайди ам са къуз,
Туьтуьнавай хтар хьиз,
Хадайди са кутар хьиз.
Уьмуьр яман куьруь я,
Дуьньядин кIвал кири я,
Чунни адан киричи.
Вахт атайла хъфида,
Чун вил ичIиз, гъил ичIиз…
09.10.2004
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КЬВЕТХВЕРАР
Хъуьреда, ишеда чун,
Агатда чав шелни хъвер.
Са ни ятIа тийижиз,
Ийида чи рикIел хер.
Ахпа шадвал илифда,
Цав хьиз ахъа жеда рикI.
Гуьгъуьналлаз сад садан
Кьуьдни гатфар къведа икI.
Дили сел хьиз хабарсуз,
Садлагьана къведа хъел.
Фад-фад къалар акъудиз,
Ада рикIе тада гел.
РикI тIарзава инсанри,
Багьнадилай хатур хаз.
АтIуз жени вавай цуьк,
Акьахайла марвард цаз?
Гагь булах хьиз, датIана,
Чун жув-жуваз ргада.
Гагь дар хьана дамарар,
Къур акъатна кьурада.
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ХкIурайла сад садахъ,
ЧIун гуда чи хирери.
Гагь цIир хъийиз кIурукIда,
Чна ханвай хилери.
Кьветхверар я саналлай,
Гъамни шадвал гьамиша.
ЧIимел ятIа къенин югъ,
Пакагьан югъ гуьлуьшан...
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ДУЬНЬЯ Я
Жуван гьалдал кьару жемир вун икьван,
Фагьум ая, лугьумир на гаф гьакIан,
Садлагьана рам ийидай руьгь кьакьан,
Им сед авай, им фенд авай дуьнья я,
Им са вацIуз виш банд авай дуьнья я.
Кар ийиз жеч кIандай жуьре кефиниз,
Чара авач маса, рекье тефиниз,
Уьмуьр гьала тербет гана нефсиниз,
Им атунни хъфин авай дуьнья я,
Им тIал алай, ифин алай дуьнья я.
Кваз такьуна пашман турдан садра на,
АлакьдатIа гила гуьгъуьл шадра на,
Усалвилер, ажузвилер гадра на,
Лугьумир, агь-шуван авай дуьнья я,
Им гьахъ авай, дуван авай дуьнья я.
КIеви цлар хуьда кIеви кьевери,
Жанавурар гьикI кукIваррай кIелери?
Кьегьалбуруз кагьалвал гъич кIевери,
Им хъуьтIерни зулар авай дуьнья я,
Какахьнавай гьалар авай дуьнья я.
02.10.2001.
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ЗУР АКАТДАЧ
КIан хьайила баябандиз чIур акъатда,
КIан тахьайла къацу тамуз кьур акъатда.
КIан хьайила пурчаризни нур акъатда,
КIан тахьайла нисид целцей шур акъатда.
КIан хьуналди къачуз жедан гьар са кIеле?
Рагъ хъуьрейла жив къвадани кьакьан пелел?
Чан аламаз кард аватдач цавай чилел,
КIан тахьайла викIегьбурук хур акатдач.
Сел атайла адан хурук рув акатда,
Кьур атайла баянлухдик сув акатда,
КIан хьайила, аждагьандик лув акатда,
Бинедилай зуракIбурук зур акатдач.
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ТАКУРВАЛМИР
АкуртIа ваз, тIушуннава гъамди зун,
АкуртIа, зи далудиз ягъанва кIун,
АкуртIа ваз, зи хирери гузва чIун,
Такурвала, алатна вач патавай.
Дерт аватIа шумудни са жуьре захъ,
Гаф лугьудай сад амачтIа хуьре захъ,
ЦIигел туштIа къе Къуба захъ, Куьре захъ,
Такурвала, алатна вач патавай.
Ингье, са къуз, хъуьрейтIа сад зи элдал,
Шак гъайитIа зи гьунардал, амалдал,
Шак гьайитIа зи сувардал, зи мелдал,
Минет хьуй ваз, хъел буржни яхъ садавай,
Такурвална алат мийир патавай.
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ШАМИЛАН ДАГЪ
Чи Къафкъазда са чIав авай,
ЭвичIнавай лекьер цавай.
ЧIехи лекьрен тIвар Шамил тир,
Дагъвияр адан шанил1 тир.
“Гьей” лагьана женг чIугурла,
Душманарин жерг чукIурдай.
Кьакьан синер Шамиланд тир,
Дагълар чебни шанилар тир.
Ам кьилеваз кьегьалар чи,
ТIурфанариз уфтан хьанай.
Азадвилихъ гелкъвей лекьрен,
Динни иман Ватан хьанай.
И Ватанда авач лугьуз
Чун агудай имилан2 дагъ,
Хкаж хьана чи рикIера,
Шамилан тIвар, Шамилан дагъ.
22.07.1997

1
2

Шанил – кьушун
Имил – кьушундин кьил
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ВАТАН
Я кьилел къал алай Ватан!
Я рикIе тIал авай Ватан!
Лагь, шумуд цIу кузва ви тан,
Мад дуьньяда цIай аматIа?
Вал гьалтзамай пай аматIа?
Гъамар галаз чIехи хьанвай,
ТIвар алачиз рехи хьанвай,
И кардикай регъуь хьанвай
Аямдиз вуч лугьун, Ватан?
И дерт рикIин гьи пипIе тван?!
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КЪАРАГЪ ДУЬНЬЯ
ЧIагъанчи, ягъ макьам!
Атанва зи макъам.
Далдамчи, агата,
Гъамарай акъата.
Гьинва зи кIаниди?
Ван хьуй и манидин.
Са кьуьлин рикI алаз,
Ягъ гада, ягъ аваз!
Чи убайриз, чи хуьрериз ван хьурай,
И гьавади хайи чилел чан гъурай,
Ам авачир мехъерар я тапарар,
“Лезгинкадихъ” хьайиди туш часпарар.
Ван алаз ягъ устIар,
Агуда на дустар.
КIанибур кIватI хьурай,
Межлисдиз дад гъурай.
Ягъ са лезги гьава,
Лекь хьиз лув гун цава,
“Лезгинка” ягъ гада,
Ягъ гада, ягъ фада!
Цаваризни, чилеризни хьуй хабар,
Я лезгияр, я инсанар, ягъ капар.
Къе эллериз бахтлувилиз эвериз,
Къарагъ дуьнья, “Лезгинкадал” кьуьлериз!
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СЕЙЛИ БАДЕ
Зун Яргунрин гимредалла ялгъуздиз,
Эл хквезва галатнаваз “Руьцелай».
Гагь гьарайиз, гагь вичин ван агъузиз,
Сейли баде хтулар гваз гуьрцелла.
Харувилер, кстахвилер аялрин
Эхда ада, ширин-ширин хиялриз.
Чан-рикI ийиз “таватризни”, “кьегьалриз”,
Аватдач гьич верцIи гафар мецелай.
Кьудкъад фадлай хьанватIани дири я,
И викIегьдиз лугьуз женни къари я?
Гафаривди тухуз жедач - зари я,
Йифди-югъди лезги баяд мецеллай.
Хайи хуьрел адан пара рикI ала,
Вичин кIвале михьивилин рекIв ава,
Адан руьгьда гурва ава, цIук ава,
Алакьунар чир жеди ваз ванцелай.
Какахьдач гьич бадед чина кьуьдни гад,
Таниш я заз адан верцIи мецин дад,
Са маса кас жагъидани хуьре мад,
Разивалдай сусалайни хцелай?
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Куьлег хьанач садра кьванни тIакIарихъ,
Эл илифда и бадедин ракIарихъ.
Рехъ алатна физ хьайитIа ЧIакIарихъ,
Адан тIвар кьаз, вуч кIандатIа “гице” лагь.
Йисар физва, мад акI жезва къаридиз,
Дуьньяд крар вичин рикI хьиз вири дуьзд.
ЦIалцIамариз рахунарни гъери хьиз,
Вич бахтавар къалурда хупI къецелай.
Ам галачиз кьиле фидач хуьре мел,
Ам аватIа, авайдай я хуьре эл.
ТамукьайтIа са къуз вичин хуьре гел,
Адан гафар аватдан гьич мецелай,
Карагиз икI, хкведайла “Руьцелай”,
Сейли баде хтулар гваз гуьрцеллай...
12.03.2003
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ТАЗИЯТДИН КIЕЛМИР МАНИ
Зун кьейила кьуна къуьнел,
Акъуда са кьакьан синел,
Цуьквер тур зи рикIин винел,
Акьурай за Шагьдин аяз,
Лугьун, дагъдин пел ава заз.
Рагал тур зун гарар алай,
Марф кьурай зал харар галай,
Зи са шиир лагь хуралай,
Лагь рикIивай, лагь рикI алаз,
Чир хьурай хьи, гел ава заз.
Кьегьалвилив кьуна зи тIвар,
Атуй вири алпанвияр:
Лезги, цIахур, рутул, агъул,
Удин, кьирицI, табасаран,
Арчи, будугъ, хиналугь, жек,
Са дидедин хъванвайбур нек.
Руьгь ацIуй зи бахтавар яз,
Шумудни са хел ава заз.
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Хьайиди туш лезги усал,
Хвейиди я дидедин чIал,
Лигим хъижез Алпандин цIал,
ЦIайлапан хьухь тIурфан галаз,
Акурай хьи, сел ава чаз.
Кьиле фирвал чи мурадар,
КIанивилин яхъ тIаратIар,
Ватан хвена, зи веледар,
Лугьудайвал кьил виневаз,
Жуван лезги эл ава чаз!
ЯтIани и дуьнья фани,
Крар ая рикIиз кIани,
Тазиятдин кIелмир мани,
Талгьурай хьи, “пашман я”, чаз,
Сувар ава, мел ава чаз!
24.06.1997
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САМУР
“Самур” газетдин виш лагьай тилит акъатайла
“Самур”, “Самур”, зи кIаниди!
Зи багьади, зи къениди!
Зи хайиди, зи верцIиди!
Зи уьтквемди, гаф хциди!
Йифиз-юкьуз алахъзавай,
Кьулан вацI хьиз алахьзавай,
Чи руьгьдик дад кутазвайди,
Кьегьалрин рак гатазвайди,
Дидедин чIал хуьзвайди зи!
Даим вилик физвайди зи!
“Самур”, “Самур”, зи барка тахт!
Зи геж хьайи кьисметни бахт!
Шагь дагъ хьтин такабурлуд!
Зи абурлуд, зи сабурлуд!
Чи мецера ава ви тIвар,
Вун акъатай гьар югъ сувар.
Бахтар юзаз гара хьурай,
Чахъ суварар пара хьурай!
“Самур”, “Самур”, зи азизди!
Чирна на заз пар ялизди!
Эй къайгъудихъ муьгьтеж велед,
Аллагьди чаз гурай нуьсрет.
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Такьатар чи хьурай чIехид,
Акъатдайвал агъзур тилит.
Гьат тийирвал гьич кIевера,
Хайи халкьдиз на эвера!
“Самур”, “Самур”, зи викIегь шив,
Ви гьунарар гекъигин нив?
КьунватIани шумуд тIалди,
Женг чIугвазвайд эл паталди,
Вуч лугьун ваз, кесибди зи,
ГузватIани руьгьдиз рузи,
Вахъ кудайбур тIимил я, агь,
И кар завай эх жени, лагь!
“Самур”, “Самур”, зи чIехи ашкъ!
Зи вил ацIайд, чидачирд каш!
Четинвилер, залан крар,
Кваз такьуна гун за къарар:
Къадирсузри галудайтIа,
Вун рикIелай алудайтIа,
За датIана агудда вун,
“Самур” газет! Акъудда вун!
Аваз хьурай, аваз, “Самур”!
Халкьдин верцIи аваз “Самур”!
18.03.1999
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ЗУРАКI ЦIАРАР
Язух къведа заз зи зуракI цIарарин,
Етим хьана, диде-буба амачир.
РикI тIарда зи рагъул, туракь цIарари,
Илгьамдин гуж, шиирдин дад авачир.
ЯтIа абур зуракI амай мурадар,
ВучайтIани кьилиз акъуд тежезвай?
ГьикI гилигин рикIиз кIани бегьем тIвар,
ЗуракIбурал, жував агуд тежезвай?
“Чан зи зуракIд” лугьудай заз дидеди,
Акурла зи кIвалахарни къилихар.
АвайтIани зуракIвилин рехне захъ,
Заз хайида ийидачир синихар.
ЗуракI цIарар зи уьмуьрдин лишан я,
Гьар шаирдихъ вичин зуракI цIар жеда.
Бегьемсузди тахьурай гьич цIарар зи,
КIанибуруз ялиз тежер пар жедай...
01.10.2001
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КЬАКЬАНАР
Кьакьанрихъди ялда чна датIана,
Кьакьан кIанда шехьдай бицIи аялдиз.
Секин жедач вич къужахда кьадалди,
Маса кьакьан къведан адан хиялдиз?
И дуьньядин кьакьан дагъ я лугьуда,
Гьар аялдиз бубадин къуьн, дидед хур.
Са чIавуз заз акI жедай хьи, кьакьанд я,
Гьар дагъдилай Яргун хуьруьн КIелед хур.
КIвачи чил кьур гьар аялди куьз ятIа,
Къал къачуда акьахиз кIанз гурариз.
Са чIиб чIехи хьун кумазни абуру,
Аман гудач бегьер алай тарариз.
Ахпа рамна тепеярни гуьнеяр,
Секин тежез кьакьан дагълар суракьда.
Хкаж хьана лап кукIушрал лекьер хьиз,
Дагълар гьа икI кIвачик кутаз алахъда.
Маса кьакьан амач адлай а пата,
Кьакьанрихъди ялзавай руьгь жеч секин.
Кьарай квахьна сефил хьанвай фикирриз,
Хкаж жедай кIукI амачтIа бес гьикIин?
02.04.2002
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СА КЬИЛИКАЙ
Я чина хъел авай тават,
Хъилер мийир, пел ахъая.
Пара ятIа дердияр ви,
Мецел гъана, хьел ахъая.
И дуьньядин крар вавай
Хъилеривди туькIуьр жедач.
Агуд мийир саврухар на,
Хъилерив экв куькIуьр жедач.
Рази тушиз кьисметдилай,
Шел-хвал мийир икьван вуна.
Лагь, я тават, и дуьньяда
Низ хъсанвал авуна на?
Четинвилер, заланвилер,
Рам ая на муьгьуьббатдив.
ТакIанвили, яргъалвили
АцIай бахтар вугайд я нив?
РикIериз рехъ жагъура на,
Агакьдалди галат мийир.
Умун туштIа къилихар ви,
Руш, садавни агат мийир.
Иер туштIа ви руьгь, ви къен,
Иер туштIа ви къилихар,
Иервилин кукIва хьайтIан,
Квадарда на са кьиликай...
27.09.2000
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ДУСТУНИЗ
На дустуниз эвера,
Четин йикъар атайла.
Ам рикIелай алудмир,
Шадвили рак гатайла.
Хванахваяр аваз хьуй,
Дуст жедач гьар садакай.
ТIвар вине яхъ на адан,
ЧуькьвейтIан гьар патахъай.
ВерцIи гафар, хуш гафар
ЛагьайтIани парада,
РикIин дуcт тек сад жеда
Ви уьмуьрдин харада.
Хъсан хьра хъсан фу
Чрадач гъвар паталди.
Кьегьал касди садрани
Дуст кьадач тIвар паталди.
04.04.2007
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КЬВЕ ГЪИЛЕРА
Эвел кьиляй бинелу, кьегьал ксар я лугьуз,
Лезгийри гьич садазни авурди туш кьил агъуз.
Чидачир вуч затI ятIа гардан кIирун, регъвен сас,
Чирагъдив къекъвейтIани жагъидачир усал кас.
Кьил агъуздай абуру уьмуьрда кьве гъилера:
БицIек яз нек хъвадайла, алаз дидед гъилерал.
Садни, жегьил береда, ават тийиз дамахдай,
МетIер чилиз ягъана яд хъвадайла булахдай.
Элди лагьай гафарин чIалахъ я зун рикIивай,
Заз шумуд кьегьал чида вири элдин рикI алай.
МуьтIуьгъ хьанач садрани чуькьвейтIани кьуд патай,
И дуьньяда абурун кар амач кьилел татай.
ЯтIани гьич садазни кьил агъузнач ксари,
Ихьтинбуруз гьар чIавуз къуват гуда гъуцари.
Абуру мердвилелди хвена чпин тIвар михьиз,
Гила абур рехи я, кукIуш лацу дагълар хьиз.
Эй жегьилар, рикIел хуьх куьне хьайи кIвалахар,
Хъелар мийир жувакай хайи чилин булахар.
Жуван дидедин вилик регъуь жемир мет ягъаз,
Садни, Ватан гадарна физ тахьурай куьн яргъаз.
11.11.2005
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ЛЕЗГИ ЧIАЛ
ЦIийиз чIалал акьалтзавай аял хьиз,
Йифиз-юкъуз рахазва зун, рахазва.
Лезги чIалан гьар гафуни кфил хьиз,
Ширин макьам ягъизва заз, ягъизва.
Булахри хьиз шуршурзава зи чIала,
Гьар элифдал рикI ацIудай ван ала.
Инжияр хьиз сад садахъди акалай,
Багьа хтар жагъизва заз, жагъизва.
Яргъи руш хьиз гьар гафунихъ ирид нав,
Гьар навунихъ ирид бере, ирид чIав.
Ам хуьх лугьуз, аманат яз ганва чав,
Алпандин чIал авазва чахъ, авазва.
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КЬЕБ
Агь, гъвечIи кьеб, хайи кьеб,
Кьилик кваз диде.
Вун я жеди лезгидин
Сад лагьай диге.
Вакай я чи дидейрин
Сад лагьай мани.
Аваз хьурай манияр Виридаз кIани.
Аваз хьурай лезгидихъ
Чи гъвечIи ватан.
Ви гьунардин гъавурда
Акьадач патанд.
Аваз хьурай бицIекрихъ
Хайи муг - чими.
Чи уьмуьрдин гьуьлерин
Сад лагьай гими.
Бес вучиз и гафарин
ЧIалахъ туш зи рикI?
Ам акурд азадвилихъ
Жедачни гъарикI?
Туракьбур я, алахьай,
КьепIинин рангар.
ТIар ийизвай аялдиз,
ТIарам яз тангар.
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Гъилер, кIвачер еперив
КутIуниз тахьуй,
ЧIехи кьеб зи далудал
ШтIуниз тахьуй.
Са чIавуз зи рикI кIарнай
КIарасд кьепIини.
Агь, заз ахьтин тIал ганай
Памбагд епини.
ТуштIани им дуьньядин
Сад лагьай дарвал,
Заз бицIек яз акунай
Гъамарин шарвал.
Хун тавурай, дидеяр,
Закай куь кефи,
ТакIан я заз бинедлай
И кIеле - кIеви.
Заз акI жезва чи гьунар,
Чи алакьунар,
Къакъудайд хьиз кьепIини,
Тангарив кьуна.
Акъат жезвач сакIани
КьепIинай чавай.
Чун аял хьиз амазма,
Тангара авай.
МуьтIуьгъвал гьа чIавалай
Тунва чи хиве.
Гьавиляй гьатнаватIа
Хайи халкь кIеве?
03.03.2010
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ВИ СУРАЛ СА УЛУБ АЛАЙ...
Лезги Няметан хатурдиз бахшзава
Ви сурал са улуб алай,
Рангар, чарар какахьнавай.
Ви накьвадал зулун пеш хьиз,
Ви шиирар авахьнавай.
Вун хьиз ялгъуз улубни ви,
Пехъи гару чIагурнавай.
Улуб тушир, гуьмбет тир ам,
ТIаларикай туькIуьрнавай.
Улуб тушир, ви дердер тир,
ЧкIанвайбур и сурариз.
ЗуракI амай уьмуьр тир ви,
Элкъвенвайбур икI цIарариз.
Гъилер зурзаз элкъуьрна за,
Ви улубдин хъипи чарар.
Хайидилай хайи тир заз,
Ви шииррин таниш цIарар.
Рагьмет хьуй ваз, чIехи шаир,
Вири уьмуьр бахш авур чаз.
Чи дердияр, мусибатар
Чалай хъсан аян тир ваз.
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ГьикI эхнай лагь, вуна шаир,
Чи лукIвилер, кагьалвилер?
Мус хкведа, фикирдай на,
Чи мердвилер, кьегьалвилер.
Алатнавач чи рикIелай,
Ваз ламатIри гайи азаб.
Гьикьван гагьди чи рухвайри
Гьахъсузвилиз гудатIа таб?
Вун авачиз, Лезги Нямет,
Гьикьван чна ийида дад?
Мус хкажда бес зи халкьди
Азадвилин яру тIаратI?
Мус хкведа чи чилерал
Нямет хьтин кьвед лагьай кас?
Азадвилин гимн кхьей,
Рагьмет хьурай, эй шаир ваз!!
1992
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ГАФАР
ЧIехи са чIал туькIуьрзавай
Хафарикай гафин за квез.
Садаз туькьуьл, садаз верцIи
Гафарикай гафин за квез.
Экв куькIуьрдай, жив цIурурдай,
Ракь какурдай гафарикай.
РикIер тIардай, гьалар чIурдай,
КIвал чукIурдай гафарикай.
Гагь-гагь кайи хамаралди,
Кьел алахдай гафарикай.
Виш ранг кьадай, виш рекIв гудай,
Фад алахьдай гафарикай.
Гафар ава Секин кIвале тIигь кутадай.
Гафар ава Нагагьдай чун куз-хкIудай.
Гафар ава Къирмеяр хьиз акьада ча.
Гафар ава Гапур хьана акIида ча.
Гафар ава Агъудин тIур,
Гафар ава Ширин вирт я.
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Гафар ава Хада хатур,
Гафар ава ЧIехи дерт я.
Гафар ава ЦIелхемар хьиз
Куз-туьхуьндай.
Гафар ава,
Хайибуру ваз къехуьндай.
И дуьньядиз атай къалай,
Гафарив гвай кереметар аквада чаз.
И дуьньядай куьч жедалди,
Гафарив гвай аламатар ахквада чаз.
24.02.1994
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КЬИЛИВ КIАНДА
Ви рикIин цав ахъа туштIа,
Адав кьадай тав жагъура.
Гьала вуна мураддин шив,
ЦIай аватIа эгер хура.
ГьатнаватIа яцIа гуьгьуьл,
Рагъул ятIа хиялрин гьуьл,
Хифетрикай мийир на цуьл,
Цуьк гьатда ваз пака чIурай.
Вахт миях яз, хьанва чун ях,
Гьакъикъатдай кьамир на мах,
ГелкъвейтIа вун, жагъиди гьахъ,
Уьмуьр вазди сувар хьурай.
ГатайтIани рак патанда,
РикI кудайди кьилив кIанда.
Бахтлу хьурай вун ватанда,
Къариблухрик вил тахьурай.
04.02.2005
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АРУШ ХЬАНВА ТАБ
Зун дуьньядиз атун ятIа чIехи сир,
ЯтIа са аламат, Гъуцарин тIалаб?
Фикирри, хиялри авуна есир,
Гафарин лужунай жагъизвач жаваб.
Зун дагъ я - кьуд пата рагар, кьуталар,
Зи гафар, зи чIалар эх тежер тIалар.
Къелемди кхьейтIан шумуд кIватIалар,
Зун кIелиз тахьанвай къалин са ктаб.
И чIехи, и ацIай дуьньяда гьертеш,
Зи гьиссер шулу я, хиялар - пелеш,
Зун хъуьтIуз цIирнавай кьакьан таран пеш Гарари, харари авунвай татаб.
ЧIугуна физва къе уьмуьр мегъ патахъ,
Къекъвезва зун зи рикI кIелиз жедайдахъ,
Зулум я, четин я суракьдайдаз гьахъ,
Дуьньядлай цIар ягъиз аруш хьанва таб.
02.06.2000
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ВАТАНДИКАЙ ФИКИРАР
“Ватан” лугьуз цIугъмир икьван,
Акьада ва са зурба къван,
Ягъада кьил вуна цлаз”, Лагьана са миресди заз.
“Гьина ви къар хуш фейитIа,
Гьина ваз фу нуш хьайитIа,
Секин ятIа гьина ви чан,
Гьанаг кIвал я, гьанаг Ватан.
Хайи чилел вун кваз такьаз,
ГьалтнаватIа вал тIагъ чIугваз,
Цифер ятIа валай алтIуш,
Ваз гъамари гузватIа тIуш,
Ачух са пел аквазвачтIа,
Ваз ракIарар ахъазвачтIа,
Вучда ихьтин Ватандикай?
Дагъ яхъ жуваз кьакьандакай!”
За миресдихъ акална яб,
И гафарик галачир таб.
Къакъатна зи кIвачикай чил,
Шехьна, шехьна зи рикIин кьил.
ГьикI алудин за рикIелай,
Мукьва-кьилид зи рикI алай?
Ярар-дустар гьикI туна фин,
Физ жедан элкъуьрна чин?
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Бес зи хайи дидедин чIал,
Ам авачиз гьикI жеда гьал?
Жагъидани и накьв, и чил,
Ватандикай гьикI атIун вил?
РикI ацIудан Ватандикай?
Зи дегь, зи сур Алпандикай?
Уьмуьр жедан вад къандакай?
Ватан жедан патандакай?
Ватан рикIе хуьн авачтIа,
Адал кьадай кьин авачтIа,
Эвера на Алапехърез,
Къачурай чан хъуьрез-хъуьрез...
10.07.1996
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ЛАМРАН БАЛА
Чуьлдин юкьвал цIингавзава шарлункIди,
Ам нуькIерив, чепелукьрив къугъвазва.
Чукваз-чукваз агатзава цуькверив,
Рехъ алатиз, аялри физ хкизва.
Иервилиз килига тIун шарлункIдин,
Вилер чIулав, пелел кьашкьа алайди.
Акурбуру гьейранвилив лугьуда:
“ШарлункI я хьи, гьайванрихъди галайди”.
Фурсар ийиз тайлункIдизни, кIелезни,
Ухшар я ам лап жейрандин баладиз.
Вуч сир ятIа, вучиз ятIа гьайвандин,
БицIекдилай жедач хьи, вил алудиз.
ШукIвади ваз килигайла харудиз,
Агатда вун аялдив хьиз “чан” лугьуз.
Туьмер ийиз махпур хьтин хамуниз,
Алахъда вун ам къужахда кьан лугьуз.
Аялдал хьиз кап алтадиз вирида,
Чан-рикIзава къе бицIекдиз - кIурадиз.
Пака кьилел къвезвайдакай хабарсуз,
Авазва ам къе цIингавриз, кIурариз.
Гьалдна палан, гьалда пака сада ам,
Далудал пар, вилерални гъам жеда.
ШарлункI, шукIва, гьикI кIандатIа эвера,
Ламра бала чIехи хьайла лам жеда.
11.01.1997
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КЦIАР
РикIиз чими, вилериз хуш,
Маса диге захъ авайд туш.
Гардан кьуна жедан аруш,
Гьар акурла диде КцIар?!
Вун зи мурад, ширин хиял,
Зи дамахар валди я, вал.
Ви чанда тIал, ви кьилел къал,
Такурай заз ади, КцIар.
Вун зи ашкъ я, зи кузвай рикI,
Садрани зун тамир гъарикI,
Ви муьгьуьббат ргаз хьуй икI,
Зи танда, ивида, КцIар.
Бахтунилай я зун рази,
Вун фу я зи, вун зи ризкьи,
КIан я рикIиз, хтулриз зи,
ХьайитIа вун баде, КцIар.
Зун ви мука нуькIерин сад,
На чирна заз кьакьанрин дад.
Ви къужахдиз хкведа мад,
Атайла зи вяде, КцIар!
02.11.1997
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ЛУВАР ТАХЬУРАЙ ХИПЕРИЗ
Мукьвара мугьман тир са межлисда зун,
Гьа ихьтин чкайра чир жеда чаз чун.
Са сагълугъ лагьана са касди ана,
ЧIехи тир, дерин тир гафарин мана.
Рагъ авай са югъ тир, кьуд пад гуьлуьшан,
Гарукай, харукай авачир лишан.
ЧукIурна лапагар дагъдин чIафариз,
Са чубан суст хьана фенвай ахвариз.
Лапагрин винелай элкъвезвай са лекь,
Ам акваз гьайванриз акъатзавай гьекь.
И лекьре хиперин тунвай чанда тIал,
Къив гана, луварар гьалчнай сад садал.
Ам къван хьиз атана цаварай чилел,
ЦIар ягъиз элкъвена са хипен кьилел.
Ракь хьтин къармахар акIурна ада,
Бахтлу яз лув гана мадни гьавада.
Хеб хкаж хьайила пара кьакьандиз,
Акуна гъуьрчевай са гъуьрчехъандиз.
Чубандин кицIериз тIуьн хьуй лагьана,
Ада лишан кьуна, и хеб ягъана.
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Ван гьатна дагълара, юзана цавар,
Гуьлле туьш хьайила, кIар хьана лувар.
Лекь иви авахьиз чилел аватна,
Хеб цавуз акъатна, лувар акатна...
Им гьихьтин дуьшуьш тир, им гьихьтин кIвалах?
И кардин, кьисадин гьикI жеда чIалахъ?
Винида аял хьиз ишезвай цавар,
Агъада лапагри ийизвай сувар...
Ша, ихьтин сагълугъдай хъван чна, дустар,
Такурай вилериз и жуьре къастар,
Луварар тахьурай чилин хипериз,
Чил кьисмет тавурай цавун лекьериз.
11.11.1996
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ЗИ УЬМУЬРДИН ГЕЛЕР
Гена завай мани кхьиз хьайиди,
Дуьньяд гъамар гьикI алуддай тахьайтIа?
Манияр я рикIиз сабур гъайиди,
Яргъи йифер гьикI акъуддай тахьайтIа?
Зи манияр - зи фикиррин чешнеяр,
Цайибур я за илгьамдин перерив.
Лепе хьиз я зун гьуьлерин къужахда,
Агакьиз кIанз цIигел хьанвай кьерерив.
Гьикьван кIевиз сирнавайтIан ятара,
Акъудиз жеч и гьуьл кьилиз гъилерив.
Кьисметдикай пай авачир садавай,
Бахтунин гъед агуд жени чилерив?
Мани кхьиз хьаначиртIа завай, дуст,
Ажуз хьана кьилиз гьава къведай зи.
За манийрив рехъ алудда дердерин,
ИкI туширтIа пер фадалай хадай зи.
Зи манийра куьз сефилвал, къарибвал
Ава лугьуз хабар кьада садбуру.
Зи уьмуьрдихъ тIимил ава шад йикъар,
Шад манияр туькIуьрда рикI шадбуру.
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Чара атIай, кьарай квахьай береда,
Хажалатар за манийриз элкъуьрда.
Чуьнуьхариз гьа и саягъ дердияр,
Манийри зун бахтлу рекье къекъуьрда.
Зи манияр - зи сузаяр, зи агьар,
Зи вилерай авахьзавай селлер я.
Гелкъвез тахьуй зи уьмуьрдин гелерихъ,
Зи манияр зи уьмуьрдин гелер я.
06.12.2005
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ЧИР ЖЕДА
Уьмуьрд къадир яшар фейла чир жеда,
РикI тIарда ви гьар алатай легьзеди.
Пакад юкъуз вуч жедатIа низ чида,
На гьар йикъаз лагь «жуванди”, лагь «зиди”.
Туькьуьлвилер хьайитIани бахтуник,
Иер я хупI чи уьмуьрдин гьар са гьуьм.
Сад муькуьдаз ухшар тушир йикъарин,
На рикIелай гьим алудна, тада гьим?
Рехи хьанвай мекер, цIвелер акурла,
Гьайиф чIугваз, ялар жеда, чун ялар.
Фикирри икI гайитIани басрухар,
Эвеланд хьиз верцIи я чи хиялар.
АватIани фейи къарик галтугиз,
Чи мурадри датIана икI цIир гуда.
Жегьил чIавуз вучиз чна кьатIудач,
Уьмуьрд къадир яшар фейла чир жеда?!
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ЭКУЬН ХИЙИР
Экуьн хийир, я зулун рагъ,
Ви чимериз кьий.
Регьят хьана зи чандиз хупI,
Ви туьмерриз кьий.
ЦIару дуьнья цIарцIе хутур
Ви гьунар пара.
Дамахар гвай чам яни вун,
Гьатнавай гара?
Шумуд югъ тир ацIанвай цав,
Нагъв авадариз.
На алахъна кьурурна чил,
Бугъ аладариз.
Яргъаларна хушвилелди
Сефилвилер на.
ИкI рикIера туна михьиз
Жуван гелер на.
И дуьньядин кIубанвилер
ХупI гьунар я ви.
Мад дамарра звал къачуна
Ргазва иви.
Ви акунар хупI иер я Хъуьрезвай чиниз.
Ви рапрапар чкIиз хьурай
Цаварай чилиз.
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Вун авачиз дарих хьана
Акъатдай хьи, рикI.
Вун авачиз и дуьньядин
Гьалар хьурай гьикI?
Валди я зи чинавай хъвер,
Валди я шадвал.
Муьгьуьббатни, кIанивални,
Дуствални, садвал.
Аваз хьурай цавара вун,
Чан чи чIехи гъуц!
Зи чандилай и начагъвал
АлатдатIа мус?
ТIалабунар ийиз вавай
Аял чIавара,
Зи хиялри гьикI сирнавдай
Кьакьан цавара.
Я Рагъ буба! - лагьана за
Минетайла ваз,
На кIеверай акъуддай хьи,
Зун акваз-акваз.
Ви тIвар кьуна кьадай за кьин,
РикIяй чIалахъ яз,
Гила мадни кIевева зун,
Куьмек ая заз.
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Лагь лукьманриз ви гъилик квай,
Жагъуррай дарман.
Зун эвеланд хъжедайвал,
Це вуна фарман.
Экуьн хийир, чан зулун рагъ,
Ви чимериз кьий.
Ая на зи гъамар элягъ,
Ви туьмерриз кьий.
03.10.2001
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ЗАЛЗАЛА
Ав къачуна авай кицIер са йифиз,
Инсанарни хъел кваз авай, пIуз жакьваз.
АкьуртIани зурба къванер, кесекар,
Секин тежез авай кицIер чил чухваз.
Акатнавай чилик зурба гъулгъула,
Акуна чаз аламатдин залзала.
ЧIакьачIакьдин ван алахьна къванерай,
ЧкIана икI шумуд патахъ гьай-гьарай.
Алай-лайдал туна, катна хизанар,
Кесибд-варлуд, кьуьзуьд-жаванд талана.
Четин ятIан, туькIуьрнавай кIвал туна,
Акъатнавай гьармад вичин чан кьуна.
КичIевиляй инсанар гьикI чIаганвай,
Им хабар тир сад Аллагьди ракъанвай:
“Мугьманар я чилин винел куьн вири,
Уьмуьрдин рехъ куьруьди я, лап куьруь.
Са къуз вири хкведа куьн зи патав,
КицIери хьиз кьамир са-сад, къачуз ав.”
Секин тежез къув ягъизвай кицIери,
Гзафбурун звал къачунвай гьиссери...
27.12.2000
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ХЪСАНВАЛ
Зун диганвай са гуьне хьиз, рагъ акьур.
Заз хвешизвай... И бахтавар гьал акур
Са къариди агатна зав жузуна:
«Лагь, гьи касдиз на хъсанвал авуна?»
Лекь хьиз ирид аршда аваз цаварин,
Байихнач за мана адан гафарин.
Хабар тушир адаз зи шад рикlикай,
Зи вилера ялав авай, рикlе цlай.
Кьатlуз хьанач завай суал, дуьз лугьун,
Зи хиялра - цуькведавай дуьз, дугун.
Чепелукь хьиз авай зун и дугуна,
Алатна физ кlан хьана заз, чуквана.
Гъил къачунач а къариди залай мад:
«Лагь, я бала, куьз ятlа вун икьван шад?
Гьи инсандин куьмекдив вун агакьна?
Гьидаз чан-рикl ийиз валай алакьна?
Гьи начагъдал кьил чlугуна, на, чан руш,
Жаваб це тlун и бадедиз, я чан руш».
И суалрай акуна заз адан рикl,
Эвлия хьиз пак туширтlа къари икl,
Хиял яргъаз тухуз тирни гафари,
Стфундайни за крарни сафарив?
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Тесниф ийиз дагъдин синер, пелер за,
Хабар кьунан куь гьалдикай, эллер за?
Cа етимдин кьилел атай къалдикай,
Са кесибдин рикlе авай тlалдикай,
Кьуьзуьдакай - къвалав велед галачир,
Сефилдакай - уьмуьрдихъ дад кумачир.
Жув паталди я кьван алахъунар зи,
Жувахъ ялун я кьван чlехи гьунар зи.
Авазва къар акъудиз и жуьреда,
Жувакай вуч лугьун за и береда?
Гьи магьледиз яд чlугуна булахдин?
Тариф ийин за жуван гьи кlвалахдин?
Гьи рехъни руьшт - кьунвай меред цацари,
Абадна за жуван хайи Кцlарин?
Гзаф тlимил авунва кьван суваб за,
И къаридиз гьикl вугун бес жаваб за?
Зун кlевера гьатнавайди кьатlана,
Зи къаншардал акъвазна ам, атана.
Лагьана заз хъуьтуьлдаказ: «Я бала,
Зи гафарихъ хъсандиз яб акала.
Гьар са касдиз ацlай уьмуьр хьун патал,
И уьмуьрди адаз тlеам гъун патал,
Амукьдайвал дуьньяда тlвар, кьатIана,
Суваб кардихъ гелкъвен герек датIана.
Тек жув патал атlуз тахьуй уьмуьрд рехъ,
Ялгъузбурув фад агатда тlибни пехъ.

184

Тек жувакай фагьумайтlа, квахьда гел,
Ракъур мийир на рикlелай хайи эл.
Хъсанвализ алахъайтlа датlана,
Инсанарни агатда вав, рикl кана.
Сад авуртlа, Аллагьди цlуд хугуда,
Жував анжах суваб крар агуда.»
Фена къари, амукьна мад хиялриз,
Ацlана зун чlал тийижир аял хьиз.
Шумуд метлеб авай адан гафара,
Эвичlна зун са легьзеда цаварай.
Заз зи уьмуьр маса дуьнда акуна,
Заз гафарай маса дуьнья акуна.
ЭгечIнава зун жагъуриз жавабар,
Къазанмишиз кlанзава заз сувабар...
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ХЪУЬТУЬЛ ГАФУНИХЪ
Ажузбурун дуьнья туш им,
Вине яхъ на кьил.
Гзаф аван алукьайдав
Вугудайди гъил?
Аллагьдиз дад авуналди
Дуьз жедан крар?
Сувардай яхъ вуна жувал
Гьалтзамай йикъар.
Къенин йикъан къайгъуда хуьхь,
Шад хьана рикIяй.
Вун къуьл кIватIиз алахъ мийир
ЦуькI цайи никIяй.
ВацIай фидач живед гъелер,
Ваз кIан хьуналди.
Квадар жедач шивдин гелер,
Рекьер кьуналди.
Миресдикай стха жедач,
ТукIуналди гьер.
Дагъдин селлер алахьайла,
Цавал жеда кьер.
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Суфра кесиб тахьурай ви,
Дустарни кьери.
Ажуз жемир, аскIан цлал
Акьахда вири.
Шумудни са хер сагъарда
Векьери туькьуьл.
Асланни кваз муьтIуьгъарда
Гафари хъуьтуьл.
...Са кьиликай стфунзава
Уьмуьр сафуни.
ГьакI ятIани гелкъвезва чун
Хъуьтуьл гафунихъ.
03.10.2001
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ТIВАР КВАХЬАЙТIА
Лезгивал негьзавай са профессордиз
Зун лезги я, лезги язни амукьда,
И лезгивал Чил амаз кьван алукьда.
Руьгь кьенвайдахъ зи хци гаф галукьда.
И дуьньяда зи кIанивал, бахтлувал,
Зи мурадрин эркиванвал, тахтлувал,
Зи гьиссерин, зи фикиррин гъахълувал,
Дуьньяд винел лезгидин тIвар хуьн я, хуьн!
Аваз хьурай, кIубан хьурай Алпанд чил,
Агъуз тахьуй са чIавузни Шагьдин кьил.
Ватандикай атIудани зарид вил,
Лезгидин тIул гумачтIа къе убайрив,
Хуьз жедани ам кьинерив, тубайрив?
ГьикI лагьанай дегь чIавара бубайри:
Гьар лезгидиз муькуь лезги къуьн я, къуьн!
ТIвар квахьайтIа тухуда чун вацIари,
Гьад кьада чаз, чуькьуьда чун яцIари,
Лезги эллер халкьнавайд я Гъуцари.
АвазватIа чун и крар кьатIана,
Чи мехъеррик эвеланд хьиз чIагана,
“Лезгинкадин» ван аватIа датIана,
Чун рикIивай такIанбуруз чIун я, чIун!
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Амма гьикIда, аватIа чахъ гъалатар?!
Къе лезгийрихъ пара хьанва къанатIар,
Хуьшреканрин гъиле гьатна тIаратIар,
ГьатайтIа чун руьгьсузбурун арада,
Акваз-такваз чи намусдин пер хада.
АмукьайтIа тек са лезги дуьньяда,
А зулун пеш,
А са пелешд,
А ялгъузди,
Кьил агъузди Зун я, зун...
06.01.1999
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ХЦИЗ
Зи хва велед, гада велед,
Заз атуй ви къада, велед.
Ви кIваче са цаз акIайтIа,
Зи рикI тIалди кьада, велед.
Ви кар-кеспи дуьз тахьайла,
Завай ваз къуьн гуз тахьайла,
Вун паталди куз тахьайла,
Зи тан, зи чан тIада, велед.
Вун зи дагъ я, зи арха я,
Къилих векъид, гъил захад я,
Дерт аватIа, заз ахъая,
Ваз секинвал къведа, велед.
На уьмуьрда мийир суза,
Уфтан хьухь вун, рамна къуза,
Вун паталди датIана за,
Мураддин ник цада, велед.
Экв хьурай вун жуван кIвализ,
Алахъ мийир кикIиз, къализ,
ХьайитIа икI девран гьализ,
Геж жемир вун, фада, велед.
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Дуст яхъ жувахъ рикI кудайди,
Эверайла гьай гудайди,
Ферли хцин гел дигайди,
Кутугайди жеда, велед.
Кьил аюх хуьх, чанни пайгар,
ГьакI ракъурмир атай йикъар,
ТахьайтIа зи вилин накъвар,
Зулун хар хьиз къвада, велед.
Кьве гъил авайд жедан кесиб?
Лекьрез лукIвал тахьуй несиб,
Кьегьал хци дидед веси,
Даим рикIел хуьда, велед.
15.03.1996

191

ÒÀÄÈÂÀË
Ãüàð ñà êàðäèç ÷àðà àâà äóüíüÿäà,
Ãóð ñåëëåðèí ýõèð ñåêèí âàöIàð ÿ.
ÐèêI õàäàéáóð ïàðà àâà äóüíüÿäà,
Çàëàí ãàôàð ñàãú òåæåäàé êüàöIàð ÿ.
Õúñàí êàðäèç êúèìåò ãóäà÷ ãüàð ñàäà,
Ñàÿ êðàð ñàÿ êñàð ïàòàëä ÿ.
Ñà áåðåäà ÷è ÷Iàë õâåéè êüåãüàëðàë
Êàãüàëáóðó òIâàð èëèòIíàé: “êIâàòIàë ÿ”.
Çàðïàíä ãúèëÿé àõúàé ìèéèð ñàáóðäèí,
Äóüç ðåêüèõúíè ñèíòIàð æåäà, ëåãúâ æåäà.
Ãüàð ãàôóíèç ôèêèð ãóìèð ðåãúâåçâàé,
Ðåãúóüõáàíäèõú âè÷èç äèãàé ðåãúâ æåäà.
Òàðöè ãàòóç ãúàéèòIàíè ìàéâà áóë,
Áåãüåð âèðè áàãúìàí÷èäèâ àãàêüäà÷.
Àëëàãüä ïàòàé ÿ, ëóãüóäà, æóìàðòâàë,
Ãüàð êàñäèëàé çàõàâèëåð àëàêüäà÷.
Øèèðäèí öIàð òóüêIóüð æåäà÷ ãüàðäàâàé,
Õöè æåäà÷ êúåëåì, êúèëàâ ãóíàëäè.
Ãüàð êIàíèâàë ìóüãüóüááàòäèç ýëêúâåäà÷,
Ãüàð êIàðàñäè ÷èì ãóäà÷ öIàé êüóíàëäè.
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Êóüíå äóñòàð áàãüíàäèëàé àòIóìèð,
Ýëåêüóí ÿ ãüàð ñà õúèëåí ýõèð êüèë.
Óüìóüð òèðâàë ÷óüêüâåéòIàíè òIàëàðè,
Äóüíüÿäèêàé àòIàéäè òóø ñàäàí âèë.
Óüìóüðäèí ðåõú ãüèêüâàí ÿðãúè õüàéòIàíè,
Àäàí à êüèë ÷àðàâàë ÿ, ðåêüèí ÿ.
Áåñ âó÷èç èêI òàäèâàë êâàç àâà ÷óí,
Ãüàð ñà êàðäàë êIâà÷èí ÿ ÷óí, ðåêúèí ÿ...
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КЬЕГЬАЛ ВЕКИЛ КIАН ХЬАНАЧ
Кьведра сечкийра уфтан1 хьайи зун
республикадин парламентдив агуднач

1. АКУРТIА ЗАЗ
Халкьдин рекье хьанай зун, чан гун лугьуз,
Лезги чилел Лезгидин тIвар хуьн лугьуз,
Амукьна зун са далу, са къуьн лугьуз,
ЯтIани мад и рекьелай элкъведач,
Лигим хьанва, зи пер квевай хаз жедач.
Гъил къахчу мад залай хуьрер, убаяр,
Герек туш заз куь кьинер, куь тубаяр,
Хьайиди туш захъ гьунаррин къубуяр,
Ятар, хвалар пара яргъал тефидай,
Чуьнуьх хьана са дереда акIидай.
За и йикъар зи уьмуьрдиз кхьидач,
Квахьай кьарай, гьинава вун, лугьудач,
Икьван гунагь виш сувабди чуьхуьдач,
Зи къанвай рикI мад къаюкай рекъидач,
Зун тIалари пара яргъал ракъудач.
Гъил къахчуртIа зи чандилай гъамари,
Эвер гурай заз чIафари, тамари,
Хайи чилел за эцигай камари,
Лугьурай заз: вун кIевера акIидач,
Жуванбурун тегьнейрикай рекьидач.
Жив цIрана, рагъ куькIуьнрай цавара,
Мулдин цуьквер ахъа хьурай сувара,
АкуртIа заз эл бахтавар чIавара,
Квахьда дердер, зи руьгь тIалди чуькьуьдач,
Квез зун хьтин са векил мад жагъидач.
28.11.1995
1

Уфтан - гъалиб
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2. ДУСТАРИЗ
Алахъ мийир, дустар зун,
Гафаривди секинриз.
Ракъурмир зи хиялар,
Мад яргъариз, деринриз.
Завай затIни жузамир,
Зун рахурмир, юзурмир,
Зи чIун гузвай хирериз,
Куьне мелгьем жагъурмир.
Зи тIал чара са тIал я,
Шел-хвал ийиз ишедан?
АкъатайтIа дувулдай,
Тарцикай тар хъжедан?
Зун батIулбур гьахъунив
Агудунихъ гелкъвенай.
Къураба хьиз гьар хуьре,
Гьар магьледа къекъвенай.
Зи ванери юзурнай
Гъуцар сувун синерни.
Зи рахунри, чIалари
ЧIалал гъанай къванерни.
Мурадрикай рикIевай,
Алахънай зун къачуз кам.
Заз пишкешрин чкадал
Жагъанай хьи, агъзур гъам.
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Ишейла зун жувандахъ,
Заз душманар жагъанай.
Гелкъвейла зун имандихъ,
Зун харари гатанай.
Залай дустар, цуьквер хьиз
ВерцIи гафар алахмир.
Зи дерт чирун паталди,
Зи рикIин рак ахъаймир.
Рехъ алатна квахьда куьн,
Зи фикиррин арада.
Зун чарасуз ама къе,
Хьел акьуна парадан.
Заз рикI-дуркIун ийимир,
“Хьайи кардиз вуч жеда?”
Кьегьалвилер квахьзавай
Халкьдиз чIехи гуч жеда.
Алахъмир зи рикIин тIал
Хуш гафарив алудиз.
Жуванбуру чIехи кIун
Ягъана зи далудиз.
Гзафбуруз рикI кудай
Кьегьал векил кIан хьанач.
Пара хьана ламатIар,
Гьявиляй зи ван хьанач.
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Алуд женни рикIелай
Алцурарни тапарар?
Шармунуяр сад хьана,
ГьикI ракъурнай зал харар.
Ахъа хьайи цуьк тир зун,
ХъуьтIуьн цикIиз Ватанда.
Жуванбуру кIарна зун,
Зи рикI тIарнач патанда.
Зун звалар тир, тIалар тир,
Шулу хьанвай, гатанвай.
Зун пакагьан хабар тир,
Лезги чилел атанвай.
Зи рикI алай шатIияр1
Акьунач зи гъавурда,
Къе кефияр къумбар я,
Зи рикIе кьацI авурдан.
Алахъ мийир, дустар зун
Гафаривди секинриз.
Ракъурмир зи хиялар
Куьне икьван деринриз...
27.11.1995

1

ШатIияр – жемятар
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3. “БАРМАК”
“Бармак” кIанда лагьанай,
Гаф-чIал садна ксари.
Усалвилив, салвилив
Зи рикI паднай ксари.
Гьар хуьре, гьар убада
Кутаз эрекьдин бине,
Акьулдикай раханай,
Кьуна чпин хук вине.
Бармак алай са векил
КIанда лугьуз туна ван,
Виш грамар дугуриз,
Агатнавай виш жаван.
КцIариз чав чкIанай,
Алахьзавай тапарар.
Эрекьдини, чехирди
Ахъайзавай ракIарар.
“Бармак” лугьуз депутат
Хкягъайбур “шад” я къе.
Абур паталд зи гафар
Эвеланд хьиз сад я къе:
Бармакдини фитеди
Гъизвайди туш кьегьалвал,
Халкь течирдахъ муд кутун
Кагьалвал я, кагьалвал!
1995
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4. “ГЬУНАР”
За алахъна расай хьра,
Чарада фу чрана.
За ришанвай гъаларикай,
Чарада гам храна.
Гъилик ийиз зи шан дигай,
Вирт къахчуна масада.
Зи рамагдин тайлункIдикай
БалкIан хьана масадаз.
За эцигай бинедикай
Са низ ятIа хьана кIвал.
Хвал лагьана зи гур вацIуз,
Зи дагъдикай ийиз кьвал.
За кутунвай багъдин бегьер,
Кьисмет хьана “чIехидаз”.
ГьикI субутда хьайи крар
Гила вуна рехидаз?
Дуьз гафни зи хьана батIул,
Масдан тапар хьана гьахъ.
Негьна акьул, кьаз ихьтин “тIул”,
Ихьтин “гьунар” ава чахъ!
2000
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БАГЪМАНЧИ
Акъатнава вичин багъдиз багъманчи,
Адав гвайди мукIратI яни, кеменчи?
Эхиз тежез акурла са хел кьураз,
Чан-рикIзава ада ина гьар тараз.
Гагь секиндиз, гагь йигиндиз кIвалахиз,
МукIратIдин ван хуш я рикIиз мани хьиз.
Кьуьзуь хьанвай, кьуру хьанвай гьар са хел,
АтIуз чилел гадарзава тегъиз хъел.
И саягъда гьар гатфариз, гьар зулуз,
Кьуьзуьвилер вичин багъдай икI ялиз,
Чандал хкиз алахъзава гьар са тар,
Эх жеривал тIебиатдин гарни хар.
Гьайиф текъвез кIусни вичин гъилерин,
Ам къайгъуда ава начагъ хилерин.
Адахъ - рикIяй кIвалахзавай и жуьре,
Мажал авач ял ягъидай са герен.
Динжвал течиз кьуьзуь жезва багъманчи,
Ишезва икI адан мукIратI - кеменчи.
Таран хел хьиз какур хьана нагагь юкь,
Мукьвал хьана багъманчидин эхир югъ.
Яман дерт я эх тежедай - кьуьзуьвал,
Гила адахъ къуват авач, авач гьал.
Кьуьзуь са тан кутIунайтIан мукIатIдив,
Виш аламат хьайитIани мукIратIдив,
Чан хкведач къуру тандал, сир я, сир,
Куьз инсанри тарари хьиз гудач цIир?!
13.01.2001
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УЬМУЬР ТУШ
Са суст хьанвай мярекатда ава зун,
Ацукьнава жувни суст яз, ахвар къвез.
Са герендин вахт авачир заридиз
Югъ квадарун вуч кар ятIа чидан квез?
РикI кьакьанра, руьгь яргъара къекъвейла,
Хиял фена лекьерихъди гелкъвейла,
Зун негьредихъ ацукьнава, физва югъ,
Квелиндаказ чара ийиз чIемни тугъ.
Ватин гъал хьиз какахьзава ихтилат,
Куьз гьалтда зал кьил квахьнавай чIуру ват?
На лугьуди, зун биярдиз атанва,
На лугьуди, зун штIумд я, гатанвай.
Заз акI жезва инлай анихъ - вири гьахъ,
Заз акI жезва анлай инихъ - суст я бахт,
Заз акурд я гьавая фей вахтарни,
Хьайиди туш завай адаз мадарни.
А крари авурди я зи рикI тIар,
Зи кьисметда тIимил хьанач туькьуьл къар.
Кваз кьадач за суст легьзеяр, уьмуьр туш,
ТахьайтIа заз вахтунини гуда тIуш...
04.12.2000
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ПАЙ КЪАЧУНА
Рехи хьанвай зи тай-туьшер Хъипи хьанвай таран пешер.
Низ лугьун дерт, эхиз тежер,
Куз жезамач цIай къачуна.
Хиялариз дерин-дерин,
ТIар жезва рикI герен-герен,
Юзаз кIанда серин-серин,
Шагьвардивай къай къачуна.
Кьуьзуь лекьер рагал жедач,
Кьегьалдин рак агал жедач,
Уьмуьрдихъ цIил акал жедач,
Масадавай пай къачуна.
14.01.2001
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ЗИ ФИКИРАР ХАРУ ХЬАНВА
Зулуз пешер гадарзавай тарци хьиз,
ХтIуннава мадни пекер хиялри.
РикIевайди акъудиз кIанз кьилиз икI,
Шерехвализ къал къачунва “аялри”.
Зи фикирар хару хьанва вижеваз,
РикIин гафар мецел къвезва, килига.
Зи хиялра чуьнуьх хьанвай мурадар,
Агата зав, зи гьиссерал илига.
Вуч хъсан я, къе часпарар тийижир,
Захъ хиялрин ахъа, михьи цав ава.
И бахтавар, и гуьлуьшан маканда
Алахь тийир шумуд жуьред тав ава.
За юргъунвал къачузва икI хиялра,
Руьгь ацIана алахьзава, силе жез.
Вуч хъсан я, зи чинебан дуьньядив
Агатзавач табни алцур киле жез.
04.10.2001
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САБУР ТIАЛАБНА
Мехъер тир, бахтлу тир свасни чам хъуьрез,
Шадвилин макьамар чкIизвай хуьруьз.
Савкьватар бахш ийиз хизандиз цIийи,
Авазвай какахьна тахайди, хайид.
Межлисдал хуш гафар чкIизвай марф хьиз,
Кьве бахтлу жегьилдиз темен-тавализ.
Илигна сагълугърал алахьзавай эл,
Гафарин майдан тир, им гафарин мел.
Вирида жегьилриз икI алхишзавай,
Гьармада са хъсан гаф нехишзавай.
Гъетер хьиз нур гана хъуьрезвай бахтар,
Мураддив агакьдай чIаварни вахтар.
Тавундай гум кими тахьурай лугьуз,
Вилериз дарвилер такурай лугьуз,
Сада пул тIалабна - куьтягь тежедай,
Сада верцIи уьмуьр - виртIед межеда.
Куьрелди лагьана за жуван мурад,
Уьмуьрдихъ гьамиша хьурай лугьуз дад,
Алакьрай лугьуз гаф кьилиз акъудиз,
За сабур тIалабна и кьве жегьилдиз.
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Дустари лагьай гур сагълугърин патав
Зи гафар ухшар тир тарциз - алахьай.
Хилекай кватнавай бегьер тир а кьвед,
Аквадайд авачир чилел авахьайд.
Гьеле иервилин тахтуна авай,
Гьеле жегьилвилин вахтуна авай.
Хъуьрезвай хвешила жаванар милиз,
Мехъерик маса затI аквадан вилиз?
...Мехъер куьтягь хьанвай, межлис чкIанвай,
За алхиш ийизвай гьа са саягъда:
“Веледар, куьн дарда, кIеве гьатайла,
Сабурди кутурай уьмуьр салагьда”.
10.02.2002
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КIАРНАВАЙ НУГЪАТ ХЬИЗ
Зи рикIин дегьнейрай гафар акъатда,
Зав хъсан дустар хьиз гафар агатда.
Са иер, са хъуьтуьл гаф жагъайла заз,
Жувалай рази яз, сивел хъвер алаз,
Хвешида, цаварни заз гайиди хьиз,
Са лугьуз тежедай кар хьайиди хьиз.
Рамда зун гафунин иервили икI,
Гатфарин цуьквер хьиз ахъа жеда рикI.
Къекъвена манадихъ гафарганда фад,
Алахъда къачуз кIанз адан верцIи дад.
ГатIунай береда “жузун-качузун”,
Зи гурлу гьиссерик акатда юзун.
Гафарин цIиргъиниз фикир гуда за,
Абурун манаяр рикIел хуьда за.
Векъидиз, хцидиз, лезги лагьана,
Гъуцари чав зурба са чIал вугана.
Абуру шиирдал туькIуьрнавай чIал,
Бес вучиз хьанва къе икьван гуьтIуь, сал?
Нугъатдай ахквазмач чаз гафар вири,
Чи нугъат - чи гапур хьанва хьи, къуьруь.
Гьар халкьдин кьисметдиз ухшар ялда чIал,
Садан бахт кIвачева, садан кьилел къал.
КIарнавай нугъат хьиз сал ятIа уьмуьр,
Тахсирар чал ала, масад къалумир.
01.04.2002
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ИЕРВАЛ
Иервални са бахт я,
Гьар са касдал гьалтдачир.
Иер кIалуб, иер чин
Авани сад, кIандачир?
Иервили вилериз
Регьятарда, шадарда.
Къвалал иерд алайда
Гъам, хажалат квадарда.
Иер чинив сад къведай
КьелечI танни хъсан я.
Гьар са касдиз иерди
Виридалай масан я.
Анжах иер тахьайтIа,
Са инсандин хесетар,
Акьада ва гафарин
Фад-фад къванер, кесекар.
07.01.2011
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ЯРГЪАРА
Яргъара Ватандихъ ялда хьи, рикIи,
Ана жуванбурухъ чун цIигел жеда.
Вилеркай карагда дустар, танишар,
ВерцIи хиялрикай гурлу сел жеда.
Кваз такьаз хьайи кьван инжиклувилер,
Анжах хъсан крар рикIел хкведа.
Са чIавуз хатурдихъ хкIурай гафар,
Мани хьиз яргъарай чаз мугьман къведа.
Чан жуван хайибур, яргъаравайбур!
Дидедин чIалалди рахазвай ксар!
Куьн вири къе рикIе акьунва хьи, зи,
Им рикIин гафар я, ийизвач кьасар.
Яргъара масакIа дегиш жеда чун,
Гзаф хъуьтуьл жеда чун акваз-акваз.
Къефесда авайд хьиз чIалал къведа рикI,
Илифда хиялриз яргъалбурни кваз.
Яргъарай масакIа аквада Ватан,
Вун цIигел жедачни адан гьар пIипIин.
Хайи гафари, дуст, цIурурда ви мурк,
Руьгь чIалал къведачни хьайила рикIин?
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Яргъариз акъатун герек я гагь-гагь,
Хайи чилин къадир чир хьун паталди.
Гъурбатдин вилерай килиг Ватандиз,
Садрани къураба тахьун паталди.
Тек пуд къуз гъурбатдин дад хъсанд жеда,
Ана уьмуьр гьалун чаз асант жеда.
Ахпа къарих жеда хайибурухъ чун,
РикI алай дустарихъ, кIанибурухъ чун.
Ахпа хъуьтуьл жеда фикирар кьиле,
Ахпа залан жеда хиялрин киле.
Ялда чун вичихъди ватанди жуван,
Хуьн герек хайи чил инсанди жуван.
Элкъвена фад хъша яргъарай, дустар,
Ватан куьн авачиз тахьурай, дустар!
15.12.2003
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ИРИД НОТ
Ирид нот я гьар гьавадихъ авайди,
Гьава аван ирид нотда гьакь тийир?
За уьмуьрдин агъзур макьам туькIуьрдай,
Ирид нотди ачухнайтIа рикIин сир.
Агъзур йис я аялар хьиз дуьньядиз
Къвез манияр - ирид нотдал илигай.
Зун хьтинбур бахтлу тушни илгьам гвай,
Манид виляй и дуьньядиз килигай?
Амма гьакьдач ирид нотда гьайиф хьи,
Са инсандин эрзиманар, мурадар.
Са халкь тесниф ийиз кIан тир шаирдиз
Ирид нотдин кIалубар хупI дар я, дар.…
12.12.2011
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И ЖУЬРЕДА СЕЙЛИБУР Я
Ëåçãèäèëàé ÷àí-ðèêI èéèç àëàêüäà÷,
Àëàõúäà÷ àì õúóüòóüë ãàôàð ìåöåë ãúèç.
Øèðèíäàêàç, âåðöIèäàêàç ðàõàíà,
Êàð àêâàäà÷ àäà ñàäðà ìåç-ãúâåëèç.
ÐèêIåâàéäè ìåöåë ãúàíà ãüàñÿòäà,
Ãàôàðèâäè ãàïóðäè õüèç ÿãúàäà.
Àíæàõ ñàäàí ðàê êúàçàäè ãàòàéëà,
Àãàòíà ôàä, àì àäàí öIàë ðãàäà.
Ãàôàðèç âàú, àêüóëäèç êüèë àãúóçäàé,
Óõøàð ÿ àì êàð àëàêüäàé óñòIàðäèç.
È æóüðåäà ñåéëè õüàíâà ëåçãèÿð,
È æóüðåäà ñåéëèáóð ÿ äóñòàðèç.
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ЦУЬКВЕР ХЬИЗ
Авайвал нугъатда гьатдани чIалар,
Жагъуриз жедани гафарин гьалар?
Гагь-гагь атIуда хьи, зи рикIин гьалар,
Акурла къе чи чIал гьатнавай саягъ.
Гьар лезги гафунин мана я дерин,
Ван хьайла, ви рикIиз жедачни серин?
Дегьнейра къатканвай булахрин церин
Дад гала, тIям гала чи хайи чIалахъ.
Са чIала са халкьдин мурадар, камар,
Гьар са гаф чешне хьиз - туькIуьрдай гамар,
Алудда чи чIала рикIелай гъамар,
Винелай цуьквер хьиз алах жез, алах.
02.08.2011
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ЧИДАЧИР
Заз квадарун вуч дерт ятIа чидачир,
Квадарун туш чаравилер, я хъилер.
Зи вилерин сад шедай, сад хъуьредай,
Кьведни санал ацIудачир зи вилер.
Зи уьмуьрдин са пад шадвал, бахтлувал,
Муькуь пата са тIимил кьван гъам авай.
Заз акI жедай, им иливар тежедай,
Зурба тIал я, дегьне авай, кIам авай.
Дарвилери гайила заз басрухар,
КуьцIуьдай зун кьисметдикай датIана.
Четинвални нехиш я кьван уьмуьрдин,
Кузава зун гила и кар кьатIана.
Квахьайбурун гьайиф чIугваз ава зун,
Фейи уьмуьр тупIалайдай вахт я, вахт.
Къадир чидай ксар патал, чIалахъ хьухь,
И дуьньядин хажалатни бахт я, бахт.
28.09.2001
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ВАТАНДИН ЧИЛ
И дуьньяда чилер пара,
А чилерал эллер пара,
Рекьер пара, гелер пара,
Сад кьилинд я - Ватандин чил.
Вакай зи вил атIудач гьич,
Вун авачир уьмуьр я мичI.
Бес вучиз садбур жезва куьч,
Гъурбатдиз, зи Ватандин чил?
Яргъара бахт авайди туш,
А бахт садаз жагъайди туш,
Гъурбатдихъ дад галайди туш,
Ватандай кьаз патандан чил.
Тек вав гвайд я зи руьгьдин ван,
Руьгь авачтIа, куьз я зи тан?
Вишра вазди лагьайтIа “чан”,
Галатдач зун, Ватандин чил.
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ТIАЛ
Са тIалди зун кукIварзава,
Са тIалди зун кIар-кIарзава.
Юзурзава, галтадзава,
Пехъи хьана пад-падзава.
Уьшуьнзава гагь тини хьиз,
Къугъурзава гагь гими хьиз.
Квадарна кьил, дили хьана,
АлкIизва зал зили хьана.
Гъуьлягъ тарал аруш жервал,
Аруш жезва зи тандал тIал.
Алчуд хьана чуькьуьзва зун,
ТIазва зи рикI, кьазва зи ял.
ТIал атайла, звал атайла,
Заз и къариб гьал атайла,
Дерт къати жез кьатIзава зун,
Дуьньядикай катзава зун.
Къе гарарин хурук ялгъуз
Зулун пеш хьиз ама зун.
Къе харари рекьер атIуз,
Сефил кьуьд хьиз ава зун.
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Залум тIалди кьуна зи туьд,
Вучиз масдахъ эцягъзавач?
Яргъид хьана уьмуьрдин кьуьд,
СакIани мурк элягъзавач.
Им вуч тIал я?
Тай авачир,
ЦIай авачир,
Къай авачир.
Зи тIалдин тIвар Пара яман.
Зи тIалдин пар Пара залан.
Жуванбуру жуван кIвале
Чи крарихъ кутазва кIар.
Зи халкьдилай, тарихдилай
Шумуд гъили чIугвазва цIар.
И кар акваз зи рикIин кьил
ГьикI тахьуй тIар, гьикI тахьуй кIар?
Я ламариз
Палан хьана,
Ажуз хьана,
Ужуз хьана,
КьатIна жуван
Намус, виждан,
Тийиз са ван,
Маса гана
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Ватан, иман
Чна гардан
КIирна кIанда.
Я ламатIвал
Кьабул тийиз,
Халис, кьегьал
Лезгиди хьиз
Къе часпарар
КIарна кIанда!
ИкI хьайитIа,
Амукьда тIвар.
Алатда чи
РикIин тIалар,
Вири тIалар!
21.12.1994
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ЗАЛАЙ ЦИФЕР АЛАТЗАВА
Са нагъв ала зи гьар вилел,
ТIагъ авунва рикIин кьилел.
Вил мичIайтIа, авахьда ам,
ЧIалал къведа зи дерт, зи гъам.
Залан хьанва хупI зи кIакIар,
Кватнавайд хьиз цIурай ракьар.
Кьве нагъв хьанва кьве чIехи къван,
И зурба пар ял жеда кьван?
КIакIаривди кьуна накъвар,
Яргъалариз яру юргъар,
Ялзава за абур къенез,
Ялзава за сабур къенез.
Ахъайзава за вилер генг,
Кьан паталди накъвадин кIвенкI,
Алцурзава къвезавай шел,
Алудиз кIанз вилерин сел.
И женг гзаф яргъи жезва,
Эхир хьи, гъам яргъа жезва,
Залан вилер галатзава,
Залай цифер алатзава.
17.04.1997
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ШИИР ВУЧ Я?
Шиир вуч я?
РикIин тIал.
Лугьуз тежер
Зарул гьал.
Хиялар я къачузвай икI
Гъамди звал.
Гьар чарчардал къведайди туш
Фири каф.
Гьар дереда экIяй жедач
Цуьквед чIаф.
Зи шиирриз кутугайд туш
Гьар са гаф.
За къе гафар стфунзава
Кьуна саф.
Зи шиирар тIурфанар я Гьиссерин.
Юза хьайи зи фикиррин
Сал - дерин.
Зи шиирар - гатфар чIаван
Хару кIам.
РикI шадардай, секинардай
Къацу там.
Зи Шагь хьтин кьакьан мурад Тежер рам.
ХьанватIа сад шиирдикай
Къачур кам?
06.08.1999
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×IÀËÀÍ ÊßÁÅ
Ìåêêåäèç ôèç òàõüàíà,
Ôèêèðëó ÿ ñà ìèðåñ.
Âèðè ôåíà, êåôñóç ÿç,
Êüèñìåò õüàíâà àäàç ìåñ.
Ãüàëàð ÷Ióðìèð, õâàíàõâà,
ÒóüêIóüäàéä ÿ âè êðàð.
Êüåçèëàððàé Àëëàãüäè
Ãüàð áåíäåäèí ãóíàãüä ïàð.
Ìåêêåäèç ôèí, ÿ ñòõà,
Íèÿòàð ÿ, ãüóíàð òóø.
×Iàëàõú õüóõü çè ãàôàðèí,
Èì Àëëàãüäèí ãóíàð òóø.
ÀëàêüäàòIà, õúñàíâàë
Àÿ æóâàí âàòàíäà.
ÒIèìèë àâàí ÷èìè ïåê
Àëà÷èðáóð êúå òàíäàë?
Õúñàíâàëíè çàõàâàë
Àáóð ÿëäà èòèìäèí.
Ãúèë êüóðòIà íà íàãàãüäàé,
Õâåøè æå÷íè åòèìäèç?
Äèäåäèêàé õàáàð ÿõú,
Âàõ ñóðàêüà, æåäàòIà.
Êúàéãúó ÷Ióãó ñòõàäèí,
Âóí ñóâàáäèõú êúâåäàòIà.
ÀëàêüäàòIà, ñàäðà äóñò,
Øà âóí ×Iàëàí Êÿáåäàë.
×Iàë õóüíèëàé ãåðåêëó
Âó÷ àâà, ëàãü, äóüíüÿäàë?
2011
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ЭРЗИМАН
Са кардикай фикирда за датIана,
Туьтуькъушди чIал ахъайда къефесда.
Ялгъузвили, ажузвили чуькьвейла,
Ван акьалтда хьайитIани къефес дар.
А дарвиляй акъатайла жеда кис,
Мад дуьньядиз ашкъидивди килигдач.
Адан вилик на къизилдин тварар вегь,
ВучайтIани мад манидал илигдач.
Азадвал я гьар са къушран эрзиман,
ЧIал ахъайда и ашкъидин гьевесдай.
Эгь, гьавиляй туьтуькъушдин манияр,
Куьтягь жеда, акъатайла къефесдай.
06.03.2002
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ЗАЗ АКI ЖЕЗВА
Заз акI жезва, са мус ятIа,
Виш йис яни,
Кьве виш яни, виликдай
И дуьньядиз атанай зун.
И гарари, и харари
Гатанай зун.
Заз акI жезва,
Чилни, цавни,
А чIавузни
Гьа ихьтин тир.
Рагъ буба хьиз
Чаз кIани тир.
А чIавузни ашкъи лугьур,
РикI куькIуьрдай са цIай авай.
А чIавузни ялгъузвилин
Са фул авай, са къай авай.
А чIавузни дагълар яргъал,
Сурар икьван мукьвал алай.
А чIавузни садаз девлет,
Са масадаз акьул авай.
Таниш я заз и къузаяр, и гуьнеяр.
Таниш я заз и тепеяр, и кIелеяр.
А чIавузни варзни гъетер,
РекIв гуз авай цавун гене.
А чIавузни Яргун хуьре
Акунай заз «Цуьквед гуьне».
И латалай пархъулдаваз
Са мус ятIа за яд хъванай.
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Са мус ятIа и талада
Зал цуькверин марфар къванай.
А чIавузни са низ ятIа
КIан хьанай зун.
Адаз рикIин сир тагана,
Къван хьанай зун.
А чIавузни кIанибуруз
КIанивилин дад пара тир.
А чIавузни чарабуруз
Чаравилин дад чара тир.
Зи азабар, зи къайгъуяр,
верцIивилер.
Зи гьиссерин къуьруьвилер,
хцивилер.
Фагьумнай за
Са мус ятIа уьмуьрдикай,
Алахъначир вара-зара ийиз йикъар.
Хайи халкьдиз, хайи чилиз
Икрам ийиз кхьенай цIар.
Ингье мадни фикирдин пар
Ялиз тежез акIанва зун.
Элкъвена икI мад гъилерда
И дуьньядиз хтанва зун.
Тек вун рикIел атай чIавуз,
ГъарикI хьана, зериф гьиссер
Кайи рикIе гьатай чIавуз,
Вун рагъ тирди, вун экв тирди,
Вун авачиз зун тек тирди кьатIай чIавуз
Лугьуз жедач:
Са мус ятIа и дуьньядиз атанай зун...
04.03.1994
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ШИИР КIАНЗ
Залай викIегьд жагъидач квез,
Кар-кеспидал гьалтайла.
Зун куьмекдиз агакьда фад,
Сада ракIар гатайла.
Аваз жеда зун кьуна пер,
Чи лежберрин арада.
Пар ялунин сирер завай
Чириз хьурай гьарада.
Къерех тежез крарикай
Хийирдинни шийирдин,
Булахар хьиз ргада рикI,
ЦIарара зи шиирдин.
Къал акъудиз алакь тийиз,
Ажуз я зун бягьсера.
Ажуз я зун - кхьенвай кас
Шумудни са эсерар.
Акатайда муьтIуьгъарда
Зун рикI тIардай къалара.
Синихарни акатда зак,
Акъат тежез яларай.
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ХупI такIан я чилинвийрин
Мидявилер рикIиз зи.
Миян хьайтIа цуьк акъудда,
Чили хъуьтIуьн цикIизни.
Кьабул жедач завай дустар,
Ягьанатар, ахмурар.
Хуш жени гьич гатун юкъуз
Цавай къвадай ягъмурар?
Рахамир заз крарикай
КукIун галай, къал алай.
Тек шиир кIанз агата зав,
Зал илгьамдин зар ала.
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ЧИ ГЕЛЕР
Гам ришазвай иер баха,
Ви гамунин навар пара.
Ваз храдай чешне гзаф,
Заз лугьудай гафар пара.
На алахъна гъаларикай
«Фур» хразва, «Саф» хразва.
За алахъна хафарикай1
Шумудни са гаф хразва.
Ви сумагдин ярашух я,
Бубуярни мулдин цуьквер.
Зи гафарин халичада
ТIимил хьанва лацу эквер.
Ви гамунай хъуьреда заз
Хайи чилин вири навар.
Зи гамунай аквада ваз
Хайи халкьдин четин чIавар.
Ви гиширри безек гуда,
Шумудни са халичайриз.
Зи шиирар садра къведа
И дуьньядиз инсанар хьиз.
Зи шиирар масан я заз,
Ваз кIани я жуван гамар.
Ваз гам атIун суварар я,
Заз гьар шиир рикIин тIалар...
1

Хаф - элиф
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ШИРИН МЕЗ
Àãü, øèðèí ìåç, ãóð÷åã êúàìàò, êèëèã çàç.
Å.Ýìèí
Àãü, øèðèí ìåç, âóí àâàéäè áàõòëó ÿ,
Àõúàéäà õüè, ãüàð ñà êIåâè ðàêIàð íà.
ß òóüêüóüë ìåç, âóí àâàéäàí êâàõüäà êüèë,
Ðàêúóðäà õüè, ìàðô õüèç âèëèí íàêúâàð íà.
Ãúâå÷Iè ìåöè ÷Iåõè êúàëàð àêúóääà,
Àêúâàç æåíè õóðóê ñåëäèí êàôàðèí?
Ìåç òóüêüóüëäà âè÷èâ ãúàìàð àãóääà,
Ìåç õúóüòóüëäàí áåéãüóøäà âóí ãàôàðè.
Øèðèí ãàôàð âàí êúâåç êIàíäà ÿïàðèç,
Òóüêüóüë ãàôàð è äóüíüÿäà êóüç ÿ, êóüç?
ÃüèêI àêâàäà âàç ãüèññåðèí äåãüíåÿð?
Ãüàð èíñàíäèí ðèêIèí ãóüçãóü - àäàí ìåç.
Àãü, òóüêüóüë ìåç, âó÷èç èêI òàêIàíäà âóí?
×àí øèðèí ìåç, áèíåäèëàé êIàíäà âóí.
09.10.2004
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ПИЧХАЛ
Заз Пичхалда1 са мегъуьн тар акуна,
ЦIайлапанди алугарна чIухнавай.
Агъзур йисан и кьакьанди, зурбади
Са геренда тахьайди хьиз юхнавай.
Гегьенш тIула гзаф авай тарар мад,
Абурукай садазни затI хьанвачир.
Мегъуьн тарцин патавай акъатнавай
Хутун тарцин са хел кьванни ханвачир.
Са пиралви кьуьзека заз лагьана:
«Чи Пичхалдин рикI алайди гьа тар тир.
ЦIайлапанди хкягъна гьам алугун,
Эхиз тежер аламатдин са кар тир».
За дувулриз килигна вил илисна,
Ана са берт аматIа цIир хъгудай?
Кьуьзека агь аладарна: “Чан хтул,
Къацу женни цIайлапанди алугайд?”
Чи тарихар вилив хвейи пагьливан,
ЯрхарнатIа яраб Аллагь, гьи вили?
Алупандин гьихьтин сирер хвенватIа,
Пирал хуьрун Пичхал лугьур и чили?

1

Пичхал – КцIар райондин Пирал хуьре къадим яшайишдин чка
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Сурар ава ина чи дегь чIаварин,
Алупандин гафар хвенвай къванерал.
Зи рикIелла, са береда аялар
ГьикI къугъвадай и къванерив ценера.
Садбур хана а къванерин, руг хьана,
Садбур инай чуьнуьхна са ни ятIа.
ЧIехи хуьре фагьумдай кас жагъанач,
ТIвек хьайила амукьдачирд гъуьр гатIа.
Пиралвийри пIир лагьана Пичхалдиз,
ПIир гафуна акьван сирер ава хьи!
Са кьуьзуь тар акуна заз патавди,
Авазвай ам вилелай шел авахьиз.
Вуч акунач и кьуьзуьдаз дуьньядал?
Бахтлу тир ам патав инсан татанмаз.
Мегъуьн тарар тек са йикъан ризкьидихъ
Маса гузва къе садбуру патандаз.
Яргъаризди чкIанвай а чIавара
Чи бахтавар чилерин хуш суракьар.
Хазарарни, арабарни, фарсарни
Катайди я инай туна яракьар.
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Са береда и гуьлуьшан гуьнеда
Лугьуз тежер са бахтавар хуьр авай.
Гьи душманди вегьенайтIа адал агь,
Гьи ягъийри ам чилив сад авунай?
Са шегьердин амукьаяр ама къе
ЛукIарани, Бекьедани, Пичхалда.
Инра са чIиб чил эгъуьнин кумазни
На кьенчIебрин цIугъарихъ яб акала.
Чи тарихар чуьнуьхар жеч садрани,
Гъилер-кIвачер кутIунайтIан тангарив.
Са береда и чилерал лезгийри
Яд тухвайд я булахрилай гунгарив.
ХупI хъсан я, къе пIирериз элкъвенва
Са чIавуз чи хуьрер хьайи чкаяр.
Мураддин цIил кутIундайла рикIел хуьх,
И пIирерин ихтилатар чакай я.
11.06. 2010
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ШУРВАН ПЕПЕ
Шурван пепе, шурван пепе,
АцIура чи ичIи гьебе,
ЦIийи хъия цIуру гебе,
Къуьл ракъура чаз са рипе.
Шурван пепе, шурван пепе,
Тамун пепе, суван пепе,
Фейи йикъар элкъуьр жедай
Вахъ алакьун аван, пепе?
Шурван пепе, шурван пепе,
Гаф лугьун ваз жуван, пепе.
Фу це на заз яван, пепе,
Хъия на зун жаван, пепе.
Шурван пепе, шурван пепе,
Къарагънава гарун лепе.
Жагъизвач заз жуван тепе,
Ийидан йикь-шуван, пепе?
04.02.2004
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ЗИ РУШАЗ
Чан зи Севда, чан зи руш,
РикIел хуьх и гафар зи.
Зи весидал хъуьремир,
Чан уьмуьрдин гатфар зи.
Ийин за ваз ихтилат,
Гила галай-галайвал.
Регьят хьанач уьмуьр зи,
Акунач заз къулайвал.
КIвалахна за чIижре хьиз,
Ял ягъидай вахт хьанач.
Садбуруз хьиз заз дигай
Я бахт, яни тахт хьанач.
Анжах жуван гьалал фахъ
Акадарнач гьарамд за,
Патанбуруз гьамиша
Къалурна жув хурам за.
Жуван диде-бубадиз
Икрамна за чан-рикIиз.
Зи вахар, стхаяр хуьх,
Лугьуз дадна Аллагьдиз.
Куь хайи бубадиз за
Аявална жедайвал.
Жуван кьве веледдизни
Дидевална жедайвал.
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Ништа, белки зун акьван,
Хъсан диде хьанач квез.
Садбуру хьиз девлетар,
Пулар, малар ганач квез.
Квел рикI алаз за маса
Ашкъи рикIив агуднач.
Заз уьмуьрда идалай
Суваб кIвалах акунач.
Куь арада тафават,
Тваз алахънач, чан зи руш.
Веледрикай садрани
Хайид, тахайд жедайд туш.
Йикъар, йисар фена зи
Четинвиле, дарвиле.
Гьич жувакай фикирнач,
КIулал алаз пар, киле.
За къурбандна чан жуван,
Лезги лугьур халкь патал.
Заз алхишрин эвездай,
Кьисмет хьана шумуд тIал.
Писвал авун вуч ятIа
Заз садрани чир хьанач,
Заз темягьдин сас хьанач,
За гьич нагьахъ кар кьунач.
Ингье, жув арха хьайи,
Шумуда - за къуьн гайи,
Элкъуьрна хьи, далу захъ,
Квадариз икI дуьзни гьахъ.
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Зи крар, алакьунар
Аян хьайла эллериз,
Садбуру пехилвална
Алахъна зи гелериз.
ЯтIани зи мурадар
Аян хьана кьегьалриз.
Зун амаз кьван кичIела
Ван акъуддач кагьалри.
Анжах са къуз дуьньядал
Зун тахьайла, душманар
АлахъайтIа тапаррив
Ийиз дустар пашманар,
Зи гафарихъ, чIаларихъ
Кутаз хьайтIа рехнеяр,
Ачухара, чан руш, на,
Зи кхьинрин дегьнеяр.
РикIел хкваш зи крар,
РикIел хкваш зи цIарар.
Рекьер-руьштер - зун фейи,
Къени тумар - за цайи.
Вине кьуна тIаратI хьиз
Лезгивилин михьи тIвар,
Кьегьалвилив ялайди,
За датIана уьмуьрд пар.
Чан зи Севда, чан зи руш,
РикIел хуьх и гафар зи.
Зи весидал хъуьремир,
Чан уьмуьрдин гатфар зи.
27.12.2011
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ВУЖ ТИРТIА?
Бахтавар чIавар зи, аялвал шандакь,
Гьинва куьн, зи фейи уьмуьрдин къадакь.
Къайгъуяр тийижир, дердер тийижир,
Зун куьлуь, зун хару са чепелукь тир.
Далудал хьайила даим залан пар,
СакIани алудиз тахьайла йикъар,
КIвалахиз лежбер хьиз галатун течир,
Зун жуван зегьметдал рикI алай цегв тир.
Чуьллерихъ ялдайла гатфари рикIер,
Суракьдай вилери мукара нуькIер,
Абур хьиз манийрал рикI алаз, кьару,
Зунни тир дуьньядин бахтавар кару.
Гагь гъвергъвер жедай зун, гагьни гъулан цуьк,
Гагь-гагь бубуйривди ацIудай зи ник,
Дуьгуьриз зи суйдал кьвалан акунар...
Гилигдай зал вацIун гьарай авунар...
Хкатай раг тир зун дагъдин хурукай,
Гагьни са пеш хьана катдай гарукай.
Гуьнедал ялгъуздиз акъатнавай тар,
Шегьредихъ ялзавай къацу жигъир, дар...
Гзаф я дуьньяда къе ухшарбур заз,
Ава зун хабар кьаз, ава зун жузаз:
Зун даим гьиссери къачуз икI гъалаб,
Виликан уьмуьрда вуж тиртIа яраб?
30.05.2000
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ЛЕКЬ ДАГЪЛАРА РЕКЬИДА
Чун уьмуьрди мад кутуна кIевера,
Мадни рекьин юкьвал туна вуна зун.
Зун - нагагьдиз ажуз хьанвай начагъди
Ялгъуз туна, кьил вине кьаз фена вун.
Гаф лагьайла гьай гудайди амачиз,
Зун сефилдиз, кагьул хьана амукьна.
Галатнаваз, гьиссерихъ таб авачиз,
Зи вацIарин рагъул бере алукьна.
Миргиз вичин крчар залан жедайд туш,
Лув хуналди лекь элкъвена нуькI женни?
Гьи кIачIичIлух хьайиди я рикIиз хуш,
Яд гуналди къалгъандикай цуьк женни?
ТIебиатдихъ гатфарни гад авайд я,
Гуьгъуьналлаз зул алукьда, кьуьд къведа.
Галудда вун са жуьредин гьавади,
ВерцIид туна эхир вуна кIуьд неда.
Заз къаяр ваъ, къайивилер акурла,
Фул акатна гъилер, кIвачер рекъида.
Лувар хана зун ажуз яз аквамир,
ВучайтIани лекь дагълара рекьида.
Кьабул жедач зи рикIивай усалвал,
Ийидач за са чIавузни сузаяр.
Гьазур я зун дагъларилай чарх ягъиз,
Рам хъувуна гуьнеярни къузаяр.
05.10.2001
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ГЬИКI ЛУГЬУН?
Мад аруш жемир зал гъамар-агъуяр,
Заз шехьиз кIанзавач ягъиз угьуяр,
И дуьнья амаз кьван жеда Магъуяр,
Фикирри туькIуьрай кIам я и дуьнья.
Вягьтедай тефидай кар пара хьанва,
Далудал ял тежер пар пара хьанва,
Гьавиляй перишан къар пара хьанва,
Дерт я кьиляй-кьилиз, гъам я и дуьнья.
Мад герек хъийизмач акьулни камал,
Пул гватIа, кьада вун вирида кьамал,
Шел-хвал я, фикир я къе кесибдин мал,
ГьикI лугьун бегьем я, там я и дуьнья?
18.08.1999
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ХЪСАНБУР Я КЪАСТАР ЗИ
РикI ацIанва, дустар, зи,
Хъсанбур я къастар зи.
Жагъидач заз дуьньяда
Куьн хьтинбур, квез ухшард.
Гьавиляй за хвешила
Ийида квез алхишар.
Заз кIанда, куьн сад садаз
Арха хьурай, къуьн хьурай.
Заз кIанда хьи, Гъуцари
Балайрикай куьн хуьрай.
Заз кIанда, квез уьмуьрдин
Гьар са йикъа дад гурай.
Заз кIанда, гьар са чIавуз
Куь гуьгьуьлар шад хьурай.
Куьн бахтавар авурай
Веледри хуш крарив.
Агакьдайвал рази яз,
Кьуьзуьвилин гурарив.
Хъсанвилер бахшдайвал
Квез куь мукьва-кьилида,
КIусар кими тахьурай
Куь кьисметдин киледай.
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Чи бубайри лагьайвал:
Хтулар хьуй кIвал ацIай.
Алпанвийрин садрани
Квахь тавурай рикIяй цIай.
Куь кьил агъуз тахьурай,
Хъуьредайвал патанди.
Гьар лезгидин кьилин кар,
Намус хуьн я Ватандин.
Бахтлувални кIубанвал
Хьурай лугьуз куь бине,
Гъуцари халкьнавайд я
КIанивилив чи дине.
РикI ацIанва, дустар, зи,
Хъсанбур я къастар зи...
25.04.1998
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ЗУЛУН ЦУЬКВЕР
Зун дуьньядлай фад фейитIа,
Зи илгьамдин кIвал уьцIейтIа,
ГъарикI къушран куьч хъфейтIа,
Зун рикIелай алуд мийир,
Зун мецелай авуд мийир.
Ам чи элдин зари тир лагь,
Кьиляй-кьилиз са гьарай, агь,
И дуьньядин чIуру салагь
Кьабул тежез цIрана лагь,
Фикир чIугваз кьурана лагь.
Вичин цIу вич алугнавай,
ТIалари рикI руг-ругнавай,
“Лезгинкадал” илигнавай
Са шаирдихъ хьайла цIигел,
Адан цIарар хкваш рикIел.
Лагь, къилихрик квачир кесир,
Хьанвай вичин халкьдин есир,
Лезгивилин суьгьуьрни сир
Гьатна рикIе, сузадавай,
Вич уьмуьрдин къузадавай.
ТIаларикай зи тан мур я,
ТIимил ама, гьалар чIур я,
Амукьдайди зарид сур я,
ЖедатIа сад, рикIел гъидай?
Зулун цуьквер винел гъидай?
19.04.1996
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ПАШМАН БЕРЕ ЗИ
Зи чина гъам акурла,
Зи дердер хам акурла,
Агатдач зав садни гьич,
Акьалтда дуьньядал мичI,
Къведа сефил бере зи.
Эл вичикай катнаваз,
Кьил къуьнерал кватнаваз,
Цуькверин хвеш хкатна,
Циферин кьеж акатна,
Ялгъуз жеда дере зи.
Аладариз луварар,
Дагьдин къушар - таварар,
Хквезмач зи ванцелди,
Ацукьна са къванцелди
Шеда зарул, фере зи.
Гугрум ийиз, гьай галаз,
Харар гъизвай къай галаз,
Алукьзава саврухар,
КукIвариз мад къурухар,
Яд ацалтай кьере зи.
Ван кутуна авахьиз,
Гъамарин сел алахьиз,
УьцIуьз рикIин чIере зи,
Жагъизвач заз кьере зи,
Алуддайд и бере зи.
05.10.2001
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ИЕРА
Иера, чан Иера,
На бадедиз эвера.
Зи кIаниди, гьалалди,
Жуван хайи чIалалди
ВерцIи гафар лагь на заз,
Це са ширин пIагь на заз.
Иера, чан Иера,
Бадеди и гъилера
Ваз цIийи мах ахъайда,
Вун захъ авай багьад я.
Акъудда вун цавариз,
Тамаризни сувариз.
Зи гафарихъ хъсандиз
Яб акала, масанди.
Сад авай, сад авачир,
Булахдиз яд авачир.
Вун булахдин яд хьана,
Вун зи сивин дад хьана.
Дуьньяда ви авач тай,
Чан зи тайлункI, чан зи тай.
Иера, чан Иера,
Зи гафара, шиирра
Я вун марвард кIурукI руш,
Акъваз жеч ви хурук руш.
Илигнавай къелем зи,
Чан куьлуьди, целем зи.
Чан зи курум - рикI алай,
Чан зи мурад - рикIевай.
Мани лугьуз милидиз,
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Чан-рикI ийиз лилидиз,
Вич чIехидай кьазвайди,
Тешер «бицIек» хуьзвайди.
Нинийриз на кьамир гьад,
Я бадедин лацу кард!
Иера, чан Иера,
Жуван саягъ кьуьлера,
Чан зи бала, баладин,
РикI алайди бубадин.
Фурут галай фарфалаг,
“Квар-кварзавай” кварквалаг,
ВерцIидакай хъверзавайд,
Хару жезвайд къвердавай.
Иера, чан Иера,
Эквер къугъваз вилера,
Хьухь гьамиша шад, хтул.
ЧIехи хьухь вун фад, хтул,
Жуван хци ванцелди,
Жуван верцIи мецелди
Эвера заз, эвера.
Бадеди ваз гьай гурай,
Чинеба са пай гурай.
Иера, чан Иера,
Къе зун ийир-тийир я,
Вун бадедив агата,
Валай хъсанд аватIа?
Гайи Гъуцард мад гурай,
Вун хьтин кьуд-вад хьурай.
Иера, чан Иера,
На бадедиз эвера.
2003
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ЛЕЖБЕР
Ахварани жагъидач заз секинвал,
Зи мефтIеда шумудни са цIар ава.
Югъ хьайила меле авай фикиррин,
КIула йифиз ял тежедай пар ава.
Зи хайибур хъуьрезва и крарал,
Ван алазди зун ахварай рахайла.
Зун хиялрин яцIа гьатда йифизни,
Юкъуз рикIиз нагагь кьарай тахьайла.
Гьикьван чIав я, мефтIедани звал аваз,
ГьикI секин жен, гьи саягъда ял ягъан?
Аман тагуз рикIин кIеле рамзавай,
Зи гьар ахвар са пагьливан, са Тагъан1.
Гагь ничхирри басрух гуда йифиз заз,
Зун пад-падиз гьазур хьанва пеленгар.
Гагь аял хьиз аватда зун уьлендиз,
Ахвар квахьна, зи рикIин кьил жеда тIар.
Гагь кьифери ийида заз басрухар,
Гагь тандилай аруш жеда гъуьлягъар.
Гагьни ракьар аквада заз кьуд пата,
Гагь кIвачера чидар жеда алагъар.

1

Тагъан - дегь чIавара Яргунай акъатай пагьливан
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Ахваррикай шулу хьанва зун, шулу,
Вилер мичIнан, ийизва икI рекьивай.
Ничхиррикай, тIаларикай кичIе туш,
Ксуникай кичIезва заз рикIивай.
Чир хъжезмач ксай чIавни аюх чIав,
Галатнаваз хквезва зун ахварай.
АцIузвач хьи, зи фикиррин гьебеяр,
Кьуланфериз кинойрайни махарай.
Зи югъни йиф какахьнава и саягъ,
Авазва зун къелем кьуна цIар кхьиз,
Ялзавай пар тIимилди хьиз за юкъуз,
Ахварани кIвалахзава гьар йифиз.
05.01.1998
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КIАНИ ПIИПI
Диде-буба рикIе гьатна нагагьдай,
Къариб хьана, ишена зун аял хьиз.
Зун КцIариз рекье гьатна Бакудай,
И дуьньядин крарикай хиялриз.
Къубад пелей акъатайла, чина зи,
Хайи чилин михьи шагьвар акьуна.
Гьейран хьана зун тамарин дамахдал,
Секин хьана, Шагьдин гирве акуна.
Дурнаяр хьиз цIиргъинавай кIвалери,
Зи фикирар элцифарна, шадарна.
Агатна зав мукьва-кьилид, дуст-таниш,
За чандавай вири дердер квадарна.
Диде чилин гьуьм галукьна мукьувай,
Зи хуравай вири тIалар хьана липI.
ГьикI жедайтIа и шаирдин рикIин гьал,
АвачиртIа Ватан лугьур кIани пIипI?
20.12.1997
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ГЬИХЬТИН
ЛЕЗГИЯР Я ЧУН
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АКВАДА
Вердиш я чун гьа жуванбур негь ийиз,
Вердиш я чун дуьдгъвердикай цIвегь ийиз,
Вердиш я чун кьантIадикай цIегь ийиз,
Жуван деве чаз пепе хьиз аквада.
Гьазур я чун тIимил лугьуз парадаз,
Гьазур я чун лакIаб ягъаз гьарадаз,
Гьазур я чун кьил агъузиз чарадаз,
Жуван чувал чаз рипе хьиз аквада.
Им вуч кар я, кару кьунва нуькI лугьуз,
Им вуч кар я, рекьекьилдиз цуьк лугьуз,
Къе чи чилер кIар-кIарзава чIук лугьуз,
Жуван накьвар чаз чепе хьиз аквада.
ИкI жедани виртIедик кьел кутуна?
ИкI жедани кIанидахъ хъел кутуна?
ИкI жедани кIвачерик эл кутуна?
Жуван гьуьлни чаз лепе хьиз аквада.
Зи къариб рикI татаб хьана, юзана,
Адахъ дердер амукьнатIа шазалай?
ХупI лагьанай са кьуьзека Кузуна:
“Жуван дагълар чаз тепе хьиз аквада”.
05.03.1996
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ТАХСИР
Им вуч кар я, михьи рикIе
Лугьуз тежер звал жеда хьи.
Женг чIугуртIа халкьдин рекье,
Ви кьисметда тIал жеда хьи.
Им вуч кар я, тIвар хвейидан
Умуд яван фал жеда хьи.
Къал акъудиз кис хьайидан
ЦIегьрекайни кал жеда хьи.
Им вуч кар я, зи аш хапIа,
Зи багъ чкIай сал жеда хьи.
За хъсанвал авур сада,
Заз писвализ къал жеда хьи.
ЦайитIани къизилдин тар,
АвуртIани виш хъсан кар,
Ала лугьуз лезгидин тIвар,
Мадни тахсир чал жеда хьи.
08.04.1995
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ЖЕРИ КРАР
Жери крар хьана вири,
Мад хъжедай вуч ама кьван?
Селдин хурук акатна чун,
Мад кьежедай вуч ама кьван?
Жери крар жериди тир,
Нехир хьана рамагдикай
Чав макьамар ягъиз тазва,
Кфил ийиз чумакьдикай.
Жери крар жериди я,
БалкIан кьамир земекIдикай.
Дагъдин кукIвал лув гайида,
Муг ийидан демекдикай?
Жери крар жериди хьуй,
ВацI кьулухъ элкъуьр жедайд туш.
Тама гъуьлягъ ава лугьуз,
Асландикай къуьр жедайд туш.
03.04.1997
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АКАТНА
Гьар шей багьа, ужуз я дерт,
Намерд гзаф, тIимил я мерд,
Кукра незва зи рикIин жерд,
Кузва зи тан цIай акатна.
Кьегьалдин рак хьанва игис,
Адан къула ийизва гьис,
Какахьнава хъсандни пис,
ШукIвад кIвачихъ тай акатна.
Булах жедач чуьлдин юкьва,
Пехъ жагъурмир дагъдин кукIва,
Кака хамир масдан мука,
Патандакай пай акатна.
Ясдиз фимир мел гадарна,
Чарад кьамир эл гадарна,
СтIал кьуртIа, сел гадарна,
Лугьудачни, вай акатна?
07.02.1997
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ЧIИМЧIИМ
Гаф тавуна кьваз жедан?
Ихьтин эхъен кьаз жедан?
Икьван сурматI гваз жедан?
Вун гьинай я, гьим я, гьим?
Пехил папан хва ЧIимчIим.
Кьил бурандин пар хьтин,
Чин яру тир хьар хьтин,
Хук ава вахъ гъар хьтин,
Неда гьар затI, ийиз чим,
Пехил папан хва ЧIимчIим.
РикI ктIанвай хъалхъам я,
Мез - цаз алай къалгъан я,
Суй авачир жалгъан я,
Ийиз идаз-адаз цIим,
Пехил папан хва ЧIимчIим.
Къеневайди гьуьрс я ви,
Метлеб-мурад кирс я ви,
Тавундин кIир терс я ви,
Акъатич ви къулаз чим,
Пехил папан хва чIимчIим.
КIерец хьиз вун экъитIна,
Авайвал тIвар гилитIна,
Вал и гафар илитIна,
Зарид кхьей цIар я им,
Пехил папан хва ЧIимчIим.
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МУГ ТАВУРАЙ
Кесиб хьунвай инсанар,
Кесиб жезва къилихар.
ХкIурзава сад садахъ,
Ийиз чIехи синихар.
Гьавалат я инсанар,
Пехилвализ сад садал.
Къунши гужлу хьайила,
Ацукь тежез чкадал.
Сад бахтлу яз акурла,
Хвешивалда къецикай.
Гъиле макъам гьатнани,
Ялиз жеда кIвачикай.
Зегьметдив кIвал ийизвай
Миресдикай хъачзава.
Вичивай са кар тежез,
Масдан ламраз гьачзава.
Дустарикай хъел аваз,
Къваз тавуна къалзава.
Пехилвилин залан пар
Туна рикIе, ялзава.
Парабурун мастара
ЧIулав пIаркIвар юзазва.
Пехилбурун рикIера
Мархулаяр авазва.
Пехил хьанва сад садал:
Фагъирбур - яманбурал,
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Кьуьзуьбур - жаванбурал,
Кьезилбур - заланбурал,
Кесибар - каланбурал.
Эх жедан хьайла пехил
Жуванбур - жуванбурал?
Къе инсанрин къилихар
ЦIилер хьанва, цIилихар,
Вучиз икьван туьнт я лагь,
Куьн я серкин силихар?
Гьинай атай тIал тир им,
Жувандакай синихин?
КIвал чIур хьайи пехилвал,
Чна ви дерт гьикI эхин?
Чи бубаяр гьич ихьтин
Ксар тушир, стхаяр.
Кьегьалвилив жагъурдай
Чпиз дустар, архаяр.
Пехил тушир сад садал
Чи рикI михьи дидеяр,
Чи вахар са чIавузни
Тушир ихьтин мидяяр.
Пехилвилин пехъи гар
Ни ракъанва чи патаз?
Къайивили кIвал чIурда,
Амукьда чун кьил гатаз.
Гьалар кесиб ятIани,
Къилих кесиб тахьурай.
Пехилвили садрани
Чи рикIе муг тавурай!
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НИЗ РАМ ХЬАНА?
ЧичIидикай рух хьана,
Леэндикай хвах хьана,
Акурдаз вун мах хьана,
Гафар-чIалар таб дуьнья.
ВацIарикай каф хьана,
Суварикай чIаф хьана,
РикI тIвек-тIвек жез саф хьана,
КIан галачир къаб дуьнья.
Гатфарикай зул хьана,
Чанда гьатайд фул хьана,
Ви иманни пул хьана,
Къекъверагдиз гъаб дуьнья.
Багъларикай сал хьана,
МукIватIдикай гъал хьана,
Ви гьар кIвалах фал хьана,
Я хендедан паб дуьнья.
Лампадикай шам хьана,
КIарасдикай цIам хьана,
Лагь кван вун низ рам хьана,
Гъал галачир раб дуьнья.
20.12.1994
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МЕЦИКАЙ
Таб рахайдаз дуст хьана зун,
Дуьз рахана, хьана душман.
Нагьахъ карди шадарна зун,
Гьахъ кIвалахди ийиз пашман.
За синтIарив, за финтIарив
ЧIалахъарна вири жуван.
Зи кIвал чIурна михьивили,
ИчIи хьана ацIай чувал.
Тарифдайла хъсан я зун,
Туьгьметдайла жезва яман.
Масдаз вичин гьарам нуш я,
За дуьзвилив незва яван.
Дуьз крарихъ кутаз рехне,
БалкIандалла къе тапарар.
Дуьз рахайдан рикIни рикIе
АкIурзава къе гапурар.
Къе дуьзвилер ише физвач,
Гьахъдин базар ужуз хьанва.
Зи гьал аку, я стхаяр,
Дуьз рахана, ажуз хьанва.
РикIе дердер хара я зи,
Шад аквамир квез къецикай.
Эгь, тахсирар пара я зи,
Куда дустар зун мецикай.
16.07.1996
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ТАХЬАЙТIА
Къуьл авачтIа регъв жедач,
ЦIай авачтIа руьхъ жедач,
ТIазвай рикIиз рехъ жедач,
Гъил кьадай сад тахьайтIа.
Риб чуьнуьхмир шешелда,
Дерт, авайда эчIелда,
Ишеда вун, ишеда,
Пад хуьдай сад тахьайтIа.
Ви дердери гуда цIир,
Какахьда вун, тежез чир,
Ахъай жедан рикIин сир,
Яб гудай сад тахьайтIа?
КIар кумачиз гурарик,
Амукьда вун варарик,
Йиф чIичIда на гарарик,
РикI кудай сад тахьайтIа.
Къизилгуьлдихъ цаз кIанда,
ЯтIани ам кьаз кIанда,
Яргъи уьмуьр низ кIанда,
Дад гъидай сад тахьайтIа?
26.11.1996
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ГЬИКI ЛУГЬУДА?
Ви пеше я гардан кIирун,
Зун вердиш я кьил вине кьаз.
Мад атанан къакъра ягъаз,
Вуч кIанда ваз, я чилин къаз?
Усалвилив кьил хвенач за,
Уьмуьр гьална уьтквемвилив.
Масадан кIус къакъуд тийиз,
Фу тIуьна за итимвилив.
Кьве шиирдкай ктаб ийиз,
Вуна хьиз чав чукIурнач за.
Гъаб ахъайна идаз-адаз,
Илгьам яргъал чукурнач за.
Къе пул хьанва ви кьин, иман,
Гелкъвезва вун икI хийирдихъ.
За рамзава илгьамд кIеле,
Гьарам галач зи шиирдихъ.
Халкьдик кудай рикI авачтIа,
ГьикI лугьуда ваз зари я?
Мецел шиир алатIани,
Вун руьгь кьенвай са къари я.
21.01.1996
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ХУЬХ АБУР
Са итимди маса гузвай дуст вичин,
Катадзавай цIуру къаб хьиз ам гичин.
Къах хьана зун яб акализ а касдиз,
Фагьумна за: гьазур я хьи, ам къастиз.
Ахпа вичин папакайни “гафарна”,
Адан сиви са масакIа “кафарна”.
Ахмурариз, тегьне ийиз датIана,
Дишегьлидихъ агъзур рехне кутуна.
Стхадикай ихтилатна къаб алаз,
Ягьанатиз, гьар гафуна таб аваз.
Ара гана дидедикай “рахана”,
“Виже къведай микеж туш ам”, - лагьана.
И саягьда къекъвез авай а итим,
Гьар магьледкай, куьчедикай ийиз ким.
Маса гузвай жуванд-патанд талана,
Гаф кьечIезвай садаз аман тагана.
Садра ада маса гайла вичин эл,
И хабардал кIусни хьанач зун мягьтел.
Ихьтинбуру хайи уба ужузда,
Ватанни кваз маса гуда ягьсузда.
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Садра маса гайи касди вичин яр,
Синихайда и тегьерда стхаяр,
Нек рикIелай алудайда дидедин,
Дад квадарда вичин чилин, дигедин.
Тек са сефер маса гайдаз кIанибур,
И дуьньяда четин жеда хуьн абур.
Эй гьазур кас, са вуж ятIа маса гуз,
Са югъ къведа, амукьда вун куз-хкIуз.
Са югъ къведа, негьда вунни вирида,
И чи уьмуьр эбеди туш, куьруьда.
Ужузвалмир, хъсан затI я такабур,
Гьар са чIавуз хуьз алахъа на абур!
17.04.2000
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ВУЧ АЯМ Я?
И чи аям вуч аям я?
Акьул садав, пул садав гва.
Ам пуч тирди заз аян я,
Къилих садав, тIул садав гва.
Акьулсузрин базар хьанва,
Кьил авайдаз азар хьанва,
Ви бендеяр бизар хьанва,
Ифин садав, фул садав гва.
Ви кIвалахар са уюн я,
Гагь кIевун, гагь ахъаюн я,
Им гьи саягъ бахт паюн я,
Парад садав, цIил садав гва.
ТIимил я хъвер, бул я гъазаб,
Са пад шадвал, муькуьд азаб,
Ни ийизва и гьахъ-гьисаб?
Гатфар садав, зул садав гва.
И чи аям вуч аям я?
Садаз мехъер, садаз гъам я,
Сад кукIуш я, муькуьд кIам я,
Девлет садав, эл садав гва.
23.01.1996
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ВУЧИЗ?
Дуьзд дуьзендал амукьзава,
Дуьздахъ дуьз тIвал галукьзава,
Дуьзд дуьз рекьел алукьзава,
Шумуд на икI канва, дуьнья.
Какурбуру какурнава,
Такурбуру дакIурнава,
НефсетIбуру чукIурнава,
КукIвар хьана фенва дуьнья.
Квадарнава мизан-терез,
ЯпатIвилер хьанва мерез,
Мелгьем авач ихьтин хирез,
Нагьахъбур гьахъ хьанва дуьнья.
Кьиляй-кьилиз виш тапарар,
На цазвайбур - пис хабарар,
Гьавиляйни ви часпарар
Эхиз тежез цIвенва, дуьнья.
Заз гузвай фу муханд ятIа,
Вид тарашун, чухван ятIа,
Чан аламаз тухун ятIа,
Вучиз зун мул хьанва1, дуьнья?
10.03.1996

1

Мул хьанва - арадиз атанва
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ТIАРАТIАР
Ракъуриз чал чавгъунарни саврухар,
Гзаф хьанва гьар патахъай басрухар,
Лезгидикай гафар рахаз артухан,
Яд рагъулиз ава бязи небгетар.
Пара хьанва къе гафарин устIарар,
Маничи хьиз ягъизвайбур синтIарар,
Ихьтинбуру ийида хьи, рикIер тIар,
Чеб эллериз кьиляй-кьилиз хкетар.
Зи халкьдикай ийиз женни ягьнатар?
Ни ганва квев и ихтияр, къанатIар?
Кьил агъузиз, хук виниздай япатIар,
Эй кичIебур, эй ажузбур, къеркъетIар.
Жув вине кьаз, маса халкьар агъуздай,
Жув кьегьалдай, патанд кьадай ажуздай,
Жуван чилер маса гана ужуздай,
Виждандикай чав чукIурдай кIеретIар.
ЦIийидаказ хкатIиз къе тарихар,
Дегишариз кьиляй-кьилиз къилихар,
Сейливилиз, машгьурвилиз къарихар,
Тапаррикай туькIуьрнавай гъалатIар.
ГьикI лагьанай кьегьал Гьажи Давуда,
«Зи халкьдикай ни ягьанат авуртIа,
Ам эхирни зи гапурдиз туьш къведа!»
Чи рикIера аваз хьурай тIаратIар!
11.01.2011
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ФУ МЕТIЕЛЛАЙ ИТИМДИЗ
Шуькьуьнт хьиз чеб акъатай
Къаб такIан тир ксари,
Чпин «верцIи» гафарив
Алцурариз, кьасариз,
Терездал таз къе виждан,
Маса гузва чил, Ватан.
Са тIуб кьванвай печатдихъ
ЧIехи са халкь дегишда.
Сада ягъай синтIариз,
Паб-аялни багъишда.
Фу метIеллай итимдиз
ГьикI лугьуда итим я?
Ирид арха хьайтIани,
А кас валлагь, етим я!
ГьакI ятIани ада вич
Кьегьал кас хьиз тухузва.
Чуру, спел чкадал,
Бармак алаз къекъвезва.
Миллет маса гузвай кас,
Я вун ният чIуруди.
Ваз итимвал гъидайд туш,
Бармакдини чуруди!
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ШАК ГЪИЗ ТАХЬУЙ
Ярар-дустар, ацIанва зун дерт аваз,
РикIин гафар лугьузва за сертдаказ.
Вердиш кьунвай идан-адан хъен гатаз,
Малкамутдихъ ял тавурай рекьер куь,
Дуьшуьшдайни тIар тахьурай рикIер куь.
И гафарал шак гъиз тахьуй заридин,
Керемат гва кьудкъад хьанвай къаридив,
ТIушуннаваз вич пидини гъериди,
Гафаривди гатада вун, кисда на,
Къенер куда, гум акъатиз гьисда на.
Са геренда виш жуьре таб лагьана,
Ви дуьз гафар негь ийиз, яб тагана,
Ви тIаларал хъуьреда хьи, датIана,
ЧIурна ви гьал, къумбар жеда вичин гьал,
Гьазур я ам багьнадилай ийиз къал.
Вичел кьару, чинни яру-цIаруди,
БицIекди хьиз кстахвалдай “харуди”,
Регъуь женни гаф лугьуналд парудиз?
Гьалт тавурай са бендедал ихьтинди,
Къени тарцел чIуру чуьхвер хьтинди.
Ам араяр какадардай устIар я,
Табни фитне адан кIеви дустар я,
КкIунни къал рикIе авай къастар я,
Сер ягъанва адан кьилиз, бегьем сер,
Ихьтин къари кьиляй-кьилиз шер я, шер.
01.10.2001
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КЪАДИР
“Къадир чир жедани квадар тавуртIа!”
Зи фикир къакъудна и гафари мад.
Вучиз чаз кьегьалрин къадир авачтIа?
Абурун куьч вучиз хъфизватIа фад?
Хъсандиз лагьанва и гаф лагьайда,
Чун къадир течирбур, къадирсузар я.
Успатун низ герек, хъалгъун квез герек,
Чун куьнуь квахьнавай чIуру хузар я.
ВикIегь я жувандаз эгъуьндайла фур,
ИкI асул ксарал гьавалат я чун.
Пехилвал дамаррай авахьзава чи,
Дуьньядиз такунвай аламат я чун.
Хъсандаз пис лугьуз алахъда вучиз,
ЧIуруд къенидавай чара тахьайла.
Дуьз рекьел акьалтIиз вердиш хьанва чун,
Вучда и дердиниз чара тахьайла?
“Квадарна кIанда хьи, къадир чир хьурай!”
Гъам гъида гафарин и деринвили.
Хъсандахъ хкIуриз, дустар негьзавай
Чун хьтин бегьерар гъида гьи чили?
Кьегьалар фейила и дуьньядилай
Садбур рикIяй шехьда, садбур кьасариз.
Ша хатур хан тийин чан аламаз кьван,
Вахтунда къимет гун чна ксариз!
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ВУЧ ЖЕДА?
Гъам илифай вилериз,
Накъвадивай вуч жеда?
Харари гатанвайдаз,
Юргъадивай вуч жеда?
Къвалав гъуьлягъ хвейидаз,
Вичин цIу вич кайидаз,
Жуванда тIал гайидаз
Яргъалдавай вуч жеда?
Гьар гафуни хъуьм авур,
Гьар кIвалахди гум авур,
Гьар камуни “тум” авур
Ягъалдавай вуч жеда?
Дуьньядин виш чин акур,
Гьар патахъай гъуд акьур,
Фикиррикай юкь какур,
Кьегьалдивай вуч жеда?
27.12.1995
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КЬУНА
Садбуру къе виждан гузва кIусуник,
Кьегьалвилер вегьизва хьи, усуник,
РикI секин яз жуван кIвале ксун гьикI?
И кар акваз кудачни зун цIай кьуна?
Хъуьтуьл чиле мархулаяр цадайбур,
Жуван кIанид масдан гъилив кьадайбур,
Жув акьахай таран хилер хадайбур,
Амукьдачни зурзун галаз, къай кьуна?
Хаз тежедай кIерец хьтин акIацар,
Нерлай а пад аквадачир алкIацар,
Руьгь авачир, рикI авачир галкIацар,
Гьиниз физва, гьармад вичин тай кьуна?
Хъсанвал чи инсанвилин терез я,
Хъсандан чин чими Рагъ хьиз хъуьрез я,
Вуч авуртIа, ви элдиз, ви хуьруьз я,
Са кар мийир дуьзд вегьена, зайд кьуна.
Кьегьалвилер кьегьалри гваз хъфена,
ЛукIар акваз ифена зун, ифена,
Нефсер къати бендуьгуьррин гьим фена,
А дуьньядиз, и дуьньядин пай кьуна?
Бармак алай, кьил авачир итимар,
КичIевиляй я пIертIвехбур, штумар,
Завай куь дерт эх жедани, етимар,
Икьван кьил-мет гатаз жедан, вай кьуна?
10.03.1996
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ЧУН
РакIариз дапIар течир,
Салариз часпар течир,
Сив кIеви тIакIар течир,
Гьахьтин лезгияр я чун.
Куьлег вуч я, чир тахьай,
Садаз гардан кIир тахьай,
Гьар къармахдиз кIир тахьай,
Гьахъдин лезгияр я чун.
Гафара мах авачиз,
Тамагьдин свах авачиз,
Четин я гьахъ авачиз,
Эхдин лезгияр я чун.
Часпарар чIугваз кIеви,
Кваз такьаз кьуьзуьд, рехид,
Хуьн тийизвай тIвар чIехи,
Гьихьтин лезгияр я чун?
10.03.1995
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ИМ ВУЧ РЕГЪВ Я?
Заз дустари ахмурзава,
Заз душманри инадзава.
Жувандани, чарадани
Зун акъадиз-астадзава.
Къур чIугунвай гъед хьиз рикIи
Зи хура гьей къатадзава.
Дуьнья, на зун гьар патахъай
Чуькьуьмир тIун, за дадзава.
Дуьз гаф рахан гунагь ятIа,
Зи гунагьрин кIвал кьакьан я.
Тапахъандин вилин къене
Зун цуьцуьх я, зун акьван я.
Дуьнья, лагь кван, ви табдин рехъ
Гьи мезредлай гьинал кьван я?
Гьахъ лугьунин дуван вуч я,
Таб рахунин гьахъ гьикьван я?
Са виляй кьаз ясни сувар,
Сад гъизва на, сад тухузва.
Жувавай эх тежер тIалар,
Зи патаз на куьз ракъузва?
Шел-хвалун я заз амайди,
Ви чкадал заз регъуьзва.
Им вуч регъв я ваз авайди,
Йифиз-юкъуз таб регъвезвай?
21.01.1996
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КЪАКЪУДА ЗУН
Заз дуьньяди юзурна гъуд,
Гьар патахъай атIанва муд,
Квадарнава дустар шумуд,
РикI кудайдав агуда зун.
Зун фикирри гатIумнава,
Зи басарат кутIуннава,
Къе аял хьиз штIуннава,
Зи дердерин далудал зун.
Зи СиратIил авунва сал,
Кьуд патахъай цIай къвазва зал,
Са мураддин хьанва зун вал1,
И ахварай авуда зун.
Хъуьрезва зал шултур муьнуьгъ,
Квахьна, амач зи рекьин гуьгъ,
Алама зун тухвана муьгъ,
И вацIалай алуда зун.
Гьар акурда ийиз шел-хвал,
Секин кIвале твазва хьи, къал.
Алама зун атIана ял,
И кIеверай акъуда зун.
МичI агудмир зи экверив,
Агат мийир зи рекьерив,
Агуда зун ша лекьерив,
Пехъеривай къакъуда зун.
22.07.1996
1

Вал - есир
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АЛАХЬНА
Рам авуртIа сада кIеле,
Адан мециз гуда къеле,
Кьегьалдикай жезва пиле,
РикI кузва хьи, звал алахьна.
Жедач садра пIузаррик хъвер,
Шумуд рикIел ийида хер,
Сада сивяй авахьиз гъер,
Тарс гузва хьи, эл алахьна.
Уьмуьрдин рехъ сал авуна,
Кьиляй-кьилиз къал авуна,
Рухваяр усал авуна,
Лув хазва хьи, хъел алахьна.
Халкь лагьайла йикь акъудда,
Гьал тадач финдикь акъуддай,
Ихьтин уьмуьр гьикI акъудда?
ЧIал кьазва хьи, тIал алахьна.
10.09.1996
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ЦIИЙИ МАХАР АВАЛНАВА
ЦIийи махар авалнава,
Кьегьалрикай кьукьар хьанва.
Девди эквер агалнава,
ДакIаррикай тIакIар хьанва.
Яргъал хьанва вили гьуьлер,
Агакьзамач адав гъилер,
АтIуз жезмач къизилгуьлер,
Кьуд пад цацар, кьакьар хьанва.
Чир хъижезвач хцид, къуьруьд,
Хъуьрезва чун кьериз-кьериз,
Чара жезвач ични кIири,
Машмашрикай къукъар хьанва.
Иер женни гуьчIуьзвайди,
Кьилел къведа кичIезвайди,
РикI ятIани ишезвайди,
КуьцIенвайди кIакIар хьанва.
Къураба я зун гъафил, рикI!
Са макьам ягъ заз кфил-рикI!
Фикирдалди зи сефил рикI,
ЦIуру хьанва, кукIвар хьанва.
22.04.1997
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СА ЮГЪ ТАКУР
Дуьнья кIусни дегиш хьанвач,
Гьа ваз акур дуьнья я.
ВучайтIани дуьз тежедай,
Са пад какур дуьнья я.
Дердерин пар ялиз тадай,
Гъамарикай гъализ тадай,
ВикIегьдав вич гьализ тадай,
Фагъирд такьур дуьнья я.
ХупI залан я адан парар,
Виш чин алаз хьанва санкIар.
Кьегьал ксар ийиз кукIвар,
БатIул авур дуьнья я.
Эхиз дердер, эхиз тIалар,
Дегиш жедай фад-фад гьалар,
Зун хьиз кьилел алаз къалар,
Са югъ такур дуьнья я.
03.03.1994
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ВУЧ ЖЕДА?
Гъам илифай вилериз,
Накъвадивай вуч жеда?
Харари гатанвайдаз
Юргъадивай вуч жеда?
Къвалак гъуьлягъ хвейидаз,
ИкI вичин цIу кайидаз,
Жуванда тIал гайидаз
Яргъалдавай вуч жеда?
Гьар гафуни хъуьм авур,
Гьар кIвалахди гум авур,
Гьар камуни “тум” авур
Ягъалдавай вуч жеда?
Дуьньядин виш чин акур,
Гьар патахъай гъуд акьур,
Фикирд\рикай юкь какур
Кьегьалдивай вуч жеда?
27.12.1995
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АХКВАЗМАЧ
Гзаф я зи юргъунвилер, галатар,
Зи гъамарик шадвилин гьуьм галатIа?
Хкаж хьанва къе гафарин тIаратIар,
Кьегьалбурун кьегьал крар ахквазмач.
Пара хьанва бубутIарни манатIар,
ГьикI алудин гунагьарни гъалатIар,
И крарихъ гелкъведалди рикI я тIар,
ВикIегьбурун викIегь крар ахквазмач.
Кагьалбурун гъиле аваз чумакьар,
Къенибурун гьикI ийида суракьар?
ЧIуру векь хьиз чкIизва хьи, туракьар,
ЗуракIбурун зурар, паяр ахквазмач.
Гзаф хьанва къе серкIверни къалгъанар,
Тарар незва къеняй - жезва хъалхъамар,
Яваш хьанва, секин хьанва балкIанар,
Чи шивериз вучиз пурар ахквазмач.
ЦIай туьхуьниз цIивин хьанва цIверекIар,
КIерецдинни хвехвер хьанва хъерепIар,
Алчудариз цIарцIе туна кIеретIар,
КукIварайдан турни гьунар ахквазмач.
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ГЬАРАЙ
Гзаф хьанва ламатIар,
Шуькьуьнт хьтин къапатIар,
Жуван дидед чIалакай
Хкудзавай гъалатIар.
Ихьтин ксар акурла,
РикIе гапур акьурла
Акъатда зун къапарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!
Акунрай аслан хьтин,
Крарилай къуьр хьтин,
Гьунар течир, кар тийир,
Хъуьруьш хьтин, хъуьр хьтин,
Гъилерай фад авахьдай
Са капашдин гъуьр хьтин.
Ихьтинбурал дуьшуьш жез,
Амукьайла рикI ишез,
АтIудачни ви кьарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!
Жуван чIалал шак гъидай,
Маса чIалаз хак жедай,
Гьар са кIвалин рак хьана,
Жуван кIвалин тIакI хадай,
Дидедин нек ийиз негь,
Масдан гъиляй чак хъвадай
Ужузбурни ажузбур
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ГьикI авудда ахварай?
Диде гьарай, чIал гьарай!
Акуна заз са арда1,
(Ихьтинда вун акI харда!)
Жувандакай хай рахаз,
Авай сиве цIай ргаз.
Гьавалат тир жувандал
Къван дугуриз, хатур хаз.
Акъатиз виш къатарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!
Акуна заз накь цIийиз
Какадай лупI авурда
«Окей» лугьуз арада,
Рахшандзава чIалакай,
Вич авачиз гъавурда.
Вуч лугьун и кIекIедиз,
Кьурай вилер некIеди.
Кьил хкудна теке хьиз,
Гар чкIизвай мастарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!
ЧIал чатунихъ дегишиз,
Масдаз гьар затI къимишиз,
Касвиликай яргъалдаз,
И гуьтIуьдаз, даркалдаз
Кьин кьаз чида тапаррай,
Диде гьарай, чIал гьарай!
1

Арда - ярамаз
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Гафар чидай къаб алай,
Къекъверагдин гъаб авай,
Ихьтинбурал гьалар гьус,
Дуьшуьш жеда яраб мус?
Гзаф халкьар къе физва
Чи тарихдин гелерай
ЯтIани чал «шак гъизва»,
Чав кикIиз чи чилерал.
Ихьтинбур акъуддани
Шарвилидин гапурдай?
Ватан гьарай, чил гьарай!
Диде гьарай, чIал гьарай!
09.01.2011
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ХЬАНА ХУШ
Гъам такурди на къулавай яргъала,
Дерт чидайдаз дерт ахъаюн чIана1 туш.
Уьмуьрдин гъам гъал авурди заз къала,
Кьуьзуь дуьнья гам ришадай гьана туш.
Зулум тушни рикI шедайла сив хъуьрен,
Гьи асландихъ хьайиди я рикI къуьрен?
Ял ягъидай мажал женни са герен,
Кар-кеспиди гьад кьур чIавуз, гана тIуш?
Чара-чара девлетар я мезни рикI,
Къал акъудиз твадай сад-сад кIурарик,
Тавдин кIваляй дуст авуддай гурарик,
Итимдиз на гьикI лугьуда дана туш?
Лугьуналди къизилдал гьич пас жедач,
Кьегьалвилер кагьалбуруз хас жедач,
Бармак алай гьармадакай кас жедач,
Гьар буьшмени шал алайди суна туш.
Мишекуьрар2 ава хьи, нез техилар,
ЧIур акатна чIуру жезва сихилар,
И дуьньяда хьаначиртIа пехилар,
Уьмуьр гьалдай, ийкъар-йифер хьана хуш.
21.04.1997

1

ЧIана (инал): эбес туш

2

Мишекуьр - чуьлдин кьиф
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АКАЛ МИЙИР
Рахазвач чун са чIалал,
Къачун тийиз санал звал,
Зи фикирни ви хиял Рекье тефир кьве аял.
Чун гъетер туш са цавал,
Чун къветер туш са къавал,
Зи япара “авал-вал”,
Ви мецевайд пулни мал.
Зун пар ялиз, атIуз ял,
Ваз гьарамдни я гьалал,
Къе рикIеваз халкьдин тIал,
Зи шегьрени хьанва сал.
Вун чIур тийиз жуван гьал,
Зун дуьньядив ийиз къал,
Илиф мийир зи рагал,
Акал мийир гъам, акал...
07.08.1999
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ХУЬШРЕКАНАР
Зи кьуд падни хуьшрекан я чIехи, куьлуь.
Хуьшреканриз муг хразва цаву, чили.
Хуьшреканди ялзава зун хьана зили,
Вегьезва зун адан муказ шумуд гъили.
Абур къвезва зи кьилив
гьа са саягъда.
Мукар хьанва кIвале, къула,
зи гурмагъда.
Хуьшреканар сад, вад жеди,
виш жедани?
Хъел атайла гьикI чукурин,
киш жедани?
Аруш жезва элкъвез-хквез
мукар залай,
Къакъудзава зи бахтлу къар ракъар алай.
Алчудариз турар залай,
бамишзава.
И завалар, и мукар заз
танишзава.
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Хуьшреканар
Мус шуьткьуьда?
КьацIай мукар
ГьикI шткида?
Гьахъ квахьнаваз,
Какахьнаваз,
Руг пара я.
Хуьшреканрин
Кьадар гзаф,
Муг пара я.
15.04.1997
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ВУЧ ХЪСАН ТИР
И дуьньяда пехил рикIер
АвачиртIа, вуч хъсан тир.
З.Ризванов

“И дуьньяда пехил рикIер
АвачиртIа, вуч хъсан тир”.
Пеленгдин хам алай сикIер
ХьаначиртIа, вуч хъсан тир.
Эх жедани Гъуцарин кар,
Нез гудани къацарив твар?
Цуьквер амаз цацари бар,
ГаначиртIа вуч хъсан тир.
Вердишбуру тапарар цаз,
Рахшандарив кар кьазва заз,
Ихьтин цIукай зун ялав кьаз,
КаначиртIа вуч хъсан тир.
Руквад кьунвай рикIин пурчар,
Чуьхуьн патал бес жеч чарчар,
ЧIехи селди ктIай кIанчIар,
ГъаначиртIа вуч хъсан тир.
“Чан-чан” лугьуз ийиз кьасар,
КIур гузва хьи, хьана хузар,
Эгь, дидейри ихьтин ксар,
ХаначиртIа вуч хъсан тир.
15.04.1997
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УЬМУЬР ГАРУВ ВУГУЗВАТIА...
КIан хьуналди, са чIавузни
ЧIур акъатдач къумадай.
РикIе мурад ава лугьуз,
Вар акъатдан кумадай?
Элкъведани жув-жувалди
РикIиз такIан кар ийиз?
Лагь гьи устIар алахъайд я,
Кутардикай квар ийиз?
Гьикьван дамах авуртIани,
Вечрекай къвед жедайд туш.
Хвалай гьуьлуьз гадарналди,
Хъипрекай гъед жедайд туш.
Къилихдикай пай жедайд туш,
Акьулдикай садакьа.
Кьегьалвилел, итимвилел
Таз жедай туш къадагъа.
Уьмуьр гарув вугузватIа,
Тамагь кудна саракай,
Вегь туьтуьниз тIарам мукIватI,
Куда на жув таракай.
20.04.1997

286

КУЬЛУЬ-КУЬЛУЬ
Куьлуь-куьлуь гафар аку,
Куьлуь-куьлуь итимрин.
Куьлуь-куьлуь крар аку,
Куьлуь-куьлуь итимрин.
ТIимилди хьиз таб харада,
Акьван кьуна таб храда,
Регъуь хьана таб цIрада,
Куьлуь-куьлуь итимрин.
Гьар ялайди пар яз акваз,
Гьар тукIурди кьар яз акваз,
Шегьре рекьер дар яз акваз,
Куьлуь-куьлуь итимриз.
КьантIадизни фил лугьуда,
Мух акурла сил лугьуда,
Чепедиз хупI чил лугьуда,
Куьлуь-куьлуь итимри.
Ихьтинбуруз дуьньяда
Са къуз акьул къведатIа?
Яраб ислягь жедатIа,
Куьлуь-куьлуь итимар?
16.06.1997
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ХЬАНВА
Фу хуьрерай, яд вацIарай,
Вад цуькверай, къад цацарай,
Кьиф къугъвазва мад кьацIара,
Крар маса крар хьанва.
Гафари хупI къачуна къал,
Къакъатнава къе зарни1 кал2,
Къакъажнава чи кIвал, чи сал,
Карар маса карар хьанва.
Гьахъуни вил авунва мичI,
Дуьньяд навар аквазва гичI,
И гурарай жезвач эвичI,
КIарар маса кIарар хьанва.
ГьикI рам ийин дуьньяд сирер,
Кьуд пад уьлен, кьуд пад вирер,
ЧIун гуз ава къе чи хирер,
Карар маса карар хьанва.
Къекъверагар гъапаривди,
Лам, супаяр япаривди,
Девран гана лапагривди,
Кьарар маса кьарар хьанва.
25.09.1997

1
2

Зар - шиир
Кал - рифма
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ХВАНАХВА
Са хванахва чида заз Лезги чIал ван хьайила,
Жеда пурчара гьатиз,
Гзаф яргъариз катиз.
Са хванахва чида заз Са лезги акур чIавуз,
ЧIал течирд хьиз лал жеда,
ТIакIвада ам, ял жеда.
Са хванахва чида заз Лезги тежен патал лап,
Бади жеда, кур жеда,
Са хапIадин тIур жеда.
Са хванахва чида заз ЧидачиртIа хъсан тир.
Чи чили ихьтин бегьер,
ГъаначиртIа хъсан тир.
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КЬАТIУЗВА
И дуьньядин чIехи-гъвечIи тIалари,
И дуьньядин агъзур жуьре чIалари,
И дуьньядин кьилел алай къалари,
Йифиз-юкъуз гатазва зун, гатазва.
Гьар куьчеда, гьар магьледа тIурфанар,
Къай акатна, къайи хьанва хизанар.
Аси хьанва, пехъи хьанва инсанар,
Гьавиляй рикI атIузва зи, атIузва.
Къизилдикай таж хьайитIа ви кьилел,
Тахт чкIида, кхьенватIа ви пеле.
Са югъ къведа, тухуда зун а пелел,
Пуч я дуьнья, кьатIузва за, кьатIузва.
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АГАКЬА ЗАВ
Вужар хьана, вужар чакай?
Жагъизмач хьи, жуван чка.
Цаварин лекь акваз тIакIа,
Кьарай квахьна, карих я зун.
Зи фу хьанва къе яванди,
Элкъвемир зал, я жуванди,
Юзурда вун зи шуванди,
Пакад йикъан тарих я зун.
Са диге кьве чIук жедани?
Гьикьван эхда, икI жедани?
Лезгидикай лукI жедани?
Гагь цIивин я, гагь руьхъ я зун.
Ялзамач вил иервили,
Чуькьуьзва зун къе дарвили,
Агакьа зав, зи Шарвили,
Кьегьалвилик къарих я зун...
07.02.1997
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РЕГЪУЬЗВА
Са береда чи хуьре
Эрекь хъвадай сад авай.
Негьнай а кас вирида,
Лагьанай адаз “явад”.
Ам галачиз ийидай
Элди вичин мел-мехъер.
Такурай чи вилериз, Лугьудай, - ихьтин пехъер.
Садбуру лугьуз жедай:
- Ам итим туш, лезги туш.
Тамузни кьисмет тахьуй
Муг тийижир ихьтин къуш.
Гила тек са кас ава
Хъван тийидай, чи хуьре.
Мецик эрекь галукьдач,
Вердиш хьанва и жуьре.
“Гьуьрмет” авач а касдиз,
Ксар авай межлисра.
Ам аквадай вил авач,
КIандатIа на силиса.
Гила адаз чи хуьре
“Ам итим туш” лугьузва.
Кьуд пад хъвадай ксар яз,
А лезгидиз регъуьзва.
17.08.1999
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ЧУЬНУЬХГУМБАТI
Зи шиирдин цIарар авай,
Са шаирдин чIалара.
Са кIус кьванни регъуьзвачир,
Адаз аквар гьаларай.
Ухшар тир ам чарадан пек
АлукIнавай аялдиз.
Ихьтин чуьнуьхгумбатI жедайд
Къведайни гьич хиялдиз?
Зи манидин аваз авай
Са манидин гьавада.
АлакьдатIа ша и хаха
На гурарай авуда.
РикI алазди тарифзавай
Вичин «цIийи манидин».
На лугьуди, зурба кас тир,
Дережаяр виниди.
Зи кьисайрив рахазвай сад,
Зи фикиррал илигна.
Адан тапан мецикай
ГьикI кудда хьи, куьлег на?
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ЧуьнуьхгумбатI ксарикай,
Эй зарияр, туьквена!
Къакъуднавай эсерривди
АцIанва чи туьквенар.
«ВикIегьбуру» кьил хуьзва икI,
Акатайди къакъудиз.
Гьахъ гвайбурун тIар жезва рикI,
Хажалатар агудиз.
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ВУЧ ИЙИДАЙ?
Гьар инсандин рикIин къене,
Са гъуьлягъди муг ийида.
Гьар гъуьлягъдин сиве вучиз
Са агъудин сас жагъида?
ЧIав атайла юза жеда
А гъуьлягъдин агъудин сас.
Мукай къецихъ акъатда ам,
Сас акIурдай са бенде кIанз.
Гъил къахчудач, садан чанда
Агъудин кIир акIидалди.
Хъел элекьдач гьич сакIани,
Ягъай бенде рекьидалди.
Гьар инсандин рикIин къене
Са гъуьлягъди муг ийида.
Пара тиртIа а гъуьлягъар,
Инсанри, дуст, вуч ийидай?
06.04.1995
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ЛУКIАРИН БАЗАРДА
Чпин зегьмет маса гузвайбурун базаррикай

ЛукIарин базарда дидеяр, сусар...
ЛукIвализ гьазур я, тавуна кьасар.
Гьат тийиз са кап фу, гьат тийиз кIусар,
КIвалах суракьзава... РикIе гъамдин пар,
Итимриз, ксариз аватIа хабар?
ЛукIарин базардиз тухузвай рекьер,
Шумуд диде ама мадни иниз къвер?
Перишан гьаларив, квадарнаваз хъвер...
Гьазур я къван атIуз, тIалабай тегьер,
«Алакьдач», «ийидач» лугьудан мегер?
Мая тIалабнатIа дердин гъвардивай,
(Дидед юкь какуриз жени кардивай?)
Гишин я баладиз, ам азардава,
Бес вучрай фагъирди, икьван дардавай?
КьатIуз жеч вуч ятIа и тIал гьардавай.
ЛукIарин базарда папар - мег рехи,
Рахунар мили я, къилихар векъи.
И ява дуьньяди авунвай пехъи,
Цвекер хьиз кIулалди кьуна пар чIехи,
ГьикI хьурай гъам чIугваз, гьахъсузвал эхиз?
Къе бязи ксарин акьул кьери я,
Гьавиляй дишегьли лукI хьиз къуьруь я,
Хифетар гзаф я, гъамар хара я,
Умудрихъ дад кумач, вара-зара я,
Гьинва куьн, итимар, цIугъа, гьарая!
10.07.2000
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КВАХЬНА ГЕЛ
“Заз чIал чидач” лагьана са лезгиди,
Кьезилариз кIан хьана пар кIулавай.
Вичиз течиз, са чIавалай квахьна гел,
Туьхуьн хьана са лезгидин къула цIай.
Ухшар тир ам цавуз са къван вегьена,
Кьил хайидаз, аватай гьа къванцихъди.
Са лезгидин къугъвазвай хьи, кьиле гар,
Туькьуьл дад квай адан къайи ванцихъни.
Рахазвай ам чи чIалакай рахшандиз,
Негь ийизвай, ягьанатиз, текъвез хуш.
Жуванбуруз фур эгъуьниз, хъуьрезвай,
Масдан мука кака хазвай туьтуькъуш.
Вуч лугьун за хайид такIан явадиз,
Ам гьар жуьре дегиш жезвай гьава хьиз.
НегьзаватIа къе дидед чIал жуванда,
Ам авайдай кьадани, лагь, патанда?
Эй сая кас, эй гъавурда авачирд,
Масдан вилик кьил квадарна чалухдай.
Заз дуьньяда на са пепе къалура,
Жуванд туна, патанбуруз къуллугъдай.
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Гьар са нуькIрез вичин баяд хъсан я,
Гьар са цIицIни вичин чIалал рахада.
Гьар са халкьдиз вичин аят хъсан я,
Гьар са булах вичиз гьалал ргада.
Дуьнья арха авайданд я лугьуда,
ЧIехи тарцихъ авачиз туш чIехи хъен.
Тахайди хьиз усал жеда арада,
АвачтIа вахъ жуван кIвални жуван гъен!
2011
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ГЬИДАН ПАЦ Я
И кар завай женни эхиз,
Авахьзамач Самур векъиз,
ГьикI акъатда кIандай рекъиз,
Мукьвал рехъ яргъал хьана хьи.
Чун кьве вил я, хьанвай чара,
Саврухарин гьатна хура,
И дердиниз аван чара?
ВерцIи гьал туькьуьл хьана хьи.
Чун гьатнавайд маса яцI я,
ВацIал часпар, муькъвел кьацI я,
Кьилел алайд гьидан пац я?
Чи кьуд пад чакьал хьана хьи...
05.09.1996

299

ЧИ АРАДА
СинтIар пара, крар - тара,
Рахадай гаф вара-зара,
Жуванбурун ягъаз ара,
Ксар ава чи арада.
Гьар кIвалахдик кIар кутадай,
Гафаривди кьар тукIвадай,
Гьайиф, кьиле гар къугъвадай
Ксар ава чи арада.
Жуван ашдиз лугьуз хапIа,
Асландай кьаз къуьрен шапIа,
Намус, виждан кьунвай гъапа
Ксар ава чи арада.
Седакъетан ацIанва рикI,
Кагьалвилер гьикI эхин, гьикI?
Акунрай дев, крарай нуькI
Ксар ава чи арада.
08.01.2000
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ХЬАНА ХЬИ...
Им вуч кар я, им вуч кьиса,
Какахьна хьи, чи пел-къуза,
Кьил-мет гатаз ийиз суза,
Чун элкъвена лукI хьана хьи.
Кьилик гала къе кIирияр,
Вилик гала къе къверияр,
Я спелар, я чуруяр,
Фитедикай кIукI хьана хьи.
Пашман я чи тамар, сувар,
ИчIи хьанва кьакьан цавар,
Чи чилерал хана лувар,
Лекьерикай нуькI хьана хьи.
ЦIай тахьайтIа руьхъ жедани,
Кайи рикIиз рехъ жедани,
Ватандин дерт эх жедани,
Кьве пай хьана, чIук хьана хьи...
21.12.1994
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АГУД МИЙИР
Нагагьдай рак гатада ви,
КIир вегьеда, чIурда иви,
Ийида ви цIукай цIивин Пехилвили.
Килиг тийиз садан чIалаз,
Гъам вугуда вав кIукI алаз,
Ягъада ви ракIар цлаз Пехилвили.
Ви кIулал икI вич штIунда,
Хажалатар фад гатIунда,
Гьахьда рикIе, вун фитIинда Пехилвили.
Акъудда ви акьул кьиляй,
ПIуз жакьвада вуна хъиляй,
Къакъудда ви ярни гъиляй Пехилвили.
Тадач рикIе са хъсан затI,
АтIуда раж, бушарда гатI,
ЧIуруди я кхьизвай хатI Пехилвилин.
Ам атайла квахьда хийир,
Какахьда ви ийир-тийир,
Минет хьурай, агуд мийир
Пехилвал.
10.11.2005
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ДЕВРАН ГЬАЛИЗ ХУЗАРИ
Са береда, са чIавуз,
Мел-мехъерик, суварик,
Дуьньядилай кам къачуз,
Хъсан, мили гафарик
Пун кутадай ксари,
Сан жедачир кьисайрин.
Хьайи крар рикIел гъиз,
Халисан кьегьалри хьиз,
Ихтилатдай итимри
Тамуз фена, са гьамбар
КIарасар атIуникай,
ЦIуд тай векь са геренда
Ягъана хтуникай.
Ирид яргъал убадай
Мугьманар атуникай,
Кьуршахар кьаз шумуд кас
КIурарик кутуникай.
Лапагар чуьнуьхзавай
Ничхирар ягъуникай,
Тамун юкьва къачагърин
Къазмаяр жагъуникай.
Уфтан хьана душманриз,
Хтуникай женгерай,
Гьатуникай хуьрера
Чи кьегьалрин ван, гьарай...
Гила ксар кIватI хьайла,
Эрекьдал илигзава.
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Хъван тийидай итимриз
Тегьнедив килигзава.
Ихтилатиз хъуникай,
Гзафбурув гва эрекь.
Гила бязи ксарин
Буба - эрекь, хва - эрекь!
Тарифариз алахъда,
Вири эл алтIушарна:
“Сенфиз чна кьве касди,
Вад бутулка бушарна.”
“Ам вуч я кьван, фицIакьра,
Кьуланфериз вад касди,
Кутарралди эрекь хъваз,
Гадарнавай кар-кеспи.”
Эхиз тежез и крар
Фагьумда за: дингишар,
Куьн хва кьейи эрекьди
ГьикI авуна дегишар?
Куь чанар эрекьдикай,
Куь кьинер эрекьдикай.
Кьил квадарна ава куьн,
Кам тежез эрекьдилай.
Алуднаван рикIелай,
Кьегьалвилер ксари?
Басрух гузва чIижериз,
Девран гьализ хузари...
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АМУКЬДА ЗУН
СА КУКIУШДАЛ
ЛЕКЬ ХЬАНА
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ХАЙИ ЧИЛИН ТЕМЕНАР
Цуьквер - чилин пIузарраллай теменар,
ВерцIида кьван, хъсанда кьван вуч я дад Муьгьуьббатдин, кIанивилин ацIай гад!
Цуьквер - рикIин рехъ алатай гиманар,
АтIузва пагь - цуьк-цуькведлай иер я,
Гьи цуькведиз лугьуда на зи яр я?
Цуьквер - лезги рушар хьиз я демина,
Кьуьлеривди рам ийизвай жегьилар,
Шад гьиссерив ацIурзавай гуьгьуьлар.
Цуьквер - кIвачин хьанвай шивер - семенар,
Бахтлудаказ кьил хкажна цавариз,
Авазва икI ван чукIуриз сувариз.
Цуьквер кIватIиз ша, шаирар - эминар,
Агатдайвал квев илгъамдин лацу кард,
Акъуддайвал куь шиирри кIурукIар.
Цуьквер - чилин пIузарраллай теменар,
Ашкъидивди харудаказ диганвай,
Гурлу гьиссер - бязибуруз таганвай.
Бейгьуш хьанва зун цуькверин кIемина,
ЭкъечIнава гуьнейризни пелериз,
Хъуьтуьлдаказ туьмер гузва гъилериз.
Алахзава залай чими теменар,
Агь зи цуьквер - хайи чилин теменар!
28.06.2002
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ДАГЪЛАРА
Зун дагъларин чархаралла,
Зи хиялар яргъарава.
Зи рикI жив хьиз хьанва хъуьтуьл,
Цуьквер акваз таза, суьтуьл.
Ингье зи вил галай синер,
Са пад къуза, са пад гуьне.
Какахьнава свелерин “къив”,
Рекьер хуьзва дагъди вилив.
Яру дагъдал нур чкIанва,
Нисин дагъдал циф алкIанва.
ЧукIуриз ван жезва алахь,
Шумуд шуршур, шумуд булах.
Мугьман я зун дагълара къе,
Са суьгьуьр я адан рекьер.
Къекъифнава цуькверин ранг,
АтIузва за шумуд са чанг.
Дагълар, дагълар, зи улубур,
Фикиррикай зи шулубур.
Такабурдихъ чун ялайбур,
КIвачик хайи чил галайбур.
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Вун рамиз кIанз гьикI вегьенай
Вал душманри пехъи, дагълар.
Гьа береда авунайтIа
Фикирри вун рехи, дагълар?
Дагъларизди муьгьуьббатдив
АцIанвайд я лезгидин рикI.
Дагъ тахьайтIа кьакьанвилер
Рам авурай лезгиди гьикI?
Рази я зун кьисметдилай,
Зун дагъларин динедай я.
Такабурвал, кьил винизвал,
Им зи халкьдин бинедай я.
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ЭТЮД
Сиве сав авайд хьиз ацIанва цифер,
Завалди кьунва Рагъ, чIуру я кефер,
Кьеб такIан аял хьиз кIарзава епер,
Акъатиз кIанзава кIеви тангарай.
Сув ялгъуз кьуьзек я, яб тагуз амай,
Там дертлу къари я, кьил агъузнавай,
Гар - гишин жанавур, къув ягъазавай,
Гьай-гьарай чукIуриз сувун рагарай.
Гуьнейри тунва кьил дагъдин юрфарал,
Хиялри цуькнава къацу чIафарал,
Накъвар чуьнуьхариз вилин, марфара,
СтIалар кватзава цавун ракIарай.
Гьавадик туькьуьлвал акатнава мад,
Регъелда мередин дегиш жезва дад,
КIанид хьиз гъилерай акъатзава гад,
Къарибвал чкIизва зулун рангарай.
20.11.1996
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ЮЗАНА
Юзана зи хуравай рикI,
Пакамахъди ягъайла лаз.
Агь, гьиссери таб гурай гьикI,
Туьмер гайла шагьварди заз.
Цуькверив гвай дамах аку,
Вилерилай алахьиз наз.
Зун абурал гьавалат я,
Виридалай иерди кьаз.
Вили кьунвай къизилгуьлдив,
Агатайла, акIурна цаз.
На лугьумир, и иердни
Пайгар я кьван зи хатур хаз.
03.04.1997

311

ЗУЛ Я ЗУН
Элкъвейла зал, аруш хьана фикирар,
КIвал авачир, муг авачир фагъирар,
Амукьайла “хъфимирар», “фимирар»,
Лугьумир хьи, са зарул кфил я зун.
Ял тавурла рикI гафари, рахунри,
Юзурайла цаварин шел ракъунри,
Басрух гайла заз гьиссерин рагъулри,
Лугьумир хьи, лепе алай гьуьл я зун.
Гекъиг мийир и саягъда зи гьар гьал,
Зи чIаларив агакьариз жедач чIал,
Генг яйлахда къекъвезвачтIа зи хиял,
Лугьумир хьи, фад атанвай зул я зун...
20.11.1998
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ГЪВЕРГЪВЕР
Хурушумдин аяз акьур иер са гъвергъвер,
Ялгъуз амай перишан яз, квахьна сивин хъвер.
И дуьньяда сад авачиз, кьакьан рагал къвер,
Дагъдин синяй яргъаризди авай килигиз.
ЧIаганвай зун цуьквед къвалав - яргъал магьалда,
Адан рикIин залан парар авани ялдайд?
Эл чимера, и ялгъузди авай хиялда,
ЦIийи дердер ацIур хъийиз гъамдин киледиз.
Юзана цуьк, зи суалриз гана баянар,
АскIан пелер кьабул тийиз кьунвай кьакьанар.
Ашман тир ам, и кIамара жагъин тийиз яр,
Гъвергъвердал икI рагъданин чиг къвазвай куьлуьдиз.
Гъамлувилин циф ацалтна адан вилерал:
“ГьикI къекъведа, нихъ гелкъведа агъа пелера?
За вуч ийин, захъ кIаниди авач чилерал,
Гьар акурди ахъай женни рикIин кIеледиз?”
Фагьум ийиз гъвергъвердикай, кьакьан са рагал,
Хиялрик кваз гацум хьанвай са лекь - са кьегьал.
Кужумайла рикIи, авай къужахда кьаз кьвал,
Ялгъузвили инадайла авай кьуьлериз...
15.11.1998
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ЧИЛИН САБУР
Къвана цавай, къвана марф...
Къвана сивяй чкIиз каф...
ЛугьузвайтIа цавари,
Чилериз икI вичин гаф?
Къвана, къвана куьлуь марф,
Хъвана, хъвана чили марф.
ФитIинна яд накьвади,
Гелни тунач накъвадин.
ЧIур хьана чилерин гьал,
Ялдалди икI къенез тIал.
Хуьз и саягьда абур,
Аку тIун чилин сабур!
12.06.2000
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БУЛАХАР
Вуч сир я, чидач заз, дагъларин хура,
Булахри дав кьадач хъуьтIуьн цикIизни.
Кваз такьаз къаярни, муркIарни харар,
Булахри гатфарар гъида рикIизни.
Галатун тийижиз, шуршур къачуна,
Авахьда датIана, вичин рехъ кьуна.
Къаяриз, саврухриз муьтIуьгъ тежезвай,
Булахдин гьунардиз фикир це вуна.
Булахар - дагъларин дегьне мурадар,
Илигна ашкъидал, акъатда винел.
Гуьнейрин, къузайрин гьахьна хуруда,
Цуькверин махпурдив гел тада чилел.
Булахрин манияр куьтягь женни гьич,
Ргазвай секиндиз, авахьиз ятар.
Къуват дагъларивай къачунвайвиляй,
Булахри авазар ийидач мадар.
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МАНИЧИЯР
ЧIигъичIигъар - маничияр йиферин,
Мад манидал илигнава, алаз ван.
Маничияр - хиялрихъди ялзавай,
И дуьньяда бинедилай авазва.
ЧIигъичIигърин суьгьуьрдава кьуланфер,
Юзурзавай лилибан хьиз дере, там.
Сустарзавай рехъ алатай фикирар,
Ксурзавай секиндаказ гуьне, кIам.
Цавун чиниз гъетерин экв чкIанва,
Тесниф ийиз цIийи вацран иервал.
Аваз хьурай чIигъичIигърин манияр Гатун йифен хуш хиялрин ширин чIал.
17.08.1999
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ГЬАР ПАКАМА...
Фикирда за рагъданикай датIана,
Амни тек са Рагъ акIайла илифдач.
Пакамани авачиз туш мичI галай,
Югъ ава хьи, цавариз рагъ гецифдач.
Гагь-гагь инсан хвешивиляй ишеда,
КIанивилихъ такIанвални галайд я.
Гьар генгвилин эхир са сал руьшт жеда,
Гьар садвилихъ са чаравал авайд я.
Гьар туькьуьлдахъ ширинвални жагъида,
Дуьз кардихъни жеда гагь-гагь гъалатIар.
КIанидахъни авачиз туш гунагьар,
Багъишда на, хьайитIани ви рикI тIар.
Са перишан гьава жеда рагъданихъ,
Къариб, сефил гьиссери вун юзурда.
Яралай шад хьайитIани, рагъданик,
Кьисметди ваз маса пишкеш гьазурда.
Гьар пакама хурушумдихъ алгъада,
Гьар уьмуьрдихъ рагъдан ава мичI галай.
И дуьньядиз атун ава, инсанар,
И дуьньядай хъфин ава кичI галай.
Дуьнья гьа икI туькIуьрнава бинедай,
Акьахайди эвичIдачни гуьнедай?
Са легьзе хьиз куьруь ятIа са уьмуьр,
ЧIурувилер кьаз жедани къенидай?..
02.02.2002
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ЗУН МУГЬМАН Я
Зун мугьман я атанвай,
Кьабулдани вуна, Шагь?
Пагь атIана ама зун,
Вахъ вучтин сир ава, лагь!
Алаз къе ви гирведал,
Атайди хьиз махарай,
Мад гъилера лекьер ви,
Авудзава ахварай.
Ангье, кIама Кабаш дагъ,
Килигзавай и патаз.
Нисин дагъ куьз гъарикI я,
Хифет ч1угваз, лув гатаз?
Гъапун къене авайд хьиз,
Шалбуз дагъдин кукIушар,
Аквада ваз инай, дуст,
Чи тIулар, чи уьруьшар.
Гъил вегь, Базардуьзидив
Агакьдайд хьиз жеди ваз.
Къуват гана кукIушри
Векъи гьава гъиди ваз.
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Гьарадахъ са такабур,
Гьарад сакIа иер я.
Пагьливан хьиз абуру
Ваз женгериз эверда.
ХупI чими я рикIиз зи
Кард ацукьай рагалар.
Сабурдивни абурдив
Хуьзвай сирер, агалар.
Гьар касдилай алакьдач
Ви ценерив агатун.
Гьунар тушни, Гъуцар сув,
Ви кукIушдал акьахун.
Заз уьмуьрди аранра
Саврух гъана, мекь гъана.
АлакьнайтIа, амукьдай
Ви кукIушдал лекь хьана.…
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ЛАЦУ ЙИФ
Жив-живедал къвазва хупI,
Мили йиф я, ацIай йиф.
Хъуьтуьлдаказ кIвалерал
Аруш жезва лацу циф.
Иервилиз гаф авач,
Живедава чилни цав.
ЧIерейрикай муркIуцIар
Куьрсар хьанва, кьуна дав.
Живедавай тарар хьиз
Лацу я зи хиялар.
Живед кIунтIар вегьиз зал,
Хъуьрез ава аялар.
ТарайтIани кIунтIари,
Авазва зун хъвер галаз.
Са береда зунни икI
Къугъвадайд тир рикI алаз.
Цава куьлуь цIверекIар
Ава иердиз къугъваз.
Вичин экуь вилерив
Килигзава цавай варз.
Лаз къвазва зи гьиссерал,
Чи дагъларин цуьквер хьиз.
Яргъаризди тухузва,
Зун хиялри эвериз.
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Къугъвазва жив захъ галаз,
Ацукьзава вилерал.
Зун рекьяй акъудиз кIанз,
Къвазва ам зи гелерал.
Лацу я кIвалер, къавар,
Лацу я рекьер, равар,
Хъуьрезва чилер, цавар,
Къе сувар я, зи сувар.
ХъуьтIуьн лацу йифи зун
Элкъуьрнава аялдиз.
Агь, заз фадлай чинеба
Къугъваз кIан тир аял хьиз.
Ярх жезва зун живедал,
ТахьайтIа жедай ялар.
Зи кьилел са геренда
Жив хьиз къвазва аялар.
Живед кIунтIар туькIуьриз,
Бахтавар я абур гьикI.
Чалухзава рикIи зи:
ХупI иер я уьмуьрд цIиг!
05.01.2011
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ЯРАН СУВАРИЗ
Гьинва куьн, мугьман хьухь, илифа садра,
Зи аял береяр, аял береяр.
Зун цIигел хьанва квехъ, къарих хьанва квехъ,
Зи верцIи береяр, хиял береяр.
А чIавуз абад тир, масад тир КцIар,
Бахтлу яз ргадай булахар, вацIар,
Лекьре хьиз дагъдилай ягъадай за цIар,
Гьинва а къузаяр, гьинва дереяр?
Багьнайрихъ къекъвена кIвалерай катиз,
Гьазур тир чIафара, сувара гьатиз,
Пси хьиз тарарин хилерай кватиз,
Мукарай чукурдай нуькIер, каруяр.
Авагъиз чIаганвай чилин дамарар,
Хкатиз къапкъацу таза чамурар,
Таярни тайлункIар ийиз чамарар,
Гьатнавай чуьллера - юзаз фирияр.
Сефил яз ава зун, атIана кьарай,
БалкIан гьикI акъудин чинеба цурай?
Миргерай, чIагъарай акъудиз гьарай,
Галтугна къветерин кьадан фереяр?
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Гьатзава тIебиат Яран хинеда,
Яран цуьквер кIватIин чими гуьнеда,
Агатна вирида хъикьифар неда,
Вергерик кутуна таза цирияр.
Вил ква зи алатай масан чIаварик,
Вил гала, вил гала яран суварик,
Чидач, вуч кутадай дидеди гъварик,
ХупI дадлу чрадай яран шуьреяр.
ЧIиркIелай недай за яран булама,
Ряденик дидедин гъилин селема,
А чIаван виртIедик зи вил галама,
Амани чIижерни ацIай куьнуьяр?
ЧIехи де гьинава, зи наз къачудай?
Яраб пай тунватIа ада гъвечIидан?
Мадни къал акъуддан гьарай къачуна:
- Тугъагъа кIанда заз, галаз пурнияр!
- Чан бала, рикI бала, акатнаван каш?
Агата, чранва за суварин аш.
На фад неъ, аялри тавунмаз тараш,
- Аш недай вахт авач, це заз кинияр!
АцIурна жибинар затIарив ширин,
Чидайди къугъун тир, шаддаказ хъуьруьн,
РикI алаз шурва нез мехъерик хуьруьн,
Демина виливди хуьдай зуьрнеяр.
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Симин пагьливанар атайла кимел,
Ван гьатна магьлейра, алтIуш жедай эл,
“Лезгинка” кьуьлдайдаз симерин винел,
Чан-рикIиз, алхишиз жедай къарияр.
Яран къуз гьер тукIваз хуьруьн ксари,
Яран гам атIудай цIийи сусари,
Гъуьр вегьез вилериз яран квасайри,
Галтугдай аялрик, ийиз тIуьрлуьяр.
Йифиз эл акъатдай Яран шемер гваз,
Кьуьзекар агатдай хъуьтуьл камар таз,
Жегьилар атайла Яран чамар гваз,
ЧкIидай яргъариз яран лирлияр.
Жедай чун йифизди шумуд дакIардихъ,
Дидейри бухчаяр тадай ракIаррихъ,
Вуч хъсан дад авай Яран паярик,
Бул жедай кIерецар, паквар, какаяр.
Хкадриз цIаядлай, чукIуриз ванер,
Аялрив ацIудай дагъларин ценер,
Гьазур тир афар нез апаяр, хинер,
АтIайла сусари цIийи тереяр.
Лагь яран дидедиз, яран бубадиз,
Пай-уьлуьш къачурай, фена Къубадиз,
Хабарар ракъура ирид убадиз,
Атурай, тухузва яран жиреяр.
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...Захъ аял чIаварин амайди - са гаф,
Зи жегьил берейриз ягъанва хьи, саф,
Уьмуьр алатзава, тавуна инсаф,
Гъамарни элкъвезва кутаз рехнеяр.
КцIариз хъфин чун сувариз, зи яр,
Акьунва зи рикIе мад яран паяр,
Алата, ахлада, я хъуьтIуьн къаяр,
Чими хьуй Рагъ акьаз къавар, чIереяр.
Бахтуни гатурай чи ракIар, чи вар,
Вуна чун кIеверай акъуда, Гъуцар.
Халкь патал гьар са югъ жедайвал сувар,
Лугьурай бахтлу я, шад я лезгияр!
18.03.1997
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НИЗ ЧИДА?
Са цуьк ала КIелед хуьрун гуьнедал,
Вил акьада а лечегрин хинеда,
АтIанайтIа, тадай вилин нинедал,
Марвар яни, бубу яни, низ чида?
Гьавадавайд адан ширин риг яни?
Вилераллайд рапрап яни, чиг яни?
Ам мулдин цуьк - Ириг яни, Миг яни?
Гьикьван ятIа рикIиз кIани, низ чида?
Ша, ша лугьуз вилеривди ялзава,
Фин-фин лугьуз рикIи завди къалзава,
Акурбуру верцIивилел чIалзава,
Ам виртIедин куьнуь яни, низ чида?
АтIайтIа ам, зар алахьиз гьикI кьада?
Икьван иерд тIатIана бес гьикI тада?
Гъил агакьдач, пашман хьана рикI тIада,
Эхир аван бейкеф хьунин, низ чида?
25.12.1996
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ГЕЛ
Къванерин арадай са
Ялгъуз цуьк акъатнавай.
На лугьуди, дурна тир,
Цавукай къакъатнавай.
КичIе тушир къаюкай,
Аян тушир хъуьтIуьн цIиг.
ГьикI ятIани къванери,
Хуьзвай хурал масан цуьк.
Юзаз авай кьелечI тан,
Чуьлдин пехъи гар акьур.
Басрух гана къванери,
ТIарзавайтIа адан хур?
Какахьнаваз гьалар икI,
ЖезвайтIани цуьк вили,
Ам къванерин арада,
ХупI иер тир, хупI мили.
Гатфар къведа, чилерал
Шумуд виш нав чкIида.
Гуьнеярни къузаяр
Гьатда мадни цуькведа.
Сувун, тамун иербур Гьар цуьк я са бике зи.
Бес вучиз а ялгъузда
Гел тунатIа рикIе зи?
19.03.1997
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ЦУЬКВЕР
Сувуз мукьва,
Кьуд пад ахъа,
Лезги чилин
Юкьни-юкьва
ЭкIяй хьанва,
ЧIехи палас.
Цуькверикай
Виш зар алаз,
Дамахар гваз.
Иер я чуьл,
Иер я чил.
АватIа хупI
Ихьтин дине?
ТIебиатди
Кутур бине
Шумуд ранг я,
Шумуд хине.
Тамар къалин,
КIамар дегьне,
Кьвалари хьиз
Кьил кьаз вине,
Циферикай
Алаз бишме,
ЧIугваз гъилив
Шумуд чешне
Вав гвайди вуч
Наз я палас?
Дамахнавай
Свас я палас.
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Чуьлдин хурал
Виш агъзур цуьк,
А падни цуьк,
И падни цуьк:
НекIедин цуьк,
Чигедин цуьк,
Гуьнедин цуьк,
Хинедин цуьк.
ЦIаядин цуьк,
Къаядин цуьк.
ШуькIуь тандал
ЧкIана чиг,
Бахтавар я
Иригни Миг1.
Мулдин цуьквер
Акурла икI,
Иервилив
АцIузва рикI.
Къацу цуьквер,
Лацу цуьквер,
Яру цуьквер,
Кьару2 цуьквер,
Хару цуьквер.
Кьаз къужахда
Вири цуьквер,
Зун къугъвазва,
Зун зверзава.
1
2

Ириг, Миг - мулдин цуьквер
Кьару - вагьши
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Заз рекьери,
Заз нуькIери,
Заз лекьери
Эверзава.
Вири санал,
Хьана кIватIал,
Лув гун патал
Вили цава.
Килиг, килиг,
Зурзазва рикI.
Зи къуьнерик
Луварар ква,
Зун цавава,
Ава, ава!!!
Вуч хъсан я,
Чун икI хуьдай,
Чаз тIям гудай,
Къуват гудай,
Сувун гьава.
***
ТIебиатди
Кьаз къужахда,
Кьил элкъуьриз
И саягъда,
Зун аял хьиз
Авунва рам.
Амач чанда
Са дерт, са гъам.
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Бахтавар я
И пел, и кIам.
Зун тух жезвач,
Къачузва кам.
Юзадач зун,
Вегьедач кам.
ШупI тахьурай
Мулдин цуьквер,
ТIебиатдин
Рангар - эквер.
Вуч хъсан тир,
Гьа и тегьер,
Къацу чуьлда,
Дагъдин синел,
РикI шад ийиз,
Атир чкIиз,
Зун са цуьк хьиз
АкъатнайтIа
Лезги чилел...
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ÐÀÃÚÄÀÍÈÍ ÃÜÓÜË
Ðàãúäàíèí ãüóüë óõøàð ÿ õóïI íèêIåðèç.
Íà ëóãüóäè, òóíà êúèçèë êúàïóíà,
Þçóðçàâà ñà íè ÿòIà ãúàïóíà.
Ðàãúäàíèí ãüóüë ôèêèðàð õüèç ðàãúäàíèí.
ÊIàí ÿ ðèêIèç óüìóüðäèí ãàä - òIÿì ãàëàé,
ÖIèéèç êâàðöÿé àêúóäíàâàé ÷Iåì ãàëàé.
Ðàãú ãüàõüíàâà ÷Iåõè ãüóüëóüí êúóæàõäà,
Êúóãúâàç âèëè ÿòàðèâäè àÿë õüèç,
Ãàãü ìóêüóâ êúâåç, ãàãü êúàêúàòèç õèÿë õüèç.
Ðàãúäàíèí ðàãú - áàäåäèí ÷àð àâàé ôó,
Ãüóüì ãàëóêüèç, àòèð ÷êIèç ÷ðàçâà,
«Çóí íåú» ëóãüóç àì öàâàðàé õúóüðåçâà.
Ðàãúäàíèí ãüóüë óõøàð ÿ ÷è ðèêIåðèç.
ÒIóðôàí êúâåäà ñåêèíâèëèí ãóüãúóüíàé,
Áàõòëóâèëèí êüèë ãüèíâàòIà, ãóüãú ãüèíà?

332

ДУСТАР
Уьмуьрдин бахтавар йикъар рикIел гъиз,
Тамари дамахна цIийи сусар хьиз,
Марфари кIвалахиз, чуьл къацу ийиз,
ЧIафара, яйлахра гад хьана, дустар.
Дагъларин кукIушра цIрана живер,
Куьч хьана яргъариз, хъфена цифер,
Яраб заз кIанида гудатIа эвер,
Рекьер хуьз, рикIин кьил пад хьана дустар.
Рушарив ацIанва тамарни кIамар,
Несиб хьуй абуруз мехъерар, чамар,
Бес вучиз зи рикIе гьатнавай гъамар,
Сад хьанач, вад хьанач, къад хьана, дустар.
Гьикьван зун кIеве тваз къвайтIани харар,
Хуьда за, квадардач лезги къилихар,
Хъел тахьуй Киригар, Вурвар, Хуьлуьхъар,
Зун Яргун акуна шад хьана, дустар.
Абад хьуй чи хуьрер, СтIурар, Лацар,
Ятарив ацIурай лезгийрин вацIар,
Гъуцарин аманат зи хайи КцIар,
Вичин тай авачир сад хьана, дустар.
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КIАНИ ДИДЕ ХЬИЗ
Кьуьд зун патал ягъи хьанва,
Вил гана, экв тагудай.
Са дегьнеда кутунва зун,
Рехъни гузвач акъатдай.
ВучайтIани рази жезвач,
Ахъа тежер пел ава.
Элекьдачир, иливдачир,
Пара яман хъел ава.
Залан парар ялиз гузва,
Инсаф, иман квадарна.
Заз зулумар гузва ада,
Регьимдикай мадарна.
И къайи кьуьд хупI ухшар я,
Залум, тахай дидедиз.
Фад ша гатфар, зи уьмуьрдиз,
Хайи, кIани диде хьиз.
01.03.1996
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АХВАР
Ахвар аку милида кьван:
Зун дидедин къужахдава.
Аял я зун чIал течидай,
ТIарам, чими къундахдава.
Руфун тух яз мад хъуьрезва,
Къумбар я зун аял чIава.
Я циф авач, я къай авач,
ХупI михьи я ана гьава.
Лайла ягъиз къвалал ала,
Хайи диде кьеб галтадиз.
Секинарна ксурзава,
Кьилелайни кап алтадиз.
Ван алахьна ишедайла,
Зун хурудив агудзава.
Зи вилерин накъвар михьна,
Зун кьепIинай акъудзава.
За вилер фад мичI хъийизва:
“АхквадатIа ахварин гуьгъ?!
ЦIугъна кстах аялди хьиз,
“Вахце!” -лугьуз ийидан чIигъ?!
03.04.1997
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ГЬУЬЛБЕР
Чи чилерин масан гьуьлбер1,
Дамах гва вав сусан, гьуьлбер.
Вавай са гаф жузан, гьуьлбер:
Им вуч риг я, им вуч эмбер?
Хьана хьи, зун бейгьуш, гьуьлбер.
Къацу пешер кьелечI ипек,
Гьикьван таза, гьикьван кеврек,
Лагь, ви хиял къекъвезва квехъ?
Я дагъларин суна дилбер,
Вуна зи рикI кана, гьуьлбер.
Гзаф чIав тир чи пелера,
Гьатнавай зун ви гелера,
Акъат мийир зи гъилерай,
Вавди ацIуй, вавди вилер,
Вакай зи вил атIуй, гьуьлбер.
Вакай зи вил гьикI атIурай?
Вун такваз рикI гьикI ацIурай?
Вун авачир гад татурай,
Ви дердина хьанай Гуьлгер2,
На адаз тIал ганай, гьуьлбер.
РикIин кьилел кьада за вун,
Кьурайлани хуьда за вун,
Жуван сала цада за вун,
Къвер гатфарихъ це заз бегьер,
Аваз хьурай, аваз гьуьлбер!
10.07.1996
1
2

Гьуьлбер - иер атир авай векь
Гуьлгер - вацI

336

ÌÓÜÃÜÓÜÁÁÀÒÄÈÍ ÖIÀÉ ÃÀËÀÇ
ßð êàêàõüàé íàâàäàâà ÷èëèâöIàð1,
ÖIèð àõúàéäàé ãüàâàäàâà öóüðóüöIàð,
Àëàõüçàâà íóüêIåðèëàé öIèâèöIàð,
Ãàòôàð êúâåçâà ãüàðàé ãàëàç, ãüàé ãàëàç.
Êüèë ýëêúóüðäàé ãüóüìåð àâà éèôåðà,
Íà ëóãüóäè, ýêâåð êúâàçâà öèôåðàé,
Áàõòóíèí ãúåä, çàç öàâàðàé ýâåðà,
Êúâåí âè êüèëèâ æóâàç äèãàé òàé ãàëàç.
Àêúàòçàâà öóüêâåð âèíåë - ÷èë ïàäèç,
Ãóðëó ãüèññåð àâàçâà çàâ àãàòèç,
ÃüèêI õüóðàé çóí, óüìóüð òàäèç àëàòèç,
ÀìóêüàéòIà õàæàëàòàð êúàé ãàëàç?
Øàãüäèí êüèëåë þçà õüàíâà ëàöó æèâ,
Õóüç æåäàíè äåðåéðèâàé ñåëäèí øèâ?
Êúóäãúàíçàâà ãüèññåðíè òåæåç èëèâ,
Æåãüèëâèëèí, ìóüãüóüááàòäèí öIàé ãàëàç.
10.03.1999

1

×èëèâöIàð – ÷èëèííè öàâóí àðà
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ЙИФЕН ВАНЕР
Йифен ванер зарул, гъарикI
Фикирар хьиз перишан.
КукупIдин къуш, гудани на
Заз шадвилин са лишан?
Вуч мани я лугьузвайди
Куьне, экуьн пепеяр?
Секинардан куь маниди
Зи хиялрин лепеяр?
Вуч макьам я хъиперинди,
Къекъифнава варз цава.
АвазватIа рикI ачухна,
Ашкь тIалабиз вацравай?
Язух хъипер, зи бахтсузбур,
Куьн секинар ийин гьикI?
Агакь тийиз кIанидав гъил,
ХьанватIа икI йиф гъарикI?
Экуьн чIавар баян ийиз,
Хкаж хьанва кIекрен ван.
Гъетери мад рапрапзава,
Сада садаз лугьуз “чан”.
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Тамун хивяй са ван къвезва Жанавурди къувзава.
Эгь, сакIани ацIур жезвач
Зи фикиррин къуй завай.
Йифен ванер жезва пара,
РикIин симер юзурдай.
ГьикI илигин са макьамдал,
Вири тIалар ксурдай?
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РЕХИ ПЕШ
ХъуьтIуьн сугъул са йифизди,
Гьатна хура фикиррин,
Ялгъуздаказ къекъвезвай зун,
Куьчейра чи шегьердин.
Пешерин гам экIяй хьанвай
КIаник чинард тарарин.
Ван кутунвай пешери хупI,
Хура аваз гарарин.
Пешери гьей кьуьлерзавай,
Къайи вацран экуьнал.
Гару гъайи са чIехи пеш
АлкIана зи пекинал.
На лугьуди, пеш тушир ам,
Са чIугвардин эсер тир.
Яр хъипедик какахьнавай,
И кьуру пеш са сир тир.
Хкажна ам за чилелай:
Агь, иер тир, иер пеш.
Бес вучиз икI сугъулу тир ам,
Вилера гъам, вич пелеш?
Адан и гьал акур чIавуз,
ТIар хьана рикI, юзана.
Пеш хурувди агудна за,
Шел акатна жузуна:
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“Вучиз вун зав агатнава?
Лугьудай гаф авани?
Вучиз на зун иширзава?
Лагь, вахъ инсаф авани?
Закай жуван ухшарар ваз
Атанани тахьайтIа?
Зун уьмуьрдин хъуьтIевайди
КьатIанани тахьайтIа?”
Раханач зав, пеш раханач,
Адан гьалар сефил тир.
На лугьуди, ам са зарул,
Ван алачир кфил тир.
Гьикьван чан-рикI авуртIани,
Хуьз хьанач пеш яргъалди.
Къакъудна ам завай са къуз
Уьмуьр лагьай маргъалди.
Рехи пеш хьиз ава зунни,
Са векъи гар бес я заз.
ЖагъидатIа агатдайди
Зав зи саягъ, гуьгьуьл кьаз?..
04.02.2004
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ЧАРЧАР
Вуна гьиниз чуквазватIа лагь, чарчар,
Вун акурдан атIудачни пагь, чарчар?
Ви манийрал гьейран я хьи, Шагь, чарчар,
Аваз хьурай вун шуршуриз, алахьиз.
АцIурзава на рагарин кьацIар мад,
Эхъуьрзава патарив гвай нацIар мад,
Чуьхуьзва на махпурдавай къацар мад,
Шаддиз ргаз, ятар чкIиз, авахьиз.
Лацу цIвел хьиз кватна дагъдин хуралай,
Шумуд агъзур цуьк акъудиз чIуралай,
Шаирди хьиз шиир кIелиз хуралай,
Хуьзва вуна тIебиатдин чIал михьиз.
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УЬМУЬРД РЕКЬЕР
Гатфарин ял галукьнавай чиликай,
Кьил хкажиз махпур векьер хъуьрезва.
Мижедавай иер цуьквер фитIиниз,
ЧIижери мад виртIед рекъер хразва.
Галат тийиз кIвалахда икI чIижери,
ВерцIи хьурай, дигай хьурай лугьуз вирт.
ЦIалцIамарда куьнуьд рекъер датIана,
Зегьмет алай карни я им гзаф, гирт.
Инсанарни ава даим чIижер хьиз,
Уьмуьрд рекьер ухшариз кIанз рекъериз.
Гагь къванери, гагь лекъвери тIарда кIвач,
ЦIалцIамбур чаз несиб жеда лап кьериз.
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КАС ГЬУЬЛ
Зарпанд квахьай шив хьиз ава къе Кас гьуьл1,
Гьим гьавалат хьанва адал, хаз гуьгьуьл?
Гагь къарагъиз, гагь хкахьиз фири хьиз,
Гур лепеяр алахънава къал ийиз.
Хъел галазди ава жакьваз кьенерар,
ИфенватIа ракьар дегьне къенера?
Гьар са лепе ахъа жезвай хци хьел,
Алахъзава аладариз вичин хъел.
Элекь тийиз, векъи хьанва лепеяр,
Ялиз къенез тухузва цин тепеяр.
АцIанва икI хатур ханвай аял хьиз,
Сефил я гьуьл, кьарай квахьай хиял хьиз.
Элягь жезва дили ятар, гьей элягъ,
Лепейри къал къачунватIа нин хъиляй?
Зи шаир гьуьл, зун гъавурда акьунва,
Вани заз чиз дустунин хьел акьунва.
Маса ганван са кIусуник сада вун?
И дердини ягъанвани рикIиз кIун?
И тIал гзаф заланди я, чIалахъ хьухь,
Лугьуз женни, кайитIани, хьана чIух.

1 Кас гьуьл - Каспий
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Чинал хъуьрез, зарафатдай кьасариз,
Адет кьунва хаинвилер «дустари».
Какадариз къе гъвергъверар хъчарик,
Михьи гьиссер кутазва хьи, кIвачерик.
Гьалча ятар на къумарал кIанда кьван,
Са югъ къведи, ви кьилини ванда, ван.
Ракъура зал ви лепейрин стIалар,
КужумайтIа тIимил жеди зи тIалар...
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МАД СА ГАТФАР...
Мад са гатфар илифзава уьмуьрдиз,
Алахънава тIебиатдиз туьмериз.
Гагь гъвергъвердин цуькверивди гелериз,
Гагь беневшад рангар ягъаз чилериз,
Агатзава чав милидиз, хъуьтуьлдиз,
Хел юзуриз, пеш ахъайиз суьтуьлдиз.
НикIери хьиз гьиссерини цIирзава,
КIанивилихъ ялдай сирер чирзава.
Цуьк акъудиз алахъзава мурадар,
ЯтIани къе уьмуьрд рекьер пара дар,
Ялзава чун рикIи анжах шегьредихъ,
Са бадеди - ацукьнавай чхрадихъ,
Яшар фена, рехи тар хьиз кьуразвай,
ХупI рикIивай яран сумаг хразва.
Мад са гатфар къвезва лугьуз шад я ам,
Ахкван тийиз вилеризни уьмуьрд кIам.
Мад гуьлуьшан гатфар къвезва баркаван,
Харудаказ тIебиатдихъ гузвай ян.
Хъуьрезва чил, къацу махпур алукIна,
Бахтлу я ам, Яран нефес галукьна.
Мад къушари гъанва чандал чуьл, дере,
Инсанриз хупI пара кIанда и бере.
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Яран сувар атанва мад эллериз,
Шадвалзава вири элди мелериз.
Гьар са кIвале яран суфра ахъа я,
Яран сувар виридалай заха я.
И суфрадихъ чIугваз тахьуй сада каш,
Неъ хьран фу, хъуьтуьл цикIен, яран аш.
Бул ятIани тIунутIарни иситIа,
Яран абур семенани чи гитI я.
Бере я им, шемер кьуна акъата,
Ша, кьегьалар, цIайлахандив агата.
И сувар заз куьн галачиз жедач нуш,
Агата куьн, ихтилатин рикIиз хуш.
Аваз хьурай и дуьньяда гелер чи,
Дустар, мадни гурлу хьурай мелер чи.
Гьинава куьн, ярар-дустар, гьай це заз!
Зи вил галай и суварин пай це заз!
Яран йикъар алукьзава рикI алай,
ТIалар-квалар алудиз чи рикIелай.
Назлу гатфар нурар гваз мад къвезва гьей!
ТIебиатдин иер тават къвезва гьей!
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ЗУННИ ЙИФ
Са къуз фикир-хиялдикай
Кьил къакъудна, зун катна.
За секинвал суракьна,
ТIебиатдив агатна.
Са яргъал баябанда
Амукьна рехъ алатна.
Умуд квачиз дуьньядихъ,
Ацукьна зун галатна.
Йиф атана хабарсуз,
ЧIулав атIласдин къене.
Зи кьисметда авай кьван
Йиф чIичIин сувун гене.
Чун кьил-кьиле,
Чун гъил-гъиле,
Чун вил-виле
Амукьна кьвед.
Кьуд пад мичIи,
Рекьер ичIи,
Завай рикIи
Хабар кьазва:
- Аквазвани цава гъед?
Варз гьинватIа?
Аквадач жал?
Бес ЦIайгъед?
Къведа жед.
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Гьеле хьи, чун
Ава кьвед Зунни йиф.
Закай ваз яр
Жени, йиф?
Пехил касдин
Хиялар хьиз
МичIи йиф.
Кесибарин
Кандуяр хьиз
ИчIи йиф.
Яраб рангар
Талх жедатIа,
ГалтадайтIа
Кварцив йиф?
Ша алуда
Зи рикIин циф.
Ашукь ятIа
Вунни йиф,
Са хелвет
КIам ахъая,
Са цуьквед
Гам экягъа,
Вуч кIанидан
Чка я?!
Эвера, зи яр атуй!
Зи рикIиз
Гатфар атуй.
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Мажал це,
Са гъвечIи, йиф.
Бахт це тIун заз,
МичIи йиф.
За яралди
ЧIичIна йиф,
Вуна вилер
МичIна йиф.
Вун алатна хабарсуз,
ЧIулав атIласдин къене.
Зи кьисметда авай кьван
Вун чIичIин сувун гене.
18.12.1995

350

БАКУДА
Дидед аял эхъуьрдайвал,
Цифери чил чуьхуьда.
Вили цавар ишезва мад,
Марфар къвазва Бакуда.
Заз акI жезва, цавун юкьва,
Са ни ятIа кьуна кутар,
КIвалерилай, тарарилай
Иличзава михьи ятар.
ЧIерейрилай, чIутхваррилай
Шуршурдив яд алахьзава.
Зи хиялар стIалар хьиз,
И селлерихъ какахьзава.
ЦIайлапанрин цIаяр акваз,
Зурзазва зун аял хьиз.
КичIезва заз кьатI жез уьмуьр,
Марфад куьлуь стIал хьиз...
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СТIАЛАР
СтIал-стIал яд кIвахьна,
ЧIехи кьвалан хурудал.
Югъди-йифди авахьна,
Ам кьваларин харудал.
Куьлуьз-куьлуьз,
Тапрапиз,
Ракъиникди
Рапрапиз,
РикIевайди мецел гъиз,
Дерт ахъайиз зарулдиз,
Авахьна, яд авахьна,
Ам кьвалалай алахьна.
СтIалрикай нагъв кIвахьиз,
Кьвалан хуру кьежезвай.
Къенез гана вири тIал,
СтIалар икI ишезвай.
Кваз такьуна авай кьвал,
Вичин хару дуьньяда.
СтIалар зурзаз авай,
Аяздални къаядал.
Куьлуь-куьлуь стIалрив
Акьван чIехи сабур гвай,
Юзазвачир чIулав къван,
ВучайтIани тагуз гьай.
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Пара жезвай къвердавай
СтIалрин зарул гьалар.
ЧIехи кьвала сакIани
Кваз кьазвачир стIалар.
Алатна икI шумуд йис,
Эхирни ван хьана кис.
Хажалатар пар хьана,
Сабурдин гъал кIар хьана.
Садра вилер ахъайна,
Юза хьана чIехи къван.
СтIалрин ванерихъди
ЦIигел хьанвай ам гьикьван!
Вердиш ванер амачир,
Агъзур ванцин арада.
Ингье чIехи тIвек алай
СтIалрикай хурудал.
Пагь атIана амай кьвал
СтIалрин и гужунал.
Эхирни и стIалри
ЧIехи кьвалаз чирна чIал.
Анжах геж тир, кьуранвай
СтIалрин къайи булах.
Кьвал пашман тир, стIалрин
Хьанач лугьуз вич чIалахъ.
07.01.2011
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ПIИНИДИН ТАР
КцIара хъуьтIуьн цикIиз Гьилалрин
гъенеллай пIинидин тарци цуьк акъуднавай
ПIинидин тар, пIинидин тар,
Мийир зи рикI на икьван тIар.
Цуьк ахъайдай бере яни?
Им гатфарин кьере яни?
ПIинидин тар, пIинидин тар,
ХъуьтIуьн цикIиз жени гатфар?
Гьар са куьнихъ чIав авайд я,
Къецел аяз, дав алайд я.
Зарул я хьи, цIир я хьи, вун,
Суьгьуьр я хьи, сир я хьи вун.
Лацу цуьквер - хилераллай,
Накъвар яни вилераллай?
ТIалар ятIа хъиткьиннавай?
Гъамар ятIа хъуьткьуьннавай?
Сагьибдикай вахъ са хабар,
Агакьнаван, пIинидин тар?
Гад хъфенва лекьер галаз,
Кьуьд атанва мекьер галаз.
Алатай къар хкиз рикIел,
Лагь кван, вун нихъ хьанва цIигел?
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Вил галани Гьилалахъ ви?
Ам ях хьанва, вун мияхди.
Кузвани рикI, пIинидин тар,
Силе хьана гъамдин кутар?
ПIинидин тар, михьа вилер,
Жагъур мийир таниш гелер.
Яргъарава ви вил галайд,
Ам элкъуьриз жедан вавай?
КъарагъайтIа са дили гар,
Алугарда ви лечегар.
Таз тахьурай мукьувди хар,
КIеве цуьквер, пIинидин тар.
22.01.1998
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ТАМА
Къацу, ламу хилерикай
Заз са чардах раса тама.
Зун течидай, заз течидай
Дерин тама, маса тама.
Пешерикай мес ая заз,
Хъуьцуьганни гьарадакай.
Яргъала зун са шумуд къуз
Жувандакай, чарадакай.
Зав рикIелай алудиз це,
ЧIугвазвай кьван хажалатар.
Серинара зи кузвай рикI,
Илича зал къайи латар.
Хор туькIуьриз чIехи тамун,
КIватI хьурай къе вири къушар.
Авани лагь маничияр,
И ван авай, идаз ухшар?
Галтада зун лилибанда,
Ам бахшнава заз ципицIди.
Хъуьрез хьуй чин хъиткьиннавай,
Гьар кIурукIдин, гьар цуьруьцIдин.
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Эвер гурай аялдиз хьиз
Гьар рагъданихъ чардахди заз.
Адан чими къужахда зун,
Суст жедайвал бахтавар яз.
Ашукь я зун рикIивайни
Там лугьудай и суьгьуьрдал.
Рази я зун Алдин паб жез,
Тамун юкьва тек зуьгьуьрдай.
И саягъда тама жен зун,
РикI илгьамдив ацIудайвал.
Са тIимил кьван, са жизви кьван,
Адакай вил атIудайвал.
Къацу, ламу хилерикай
Заз са чардах раса тама.
Зун кIани тир, заз кIани тир,
Яргъал тама, маса тама.
13.03.1997
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ЧЕПЕЛУКЬАР
Гатфарин гьуьм гьатна цава, чилера,
Чепелукьри лув гузва мад чуьллера.
Аял чIавар физва къе зи хиялдай,
Чепелукьар галудиз кIанз пелера.
Диганва мад дереярни гуьнеяр,
Ягъанвай хьиз виш жуьредин хинеяр.
ЧIехи гьуьл хьиз лепедава, юзазва,
Чи дугунар - чепелукьрин бинеяр.
Чепелукьар луварар квай цуьквер я,
Чепелукьар рангадавай эквер я,
РикI юзурдай и дерейрин, тепейрин,
Чепелукьар рехи хьанвай мекер я.
Гъиле кьуртIа зар алахьда луварин,
Чи хиялриз гьава гъида суварин.
Заз акI жеда чепелукьар зар алай,
Суракьар я аялвилин чIаварин.
11.02.2004
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ÇÈ ÃÜÀÂÀ
Ãüàâàäèêàé õàáàð ãóçâàé èåð ðóø,
Âè õàáàðàð ìàíèÿð ÿ êüàðàêàí.
ÒIåáèàòäèí ñà êIâàëàõ âàç àÿí òóø,
ÐèêIèí ãüàâà çàëàí òèðäàí ïàðà êüâàí,
Íà ëóãüóçâàé Ðàãú àêâàäà÷ âèëåðèç,
×Ièìåë æåäà, ìàðô ÷êIèäà ÷èëåðèç.
Çè ãèìàíàð õêâåí òèéèç ÿðãúàðàé,
Çè õèÿëàð çàðóë õüàíâà ÷Iàâàðà.
Þðãú èëèãíà öIóãú àêúóääàé ÷àðõàðàé,
Ìåêüåð ãúèäàé öèôåð àâà öàâàðà.
ÐèêIèí ãüàâà àõúà æåäàé âàõòàð ëàãü,
Ãüè áåðåäà þçà æåäà áàõòàð, ëàãü...
19.04.1999
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РИКIИ ФИКИР РЕГЪВЕЗВА...
Гьавада къай къекъвезва,
Гьавадик стIал гала.
Есир хьанвай гарарик
КукIун гала, къал гала.
Цавун ранг къекъифнава,
Чилин циф илифнава,
Вацра гьина йифнава?
Юргъунвилин гьал гала.
РикIе суза къекъвезва,
Вилерик стIал гала.
Шел какахьай хиялрик
Себеб квачир къал гала.
Гьавада гъам къекъвезва,
Цавук къариб гьал гала.
РикIи фикир регьвезва,
Гьар жуьредин тIал галай...
16.09.1996
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МАНИ - ЭЛЕГИЯ
Зи диде Куьбрадин руьгьдиз бахшзава
“Накь рагъ авай, къе серинда,
магьи дилбер чан”,
Гьи бахтавар гару гъанва
и манидин ван?
Зи дидедин макьам я ам,
аман, чан Аллагь,
И ванцикай мад дуьньяда
аван, чан Аллагь?
Икьван кIани, икьван верцIи
ван жедани, лагь,
ЦIусад йис яз авачтIани
рикI шеда хьи, агь.
ЦIразва зун и манидин
аваздин къене,
Зурзазва зун и гафарин
аяздин къене.
И маниди зул гъана хьи,
рекъе туна гад,
Вучиз, диде, ви вилера
шел къугъвазва мад?
И макьамди ви хиялриз
вуч гъизватIа лагь,
И гафарин суьгьуьр аку,
атIузва зи пагь.
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“Ви хиялар яргъараван,
магьи дилбер чан,
Цуьквед кIунчIар маргъараван,
магьи дилбер чан.
Вун гьелени ахвараван,
магьи дилбер чан,
И ахварин эхир аван,
магьи дилбер чан”.
Са ванцелди гъамлудаказ
лугьуз и мани,
Адан гафар вуна гьикьван
кIанардай зазни.
РикI ацIанвай шаирди хьиз
гьа и тегьерда,
ЦIийи гафар туькIуьрзавай
на гьар сеферда.
И манидин луварраллаз
зани лув гудай,
И гафарин ялаврикай
зани цIай кьадай.
И авазди сустардай зун,
гъамлу тирвиляй,
Гьар сеферда акъуддай рикI
ада дарвиляй.
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ГайитIани гъам маниди
жаван хиялриз,
На иердиз лугьудай ам
жуван аялриз.
Ви ванцел гьикI ашукь хьанай
хуьруьн къарияр,
Ви цIарарал гьейран хьанай
вири зарияр.
ХупI цIусад йис вилик вуна,
жув азарлу яз,
Мад сеферда мецел гъанай
и дертлу аваз.
На хъелнавай, пакагьан къак
умуд кумачиз,
Ишезвай вун, уьмуьрдихъни
са дад амачиз.
ЦIай галачиз алугарнай
ви чIалари гьикI,
Ви тандивай яваш-яваш
къакъатзавай рикI.
На чан гузвай мецел алаз
и верцIи мани,
Суза тирни, эвер тирни
им ярдиз кIани?
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“Пекдин кафандик кутуна,
магьи дилбер чан,
Къуьнераллаз твах, рухваяр,
магьи дилбер чан.
Зи дуьньядик вил галама,
магьи дилбер чан,
Сурук дакIар тур кIани яр,
магьи дилбер чан”.
Садлагьана хъуьтIуьн йифи
хъуьтIкьуьнна ви ван,
И манидал са мус ятIа
хкведатIа ван?
Вун зи гъиляй акъатна мад,
магьи дилбер чан,
Квахьна завай зи вилин хад,
магьи дилбер чан”.
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22.12.1995

АШУКЬ Я ЗУЛ
Мад хтанва тIебиатдин гъамлу бере,
Ялгъузвили пелешнава сувни дере,
Сел атана тухузва мад кьвалан чIере,
Марфар - ятар авахьзава шуршуриз.
Шагьди1 вичин рехи чуру чухвазва мад,
Къайи шагьвар цифед галаз къугъвазва мад,
Дили гару цIамар, самар тухузва мад,
Инадзава, туна хура, галчуриз.
ВацIалай хъел алахьзава, сивеваз каф,
Чаравилин къиб ягъана хъипи я чIаф,
ЦIайлапанди цIаяривди лугьузва гаф,
Вичин саягъ вили цавар зурзуриз.
Вил рекъеваз ялгъуз хьанва хъипи тарар,
Квелиндаказ эвягъзава хъипи чIарар,
Пешер - зулу чилиз кхьей хъипи чарар,
Гару гъиляй къакъудзава, кичIерриз.
Ашукь я зул, мет ягъанва чилин вилик,
ВерцIи гафар лугьуз япал, алцурариз,
Алахънава хтIуниз пек, кьецIилариз,
РикIин къаяр кIанивилив цIуруриз...
29.12.1995

1

Шагь - Шагь дагъ
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СА ЧIАВУЗ
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
И тамар гьар чIавуз икI аваз жеда.
Бес вучиз тарарин чкадал амай
КIанчIар акурла къе зи рикI ишеда?
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Чи къайи булахрин атIудач шуршур.
Къе шумуд латалай алатнава зун,
Са тIвар я амайди, акъатнава кьур.
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Садазни таниш туш кьиникь лагьай тIал.
Амач захъ масанди, вучрай дуьньяди,
Низ баян авурай и етимдин гьал?
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
И дуьнья чIехи я, лугьуз тежервал.
Низ чидай, сал чилер гегьенш хкатIиз,
Шумуд са уьлкведа акъатдайди къал.
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Вили пекинавай свас я чи цавар.
Зун сефил авунва чIулав цифери,
Цав уьцIуьз кичIезва, чкIана къавар.
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Уьмуьрдин часпарар гафар я гьакьван.
ЯхцIур я харжнавайд за йисарикай,
Бес вучиз рикIе кичI гьатнава икьван?
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Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Зун чIехи хьайила зи бахт хъуьреда.
Заз гьинай чидай хьи, ам кIерец тирди,
Хвехвер чуьнуьхардай кIеви хъиреда.
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Зун бахтлу ийида чIехи ашкъиди.
Бес вучиз заз икьван гъамар ракъузва,
Зи вахтсуз ашкъиди, рехи ашкъиди?
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Зи дустар, кIанибур аваз жеда икI.
Вучиз чи жергеяр кьери хьанва къе,
Гьинва куьн, зи дустар, секинра тIун рикI.
Са чIавуз, са чIавуз заз акI жедай хьи,
Инсанар шадардай ахвар я уьмуьр.
Са верцIи навада гьатнава дуьнья,
И кьил, а кьил авач, яргъа я эхир...
11.11.1996
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ЖАГЪИДАЧ ЗАЗ
Вун атуй, рагъ атуй, я цIийи гатфар,
Ахъая цавун чин, ракъура марфар,
Илига манидал, илига чарчар,
Масана ви далдам, тафт жагъидач заз.
Гьеле агакьнавач гатфар, кIура я,
Рагъ цIийиз чранвай таза шура я,
Цуькверин гьармадан атир чара я,
Масана са ихьтин чIаф жагъидач заз.
Векьерин махпурдик зар акатнава,
Тарарин кIурукIрик хъвер акатнава,
ВацIарик, хваларик звер акатнава,
Къугъвазва лепеяр, каф жагъидач заз.
Садни аквада ваз чилер ифена,
Ахпа аквада ваз чимер хъфена.
Цаву сутфунзава марфар сафунай,
Масана и жуьре саф жагъидач заз.
Гуьнеяр сусар хьиз лацу буьшмеда,
Дереяр гьатнава къацу чешнеда,
Булахар! Акъуда зи рикI тешнедай,
ТахьайтIа уьмуьрдин нав жагъидач заз.
Лацу хъуьцуьган ква чи Шагьдин кьилик,
Адан яр - КцIарин дамахдиз килиг.
Са маса дад ава Ватандин чилихъ,
Ам тесниф ийидай гаф жагъидач заз.
17.04.1996
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ХИЯЛАР, ЯЛАР
Зун аял хъижезван йисар финивай?
Хиялри буй гузва цIириз, къеневай,
ЯтIани веледар жуван къуьнуьвай,
БицIек хьиз вучиз за ийизва къе цIугъ?
Алатай йикъари вучиз зун чпихъ
Ялзава датIана, гъил къахчун тийиз,
Къе аял бередин мили кинодиз,
Килигиз ава зун, вилел алаз нагъв.
Чун санал къугъвадай ругуд аял тир,
Чарадав гудачир чна гафни сир,
Чи гьарай-эверди чIалал гъидай хуьр,
Ни ятIа секинвал къахчунвай чавай.
Са чIехи кандудай чун кIерецар хьиз,
Авай хьи, суварин синериз чкIиз,
Тарарай аватиз, уьленра акIиз,
Квахьайла Шагь дагъ тир виридан даях.
Къекъведай кIелер хьиз дагъдин кьацIара,
Сирнавдай гъетер хьиз йигин вацIара,
Ивидал жедай чун, гьатиз цацара,
Элкъведай рикI кана цгъамар чалай.
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Пархъулдин пешелай яд хъвадай чна,
Ачкаррин манийриз яб гудай чна,
ХъуьтIуьзни алахъна гад гъидай чна,
Чи кстахвилерал хъуьрез жедай Рагъ.
Гьахьайла ятара, кIватIиз гъепIгъепIар,
Лув гана элкъведай чалай липIлипIар,
Чидачир даллаяр, вуч я лепIлепIар,
Къветерик галтугна, кьадай чна чIагъ.
Са къуз чуьл такурла жедай чандивай,
Рекьер кьаз жедайни чи, тIурфандивай?
Садра хъуьтIуьн чIавуз гъуьрчехъандивай
ЗикIамар чуьнуьхна, гьикI куднай тарай...
Живедин цIарапIар акьадай чина,
Чуьллера ничхиррин ван твадай чна,
Гьарада фитIиндай са муркIуцI кьуна,
Фул катдай, цIай кIвахьдай яру хъуьхъверай.
Са ахмур рикIелай алатда четин:
“Вун гьихьтин аял я, къентераг хьтин?
Авайд кьуд кIараб я, шуькIуь раг хьтин”.
Дидед заз чан-рикIдай икI вичин саягъ.
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ДатIана ада зи язух чIугвадай,
Заз дуьдгъвер хкуддай къайи тугъвадай,
Зун алай-алайдал туна, къугъвадай,
Са кап фу къачуна къуншид хьракай.
Гуьнеяр, къузаяр хупI хилибан1 тир,
Гьар тегьенг тама чаз са лилибан тир,
Са кап фу нив гватIа - ам вириданд тир,
А бахтлу къарикай амайд - са суракь.
Виликай карагиз верцIи хиялар,
Зун герен-геренда жезва хьи ялар,
Алатай береяр, дустар, аялар,
Элкъуьриз жедатIа садра и патахъ?
22.11.1996

1

Хилибан - бахтавар
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ИЛИФАРА
Ахъая, гатфарин там,
Ахъая заз ви къужах.
Агуда зун хурувди,
Я мегъуьн тар, я къавах!
Зун мугьман я атанвай,
Илифара чан-рикIна.
ХупI бахтавар тушни вун,
ЦIийи пекер алукIна.
ЧукIура къацу кифер,
Вил гала вахъ, гийин тар.
Пешер гзаф ахъаймир,
Ви хилериз жеда тIар.
Шуьм тар мадни кьакьан хьуй,
Кьил галукьиз циферик.
Гъетеривай экв къачуз,
Пайдайвал чаз йифериз.
Низ ава лагь, жикIид тар,
Ви цуькверин иер риг?
Алаз хьурай пешерал
Рапрапардай куьлуь чиг.
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Лацу цуьквер ахъайна,
КурквачIар хьиз тазадиз,
Наз гумир на, инид тар,
ЦIийиз гъанвай суса хьиз.
«КукупI» ийиз кIанидаз
Эвер мийир, кукупI къуш!
Садра гъиляй акъатайд,
Элкъвена хкведайд туш.
Ишемир, къайи булах,
Мани лугьуз авахьа.
Къаних хьанвай чилерал
Са хуш аваз алаха.
ЧIигъичIигъди ван алаз
ЧIалал гъурай мад вири.
ЦIарцIар гурай яралай,
Чепелукьрин зарари.
Ахъая заз ви къужах,
Ахъая, гатфарин рук.
Минет хьуй квез, я нуькIер,
Зазни раса чими муг.
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Яргъалра зун, кIани там,
Къайгъуйрикай шегьердин.
Агуда зун жувавди,
Гьал кумач захъ эвердин.
Аял жен зун са хару,
Вуна зи кьил алцура.
Зи секинвал квахьайд я,
Мус ятIа и тамара.
Хтанва зун яргъарай,
Жагъур хъийиз аялвал.
АлакьдатIа дидед хьиз,
Гьалалвал це, гьалалвал.
ЖедатIа, гатфарин там,
Илифара рикI алаз.
Яргъалармир жувакай,
Зун чанда са тIал амаз.
14.12.1995
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ХЪУЬТIУЬН РАГЪ
Я хъуьтIуьн рагъ, я къайи рагъ,
Вазни заз хьиз мекьи яни?
Алуда циф вилераллай,
Ви дердерни векъи яни?
Гъилив гайид къахчуз тежез,
Вунни зун хьиз сузадаван?
Парад фена, тIимилд амаз,
Ви уьмуьрни къузадаван?
Вили кьуна, рикIе гьатайд,
ГьинаватIа, гузмачни гьай?
Вунни зун хьиз бейкеф яни,
ТIимил хьана кьисметдин пай?
Я хъуьтIуьн рагъ, я къайи рагъ,
Ви чандани фул авани?
Вазни заз хьиз гъурбатда
Ялгъузвилин зул амани?
03.01.1996
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МЯГЬТЕЛ Я ЗУН
Къариб дагъдал къариб цифер элкъведа,
Къариб элдихъ къариб ксар гелкъведа,
Къариб рикIел къариб йифер хкведа,
Вил ала зи хвешерални хъверерал.
Зи хиялар цавун къав хьиз вили я,
Зи мурадар цуьквед риг хьиз мили я,
Лугьумир хьи, сефил я зун, дили я,
РикI ала зи чи убайрал, хуьрерал.
Махпур ала чуьлдин таза къацарал,
Живер цIраз, чан атанва вацIарал,
Кьин кьазватIа къе за жуван КцIарал,
Зун хьтинди хъфидани пIирерал?
Зи гьисеррихъ часпар авач, цIверзавай,
“Гатфар” лугьуз йифиз-юкъуз цIирзавай,
Бахшнавай заз уьмуьр, катиз-зверзавай,
Мягьтел я зун тIебиатдин сирерал...
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ХАЙИ ЧИЛ
(Баллада)
Я бахтавар хайи чил,
АтIуз женни вакай вил?
ГьикI теснифин лагь за вун?
Гьейран я вал рикIяй зун.
Ви гьар къуза, гьар гуьне,
Ви яйлахрин гьар бине,
Ви дерейрин гьар са вацI,
Ви кьваларин гьар са кьацI,
Дагъдин хурал кьуна тафт,
Ви чарчарри лугьуз “гаф”,
Ви гьар са тул, гьар са чIаф,
Ви селлерин фири каф,
Хъуьрейла чаз гьар са сув,
Ви яйлахрин гьар са рув,
Ви цавара гана лув,
Лекь хьиз жеда жуваз жув.
Ви яйлахрин агъзур цуьк,
Ви чуьллерин агъзур нуькI,
Гьар са кару, гьар липIлипI,
Ви къужахдин гьар са пIипI,
КIани я заз, хайи заз,
Гьамд хьурай вун Гайидаз!
Хайи чил - чи ахъа пел,
Чи сувар, чи мехъер, мел.
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Чи таватрин дамах вун,
Чи жегьилрин даях вун.
Гьалал фуни гьалал кьел,
Багьаз кьадай жуван эл!
Эй мердвилихъ къанихд зи!
Квахь тийидай тарих зи!
Я баркаван, миян чил,
Ийин за ваз баян чил:
Авач хьи, чахъ маса пIир,
Валай гъейри гиман фир.
Икьван кIани, икьван хуш,
Вун хьтинди авайд туш.
Агуда зав чими хур,
Зи кIаниди - вили кьур.
Куьтягь тежер верцIи мах,
Къалур мийир на заз тах.
Зи Алупан - хайи чил!
Сад Аллагьди гайи чил!
Зи рикI алайд, зи улуд,
Зи рикIевай тек умуд!
Къадим я вун, дегь я вун,
Ажеб хуш милегь я вун!
Ви гьар са пIипI - са кьиса:
Яргу, Муьшкьур, Билисан,
Ахцегь, Куьре, Кьвепеле,
Шабран, Кьвевар - зи кIеле!
Гьим лагьана, тан за гьим?
Хайивилин чими гьуьм
Авайвиляй ви чанда,
Шумудни са патанда
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Вегьена вал, кьуна тур,
Акъудна ви рикIяй цIур.
Ягъийри ваз гана кIур,
Ви тан, ви чан хьана мур,
Им тарих я къадим, сур.
И тарихдлай кIам хьанач,
Вун садавай рам хьанач.
Я хъуьтуьл чил, мублагь чил,
Зи рикIин тIал, зи агь чил.
Кьиляй-кьилиз суьгьуьр, сир,
Са ван я вун, ийиз цIир,
Дадзавайди: “Эй течирд!
Зи кьисметар ая чир,
Зун ви мез я, зун ви чIал,
Алугнава вун зи цIал,
За хуьзва вун гарувай,
Зи жундай вун гарава.
Хуьз хьанватIа вавай гел,
Зи жундай я, хуьх рикIел!
Ви чIемерук, къе ви хьел ЦIикьвед хел я, цIикьвед хел!”
ТIвар алачир Ватан зи!
Хъуьрезва зал патанди.
Аватнава зун са цIуз,
Зи къен, зи руьгь ава куз.
Зун - муг тахьай дагъдин сив,
Гьалчиз лувар, ийиз “цIив”,
Винел къвайла харни жив,
ТипIерини гузва “къив”.
Къе зарул яз, хана пер,
Алаз рикIин кьилел хер,
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Авазва зун - текъвез гад,
Амачиз ник, квахьна рат.
Зи кIани чил, лезги тIвар,
Зун хьана са куьлуь твар,
Ви къужахда гана цIир,
Къуьл тиртIа вуч хъсан тир!
Са тварцикай жедай кьил,
Са кьиликай агъзур сил,
Зи бегьерди кьадай чил.
Хкажна чиликай кьил,
Хайибурун кьуна гъил,
Лугьудай за: ашкъ я чил,
АтIуз гумир адан цIил,
Ам чи экв я, ам чи вил!
Эй лезги чил, эй зи хай!
Эй Гъуцари гайи пай!
Хайи, кIани диде зи!
Зи кIвал, зи югъ, диге зи!
Хвена вуна вири чун,
Хуьз жедатIа чавай вун?
Эй вилерин нини зи!
Эй суварин сини зи!
Эй зи хьран атIай фу!
Зи тIили фу, къатай фу!
Зи булахдин михьи яд,
Эй захъ авай багьа хад.
Зи уьмуьрдин верцIи дад,
Вакай сад я авайд, сад!
06.01.2001
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ЗАКАЙ ХЪЕЛИЗ
ВУЧ АВА КЬВАН?
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ЖЕГЬИЛВАЛ
Дамахнава иердиз
Цуькверивди яйлахри.
Мад гатфарин манийрал
Илигнава булахри.
Ялзава къе чуьллери,
Чи жегьилар ялзава.
Абрун хура звал къачуз,
Гур гьиссери къалзава.
Гьар руш цуьк я яйлахрин,
Гьар гада са кару я.
Муьгьуьббатдив диганвай
Жегьилар хупI хару я.
Уьмуьрдин хуш бере я,
Бахтавардиз атанвай.
На лугьуди, и дуьнья
КIанивилив ацIанва.
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ЗАКАЙ ХЪЕЛИЗ ВУЧ АВА КЬВАН?
Захъ муг амач, диге амач,
Закай хъелиз вуч ава кьван?
Чан лугьудай диде амач,
Закай хъелиз вуч ава кьван?
Алукьнава четин бере,
ЧкIизва хьи, рикIин чIере,
Ялгъуз амай гъамдин кьере,
Закай хъелиз вуч ава кьван?
Астар чин хьиз аквазвайдаз,
Къал галайнихъ чуквазвайдаз,
Гъуцарни кваз жакьвазвайдаз,
Закай хъелиз вуч ава кьван?
Къакъатнава хиялрин лац,
Хуьз хъижезмач гьиссерин вацI,
Девранди къе гузватIа кьацI,
Закай хъелиз вуч ава кьван?
Какадармир на цуькни хъач,
Булахдин циз лугьумир тIач,
Зун къе ава, пака амач,
Закай хъелиз вуч ава кьван?
30.09.1997
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ЛУГЬУМИР
Лугьумир, заз ихьтин гафар лугьумир,
“Цуьк гъидай зи цIийи гатфар,” лугьумир.
Зи рикI хъуьтуьлариз алахъмир икьван,
“Къвада вал зи сефил марфар,” лугьумир.
“Тек я вун,” лагьана кьамир багьадай,
Лугьумир, “дагъ валай ава агъада”.
Дуьньядин лап иер тешпигь жагъайтIа,
Лугьумир, заз ихьтин гафар лугьумир.
Зун мука тек амай къариб чубарук,
Къалин я гад такур зи хиялрин рук,
Ширин гаф лугьумир, рикI жезва чIук-чIук,
РикIе кьуьд авайдаз гатфар лугьумир.
Зун гьинай, ашкъидин чIереяр гьинай?
Зун гьинай, бахтунин береяр гьинай?
Зун гьинай, цуькведин дереяр гьинай?
“Багъишда за ваз яр, чIафар,” лугьумир,
Лугьумир, заз ихьтин гафар лугьумир.
17.08.1999
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РАХАМИР ЗАВ
Ваз минет хьуй, рахамир зав къайиз-къайиз,
Зи гьиссериз чим акъуда цIайиз-цIайиз.
Зи рикIин тIал алатнава цIийиз-цIийиз,
Яргъалармир зун жувавай, хъилеривди.
Шадвилин къар гьалтзава зал кьериз-кьериз,
Шумуд мурад ама рикIе цIириз-цIириз,
Зи хиялар аватIа къе цIвериз-цIвериз,
Бегьер алай хел атIумир, гъилеривди.
Чаравилин гарари чаз чара-чара,
ТIалар ганва, гъамар гъанва пара-пара,
Циф ракъурна зи цавариз хара-хара,
Рахамир зав нагъв ацIанвай вилеривди.
Яран цуьквер юза хьайла яру-яру,
УьцIуьр мийир зи хиялар пару-пару,
Къугъвамир вун захъ галазди “кару-кару”,
Зи шегьредай фимир ихьтин гелеривди.
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ÑÀ ÊÚÓÜÍ ÊIÀÍÄÀ
×óüêüâåéëà õóð õàæàëàòðè, òIàëàðè,
Ýëêúóüðíà ðèêI öIàðöIå òóðëà êúàëàðè,
Ãàòàéëà âóí ãàôàðèí çàðá òIâàëàðè,
Ñà êúóüí êIàíäà êüèë ýöèãíà èøåäàé.
ßëãúóçâèëè âåãüåéëà âàë äóøìàí õüèç,
Éèô ÷Iè÷I èéèç àëàõúàéëà ïàøìàíäèç,
Ëóãüóç æåíè ãüàð ðàê ãàòàé ìóãüìàíäèç:
Ñà êúóüí àâà÷ êüèë ýöèãíà èøåäàé.
Ýëêúâåíâà çóí çóëóí õúèïè ïåøåðèç,
Çàðóë õüàíà èøåçâà ðèêI òåøåðäèç,
Ìàðôàðèíè ëóãüóçâà çè ïåíæåðäèç:
Ñà êúóüí àâàí êüèë ýöèãíà èøåäàé?
Çàç äóüíüÿäèí âèðè ÷èíàð àêóíà,
Çà äóñòàðèí âèø õöè õüåë àêüóíà,
Çóí ñà êóüíèí ãúàâóðäà ãåæ àêüóíà:
Ñà êúóüí õüàíà÷, êüèë ýöèãíà èøåäàé.
Øàäâèëåðè àñóíàéòIàí çè áèíå,
Áàõòëóâèëèâ àöIàéòIàíè è äèíå,
Àéèá ìèéèð, ÷àí õàéèáóð, çóí êóüíå,
Ñà êúóüí êIàíäà, êüèë ýöèãíà èøåäàé.
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ВУН
Шел ккIана ацIанва мад,
Марфар гъидай циф яни вун?
Гагь рагъ алай, гагь варз алай,
Югъ яни вун, йиф яни вун?
Къуват къачуз селлеривай,
Цаваривай, чилеривай,
Икьван иер вилер авай,
Хиял яни, миф яни вун?
Хважамжамдин навар авай,
Гатун югъ я вун, гар авай,
Зи кIанидан ухшар авай,
Муьгьуьббатдин лиф яни вун?
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АЦIАНВА
Аквазвачни ваз зи гьал,
Зун вав, зун вав ацIанва.
Хиялри вахъ ялзава,
Наваривди ацIанвай.
Зариятдин рангарив
Зи чил, зи цав ацIанва.
Зи илгьамдин къула къе,
ЦIайни ялав ацIанва.
Гатфарал хупI алаз рикI,
Акъудзава чили цуьк.
Чубарукрин мукарив,
Зи кIвалин къав ацIанва.
Часпар течир фикирри,
ЧукIуриз чав ацIанва.
Шадвилерив, хвешерив,
Зи рикIин тав ацIанва.
Вавди, вавди, кIаниди,
Зи гьар са чIав ацIанва.
Бахтлу жечирни вун, лагь,
Чиз тиртIа зав ацIанва?!
04.07.1997
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КIАНИДАЗ ГАФАР
Са жегьилда шел-хвална заз,
Вилера хупI хъел аваз:
“Муьгьуьббатдив дигай гафар
Вучиз тIимил ава чаз?
Гьинай гъида кIани рушаз
Хъуьтуьл гафар, хуш гафар?
Вили кьунвай, рикI алайдаз
Лугьуз жени буш гафар?
Хъуьрена зун: “На рушаз лагь,
Вун зи яр я, кIанид я,
Зи милиди, зи верцIиди,
Иерд я лагь, хайид я.
Зи тавар лагь, зи цавар лагь,
Зи цаварин цIийи гъед.
Лагь дурнадин ухшар авайд,
Лагь гатфарин лацу къвед.
Лагь билбилдин ван авайди,
Чубарук лагь, кару лагь.
Зи хъсанди, зи масанди,
Зи кIурад лагь, харуд лагь.
Жагъурна икI иер гафар,
ТуькIуьра на ви салагь.
Зи куьлуьди, зи лацу лиф,
Малаик лагь, суна лагь.
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ВерцIи гафар кIанзамай кьван
Жагъур жеда чи чIала.
АлакьдатIа вуна абур
Сад садахъди акала.
Пешер туш хьи авахьзавай,
Мили гафар гевгьер я.
Къадир чидай инсан патал
Иер гафар жевгьер я.
КIанидаз гаф жагъура на,
Жуван рикIин дегьнедай.
ЧIал чидачтIа, кисна акъваз,
Рахаз тахьуй тегьнедай.
...Ашкъид кимел экъечIнавай,
Гада шемер куькIуьриз.
Бахтавар тир, кIани рушаз
РикIин гафар туькIуьриз.
27.06.1997
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ША, ЧАРА ЖЕН
ЧIередик квай муг туш зи рикI,
Чубарукди туна фидай.
Яран чIавуз илиф хъийиз,
Къавариз ян гана фидай,
Ша, чара жен.
Вил атIана кьисметдикай,
КIан хъжемир ашкъид ракъар.
Акъуддай рехъ жагъура на,
Секиндаказ амай йикъар,
Ша, чара жен.
Чаз тийижиз, акваз-такваз,
Муьгьуьббатдин алатна гад.
Дагъ уьцIвена, кIама амай
КIев хьана чи булахдин яд,
Ша, чара жен.
Мад сад-садан хирерал икI,
Алах тийин ша чна кьел.
Хъсанвилив, кIанивилив,
Садра кьванни тавуна хъел,
Ша, чара жен.
Чи гьиссерин цIаярикай,
Къе са капаш руьхъ я амайд.
Чахъ хкягъдай вуч ава кьван?
Чаравилин рехъ я амайд,
Ша, чара жен.
03.02.2004
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САД АВА, САД
И дуьньяда къачуна наз,
Чан лугьудайд аватIа ваз,
ГьалтнаватIа рикI гъиле кьаз,
Ви уьмуьрдихъ дад ава, дад.
Ви гьиссерал къвезватIа звер,
Ви пIузаррихъ аватIа хъвер,
ЯгъанватIа бахтуниз цIвер,
Ви булахда яд ава, яд.
Ви кьвалакай хьанватIа дагъ,
Адан кукIва кузватIа рагъ,
КьуранватIа ви виле нагъв,
Ви ашкъидиз гад ава, гад.
РикIе твамир маса тIалар,
Алатдайд я марфар, зулар,
Багьнадилай чIурмир гьалар,
Ви кьисметда сад ава, сад.
21.04.1997

.
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ВАЗНИ ЗАЗ ХЬИЗ
Ахвар къвезвач вучайтIани вилериз,
Мад фикирри эвер гузва мелериз.
Луж хъфена, зун тек амай чубарук,
АтIудай рицI авач, хадай чIемерук.
Зун дакIунва мадни хару аял хьиз,
Цифер залай алатзавач хиял хьиз.
Элцифзамач рагъул ятар гъамарин,
Куьз ялзамач зун махпурди тамарин?
Зи хур муг яхъуьтуьл, мили гьиссерин,
Зи дегьнедин булахдавай яд серин.
Зи мурадар экуьн яр хьиз мили я,
Зи рикI кIелдайд авачиз зун дили я.
АлтIуш хьана зал фикирар хъен алай,
ЧIалал къвезва мад суалар къеневай.
Чигед винел аламайди нин гел я?
Са рикI кудай бендедихъ зун цIигел я.
Залан-залан алатзава мад са йиф,
Сад хъфена, мугьман къвезва маса циф.
Са чубарук мад цаварин вилида,
Юза жезва зи хиялрин лилида.
Ахвар къвезвач вучайтIани вилериз,
Са чарни са къелем кIанда гъилериз.
Вазни заз хьиз, ялгъуз амай чубарук,
АтIудай рицI авач, хадай чIемерук.
11.10.2001
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ДАГЪДИН СИНЕЛ
Акъваз мийир дагъдин синел,
Маргъал къведа руш, ви винел.
Цуьк пара яз аскIан ценел,
Вуч ава ви кьакьан синел?
Цуькверал рикI алай суна,
Цуькверикай вучда вуна?
Вун жув цуьк я, гъилел кьуна,
Ни чIугван за дагъдин синел.
Лекь хьиз элкъвез чархарилай,
ЦIар ягъамир яргъарилай,
Зи хиялрин махаравайд,
Илифдачни ашкъид чилел?
Залан жеди, квар кьамир на,
Чи арада свар твамир на,
Са масадан тIвар кьамир на,
Хуьда за вун рикIин кьилел.
И цуькверин суваризди,
Акъатин чун чIафаризди,
КIанивилин цаваризди,
Хкаж жен чун дагъдин синел.
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ГЬАР СУВАРИЗ
Гьар сувариз зи вил рекьи тухуда,
РикIин къене са вуч ятIа юзада.
Са къариб гъам гьинай ятIа атана,
Зи фикирриз са масакIа тIям гъида.
Зун са ванцихъ жеда пара тамарзу,
Зи вил галайд, эвера заз, эвера.
Ам вуж ятIа, гьинай ятIа низ чида,
Ша заз течирд, акъуда зун кIеверай.
Заз акI жеда, суварин къуз цаварал,
КIаниятдин1 гар къарагъда, дили гар.
Заз акI жеда, ашкъи чкIиз чилерал,
Ахъа жеда и ашкъидин кIурукIар.
Вил жеда зи хъуьтуьл, верцIи гафарихъ,
Са низ ятIа харувализ кIан жеда.
«Жуванд» лагьай, «масанд» лагьай мили гаф,
Гьинай ятIа зи япариз ван жеда.
Заз акI жеда, са ни ятIа атана,
Зи гъамлу рикI ахвашарда, шадарда.
Дегишарда зи уьмуьрдин лишанар,
Ялгъузвилин залан чIавар квадарда.
Гьар сувариз зун квехъ ятIа вил галаз,
Са кIус къариб, са кIус пашман къекъведа.
Югъ алатда, дегиш жедач са затIни,
Мад дуьнья заз куьгьне дуьнда ахквада...
07.03.1995
1

КIаният - муьгьуьббат
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КIАНИВАЛ
Гьар рикIе муьгьуьббат, кIанивал жедач,
Гьар садан мецел «чан» лугьур гаф къведач,
Гьар касди чарадан рикIе цуьк цадач,
КIанивал мурад я, кIанивал сувар.
РикI кIанда - масдан тIал иливар жедай,
ЦIук кIанда - вичикай ялавар жедай.
Вучда гафарикай - чIулавар гъидай,
Шадвилихъ цIигел я уьмуьрдин навар.
Инсанар къе хъуьтуьл гафарихъ гъарикI,
Са рикIяй хъуьруьни ахъайда хьи, рикI.
На дустар авачиз уьмуьр гьалда гьикI,
Дуствилив алукьда бахтавар чIавар.
Масадан гуьгьуьл кьун алахъун я, дуст,
Виридаз аквазвайд ви рахун я, дуст,
КIанзавайд - дуьньядал гъам тахьун я, дуст,
Цифери такьурай рикIерин цавар.
И дуьнья кIеле туш, и дуьнья пуна1,
Садни амукьдайд туш и дуьнья кьуна,
Шадвилив ацIура и дуьнья вуна,
АкI хьайтIа уьцIуьдач дуьньядин равар.
2011

1

Пуна - алачух
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ЗИ АХВАРА АВАЙДИ
Сада ванце гъам аваз,
Лагьанай и гафар заз:
“Ифена, ифена зун,
Ви ахвариз фена зун”.
Зи ахвариз фейида,
Заз вичин рикI гайида,
Муьгьуьббатди кайида,
Ашкъид кимел гъана зун.
Адан вилел чиг алай,
ИкI лугьузвай рикIевайд:
“Вун зал гьалтай йикъалай,
Са дагъ тир, хупI цIвена зун.
Заз кIвалин рехъ чиз амач,
Вун туна хъфиз кIамач.
Бахтунин ник гуьз кIамач,
Ви дердини гвена зун.
Зун гьей ви цIал хъухъвазва,
Вун зи рикIив къугъвазва,
Эгь, кIвачери тухузва,
Ви ракIарихъ гена зун.

398

Гьиссери гьад кьада ваз,
Хиялри гъам гъида ваз,
Яргъарай ван къведа ваз.
Ви дердинай кьена зун”.
...Зи ахвара авайди,
Ви гафарин гьавади,
И ашкьидин навади,
Куьз рекьивай хвена зун?
17.07.1997
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ДУЬНЬЯ ВАЛДИ ИЕР Я
Вун рикIелай алудиз кIанз,
Пара крар авуна за.
Вун кьакьанрай авудиз кIанз,
Цавук гурар кутуна за.
Маса виляй килигна за,
Маса тIварар гилигна за,
Гекъигна вун чарабурув,
Агатна зун парабурув.
Жува-жуваз такIанриз вун,
Акъатна яд маканриз зун.
Захъ санани динжвал хьанач,
Заз садани кьарай гъанач.
И дуьньяда гьич садани,
Зи гьиссерал муг хранач.
Рагъ таквазвай къузадин хьиз,
Зи фикиррин мурк цIранач.
Иер дуьнья гвечIи хьайла,
Вун авачиз ичIи хьайла,
Галукьна зи япухъ ви ван:
“Дуьнья валди иер я кьван!”
04.02.2004
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ЧIАЛАХЪ ХЬУХЬ
ГьикI къведа ви патав, рекьер яргъал я,
Цава Рагъ, зи рикIин кьиле маргъал я,
Вун тахьай са уьмуьр таб я, ягъал я,
Дарих я, дарих я, дарих я зун вахъ.
Гьарад вичин кIвале, вичин крара,
Зи чими мурадар къайи гарара,
Завай кIватI хъжезвач вилер варарай,
Ша зи вил галайди, ша зи ширин мах.
Вуч жеда, илифа садра чи патаз,
Суваб хьуй, куьмека муг квахьай катраз,
Ширин ихтилатдик са кIус таб кутаз,
Гафариз-гафариз агата вун захъ.
Агакьа кIаниди, агакьа зи гьахъ,
Акъудна гъамарай, зун яргъариз твах,
Вун я захъ авайди, чIалахъ хьухь, чIалахъ,
Дарих я, дарих я, дарих я зун вахъ.
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ХЪУЬРЕЗ-ХЪУЬРЕЗ
Зи гьиссериз ягъанва цIвер,
Кваз такьуна ягъамир пер,
АлакьдатIа хамир зи пер,
Гьад кьамир заз хъуьрез-хъуьрез.
Агата, мез ширинариз,
Алахъмир сир деринариз,
Зи кузвай рикI серинариз,
Яд гумир заз хъуьрез-хъуьрез.
Гам жедани авачиз фур,
Зи рикI фур я, чешнеда тур,
Чуьнуьхарна ашкъидин зур,
Пад гумир заз хъуьрез-хъуьрез.
02.06.1997
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ЧУН АВА ЛУГЬУЗ
За дерт низ ахъайдай, сир лугьудай низ?
За рикI нив вугудай, пIир лугьудай низ?
Зи чими Рагъ я вун, хъуьрезвай чиниз,
Бахтлу я, шад я зун, вун ава лугьуз.
Ви верцIи чIаларни зун паталди я,
Зи рикIиз суварар гъун паталди я,
Ви крар заз кIани хьун паталди я,
Бахтлу я, шад я вун, зун ава лугьуз.
ЧукIурай кьуд патаз и ван, и суракь,
КIанивал, кIан хьун я чахъ авай яракь,
Дуьньядин муьгьуьббат тахьурай зуракI,
Бахтлу я, шад я ам, чун ава лугьуз!
27.05.1997
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ЧИДАНИ?
Ваз бахтлувал вуч затI ятIа чидани?
Кьил эцигна шехьин садан метIерал!
Ви вилерай юргъар къвайла а сада
Гъил элкъуьрин ви киферал, мегерал.
Ви накъварай кьатIун цIугъар, гьараяр,
Кьезиларин ви дердерин хараяр,
Ваз вуч чир хьуй я бахтавар, хару яр,
Садаз бахт я, кьил тан садан метIерал.
АвайтIа сад - зи фикирриз дад гудай,
Зун рахайла гаф тIатIана яб гудай,
Къарих касдиз са цIиб къайи яд гудай,
Булах жедай закай къацу векьерал.
Ни лугьуда зун мурадрин гатава?
Зун уьмуьрдин РагъакIидай патава,
Бахт суракьдай зун хьтинбур мад ава,
И дуьньядин гьяркьуь, шуькIуь рекьерал.
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ЭЛЕГИЯ
Зун вулкан тир Гурва галай, цIай галай.
Зун тIурфан тир Гугрум галай, гьай галай.
Зун маргъал тир Гару гъайи ценерал.
Зун булах тир Ргазвай тик синерал.
Захъ вун авай, вун авай.
Вулкан амач Адан цIаяр туьхвена.
ТIурфан амач Ам яргъариз хъфена.
Маргъал амач Адан живер цIрана,
Булах амач Адан ятар кьурана.
Ни къакъудна вун завай?
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ЯНИ?
Вуна завай хабар кьуна:
“Вун гатфарин цуьк яни?”
За лагьана: “Вун цуькверал
Элкъвез жедай нуькI яни?”
Вун кве ятIа бейгьушарна,
За жузуна: “Риг яни?”
На килигна заз рикI алаз:
“Вун ашкъидин ник яни?”
Мулдин цуьквер атIана на:
“Зун Ириг, вун Миг яни?”
За лагьана: “Зун ви кару,
Вун мураддин муг яни?”
Зи киферал гъил туна на:
“Махпур яни, пек яни?”
Зи вилерай нагъв атана:
На лагьана: “Чиг яни?”
Заз лугьудай гаф жагъанач,
На жузуна: “ИкI яни?”
Зи хур пеш хьиз юза хьана:
На лагьана: “РикI яни?”
Вучиз завай жузаз хьанач:
“Вун дуьньяда тек яни?
Зи бахтунин Шагьдал алай
Шагьнабатдин пик яни?”
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ГЬИКЬВАН ЧIАВ ТИР
Гьикьван чIав тир, ялзавай зун теквили,
Галатнавай, юргъун хьанвай садакай.
Кас авачир яргъал, секин са пипIиз
Гьазур тир хьи, зун катна физ адакай.
ЦIигел хьанвай зун къелемдив кьил-кьиле,
Йиф чIичIунихъ са ялгъуз тир маканда.
Хъуьтуьл-хъуьтуьл сир ахъайиз чарариз,
Дердер вири акъатдайвал зи чандай.
Зун мураддив агакьнава къе жуван...
Садни авач, ялгъуз я зун, жедан шад?
Бес вуч хьанва, гьиниз фенва зи илгьам?
Ни илична садлагьана адал яд?
Рахазва зун къелемдивни чарарив,
Амма цIарни кхьиз жезвач къе завай.
Мадни рикIе басрух ава, къал ава,
Дарих хьанва зун дуьньядик - сад авай.
08.01.2000
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КЪАКЪУДА ЗУН
Къакъуда зун зи гъамарин хурукай,
Авуда зун чIередилай фикиррин.
Алцура зун ихтилатрив, гафарив,
Са рехъ ая рикIиз къе и фагъирдин.
Къакъуда зун хизандивай, кIваливай,
Лацу шив хьиз гар галаз ша дагъларай.
Галуднава зун шегьердин ванери,
Зал хиялрин марфар къвазва яргъарай.
Къакъуда зун алахъна и чиливай,
Ийиз тахьуй ахмурарни пара заз,
Йифиз-юкъуз гъам ришазва рикIи зи,
Яраб Аллагь, жагъида жал чара заз?
ЦIвер ягъана цIару хьанва и дуьнья,
Маса рангар, маса навар аквазмач.
На гьар гъилда гьа са гафар лугьузва:
“И дуьньядин гъавурда вун акьазвач”.
АлакьдатIа тур гъавурда и авам,
Дегишара зи фикиррин бегьерар.
Куьз квахьнава къизилгуьлер пенкьвера?
Куьз чуьнуьхда кIачIичIлухди гевгьерар?

408

Ялайдан пар алахъзавай заланриз,
Кьезилданди кьезиларун вуч ятIа?
ЦIарцIе авай цIалцIам дуьнья пуч ятIа?
Чун инсанар са карвандин куьч ятIа?
За аял хьиз яб акалда датIана,
Яб гуда, вун закай бейкеф тахьурай.
Агуда зун на дуьньядив, жедатIа,
Авуда зун, авуда зун ахварай.
Къакъуда зун, къакъуда зун жувавай,
Рахаз, хъуьрез къекъведайвал вири хьиз.
Кьисметдилай рази тушиз, ракъанвай,
Къал тийин за, уьмуьр пара яргъи хьиз.
Къакъуда зун шиирдивай, жедатIа,
Илгьам течир са бендедиз элкъуьра.
ХкатIа зун алакьдайвал, кIандайвал,
Секин хьана вил атIурай рекьерай.
Агуда зун, агуда ви дуьньядив,
Зи дуьньяди галуднава зун пара,
Къакъуда зун, чукура зун, яргъала,
Акъуда зун, акъуда зун гъамарай.
31.10.1996
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АЛАКЬДАТIА
Садра на “чан” лагьанайтIа,
За ваз чан къурбанд гудай хьи.
Садра захъ ви рикI канайтIа,
РикIин къене вун хуьдай хьи.
ЦIигел я зун хуш гафунихъ,
ЧIулав къванци лацу цуькдач.
Кьур атайла пад жеда чил,
Сел атайла вацIу чуькьдач.
Зи гелера къекъвена вун,
Анжах са кар хьанач ваз чир,
Бахтлу хьунухь кIанзаватIа,
ВерцIи гаф я уьмуьрдин сир.
Хайида рикI тIарай чIавуз,
УьцIуьдачни дуьнья кьилел?
На рикIелай алуд мийир,
Бегьер жедач кьуру хилел.
Ви къула цIай кайитIани,
“Чан” талгьайтIа, чими жеч тан.
АлакьдатIа хъуьтуьл гаф лагь,
“Чан” лугьуналд кими жеч чан...
05.10.2001
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СА ГЕРЕННИ
ВерцIи гафар гъана жуван мецелди,
Жузуна на зурзазавай ванцелди:
“Зун ви рикIел атанани садра, лагь,
И гъилера на такабур гадра, лагь”.
ГьикI чуьнуьхин, алатнач вун рикIелай,
За и гафар лугьузва къе кIевелай.
РикIи чIугваз тахьайла зи фуни яд,
Зи хиялриз анжах вуна гъана дад.
Зун яргъариз акъатайла къачагъ хьиз,
Зун тIалари тIушунайла начагъ хьиз,
Къвайила зал хар, дердерин марф лугьур,
Заз са бенде жагъаначир гаф лугьур.
Ви тIвар хьанай гьар са чIавуз мецел зи,
Вун гъал хьанай кIинтI ийидай руьцрел зи.
За ахварай эвернай ваз гьар йифиз,
ХупI хъсан тир атайла вун илифиз.
Табиз жедач и гъилера завай ваз,
Зи хиялар ялгъуз тушир вун аваз.
Чуьнуьхзавач, лугьузва за икI къени,
Алатначир рикIелай са геренни...
11.10.2001
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КЬИЛ АКЪАТ ТАВУР
Адай зи кьил акъат тавур,
Гагь алхишдай, гагь къаргъишдай.
Гагь рехъ атIуз душманди хьиз,
Гагь дуьньяяр заз багъишдай.
Адай зи кьил акъат тавур,
Гагь минетиз, гагь негьзавай.
Гагь вуч ятIа ахмурариз,
Гагь заз телегь-билегьзавай.
Адай зи кьил акъат тавур,
Гагь гурва кьаз, цIай алахьдай,
Гагь тIурфан хьиз хъел акатна,
ХъуьтIуьн югъ хьиз къай алахьдай.
Адай зи кьил акъат тавур,
Аялди хьиз гагь алцурдай,
Гагь багьнадлай зи хатур хаз,
Гагь гъамунив рикI ацIурдай.
Адай зи кьил акъат тавур,
Дегиш жедай хъуьтIуьн гар хьиз.
Вучиз икьван пашман ятIа,
Хару ягъай ичин тар хьиз?
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Адай зи кьил акъат тавур,
Ашкъидиз дерт, звал лугьудай.
Аллагьди гай и паюниз,
ЧIугваз тежер тIал лугьудай.
Адай зи кьил акъат тавур,
Вучдай и тIал хьаначиртIа?
Уьмуьрдихъ гьич дад жедайни,
КIанидан цIук каначиртIа?
ТIимил аван и дуьньяда
КIанивилер течир ксар?
Куьз герек я ашкъ авачир
Яргъи уьмуьр, яргъи йисар?
КIел тежедай, чир тежедай,
Четин чIал я ашкъидин чIал.
Бахтлу я вун и дуьньяда
АватIа вахъ гьижрандин тIал!
10.06.1996
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ГАР ЖЕДА
Ватун гъал я чи арада амайди,
Ша ял мийир, ам юкьвалай кIар жеда.
РикIин тIал я чи харада авайди,
ИкI фейитIа пара жеда, тIар жеда.
Гьикьван чIав я бахтунив кIентI-лаш къугъваз,
Гьикьван чIав я дердиникай икI хъухъваз,
Рахаз тежез алама къе пIуз жакьваз,
И саягъда чи хъилер чаз пар жеда.
Кьенвай гьиссер гьикI юзурда эферив1,
Дад кумачтIа, тIям кумачтIа йиферив.
АлакьдатIа, агудмир зун циферив,
АгудайтIа, тIурфан жеда, гар жеда.
20.03.1996

1

Эфер - къафундик тIям кутадай векь
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ТЕПЕ ХЬАЙЛА ДАГЪДИКАЙ
Вун авачиз ийиз жезвач кар завай,
Вун авачиз акъуд жезвач къар завай,
Вун авачиз кхьиз жезвач цIар завай,
Бес вучиз зун вун авайла бахтлу туш,
Заз фикирри гузва басрух, гузва тIуш.
Чи гьар кIвалах ккIун хьанва, къал хьанва,
Чун кIентIина какахьнавай гъал хьанва.
Чи мурадрихъ шегьре амач, сал хьанва,
Зун гьинихъ фин жигъир лугьуз, рехъ лугьуз,
Регъуьхъбанди рикI регъвезва регъв лугьуз.
Йигин вацIар булахрикай туькIуьда,
Серин муьхцер къавахрикай туькIуьда,
Муьгьуьббатни чIалахърикай туькIуьда,
Бес вучиз зун чIалахъ жезвач кьинерин,
Кис хьанва зи ашкъидин лекь синерин.
Кьакьанвал кIанз дагъдикай дагъ ийидай,
Вили кьада рамагдавай йигин тай,
ГьикI эхин за къе гьиссери гъайи къай,
Вуч ийин за гапIал хьайла багъдикай?
Эхиз женни тепе хьайла дагъдикай?
02.10.1998
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ЧИЛЕРАЛ АВАТМИР
Жузамир зи гьалар, жузамир вуна,
Лугьумир, хиялар яргъарава куьз?
Са лезги маниди хъуьтуьларна рикI,
Завай вилин накъвар хуьз жезамач, хуьз.
Жузамир рагъданин ялгъуз береда,
Зи чкIай фикирриз илифнатIа гьим.
Са ванци саврух хьиз юзурзава зун,
Гьиссериз сакIани акъатзавач чим.
Жузамир, цифер куьз элкъвезва залай,
Жузамир, куьз дар я мурадрин рекьер.
Са гъвечIи аял хьиз, чепелукь кьадай,
Бахтуник калтугиз жедани мегер?
Жузамир, вучиз рикI къариб хьанва икI,
Гьатнавай хиялрин са сал кирида.
Са лезги манидив зун ширзавай руш,
Яраб ихьтинд я жал гъамар виридан?
...Са чара дуьньядин ава навара,
Илигна манидал са лезги тават.
Са ширин ашкъидин ава цавара,
Минет хьуй, чилерал аватмир, ават...
19.03.1999
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МИЛИ ГАФ
Заз кIанзавайд - са мили гаф.
Ви кIвачерихъ яйлахни чIаф
ЭкIяда за, на лагьайтIа.
Заз кIанзавайд - са чими гаф,
Шуршур ийиз, алахьиз каф,
ВацI жеда зун, вун атайтIа.
Зи эрзиман - са экуь пел,
Ахъая чин, алуда хъел,
ЧIалалди ша зун паталди.
Масадбурун атIана гел,
Тек зун кьуна хурун синел,
Ая метлеб на мукьвалди.
Зи вил гала ви рахунрик,
Зи вил гала ви акунрик,
Ихтилата ширин-ширин,
Шадара зун, муг квахьай нуькI.
Юзадачни къеневай рикI,
РахайтIа вун серин-серин?
КIани ятIа и мурад заз,
Алахъ мийир вун хатур хаз,
ВерцIи гафар аваз чIала,
Ша зи патав къачуна наз,
Зи кIаниди, чир хьурай ваз,
Зи мецел тек ви тIвар ала!
09.04.1997
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ЖЕДАТIА
ЦIуд сефер, виш сефер, виш агъзур сефер
Заз верцIи гафар лагь, кIани гафар лагь.
Ви мили чIаларик цIигел тир зи рикI,
И гафарин къене цIрадачни лагь?
Ви масан рахунихъ яб акалин за,
Лагь агъзур сеферда, лагь галатир кьван.
Заз гафар жагъура на хъуьтуьл, таза,
Са иер макьам хьиз атурай ви ван.
Нугъатдин гафар икI куьтягь хьайила,
Жувалай туькIуьра цIийибур вуна.
Гафарик чим туна, на ифин туна,
Яргъала чIаларин къайибур вуна.
Вучда кIунчIарикай кIватIна суварай,
Алаха зи винел гафарин цуьквер.
КичIевал гъидани мичIи йифери,
РикIе куькIуьнайтIа гафарин эквер?
Са къайи булах хьиз авахьа секин,
Са шагьвар алаха зи мекерилай.
Гьахьа зи хиялра, гьахьа фикирра,
Вил атIуй, къакъуда зун рекьеривай.
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ЦIуд сефер, виш сефер, виш агъзур сефер
Заз верцIи гафар лагь, кьил элкъведайвал.
Жуван чIаларивди алцурара зун,
Са чIехи ашкъидихъ рикI къекъведайвал.
Эгь, икьван верцIи гаф лугьудалди на,
Тек садра зи рикIе гьахьа, вуч жеда.
Ана муг авунвай чара ашкъидин
Виш агъзур сузаяр эха, вуч жеда.
Зи гъамар акуна, зи тIал акуна,
Ви къариб ашкъидин кIеле цIуьдатIа?
Ви къени къилихрихъ къаних я зи рикI,
Заз верцIи гафар лагь гила, жедатIа...
03.09.1996
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ЧЕТИН ТУШ
Хайибуру тIарайла рикI,
Жеда чара атIана.
Зун гъамарай акъудда икI,
Ви хиялди атана.
ГъарикI хьана вун акваз кIанз,
Хъиткьинда хьи, къене рикI,
Вун такурла сакIани зи,
Хъвер акатдач пIузаррик.
Вун рикIел гъун бес жеда заз,
Зун харари гатайла.
Ви хиялар дарман я заз,
Зун кIевера гьатайла.
Гьар вядеда, гьар чIавуз вун
Зи мурадрин кимелла.
Лув гайила цаварава,
ЭвичIайла чилелла.
Чун сад садаз запабнава,
Гиман физмач чарадал.
Вун кьисметда гьатай къалай,
РикIе амач маса тIал.
Ви хиялрик къекъвезва зун,
Хьайила тIал зал аруш.
Дуьньяда вун ава лугьуз,
Заз дерт чIугван четин туш!
21.09.1996
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ЭВЕРУН
Гьинава вун, зи масанди, жуванди,
Зи бахтунин хуш бередин, чIаванди,
Гатфарин цуьк, зи тамунди, суванди,
Ша акъатин чун чуьллериз гъил-гъиле.
Хару кард хьиз ша зи патав, лув гана,
Таза тар хьиз пеш ахъая, шив гана,
Икьван гагьда на ви ашкъи нив ганай?
Чир жедатIа заз чин-чина, вил-виле?
Секин жемир, гафара заз, гафара,
Ви ван гьатрай тамарани чIафара,
Агата зав, рикIин къене гатфара,
Гар акъатрай, акьурла чун пел-пеле.
Цуькверикай цIвелер ая, киф ая,
Зи лацу лиф, заз са дадлу миф ая,
Цавун юкьва ша захъ галаз йиф ая,
Экуьналди ацукьин чун кьил-кьиле.
Хкаж хьайла зун ви виле тепе хьиз,
Зи гъапарай авахьда вун чепе хьиз,
Юзада зун шагьвар акьур лепе хьиз,
Аквада ваз зи ашкъидин гьуьл гьеле.
Вацран кIаник туькIуьрда ваз тавдин кIвал,
Пехил хьана вал, гъетери твада къал,
Зи ашкъидин, муьгьуьббатдин кьакьан кьвал,
Ша ая зи хвешивилин сел силе.
24.10.1996
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ЗУН ЦАВАРАЙ АТАНВА
Зун тахтунлай авудмир,
Завай и кар эх жедач.
Зун чилерив агудмир,
Заз хъфидай рехъ чидач.
Чилинви туш ваз чидай,
Зун цаварай атанва.
Заз цIийи гъам гъимир на,
Зун гъамарай хтанва.
Атанва зун масанай,
Авачни ваз хабарар?
Ашкъидикай рахамир,
Я ам михьиз тапарар.
Есир хьана гьиссерин,
Селдин хурук акатмир.
Суьгьуьр хьана амукьа,
Вун зи виляй аватмир.
Заз яргъарай экв ракъуз,
Пара мукьув агатмир.
Чаравал я санал хьун,
Вун зи гъиляй акъатмир.
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Зун рекьивай ийимир,
Зи шарвалан цавар я.
Ихтилатмир чиликай,
Зун цаварин тавар я.
Зи секинвал къакъудмир,
Авудмир зун ахварай.
Зи луварар хамир на,
Эвера заз яргъарай.
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ГАФ АВАЧ
И дуьньяда гьалин лугьуз шад девран,
Са бендедин мурад ятIа ви гъил кьан,
Ви япара мани ятIа адан ван,
И дуьнья хупI иерди я, гаф авач.
Цуьквер вири ахъа жеда вун патал,
Риг алахда илгьамди гуж гун патал,
Кьуьд яргъализ, гатфар хуьзвай вун патал,
Аламатар ви ярдинд я, гаф авач.
Са гъиле цIай, са гъиле яд авайди,
Са пата кьуьд, са пата гад авайди,
Жагъидач ваз ви ярдин дад авайди,
Ам шелни я, ам хъверни я, гаф авач.
Садан хатур хайитIа на, геж мийир,
Гевил кьадай саягъни, дуст, ая чир,
Муьгьуьббат я и дуьньядин дад, хийир,
Ам гужни я, ам зверни я, гаф авач.
Регъуь жемир, эй инсанар, лугьуз чан,
Муьгьуьббатдив ацIурай куь руьгьни тан,
АкI хьайитIа деврандивай жеч дуван,
Хаз тахьана садан перни, гаф авач.
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СВАС ЖЕДАНИ
Я лезги руш, лагь вуна заз,
Вавай рикI зав гуз жедани?
Ваъ лугьумир икьван хъел кваз,
Зун икI ви цIук куз жедани?
Я лезги руш, лагь вуна заз,
Вавай зи рикI хаз жедани?
КIанидан тIвар мецел алаз,
Чарадан гъил кьаз жедани?
Я лезги руш, лагь вуна заз,
Икьван иер наз жедани?
Лацу лифрен дамахар гваз,
Вун зи кIвале свас жедани?
27.04.1997
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ВУН АВАТIА
Вун аватIа, регьят я рикI,
Яргъал туш заз пел, къуза.
Ви акунри, ви рахунри
Агуддач зав гъам, суза.
Вун аватIа, жегьил я зун,
Зи дамахар сусанд я.
Зи дердерни жеда тIимил,
Заз тIал чIугван асант я.
Вун аватIа, заз гьар са кар
Цуьк атIун хьиз мили я.
Вун аватIа, сабурлу я,
Секин я зун, сили1 я.
Вун аватIа, ава зунни,
Иер я зун, яр я зун.
Вун авачтIа, и дуьньяда
Алатна фей къар я зун...
16.07.1997

1

Сили - лазим
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КIАНДА, КIАНДА
КIанда, кIанда, заз вун кIанда...
Халкьдин манидай

КIанда, кIанда, заз вун кIанда,
Гатун цикIиз къайи яд хьиз.
Чанда, чанда авай ви ашкъ,
Хуьда за яр, вилин хад хьиз.
Камда, камда дердерилай,
Лугьуда гаф алакьир кьван.
Гъамда, гъамда хиялри зи,
Гъилер вавди агакьир кьван.
Ванда, ванда зи гафари,
РикIиз чими манияр хьиз.
КIанда, кIанда лугьуз-лугьуз,
Агатда вав кIани яр хьиз.
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ГЪАРИКI ТАМИР
“Начагъ я зун”, - лагьана заз,
На зурзазвай ванцелди.
“Инадзава тIалари заз,
Лугьуз жезвач мецелди”.
ИкI лагьана кис хьана вун,
Тамамарна жуван гаф.
Цавара Рагъ куькIуьннаваз,
Зи хиялриз къвана марф.
Диде квахьай аял хьиз зун,
Шерзум хьана, ацIана.
Хажалатри, хифетри зи
Мурадрин рехъ атIана.
Акъвазайд хьиз хьана заз вахт,
Дад амачиз уьмуьрда.
Хъухъвана фу, цIивин хьана,
Зи бахтунин тIанурда.
Ялар хьана акваз-акваз,
Гьайиф хьана заз, гьайиф.
Ви тIалариз минетна за:
“Ша, зи чандиз хьуьх илиф”.
Гаф тIалабда акьурда хьиз,
Акатна захъ са юзун.
На лугьуди, са ни ятIа
Зи далудиз яна кIун.
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Са ни ятIа агатна зав,
Чуькьвена зи хура рикI.
Вун рикIеваз секиндаказ
Къачуна за ви тIал икI.
Кьил аватна гъилерал зи,
Аман квахьна, мичIна вил.
ТIалари заз гьад кьур чIавуз,
Зи кIвачикай фена чил.
Алатна вахт, хьана няни,
Кьуна вакай за хабар.
“Хъсан я зун”, лагьана на, “Ачух хьанва зи гьалар”.
Зун бахтлу тир тIалдин къене,
Ви гьалар дуьз хъхьунал.
Заз дуьнья бахшнавай хьиз тир,
Гъуцари икI авунал.
Гьазур я хьи, зун гьар гъилда
Кьабулиз ви тIалар икI.
Ингье вуна садрани зун
ГъарикI тамир, вахъ гьарикI!
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АЛАТНА ВАЧ
Чепелукь туш зун ваз чидай,
Гьар цуькведал элкъвез жедай,
Ша лагьайла патав къведай,
Алахъ мийир зун рикIе тваз,
Амукьда гьа, вун кьил гатаз.
За рикI ганва са чарадав,
Гуз жедай туш ам гьарадав,
Гъил вегьемир зи кьарадал,
Зи цIаяри алугда вун,
ЦIук галачиз амукьда вун.
Къекъвераг хьиз гъаб ахъайна,
Ашкъ кIан жемир дерт элягъна,
РикI сумаг туш, фад экIяна,
Илифардай шумуд са яр,
Беса, зи рикI мийир на тIар.
Алахъ мийир туьгьмет ийиз,
Шел-хвал ийиз, хифет ийиз,
Зун булах я, къайиз-къайиз
Авахьзавай, атIутI на кIвач,
Алатна вач, алатна вач...
11.07.1996
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АТАНВА ВУН
Зи уьмуьрдиз акваз-такваз,
КичIез-кичIез атанва вун.
Ви кьисметди рехъ алудна,
Зи жигъирда тунва вун.
Вун чиликай хкатнавай,
Булах хьиз тек авахьзава.
Ялгьузвили штIумайла,
Зи ятарик какахьзава.
Чилин дерин къатарай къвез,
Жув-жувазди ргазва вун.
Ви булахда яд тахьайла,
Кьур акьатна кьуразва зун.
Чилин кIаник сад садалай
Аруш хьанва чи дувулар.
Икьван иер муьгьуьббатди
Кутунвайд я чахъ луварар.
Ви уьмуьрдиз вазни течиз,
Секин-секин атанва зун.
Зи кьисметди рехъ алудна,
Ви жигъирда тунва зун.
16.12.1995
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ТАБ РАХАМИР
И дуьньяда эхиз жеда
Завай гьар са татугайвал.
Дуьз лагьайтIа, уьмуьрда зи
ТIимил хьана кутугайвал.
Пара хьайтIан рехне, гъалатI,
Зи крарихъ къенин, шазан,
Масабурун гунагьрилай
Гъил къачуда гьамиша за.
Зи къилихрин тек садалай
Рази я зун лап рикIивай.
Заз къаб алаз рахаз чидач,
Чуьнуьхарна гаф рикIевай.
Пакагьан югъ фикир тийиз,
Лугьуда гаф хцидаказ.
Тапархъанар такIанда заз,
Алцурардай верцIидаказ.
КIанзаватIа ваз зи хатур,
И зи гафар бейнида тур.
Заз садрани рахамир таб,
Завай адаз гуз жедач таб.
04.02.2004
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ЖЕДАНИ?
ТIимил тирни авай дердер,
Вучиз на и кар авуна?
Ялзавайди тIимилди хьиз,
Мадни зурба пар авуна.
Бес туширни чIугур тIалар,
Вучдай на рикI тIар авуна?
Къахчуна экв, ракъана мичI,
Вучиз дуьнья сар1 авуна?
Гьавалат яз рекьерал зи,
На жигъирар дар авуна.
АлакьдатIа хиялра зи,
Руг ийимир, гар авуна.
Лагь, гьарам фу гьикI чрада,
Вуна зи цIал хьар авуна?
Куьз герек я яргъи уьмуьр,
ГьалзаватIа хар авуна?
Чара багъдин бегьердивди
Агат мийир бар авуна.
Хъуьреда зал элни уба,
Жедани вун яр авуна?
17.10.1996

1 Сар-сур
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КВАДАРДА
Вун хъел жемир захъ галаз,
За рикIин пад квадарда.
Какахьда зи вахтни чIав,
Гьафтедин гьяд квадарда.
Тарар вахтсуз алахьда,
Пешер къацуз авахьда,
Суварин гьал какахьда,
ВацIари яд квадарда.
Икьван залум тIул жедан?
Икьван яргъи зул жедан?
Хъиле икьван фул гъидан?
Уьмуьрди гад квадарда.
Зи мурадди кьада муч,
Ви хъилериз лугьун вуч?
Ялиз жедан гъамун куьч?
Дуьньяди дад квадарда.
07.03.1996
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ЗУННИ ВУН
Гагь квадариз, гагь жагъурдай кьасариз,
Чи рекьер гьикI дуьшуьшарна йисари?
Хабар кьазва акур-акур ксари:
Вучиз икьван масан хьанва зунни вун?
Акъваз жезмач чавай мад чун такуна,
Ял жезамач залан парар тек кьуна,
И дуьньядин вири дердер чIугуна,
Муьгьуьббатдин хизан хьанва зунни вун.
И хизандин буба вун я, диде зун,
Ифирнавай къул вун хьанва, диге зун,
КIанивилин чIавар вун я, вяде зун,
Ни лугьуда, масад хьанва зунни вун?
Чи ашкъидин кIватIиз хьанвач гьеле бар,
Чакай гьеле туькIуьрнавач улубар,
Авани лагь гекъиг жедай кIалубар?
Чун икI фадлай жуванд хьанва - зунни вун.
Заманади хажалатар гана хьи,
Чи мурадрин гзаф хилер хана хьи,
Яш алатна, уьмуьр гъиляй фена хьи,
ЯтIани чун жаван хьанва - зунни вун.
Бахтуни чаз бахтлувилин гьал гурай,
Рази я зун, ара-ара тIал гурай,
ТакIанбуру хвеши хьана талгьурай:
Къакъудун хупI асант хьанва зунни вун.
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БУЛАХДАЛ
ГАДА

ЧIалал къвезва вири уба,
Муьгьуьббат гьикI ийин туба?
Хуьр ксайла вун чинеба,
Ша иерди, Чар булахдал.
РУШ

Кьамир вуна зи тIвар пара,
Йис алатрай, я зун кIура,
Твамир на зун сиве-сара,
Зун къведайд туш гьар булахдал.
ГАДА

Ша, ви гьиссер ширин жеди,
Михьи жеди, дерин жеди,
Ви рикI секин, серин жеди,
Ала шагьвар, гар булахдал.
РУШ

Зун назлуд туш, наз ийидай,
Захъ гаф авач ваз ийидай,
Кар амачни заз ийидай,
Акъудиз икI къар булахдал?
ГАДА

Яргъи йифер гьикI акъудин?
Вун ахварай гьикI авудин?
За рикIелай гьикI алудин?
Мийир зи рикI тIар, булахдал.
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РУШ

Макьамрикай суза жеда,
Суван цуьквер юза жеда,
Зи хъуьтуьл рикI таза жеда,
На ягъайтIа тар, булахдал.
ГАДА

Зи вил вуна рекье тамир,
Элдин гафар рикIик кьамир,
“Аквада чун” лугьуз жемир,
Зун жеда са тар, булахдал.
КЬВЕДА САНАЛ

Варз атайла акъатда зун,
Ви гелера мад гьатда зун,
Къе ашкъидив агатда зун,
Ша, зи кIани яр, булахдал.
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ЛУГЬУЗ ХЬАНАЧ
Вуна гьикI лагьанай: “Зун яргъал рекьиз,
Къе рекье гьатзава, са варз вуч я кьван?”
Завай лугьуз хьанач: ша, икI рахамир,
Са варз са уьмуьр я, къанницIуд йикъан.
Гьар са югъ къанникьуд сят тушни бес,
Абур гьисабдалди зи рикI галатда.
Сятдихъ авачни пудкъад декьикьа,
Вахтунин хурукай лагь, гьиниз катда?
Вучда вун тахьайла за шадвиликай?
Вун галаз гъамара аваз жеда зун.
Вучда чимерикай вун авачтIа за?
Ви рекьер хуьдалди аяз жеда зун.
Завай лугьуз хьанач: вун авачирла,
Алахьда дуьньядин, алахьда навар.
Туькьуьлвал акатда чIимел йикъарик,
Накъвада эхъведа чилерни цавар.
Гьеле ракIарилай гел атIанвачиз,
Кватнава рикIикай чаравилин къван.
ФизватIа, хъсан рехъ! Бес вучиз вуна,
И дуьнья авунва заз икьван такIан?..
12.01.1997
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ТАТАЙТIА…
Ишезва, хъуьрезва зи рикI цIай галаз,
Къвезва зи мили гар, къвезва гьай галаз,
Са тIимил ифин кваз, са кIус къай галаз,
АтайтIа гьарай я, татайтIа шуван.
Къвезва зи дили сел - кьвалар чукIуриз,
Зи къенер кукIвариз, гьиссер чукуриз,
Къвезва заз инадиз, хъухъваз, чIагуриз,
АтайтIа залум я, татайтIа яман.
Им гьихьтин кIанивал, гьихьтин кIанид я?
Зи рикIиз тIал хьурай лугьуз гайид ян?
Масадав гуз тежер масанд, хайид я,
АтайтIа зиди я, татайтIа жуванд.
Илчияр рекьева, ракъанва хабар,
Зи вири кIвалахар авунва тапар,
Гьакимар гьазур я, хкажна япар,
АтайтIа силис я, татайтIа дуван.
21.19.1996
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ВУЧДА НА?
Пехъи гар хьиз къарагънавай ашкъиди,
Рекъер, муькъвер чукIурайтIа, вучда на?
Ви гьиссери кьил хкажна нагагьдай,
РикIе вулкан куькIуьрайтIа вучда на?
Са верцIи таб аруш хьана ви тандал,
Са верцIи тIал гьалтайтIа вал, туна къал,
Са верцIи тIагъ дагъ хьайитIа ви хурал,
Маса дагълар чукIурайтIа вучда на?
Суракьиз на экуь къилих, экуь чин,
ЛугьузватIа “яр” яралай экуьнин,
И нур галай муьгьуьббатдин экуьни,
Маса эквер туьхуьрайтIа вучда на?
АмукьайтIа вили кьурдахъ вил галаз,
АкъатайтIа рикIин гафар шел галаз,
ГьужумайтIа вал гъамари сел галаз,
Фикирри вун чIагурайтIа вучда на?
АватIа вун сефил, чара атIана,
Садан рекьер хуьз аватIа датIана,
Эхир са къуз кIанивили кьатIана,
Вун вахъ галаз кукIурайтIа вучда на?
15.10.1996
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ВИЛ ГАЛА
Зи киферив къугъвазва мад зулун рагъ,
Туьмерзава хъуьтуьлдаказ ви саягъ Ифин галаз, ялав чкIиз тупIарай.
Вил гала зи, ви гъилерик вил гала.
Навар, рангар дегишнавай дуьньядин,
Элкъуьрнавай жув галайнихъ дуьньяд чин,
Чирнавай заз дуьнья нинд я, дуьнья нин,
Вил гала зи, ви хъилерик вил гала.
Вун татайтIа, жив къвада зи мекерал,
Ша акъуда зун къаярай, мекьерай,
Агъзурд фена, агъзурд авай рекьера,
Вил гала зи, ви гелерик вил гала.
Таб тийидай, кар течидай татугай,
ХкатIайд хьиз зи кьисметдиз кутугай,
Йифиз-юкъуз зи гуьгъуьна галтугай,
Вил гала зи, ви вилерик вил гала.
03.10.1996
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ЯР
Хъуьхъвер - некъи,
Вилер - экъи,
Гафар векъи
Жедан, яр?
Гана эвер,
АвуртIа хъвер,
Ви рикIин пер
Хадан, яр?
Гуьнед пелел,
Авуна хъел,
АтIана гел
Фидан, яр?
Цуьквер - сува,
НуькIер - цава,
Ашкъид гьава
Гъидан, яр?
Ваз зи цIали1,
ЯтIа сали2,
Зун ви вили
Кьадан, яр?

1
2

ЦIали - макьам
Сали - кIани
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Вун зи лукьман,
Вун зи гиман,
Садра мугьман
Къведан, яр?
КIам - дегьнедин,
Тар - дендедин,
Вун - бендедин
Жедан, яр?
27.12.1995
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ВУЧ АВА ВИ МАРАДА
Я некъи руш, некъи руш,
Зи верцIи руш, векъи руш.
Агата зав, агата,
Тахьурай ваз мекьи руш.
Вуч ава ви марада?
Алцурда вун чарада,
Агъзур рушан арадай
Вун лугьузва рикIи руш.
Хад хьиз вили хуьда вун,
Цуьк хьиз гъиле кьада вун,
Гьи патахъай къведа вун?
Вил тухузва рекьи руш.
Вилерал шел атана,
Лугьумир: “Эл атана”.
ФейтIа зун гел атIана,
Гьалтда вал са фекьи руш.
АтIудачни ви кьарай?
Курай, вун зи цIу курай.
Лагь, чи мехъер мус хьурай?
Зи рикI алай лезги руш?!
16.07.1996
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РИКIИ ЧIАЛАЗ КИЛИГЗАВАЧ
РикIи чIалаз килигнайтIа,
Вун кьадай за яр лугьуз.
Вири крар эхдай за ви,
Зи ашкъидин пар лугьуз.
РикIи чIалаз килигнайтIа,
Ви рехъ, ви гел хуьдай за.
Виридавай къакъудна вун,
Зи уьмуьрдиз гъидай за.
РикIи чIалаз килигнайтIа,
Адаз тек вун кIан жедай.
Вилериз са вун аквадай,
Япара ви ван жедай.
РикIи чIалаз килигзавач,
Вун лугьузвач, вуч ийин?
РикIин рак ваз агал ятIа,
КIвалин рак гьикI ахъайин?
01.03.1996
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ТАВУРАЙ
Хъен алай, таб галай рагъул гьиссери,
РикI ацIур тавурай, ацIур тавурай.
Муд квачир, дад квачир сефил йисари,
Вун алцур тавурай, алцур тавурай.
Акьулдин ихтияр рикIив вугана,
Лугьумир, самарин цIаяри кана,
Элкъуьгъ и рекьелай есир тахьана,
Кьил квахьай гарари ваз кIур тагурай.
Жуван къул, жуван муг, жуван бахт туна,
Гьинал кьван фида вун, масдан бахт кьуна?
И фана дуьньядиз лугьуз мах вуна,
Хъуьремир, аямд вун ишир тавурай.
16.09.1996
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АТIАЙ ГАФ ЛАГЬ
Ваз лугьудай са гаф ава,
Лугьудани, лугьудачни?
За жуван рикI вав аманат
Вугудани, вугудачни?
Зи гьиссериз ви хура муг
Жагъидани, жагъидачни?
И верцIи тIал на захъ галаз
ЧIугвадани, чIугвадачни?
Чи бахтунин цIийи эквер
КуькIуьрдани, куькIуьрдачни?
Чна санал ашкъидин кIвал
ТуькIуьрдани, туькIуьрдачни?
Жаваб це тIун, за илчияр
Ракъурдани, ракъурдачни?
АтIай гаф лагь, за маса яр
Жагъурдани, жагъурдачни?
02.02.1996
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МИЛИ-МИЛИ
Дерт ава захъ Туькьуьл-туькьуьл.
Секинра зун,
Хъуьтуьл-хъуьтуьл.
Зун хурал яхъ Жими-жими.
Заз гафар лагь Чими-чими.
Вил вегьена
Мили-мили,
Хъуьруьра зун
Дили-дили.
Ихтилата
Хъсан-хъсан,
Дустарикай,
Масан-масан.
Аял хьиз за
БицIи-бицIи,
ЧIал ахъайин
ЦицIи-цицIи.
РикI алазди,
Хару-хару,
Къугъвадайвал
“Кару-кару”.
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Алуда циф
Купа-купа.
Къахчу гъамар
Нупа-нупа.
ЦIурура дерт
Ара-ара.
Шадара рикI
Пара-пара.
Умуд гана
Киле-киле,
Хуш гафар лагь
Силе-силе.
Бахтлудаказ
Юзаз-юзаз,
Агата зав
Жузаз-жузаз:
ЦIранан дерт СтIал-стIал?
Алатнан тIал КкIал-ккIал?
Килигна ваз
Мили-мили,
Хъуьрен рикIяй
Дили-дили...
28.03.1997
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ИЕР ВИЛЕР АВАЙДИ
Иер вилер авайди,
Вилер рикIин гуьзгуь я.
Ви рикIе вуч аватIа,
АквадатIа гуьзгуьдай?
Чуьнуьх мийир закай сир,
Куьз герек я часпарар?
Икьван михьи вилери
Ийидани тапарар?
Мус куьз жеда фикирар,
Ви хиялрин селлерай?
Зун суьгьуьрдай акъуда,
РикI кIелдайвал вилерай.
Ви вилер вуч дерин я,
Ранг къачунва цуькверин.
Зун дердинай дили я,
Эхъенар гвай экверин.
На ви иер вилерив
Килигзава аял хьиз.
Вуч лугьун за кьил рехи,
РикI хъуьтуьл тир аялдиз?
28.02.1997
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КУЬЗ ГЕРЕК Я?
Гьиссерилай алахьиз звал,
Дили гар хьиз сефил я гьал.
Ша, зи илгьам, аруш хьухь зал,
Туна рикIе са верцIи тIал.
Силиса зун, кутуна къал,
Инада заз, атIана ял.
АтIутI, кIара зи рикIин гъал,
Рахаз тамир, ая зун лал.
Зи генг рекьер хкатIа сал,
Зи мураддин кьурура хвал.
РикI тIара зи, ягъана хал,
МуьтIуьгъра зун, авуна вал.
АлакьдатIа чира заз кьал,
Адан кимел къвез жедайвал.
Ахъая зи бахтунин фал,
Ша, чира заз ашкъидин чIал.
На тIурфанар ракъура зал,
Дагъ хьиз хьурай ви аскIан кьвал.
Муьгьуьббатдив абада сал,
Галат тийиз кхьин за кал.
АватIа захъ ашкъидин кIвал,
Куьз герек я дуьньядин мал?
13.03.1997
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ЯГЪАЛДИ
Мад хатур хана зи кIевелай вуна,
Туна зун ялгъуздиз, рикIин пер хана.
Вуч гьатна ви гъиле зав гъамар гана,
Чан зи ягъалди, чан зи ягъалди.
Бахтунин дагълар кьуна маргъалди,
Фена вун мадни, фена яргъалди.
Гуьнеяр туна, гьатмир даркалдиз,
Чан зи ягъалди, чан зи ягъалди.
Лугьумир, дуьньядин рекьер пара я,
Лугьумир, вахъ кудай рикIер пара я.
Уьмуьрда саврухар, мекьер пара я,
Чан зи ягъалди, чан зи ягъалди.
Авани ваз лагь, залай мукьвалди,
КьатIмир зи гьиссер вуна мукалдив,
КIар хьайтIа садра, жедач акалдинд,
Чан зи ягъалди, чан зи ягъалди.
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ВИ ГУЬГЪУЬНАЛ
Зун - вил, вун - экв,
Такурай заз
Валай гъейри
Са маса рекIв.
Вун - югъ, зун - йиф,
Вун - Рагъ, зун - Варз,
Чи цавариз
ТакIан я циф.
Зун - рикI, вун - тIал,
Лагь, гьикI хьурай
Вахтсуз атай
Мугьмандин гьал?
Вун - кIукI, зун - ким,
ЦIурурна жив,
Чукурна къай,
Акъуда чим.
Зун - таб, вун - гьахъ,
На лугьузвай
Гьар гафунин
Я зун чIалахъ
Вун - цIай, зун - яд,
Ви гьавадал
Цуьк акъудна,
Гъида за гад.
Зун - мез, вун - чIал,
Ша, рекье фин
Кьвед саналди,
Тавуна къал.
Вун - раб, зун - гъал,
Гьиниз фейтIа,
Алазва зун
Ви гуьгъуьнал...
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АССА
Са рушани са гадади
Кьуьл ийизвай чи къайдадив.
Лугьун тийиз са гаф маса,
Гьарайзавай: “Асса, асса!“
Йигин кьуьлун чаз хас я,
Асса, кьегьалар, асса!
Кьуьлзавайд викIегь кас я,
Асса, таватар, асса!
Цавай чилел эвичIнавай
Кьве лекь тиртIа кьве масанди?
Иердаказ лув ахъайна,
Сирнавзавай хупI хъсандиз.
И успагьи кьуьлуни гьикI,
Юзурзавай къеневай рикI.
Аван ихьтин са кьуьл маса,
Асса, “Лезгинка”, асса!
КIвачерикай хкатиз руг,
Са кьуьлуна са халкьдин руьгь.
Къачуз жени гьунар маса,
Асса, лезгияр, асса!
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ЯРАН РУШ
Яран сувар алукьнава, Яран руш,
Зазни рикIе са тIалабун ава хир.
Яран шагьвар галукьнавай Яран руш,
Мурад кьилиз гьикI акъудин, ая чир.
Яран сувар кутуграй чаз, Яран руш,
РикIи кьунвайд кьисмет хьурай гьарадаз.
Ша лагьайтIа, къведани заз, Яран руш,
ТахьайтIа вун гузвани лагь, чарадаз?
Яр атанва, килига заз Яран руш,
Суваб жечни вун хьайтIа заз Яран свас?
Бармак тунва ви бахтавар ракIарихъ,
Рекье тур зун на суварин паяр гваз.
20.03.1999
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ИМ ВУН ЯНИ?
Я цуькверин ухшар авайд,
Вун цуькведиз элкъвенвани?
Я вилерал накъвар алайд,
Вун чигеда эхъвенвани?
Вун чи пата илифнаван?
Ви хъилен яд элцифнаван?
Вучиз ви ранг къекъифнава?
Вун цифери чуьхвенвани?
ТуькIуьр мийир фикирд гуьне,
Мугда за ви рикIин къене,
Кутан тийиз ашкъид бине,
КIанибур тек къекъведани?
Гьатнава зун ви гелера,
Ви гьиссерин гур селлера,
Бейгьуш я зун ви ригера,
Им вун яни, ви хъен яни?
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ПОЭМАЯР

457
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ЧIАЛАКАЙ БАЛЛАДА
Сада зи рехъ атIана,
Ягьанатдив лагьана:
«Вуч чIал я чахъ авайди?
Жаваб це заз жуванди.
Ванер аку «тI»-завай,
Ванер аку «кI»-завай.
«ЦI»-яр аку - цIай галай,
«Къ»-яр аку - къай галай.
«Хъ»-диз килиг, пIузаррай
Акъудзава къал, гьарай.
Гаф юкьвалай кIарзава,
Рахайла туьд тIарзава».
Ада са агь чIугуна,
Мадни баян хъувуна:
«Авайвиляй ихьтин чIал,
Чун жен герек вири лал.
Ахьтин чIалар ава хьи,
Рагъ хьиз рикIиз я чими.
Ван атайла рам жеда,
Ван татайла гъам жеда».
459

Патан чIалар вине кьаз,
Секин хьанач ламатI кас.
Гагь хъуьрез, гагь чIагана,
Шумуд чIалал рахана:
«Садакайни чуьнуьхдач,
Субутизни алахъдач.
Зи гафар я вири гьахъ,
Бегьем тир чIал авач чахъ.
Я стха, за дуьз лугьун,
Регъуьзва заз рикIивай.
Ихьтин зуракI чIала чун,
Ийизва хьи, рекьивай».
Рахана ам датIана,
ЗатIни фагьум тавуна.
Чизвайди хьиз дегьнеяр,
Кутаз чIалак рехнеяр.
И ягьсуздан мецевай,
Гафар эх жеч рикIивай.
Чанда лезги цIай аваз,
ИкI лагьана за адаз:
- Зи чIалакай аваз хъел,
Рахамир мад вун, киса.
Ви рахунри зи рикIел
Гъана хуьруьн са кьиса.
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Алудиз хупI четин къар,
Чи хуьре са паб авай.
Залан шешел, залан пар
Ялдалди юкь какванвай.
Алахънаваз икI кьил хуьз,
Адан чара атIанвай.
Дуьньяд винел фагъирдиз
Зулум пара акунвай.
Тек са кардал шад тир ам,
Бахтлуди хьиз къецикай.
Алим хьанвай, дидедин
Лекьрез ухшар хцикай.
Ада фад-фад шегьердиз
Пай ракъурдай чIехидиз.
ГьакI ятIани веледди
Гьай гудачир дидедиз.
Гьич Аллагьдин саламни
Ракъурдачир яргъарай,
Сефил хьанвай дишегьли,
Чанда гьатна лал гьарай.
Ажуз къари пашман яз
ТIушунзавай тIалари,
Цава нуькIер иширдай
Адан дертлу чIалари.
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Вилин ахвар квахьнавай,
Гьикьван чIав тир дидедин.
Ам гелерик цIигел тир,
Вичин хайи веледдин.
Рехъ хуьдалди галатна,
Йикъар-йифер алудиз,
Рух маса гай пулунив
Рекье гьатна Бакудиз.
Кьуна мадни пар, кула,
Аваз гьебеяр кIула,
Шегьер тирвал суракьна,
Хцин кIвализ агакьна.
Адан кIвал-югъ цIарцIевай,
Бахтавар тир хцин югъ.
Ингье рехи дидедин
АтIузвачир вилин нагъв.
Свас кефина, чагъинда,
Хтуларни вервецI тир.
Бес вучиз и дидедин
Туьтуьнай фу тефиз тир?
На лугьумир, гадади
Хъиляй пIузар жакьвазвай,
Адаз вичин хайиди
Къекъвераг хьиз аквазвай.
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ЦIуру пекер, цIуру шал
ЧIудгъун жезвай михьидиз.
Са къат алух авач жал,
Фикирзавай, къаридиз.
Вучиз ада къачузвач
ЦIийи валчагъ, цIийи пек?
ГьикI хьана и къариди
Гайиди я зазни нек?
Бес вучиз ам шегьерда
РахазватIа лезгидал?
Зун гьикI дуьшуьш хьайид я,
И малкамут къаридал?
Лезги чIал ван атайла,
Физвай чиляй-чилериз.
Хва дидедив рахазвай,
Килиг тийиз вилериз...
Дидед пуд югъ пуд виш тIал,
Пуд йиф пуд виш дерт хьана.
ВучдатIани чин тийиз,
Ам кIевера акIана.
Кьуд лагьай къуз яралай,
ЦIар яна и кIвалелай,
Садазни чир тавуна,
Хуьр галайнихъ элкъвена.
***
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Къураба хьиз квадарна,
Хайи велед, хайи тIул,
Гьатна месе дишегьли,
Акъат тийиз чандай фул.
Вилер гана
ЧIал кIевиз кьур,
Намус хвена
ТIвар чIехиз кьур,
Лезги чилин
Эл виниз кьур
Кьуьчхуьр Саид
Алаз рикIел,
Шел акьалтна
Дидед вилел:
«Ашукь Саид,
ЧIалар верцIид,
Лагь са мани,
РикIиз кIани.
Залум Мурсал
Жервал усал,
Чуьнгуьр кьуна,
КIела вуна.
И Ватандиз
ЧукIурай ван,
Ая зи чIал
Мадни кIубан.
АтайтIани
Пехъи Мурсал,
Дегиш мийир
На кIусни гьал.
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Ада кьве вил
Акъудна ви,
Эха, эха,
Эха, Саид.
Чуьнгуьр гъиляй
Къакъудна ви,
Шехьа, шехьа,
Шехьа Саид.
Къанвай рикIиз
Вучда кьван цIу?
Канвай рикIин
Къаяр аку!
И манидик
ЦIарар кутур,
КIар кумачир
Зи гурарик
КIарар кутур,
ЗуракIбурук
Зурар кутур.
Зи баладин
Фал ахъая,
Лал хьанва ам,
ЧIал ахъая.
Чир жедайвал
Зи чIалан дад,
Лагь адаз са
Лезги баяд.
Зун уьмуьрдин
Къузадава.
ТIалди кьуна,
Сузадава.
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Ашукь Саид,
Са макьам ягъ,
На чуьнгуьрдал
Заз са гъам ягъ.
Чандал алаз
Ван атуй заз
Лезги гафар,
ВерцIи аваз.
Зи къуьнелай
Къахчу парар,
Зи балкIандин
Къахчу пурар.
Хана хьи, зи
Уьмуьрд гурар,
Кьисмет я зи
Яргъал сурар.
Дерт чир хьана эл, уба
Дидед кьилив атана.
Хуьруьнбуру адан гьал
Хъсандаказ кьатIана.
Кьуд пата вил къекъуьрна,
Ада веси авуна:
- Квез веси хьуй балаяр,
Заз кимид я лугьумир,
И дуьньяда дидед чIал
Алапехърев вугумир.
ИкI тавуртIа, тахьайтIа,
АтIудач чи сузаяр,
ЧIал квахьайтIа, кьилел чи
Пара къведа къазаяр.
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Садни хьи, сур авай пад
Чириз тахьуй хциз зи.
Адан хци гапурди
Хер авуна рикIел зи.
И дуьньяда хайи муг,
Хайи диде къинихай,
Вичин хайи чIалакай
Негь авуна, синихай
Веледдикай Ватандин
Къванни тахьуй, миресар.
Аллагьди тIал гана заз,
Масдаз тагуй, миресар.
Кьуна чIулав цифери
А дидедин ахъа пел,
Ам кучукиз кIватI хьана
Вири уба, вири эл.
Йикъар-йисар алатна,
Дидедин сур куз хьана,
Адан чIехи руьгьдини
Гададин рехъ хуьз хьана.
Эхир са къуз хтайла,
Сада салам къачунач.
Хайи хуьре ламатIдиз
Са ахъа пел акунач.
Садани ам кваз кьунач,
Сада адаз ганач гьай.
Саки дуьньяд эхир тир,
Цавай чилел къвазвай къай.
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КукIвар хьана чкIизвай
Хайи дехме акуна,
Вичин гунагь вуч ятIа,
Ам гъавурда акьуна.
Пуд югъ, пуд йиф алатна,
Адав садни раханач.
Дидедин сур гьинватIа,
Сада чка къаланач.
Жуванбурун арада
ЧIулав пехъ хьиз къекъвена,
Эхир чара атIана,
Ам шегьердиз хъфена...
***
Тамамарна и саягъ
За и гъамлу риваят.
Акур кар вилералди,
Аламат я, аламат.
Вучиз бязи ламатIриз
Чакай икьван хъел ава?
Чи Ватанда, чи чIала
Чи тарихдин гел ава!
Са халкь рекьин паталди
Азар, ажал герек туш.
ЧIал такIан тир веледри
ИкI сад садаз гуда тIуш.
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И кьиса ван хьайила
Кьарай квахьна итимдин.
Килиг тежез садазни,
Кьил хуравай етимдин.
Дидед къадир течир кас,
Усалд туш чи хайи чIал.
Чи намусни, абурни,
Дамахни я лезги чIал!
ВерцIивиляй нез тежер,
Серинвиляй хъваз тежер,
КIанивиляй, кIанвиляй
РикIин къене тваз тежер
Я чIехи чIал, хъсан чIал!
Я верцIи чIал, масан чIал!
Зи дердериз вун хьтин
Авач мелгьем маса чIал!
***
Шумуд йис тир авачир захъ секинвал,
Шумуд йис тир и кьиса зи рикIевай.
За жуван дерт лагьана ваз, кIелдайди,
ТахьайтIа ам эхиз жечир рикIивай.
Гапурди хьиз зи рикI атIай хциди,
Саврухар тир, тIурфанар тир, къал тушир.
Вуч хъсан тир вичин хуьре лезгиди
Кучукайди са диде тир, чIал тушир...
14.04.1995
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ÏÀ×ÀÃÜ ÆÅÇ ÊIÀÍÇÀÂÀÉ
×ÈÍÅÐÓÃ
Ïà÷àãü õêóäèç êIàíç
Êúóøàð êIâàòI õüàíâàé.
Ãüàð êúóøðàí õèçàíäè
Ñàä ëèøàí ãàíâàé.
Ãüàðìàäà âè÷èí ãàô
Ëóãüóí ïàòàëäè,
Ëóâ ãàíà àòàíâàé
×Iåõè êIâàòIàëäèç.
Þçàçâàé ìåæëèñäèí
Ñà ïàòà êàðòàð,
Àâàé êåðåêóëàð,
ÊIèðíà ãàðäàíàð.
×Ióï÷Ióëàâ ëèáàñàð
ÀëóêIíà ïåõúåð,
Àâàçâàé, ìàãüëåäà
Àâàéä õüèç ìåõúåð.
Àãàòíà êúâàçíàâàé
×àëàãúàííè òIèá,
Êóüç ÿòIà âàí àëàç
Ðàõàçâàé ëèïIëèïI.
ßðãúàðàé àòàíâàé
Äóðíàíè áèëáèë,
×óáàðóê õúóüðåçâàé
Êúâåòðåë àëàç âèë.
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Êúàë êúà÷óç, õúåë ãàëàç
Ðàõàçâàé òóðòóð,
ÖIàð ÿãúàç ýëêúâåçâàé
Êàðó, èéèç “êóðð”.
ÄàêIóíèç, ýëåêüèç
Ñåêèí òóøèð êüóêü,
Ãüàçóð òèð ãüàð ëåãüçå
Âèëèê êóòàç õóê.
Êúóøàðèí àðàäà
Àâàé êüàðêüóëóâ.
ÁèíáèëèöI àòàíâàé
ßðãúàé, ãàíà ëóâ.
Ãàô àòIóç, õàõà õüèç
Àâàçâàé êüåìêüåð,
ÖIóãúçàâàé: “Ñàäàâàé
Êüàç æå÷ çè ðåêüåð”.
ÒIàïIàöIäèõú ìàñàêIà
Ôóðñ àêàòíàâàé,
×óüëäèí âåð÷ àòàéëà,
Êúàë àêúàòíàâàé.
×Iàãàíâàé, êúóçãúóíäè
Ãàíà õóð âèëèê,
ØèêIëèêIäèç ëóãüóçâàé:
“Òàõüóé ñàä øåðèê.
Çàëàé âèêIåãü ñà êúóø
Àâà÷ äóüíüÿäà.
Êúóçãúóíâàë ãàäàðíà,
Çóí ïà÷àãü æåäà.
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Êóüíå ñåñ ãàéèòIà,
Àâóíà ãüóüðìåò,
Çà âèðè ëåøåðèí
Àâóääà êúèìåò.
Ñà ãúèëå ãüàõú êüàäà,
Ñà ãüèëå èíñàô,
È êüèëÿé ëóãüóçâà
Çà êâåç æóâàí ãàô”.
×óüëäèí êIåê è êàðäàë
Õüàíâàé ëàï ìÿãüòåë.
Àðçàÿð êõüèçâàé,
×àð òóíà ìåòIåë:
“Ñà ÷Iåõèä êIàíäà ÷àç,
Òåæåäàé øóëó,
ÍóüêI õüòèí âåðâåöIäè,
Ëåêü õüòèí ãóæëó”.
Ìåæëèñäèí ñà ïèïIå
Ëåêüíè àâàçâàé,
×èíåðóã óñóíèí
ÊIàíå þçàçâàé.
Êúóøàðèí àðàäà
Ãüàòíàâàé ñà êúàë,
Âèðèäàç ÷Iåõèä æåç
ÊIàíçàâàéä ÿ æàë?
ÑàêIàíè ñàä òåæåç
Ãàôàðíè ÷Iàëàð,
Êàêàõüíà, ÷Ióð õüàíà
Êúóøàðèí ãüàëàð.
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Ëåêü êIâà÷åë êúàðàãúíà,
È êàð àêóíà.
Êúóøàðèõú ãàëàçäè
Ìåñëÿò àâóíà:
“Õêÿãúóí ïàòàëäè
Ñà øàðâàë êèðè,
Ëóâ ãàíà öàâàðèç
Àêúàòèí âèðè.
Ãüèì õêàæ õüàéèòIà
Ãçàô êüàêüàíäèç,
Ðàçè æåí ÷óí à êúóø
×Iåõèä õêÿãúèç”.
È ãàôàð âàí õüàíà,
ÖIàðó ÷èíåðóã,
Ãüàõüíà õüè ÷èíåáà
Ôàä ëåêüðåí õúóü÷Ióüê.
Êúóøàð õêàæ õüàíà
Âèïâèëè öàâóç.
Ëóâ ãàíà àáóðó
Ñà àçèì ÷Iàâóç.
Ñèðíàâíà æåäàéâàë,
Êúàëóðèç ãüóíàð,
Êüèëèç àêúóäèç êIàíç
È ãüóüæåòóíàð.
Ñà òIèìèë ÷Iàâàëàé
Ãàëàòíà ñàä ñàä,
Àêúàòíà æåðãåäàé
Âàä, öIóä, êúàííèâàä.
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Ýõèð õüè, æåíãèíà
Àìóêüíà ñà ëåêü,
Ãàëàòíà, àäàëàé
Àâàõüçàâàé ãüåêü.
Êúóøàðè âèðèäà
Öàâóç êèëèãèç,
Ãüàçóð òèð, ïà÷àãüâàë
Àäàë èëèãèç.
Êúâàç õüàíà÷ ñàäàâàé
ÈêI ëåêüðåí õóðóê.
Õúóü÷Ióüêàé õêàòíà
Èíãüå, ÷èíåðóã.
Ëåêüðåëàé àëàòíà,
Ìèë õüàíà öàâóç,
Êúóøàð ìÿãüòåë õüàíà
Àì àêóð ÷Iàâóç.
Íà ëóãüóí, âèðèäëàé
Èëè÷íàâàé ÿä,
Êèñíà, ïàøìàíäàêàç
Ðàõàçìà÷èð ñàä.
×èíåðóã áàõòëó ÿç
Õúóüðåçâàé ðèêIÿé.
Ëåêüðåí êüèë êâàòíàâàé,
Àì õüàíâàé ýêÿé.
È êàðäè òåê ëåêüåð,
Òåê êúóçãúóíàð âàú,
ÒèïIåðíè, ïåõúåðíè
Àæóçàðíàâàé.
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À÷êàððèí, êàðóéðèí
ÀòIàíà êüàðàé,
ËèïIëèïIðè, øèêIëèêIðè
Êóòóíà ãüàðàé.
“×èíåðóã,” - ëàãüàíà
Êúóøàðè ýõèð.
“Âóí ïà÷àãü æåäà ÷àç,
Àâà÷ âàõú ïåõèð.
Àíæàõ ñà øàðòIóíèç
Àìàë àÿ íà,
×àç ñà öIàì æàãúóðà,
Ôåíà óñóíàé.
ß êàêóð òàõüóðàé,
ß äóüç òàõüóðàé,
Âàëàé êàð àëàêüíà÷
Ëóãüóç òàõüóðàé”.
...Êúåêúâåçâà ÷èíåðóã
Êúåíèí éèêúàëäè,
×àïàððà, óñóíðà
Ãüàõüèç, àêúàòèç.
Êúóøàðè ëàãüàé öIàì
Æàãúàíâà÷ ãüåëå.
Êúåêúâåçâà, ïà÷àãüâàë
Ãüàòíàâà êüèëå.
...Ëåêüðåç èêðàì èéèç,
ÊóçâàòIàíè ðèêI,
Ïà÷àãü æàãúèí òèéèç,
Êúóøàð àìà èêI!
06.01.97
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ÃÚÂÅ×IÈ ÌÀËÀÈÊ
Ñàä àâàé, ñàä àâà÷èð,
Êüóüä àâàé, ãàä àâà÷èð,
ÂàöI àâàé, ÿä àâà÷èð,
Âèë àâàé, õàä àâà÷èð.
Ñà áàõòñóç êúàðè àâàé,
Óüìóüðäèí äàä àâà÷èð.
Àäàç ñà äåõìå àâàé,
Ñà êúâàë, ñà ïàä àâà÷èð.
Êúàðèäèõú òIàëàð àâàé,
Öèô ãàëàé ãüàëàð àâàé.
Àäàç çóðàêI ãàì àâàé,
Êàêàõüàé ãúàëàð àâàé.
Êúàðèä ãúàëàð êIåíòIåðà,
Êúàðèä ÷Iàëàð ãúèíòIåðà.
Êúàðèäèí ïåë ÷Ióðó òèð,
ÇàòI àìà÷èç êIåòIåéðà.
Ãúàëàðèê ãúàì êóòóíà,
Àðóøçàâàé ñàä ñàäàë.
ÒIàëàð ïàðà õüàéèëà,
Èëèñçàâàé ñàñ ñàðàë.
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Êúàðèäèí òIàë çàëàí òèð,
Êúàðèäèí ôó ÿâàí òèð.
Àäàõú êúàéè äåõìåäà
Àìàéäè ñà èìàí òèð.
Èìàíäè ôó ãóäàíè?
Èìàíäè ÿä ãúèäàíè?
Êúàéè êúóëà öIàé õüàíà,
ßëàâ ãàëàç êóäàíè?
Àëëàãüäèí òIâàð ìåöåëàé
Àâàò òèéèç ôàãúèðäèí,
Àäà éèêúàð àêúóääàé,
ÐèêIå àâàç Øèõðèí1, äèí.
Êàêâàíâàé þêü äóüç òåæåç,
Àäàí ÷àðà àòIàíâàé.
Àæàëäè ðàê ãàòàçâàéä
Àäàí ðèêIè êüàòIàíâàé.
Àäà ÷Ióãóð àãúàðè
Ãüàë ÷Ióðçàâàé öàâàðèí.
ØòIóì õüàíâàé êúàðèäèç
Äàä ÷èçìà÷èð ñóâàððèí.
ÈñèòIàäèõú, øóüðåäèõú
Òàìàðçó òèð áåé÷àðà.
Êåñèá, ôàãúèð áåíäåäèõú
ÀöIàé òåêíå ãüèíàâàé?
***
1

Øèõðèí - Ïàéãúàìáàð
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Êúàðèäèç ñà Ðàãú õüòèí,
Ýêâ ãóäàé ÷èðàãú õüòèí
Ñà âåëåä, ñà õâà àâàé,
Ñà óìóä, àðõà àâàé.
Ìóüæóüä ÿø ÿç àÿëäè,
Õóüçâàé äèäå èòèì õüèç.
Ãçàô õúóüòóüë ðèêI àâàé
Áóáà òàêóð åòèìäèç.
ÊIâàëèí êðàð èéèçâàé,
Ãúâå÷Iè, ÿõóí ãúèëåðèâ.
Öàâàðèçäè äàäçàâàé,
Öàâ õüèç ìèõüè âèëåðèâ.
“×Iåõè Àëëàãü, ÷àí Àëëàãü!
Ïàøìàí ìèéèð çóí, Àëëàãü!
Ðåãüèì àÿ äèäåäèç,
Âàç õüóðàé çè âàí, Àëëàãü!
Ìèíåòçàâàé Øàëáóçà,
Âèëåð àöIóç-àëàõüèç.
Àêúóäçàâàé àäà êúàð,
×Iåõèäà õüèç êIâàëàõèç.
ÒIàëàð ïàðà õüàéèëà,
Àáóðó ãúàì ãúàéèëà,
Äåõìåäà âèë êúåêúóüðíà,
Äèäåä õöèç ýâåðíà:
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“Àêüóêü õâà, çè ãúàâóðäà,
Àêúóä æåäà÷ ãàä çàâàé.
Äàðìàí àãàêü òàâóðòIà,
Êúàðàãú æåäà÷ ìàä çàâàé”.
Àêàòíà äèäåäèõú øåë,
Àâàõüíà âèëåðàé ñåë.
Øàëáóçàç òåìåí ãàíà,
Àìàí êâàõüíà, ÷Iàãàíà.
Ðàõàç õüàíà÷ ãàäàäâàé,
Ñà ãàô êüâàííè æóçóíà.
ÐèêI àòIàíà äåðäèíàé,
“Äèäå” ëóãüóç çóðçóíà.
Äèäå ãúèëÿé àêúàòèç
Êè÷Iåçâàé õóïI àÿëäèç.
Æàãúèçâà÷èð ñà æàâàá
Àäàí ðèêIå ñóàëäèç:
“Äèäåä âèëåð ìè÷IàéòIà,
Çè ãüàë, çè þãú ãüèêI æåäà?
Àì äóüíüÿäàë òàõüàéòIà,
Çè ãüàðàéäèç ãüèì êúâåäà?”
Ôàãüóìçàâàé àÿëäè,
ÐèêIå ñóçà, òIàë àâàç.
Ìåöåë ãàôíè êúâåçâà÷èð,
Âè÷èõú âåðöIè ÷Iàë àâàç.
***
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Ñà êúóç Øàëáóç àðàíäèç
Ðåêüå ãüàòíà, òóíà êIâàë.
Àäàç ìàæàë àâàéíè
Àöóêüíà ÿãúàäàé ÿë?
Èì âó÷ ðåõú ÿ, êIâàòI òåæåð?
Èì âó÷ ðåõú ÿ, êüàòI òåæåð?
ß ãúèëÿé àêúàò òåæåð,
ßíè êüóíà êúàò òåæåð?
Ðåõú àêó, ÿðãúàäà êüâàí,
Ðåõú àêó, ÿðãúèäà êüâàí.
Ðåõú àêó, òIâàð àëà÷èð,
È êüèë à êüèë àâà÷èð.
Êàø àëóääàé ãàäàäè,
È÷åð àòIóç òàðàëàé,
Êüóëàí âàöIóâ àãàêüíà,
Øàëáóç ýêóüí ÿðàëàé.
Ìóüãú òóõâàíâàé ñåëëåðè,
Ñà ãåë, ñà õåë àìà÷èç.
Çàðóë õüàíà è ôàãúèð,
Ôàãüóìäàé ãüàë àìà÷èç.
ÌåòIåð ÷èëèç ÿãúàíà
Èøåíà àì, èøåíà.
Àõïà ãúèëåð âèíèçíà
Öàâàðèç âèë âåãüåíà:
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“×Iåõè Àëëàãü, ÷àí Àëëàãü!
Âàç õüóðàé çè âàí, Àëëàãü!
Çè ìåñåâàé äèäåäèç
Ðåãüèì àÿ, ÷àí Àëëàãü!
È ñóüãüóüðäàé àêúàòäàé
Ñà ðåõú êúàëóðà íà çàç.
È âàöIàëàé àëàòèç
Êüâå ëóâ ðàêúóðà íà çàç”.
Àãàêüàéëà è ãàôàð,
Çóëæàëàëäèí äàðãàãüäèç.
Øàëáóçàí äåðäèíèêàé
Àÿí õüàíà Àëëàãüäèç.
Õüàíà àÿë áåãüåì ÷Ióð,
Ðàõàéëà âèëè öàâàð.
Àâàòàéëà àõâàðàé,
Ãàëàé àäàõú êüâå ëóâàð.
Êúåêúèôíàâàé ÷èí àäàí,
Íà ëóãüóäàé, ñà öóüê òèð.
Õóðà õúóüòóüë ðèêI àâàé
Ñà ãúâå÷Iè ìàëàèê òèð.
Ìàëàèêäè - àÿëäè,
“Àëëàãü, Àëëàãü” - ëóãüóçâàé.
Àëëàãü ðèêIåë àëàéäè
Ãàðó âèëèê òóõóçâàé.
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Êüóëàí âàöIóí âèíåëàé
Àëàòíà àì, ëóâ ãàíà.
Àõïà ëóêüìàí æàãúóðíà,
Äèäåäèí äåðò ðàõàíà.
Àÿëäèí è ãàôàðè
Ëóêüìàíäèí ðèêI þçóðíà.
Ñóâàí öóüêâåð êIâàòIíà ôàä,
Àäà äàðìàí ãüàçóðíà:
“Âè äèäåäèí ãüàð ñà òIàë
È äàðìàíäè àëóääà.
Àëëàãüäè àì àæàëäèí
ÁàëêIàíäèëàé àâóääà”.
Àÿëäè çóðçóí ãàëàç
ßá ãàíà è ãàôàðèç.
Àõïà êüóíà äàðìàíàð,
Õêàæ õüàíà öàâàðèç.
Àãàêüàéëà äåõìåäèâ,
Àäàõú ëóâàð êóìà÷èð.
Äàðìàí ãúàíâàé áèöIåêäèí
ÇàòIíè ðèêIåë àëà÷èð.
Äàðìàí ãàíà äèäåäèç,
Ëóêüìàíäè ëàãüàé ñàÿãú.
Àäàç ÷àðà æåäàéäàí,
Øàê àâà÷èç òèð ÷Iàëàõú.
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Àêâàç-àêâàç äèäåäèí
Ýêâ õòàíà âèëåðèç.
Òåìåí ãàíà Øàëáóçà
Àäàí ÿõóí ãúèëåðèç.
Óüìóüð ãüàëèç ýãå÷Iíà
Äèäå-áàëà ñàíàë ìàä.
Êóüííè ÷Iåõè Àëëàãüäè
Àâóðàé ðèêIèâàé øàä.
***
È ìàõ êIåëà, àÿëàð,
ÐèêIå àâàç ìóðàäàð.
Êóüìåêäà êâåç Àëëàãüäè,
Ìèõüè ÿòIà íèÿòàð.
1996
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ЛЕЗГИ РУЬГЬ
1.
Зун дуьньядиз атанватIа
Шумуд лагьай сеферда?
Шумуд агъзур йисар я,
Аваз зун и тегьерда?
Дегь чIавара вуж тир зун?
Гада тирни, руш тирни?
Зи уьмуьр заз хуш тирни?
Незвай фу заз нуш тирни?
Дуьнья икI ацIанвайни,
Адан тIакIар буш тирни?
Инсанар вилер ахъад,
ТахъайтIа бейгьушд тирни?
Захъ гунагьар авайтIа,
Я тиртIа зун малаик?
РамзавайтIа душман за,
КузвайтIа дустарихъ рикI?
А чIавузни лезги руьгь,
Лезги виждан авайтIа?
Захъ и жуьре лезги цIай,
Лезги лишан авайтIа?
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Зун гуьгъуьнлай дуьньядиз
Гьи жуьреда къведатIа?
ЦIелхем хьана кудатIа,
Я къайи къван жедатIа?
Мадни рехи дуьньяди
Зи руьгьдихъ хкIурдатIа?
Яраб Аллагь, а чIавуз
Лезги тIвар амукьдатIа?
2.
Гьар миллетдихъ, гьар халкьдихъ
Вичин къилихар ава.
Къени, чIуру хесетар,
Вичин синихар ава.
Им хъсанд я, ам писд я,
Лугьуз жедач халкьариз.
Сан пара, тIимилвили
Гьунар гъидач халкьариз.
И дуьньяда гьар халкьдихъ
ТIвар ава вичиз дигай.
Гьар миллетдин веледрихъ
Руьгь ава Аллагьди гай.
Ам аваз садавайни
Рекьиз жедач са халкьни.
Вуч хъийида дуьньяда
Руьгь амачир са халкьди?
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Гьар са миллетдин илчи
Адан руьгь я, элкъвезвай.
И руьгьери шумудра
Халкь дуьньядиз хкизва.
Рекьиз жедач са халкьни,
Руьгь аватIа маяда.
КIеви ятIа дувулар,
Тар экъечIда къаядай.
Руьгь авачир са инсан
Чан кумачир са тан я.
Руьгь ксанвай миллетдиз
Дерин къуйни Ватан я.
Гьар халкьдиз, гьар миллетдиз
Ава зи рикIе гьуьрмет.
Гьарадахъ са бахт ава,
Гьарадахъ вичин кьисмет.
Заз зи халкьдин руьгьдикай
Ихтилатиз кIанзава.
Зи хиялра, зи чанда
Адан чими гьуьм ава.
3.
ГъвечIи чIавуз зун са тешер аял тир,
Вердиш кьунвай кьве кIвач тваз са чапатIда.
Гьуьжетдай за, жува лагьайд жедалди,
ТахьайтIа зун фад къапарай акъатдай.
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Лугьуз тежер са такабур авай захъ,
Шикаятун вуч шей ятIа чидачир.
Шехьдачир зун я гъуд, я къван акьурла,
ВучайтIани зи виляй нагъв къведачир.
Залай чIехи аялри зун гатайла,
КичIе хьана катдачир зун пилегьдиз.
КикIидай зун нерай иви къведалди,
Гадайринни хура къваздай викIегьдиз.
Заз хъел къведай ялтахрикай, дуьз лугьун,
КичIе ксар зи вилерин душман тир.
Хвешидай заз жув хьиз викIегьд акурла,
Зи хатурдик хкIурдайди пашман тир.
Зун шехьдачир гатайлани дидеди,
И кардикай адаз пара хъел авай:
“Яраб Аллагь, ихьтин аял жеда жал,
ВучайтIани нагъв къведач хьи, вилерай.”
Са сеферда эх тавуна цIугъна за:
“Шехьдач, шехьдач, гатут жуваз кIанда кьван”.
ИкI лагьана ишенай зун бегьемдиз,
Вилерайни юргъар фенай зи гьикьван.
А чIавариз нин хиялдиз къведай хьи,
Зун шехьзава кас авачир чкада?
Ялгъуз хьайла, гьахъсузвилер рикIел гъиз,
Эхъвезва зун жуван вилин накъвада.
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Жуван патав зун са маса аял тир,
Акур касди “малаик я”, лугьудай.
Къайи чилел сятралди ярх хьана,
Дуьньядикай гъамлудаказ фагьумдай.
Агатдай зун фад-фад экуьн ярарив,
Зун ряденив, хурушумдив рахадай.
МичIер хьайла, йифен кьулар атайла,
Лацу шивди атана зун тухудай.
“Я Рагъ!” лугьуз дерт ахъайдай яралай,
Вацравайни кIан жедай икI заз чара.
Регъуьн рекьиз экъечIдай зун лув гана,
Заз Мендикай сир ахъайдай Атара1.
Гагь цаварай Экуьнин гъед2 гъидай за,
Гагь Чубандин гъед3 акъатдай зи рекьел.
За Мукзардиз4 эвер гайла чилелай,
Яру гъетрез5 вучиз ятIа къведай хъел.
Рахадай зун векьеривни цуькверив,
Рахадай зун мичIи йифен экверив.
РикI ахъайдай тама авай гьар тараз,
Дерт лугьудай гьар са хилез за чараз.

Мен, Атар - Лезгийрин гъуцар
Экуьнин гъед - Венера
3
Чубандин гъед - Юпитер
4
Мукзар - Плутон
5
Яру гъед - Марс
1
2
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Цавар, чилер акьадай зи гъавурда,
Тек инсанрив завай агат жедачир.
Дуьз лагьайтIа, акьулдизни къведачир,
Вучиз ятIа абуруз сир гудачир.
Са заз чидай, зи рикIе кьве зун авай,
Сад пара терс, шандакь, хару, дили гар,
Сад къариб я, гъам чикIизвай вилерай,
Сад дерт, дуьгуьм, муькуьд пара бахтавар.
ЧIехи жезвай зи гъамарни захъ галаз,
Гзафбуру хкIурдай зи хатурдик.
Чир тавуна масдаз жуван азабар,
Вердиш хьанвай тIал чинеба чIугваз икI.
Зун къедалди чуьнуьхариз зи тIалар,
Кьил виневаз такабурдив къекъвезва.
И дуьньяда аватIа сад, кьатIудай,
Ялгъуз чIавуз зи рикIи вуч чIугвазва?
Зи дердери закай шаир авуна,
ИкI жедачир зун масакIа хьанайтIа.
Виридаз хьиз секин уьмуьр жагъана,
Кьисметди заз дигай бахтар ганайтIа.
Зи шииррин цIарарилай куьз ятIа,
ТIалар, гъамар алахьзава шуршуриз.
АлакьнайтIа бахт пайдай за виридаз,
Вучин, залай алакьзавач алцуриз.
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Зи шиирар дердияр я зи халкьдин,
И тегьерда рикIе туна чIугвазвай.
Зун и дердер кхьин патал халкьнава,
Гьавиляй заз элди шаир лугьузва.
Шаир я зун руьгь квахьнавай са халкьдин,
Зун хьиз кайид са масана аватIа?
Гьар лезгидин рикIе гьахьна чинеба,
Килигда за, ана са цIук аматIа.
Амаз хьайтIа, гумадикай хкудна,
А цукIвариз алахъна за уф гуда.
Гъил къахчудач цIелхемри цIай кьадалди,
Гурва хьана эл паталди кудалди.
4.
Зав дидеди некIедив,
Лезги руьгьни хъваз туна.
Зав дидеди кьве вил хьиз,
Лезги руьгьни хуьз туна.
Адан мецей баядар
Акъатдай са багьнадай.
КIан хьухь лугьуз и Ватан,
Илигдай виш манидал.
“Авал-валар” рахадай,
Аваз мили гьавада.
Чна гьар къуз адавай
ЦIийи махар жузадай.
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Чаз хкетар рахадай,
Чаз кьисаяр луькIуьндай.
Гагь гъам гъидай чи вилел,
Гагь хъуьруьрдай чун рикIяй.
Ругуд бицIекдин диде
Мектебдани чIугваз тIал,
Алахъзавай аялриз
Чирун патал дидед чIал.
Мугъул чIалал, урусдал
Ада тарсар гуз жедай.
Лезги чIалан тарсара
РикI куькIуьрна куз жедай.
Вад лагьай синифдалди
Хайи чIалал икI ада,
Тарсар гузвай мектебда
Вичиз дигай къайдада.
“Имуча-мучаяр” лугьуз,
Желбдай вичел аялар,
Алахъдай ам бицIекрин
ВерцIи ийиз хиялар.
Чи сур тарихдин чарар
Элкъуьриз сад сад ада,
Чахъ луварар кутазвай,
Лув гудайвал “гьавада”.

491

Четин тарсар чирзавай,
Жагъуриз къулай рекьер,
Лигим жезвай хай чIалал
Аялрин михьи рикIер.
Лугьуз жедай дидеди:
- Патандан чахъ рикI кудач.
Бине кIеви тахьайтIа,
Дараматди таб гудач.
И гафарин сир вуч я,
Лугьудачир садрани.
Гъавурда авайда хьиз,
Жузадачир чнани.
Адан гьар са тарсуна
Лезги руьгь къекъведай икI.
Аялри хвешиз-хвешиз
Адан рекьер хуьдай гьикI.
АкI жемир хьи, вирида
Адаз “барка” лугьузвай.
Лезги тарсар гун патал
Ада виш тIал чIугвазвай.
Директордиз хъел авай
Ада тарс тухуникай.
Лезги аял рикI алаз
Лезгидал рахуникай.
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“Футфаяр тваз кIаникай,
На чIурзава аялар.
Чаз виридаз хъсандиз
Аквазва ви амалар”.
Директорди и саягъ
Къелемдиз гузвай крар
ХкIурзавай дидедихъ,
Лезги чIалан кьурла тIвар.
ЯхцIур йис тир аватна,
И кас лезгийрин юкьваз.
Фу нез лезгид гъилелай,
Авай адан гаф жакьваз.
И миллетчи итимди
Хай-тахайвал кутазвай.
Гъиле фирсет гьатнани,
Лезгийрин хъен гатазвай.
Адаз мектебдин къене
Вичин япатIар авай.
Гьар миллетдин арада
Жеда кьиле гар авайд.
Тунвай гзаф кIевера
Лезги Няметни ада.
И касдал гьал тунвачир
РикIе авайд лугьудай.
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Адан кьилел кьел регъвез,
Адаз тIалар ракъузвай.
ГьакIни чIехи шаирда
Жувандан къван акьазвай.
И мектебда садавай
Финдикь акъуд жезвачир.
Гьахъ паталди, дидеди
Директор кваз кьазвачир.
Хъел акатдай итимдихъ,
Адан уьтквемвал акваз.
ВучдатIани чин тийиз,
Амукьдай ам пIуз жакьваз.
ГьикI кьисас къахчун лугьуз,
Ада фагьумна пара,
“Лезги тарсар къахчуда!”
Эхир жагъурна чара.
5.
Месэла къарагъарна
РОНО-да шумуд сефер.
Шумуд лезги алахъна,
Тваз чIаларик виш тефир.
“Мад са чIала аялрин
КIвал чIурзава,” - лагьана,
Качвал ийиз чарадаз,
Жувандан хъен ягъана.
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“Артух пар я лезги чIал,
Акьукь куьн чи гъавурда.
И кесиб береда квез
Мажиб гьинай жагъурда?”
ЧIехида лагьай гафар
Дидедивай эх хьанач.
И кIамашвал акуна,
Адан рикIиз рехъ хьанач:
“Лагь кван, хайи дидед чIал
Жуванбуруз жедан пар?
ЧIуру гафар рахамир,
Куьн Ватанда жеда хар.
“Мад са чIал” лугьуз куьне,
Рехне кутаз, кIар твамир,
Алцур хьана, жуван кьил,
Жуван гъилив гатамир.
Хайи чIал кIан тахьайдаз,
Патандан къадир жедан?
Къе миллет квадарайда,
Квадарда пака виждан.
“Маса, чара чIал” лугьуз,
Къалмир, стхаяр, вахар,
Дидедин чIал лагьайла,
Вучиз хазва куь ахвар?
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Куь кьиле гьатнавайди
Гзаф чIуру гьава я.
Пул авачтIа, эл патал,
КIвалахда бедгьавая.
Дидедин чIал маса гуз,
Алвер мийир, ша, куьне.
Куьн цIаярив къугъвазва,
Гум кутамир чи къене”.
КIватIалдал тек вад касди
Лезги чIалан пад кьуна.
На лугьуди, дидеда
Веледдин къван акьуна.
Рам авуна муькуьбур
И вад касдин гафари.
Кьегьалвилер акурла,
Элкъвена рехъ циферин.
...И кIватIални алатна,
Вичелай са гел туна.
Мектебдиз агакьайла,
Зи дидеди рикI кьуна.
Шумуд лагьай сеферда
ЧуьнуьхнайтIа ада тIал?
Шумуда шумуд сефер
СинихнайтIа дидед чIал?
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И береда дидедив
Лезги Нямет агатна.
Ам и гьалда акурла
Шаирдихъ шел акатна:
“И женгинай итим хьиз
Акъатна вун мад сефер,
Кьил вине яхъ, лезги руш,
Хамир на жуван кефер.
Мад сеферда хуьз хьана
Чавай чи чIал, чи намус,
Квадар тийин лезги руьгь,
АкIайтIани кIеве мус”.
6.
Лезги руьгь акуна заз
Сенфиз жуван ахварай.
Элкъвезвай зи кьилелай,
Тунвай ада са гьарай.
Са тIимил бередилай
И руьгьдал чан атана.
Зи кIвалин рак ахъайна,
Са таниш тан атана.
ЦIуру чепкен къуьневай
И кьуьзуьд таниш тир гьикI!
Забит Ризван чир хьана,
Хвешила хъиткьинна рикI.
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Адан дертлу вилерай
Са къариб гъам чкIизвай.
ЦIуру чепкендин къене,
Адаз гзаф мекьизвай.
Ярар-дустар чкIана,
Ялгъуз аламай рекьел.
Дуьньядин гьи кIвалахар,
ГъизвайтIа яраб рикIел?
Юкь какванвай заридин,
Лемпед багъ хьиз цIразвай.
Таран кукIва тек амай
Зулун пеш хьиз юзазвай.
Ам квехъ ятIа къекъвезвай,
Адан кьарай атIанвай.
Са нин ятIа суракьда
Лезги чилел атанвай.
Алем вири ксанвай,
Аваз верцIи ахвара.
Халкьдин секин хиялар
Элкъуьр тежез махарай.
Шаирди гьарайзавай,
Чав чукIурна эллериз.
И дуьньяда Забитан
Вуч акунач вилериз?
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Кьур къахчуна чиливай,
Элкъуьрзавай чамурдиз.
Вилин накъвар сел хьана,
Авахьзавай Самурдиз.
Ам тIаларин арада
Амукьна икI, ийиз дад,
ВучайтIани жагъанач
Ахварай аватай сад.
...Квадарнавай за кьарай,
Аватайла ахварай.
Зи япара гьатнавай
Чи шаирдин гьай-гьарай.
Фагьумна за: килига,
На шаирдин кьисметдиз.
Бендейри ваъ, Гъуцари
Адаз гайи къиметдиз.
Са чIавуз цIай хьайиди
Зи эл, зи халкь лагьана,
Лезги чилин винелай
Элкъвезва къе руьгь хьана.
7.
Са зулун береда ЦIуру Худатин
Мектебда илифна мугьман хьана зун.
Кьисметди аламат къалурайда хьиз,
Ина лезги руьгьдал дуьшуьш гъана зун.
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Яб гана за халкьдин каркам1 ксариз,
Фикирри рамна зун, туна суьгьуьрда.
Агатна дустар хьиз гьалар хабар кьаз,
Авай чун, сад садан акьаз гъавурда.
Симнара тIвар алай са иер суса,
Вилерал са къариб, са гъамлу гьава,
Жузуна: “Вучиз ви вири цIарара,
Лезги Няметаз хас цIелхем, цIай ава?
Ви ялав пара я, лугьуз тежер кьван,
Ваз ви цIверекIрикай кичIе тушни, лагь!
Са чIавуз Няметаз авур дуванар,
Девранди вазни пар ийидачни, лагь!
Ихтибар мийир ша, на заманадал,
Зурзунар кутунва ви цIарари чахъ.
Женгиниз акъатмир аямдихъ галаз,
Са тIимил игиса кьегьалвилин рак”.
Вич кьиляй-кьилизди цIай тир, ялав тир,
И иер дишегьли, и марвардин цуьк.
Фикирна за, гила гьикI секинарин,
Лезги руьгь гьатнавай адан лезги рикI?
“Вуна дуьз лугьузва, зи шииррилай
КIанз-такIанз, чиз-течиз алахьзава цIай.
Са гурва къекъвезва зи танда чими,
Зи чанда фул авач, гьинай гъин за къай?

1

Каркам - гуьркемлу
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Чи къула цIай хьанай, чи гурмагъда гум,
ЦIукай хкатIнава чи Цайни1 чи Хай2.
Гьахъсузвал эх тежез цIай кьадай чна,
И цIаяр чаз чIехи Гъуцари ганай.
ЦIай хьтин лезгияр тIвар эцигайд я,
Дустари, душманри чал дегь чIавара.
Гьайиф хьи, цIай кьуна фад куькIуьнна икI,
Фад туьхуьндай ксар хьанва чахъ пара.
РикIиз хуш жедачни фири иер тай,
КIвачерин кIаникай хкатайла цIай?
Чи хъелни, чи хъверни цIай хьиз векъи я,
Чна цIай къачунва цIайлапанривай.
Гьавиляй Гъуцари чун рикIе аваз,
Шаиррин дуьнда тваз ракъузва руьгьер.
Чун Кьуьчхуьр Саидан, Етим Эминан,
Чун Хуьруьг Тагъиран агьар я, агьар.
Са чIавуз КцIара “КIватIалар” лугьуз,
Зарияр авай чахъ, цIай аваз рикIе.
И кьегьал ксариз са югъ акунач,
Чи чIехи Ватандин са гъвечIи пипIе.
Мурадар къени тир, амалар михьи,
Абурун фикиррай нурар чикIизвай.
Чанда фул къекъвезвай ягьсуз ксарин,
Вилера цуьцуьх хьиз абур акIизвай.
1
2

Цай - буба
Хай - диде
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Желеяр эцигна гьарда са патай,
Гьавалат хьанай хьи, жуванд жувандал.
Вучдай кIватIал хьана, вучдай тIал хьана,
Эл кIватIиз жедачтIа авур шувандал?
Женг чIугур ксарик лезги халкь патал,
Рехнеяр кутуна, ягъанай лакIаб.
Чарадан лашари акьван тIал гудач,
Жувандан тIвалариз гьикI гуда на таб?
Туьхуьнна кIватIалар яран шемер хьиз,
Анжах гьар шемини са цIук авудна.
Гьар вяде атайла кьаз абуру цIай,
ЦIелхемар агудна, цукIар агудна.
И цIаяр веси я чав агакьнавай,
Забит Ризванован, Лезги Няметан.
Чаз Алирзадиз хьиз, Ядуллагьаз хьиз
КIани хьурай лугьуз чи хайи ватан.
Абурун гелерай физва шумуд кас,
Сейли я вириниз Муьзефферан тIвар.
Ада цIай къачунва чи Алпандивай,
Ялав я, цIелхем я адан гьар са цIар.
Виш мурад къекъвезва къе и цIун къене,
Яру ялаврикай нур хкатIзава,
Адакай кIвахьзавай цIверекIар, цукIар,
Гьар кьегьал лезгидин рикIе гьатзава.
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Шаиррин шегьредай тIуз физва зунни,
Гагь гумиз, гагь ифиз, гагьни цIразва.
Туьхуьниз, куькIуьниз, гургур акатиз,
Хафарив, гафарив за цIай хразва.
Зарияр руьгьер я чилел атанвай,
Икрамиз хьанач хьи, абуруз чавай.
Чан алаз хъен гатай и кьегьал ксар
Шихрин хьиз жеда чаз, фейла дуьньядлай.
...Са гафни талгьана алатна а свас,
Вилерал чигедин кьве стIал алаз.
Адан михьи рикIе гьатнавай цIверекI,
Ялавдиз элкъвенвай, гургурар галай.
8.
И дуьньяда завай гьар тIал эхиз жеда,
ЧIехи Аллагь, тIимил ганан вуна дерт заз?
Ви гъутун дад течидайди рехи жедан?
Вучиз вуна акIурзава зи рикIе цаз?
На чирна заз, чаравал вуч, рекьин вуч я,
Ялгъузвилин гъамари рикI чуькьуьн вуч я.
Палчух течир дуьзенлухда акIун вуч я,
ЯтIани зун лигим хьана къванер акьаз.
Эхда за тIал, хару гатай штIумда хьиз,
Чара атIай магьрумда хьиз, гатIумда хьиз.
Эхда, кьарай гьар патахъай атIанвайд хьиз,
Вердиш я зун кьилел даим цифер алаз.
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Анжах са кар зи рикIивай эхиз жедач,
Тек са чIавуз зи жигъирар рекьиз къведач,
Са ни ятIа зи халкьдин чIал авурла негь,
Адан руьгьдик хукIурайла, авуна “эгь”.
Квадарда за уьмуьрдин дад,
Зун жувалай алатда фад,
Иви ргаз экъи жеда,
Эхиз тежез, векъи жеда.
Завай и дерт, завай и звал,
Лугьуз тежер и чIехи тIал
Кьабул жедач, чIугваз жедач,
Завай кисна акъваз жедач.
Гьар цуькведив вичин атир,
Гьар экуьнив вичин нур гва.
Гьар дагъдив вичин кьакьанвал,
Гьар пикинив вичин тIвар гва.
Гьар са халкьдихъ вичин гьунар,
Гьардахъ вичин алакьунар,
Гьарма садав вичин тарих,
Гьарадав гва вичин кьинер.
Гьавиляйни дуьньяд халкьар
Вири сад хьиз бахтавар туш,
Садан канду силе ятIа,
Муькуьданди алама буш.
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Вучиз садахъ гьар шей ава,
Муькуьд етим стха хьиз я?
Вучиз садал лацу эквер,
Садал чIулав циф чкIизва?
Къе лезгидиз дуьньяда гел
Таз кIан ятIа, гунагь яни?
Адаз вичин дидедин чIал
Хуьз кIан ятIа, гунагь яни?
Са чIавузни лезгид рикIе
Маса халкьдиз хъел хьайид туш,
И дуьньяда диде такIан
Я велед, я эл хьайид туш.
Эл кIан хьухь дуст, къенивал я,
Эл квадарун рикIин тIал я.
И дуьньядин амаратдин
Багьа гевгьер - дидед чIал я.
Хайи чIалан къадир тахьайд,
Маса чIалал гьикI рахада?
Жувандакай душман авурд,
Маса элдиз гьикI тухуда?
Эл кIанивал чIехивал я,
Ам такIанвал къайивал.
Эл - веледрин викIегьвал я,
Эл - мецерин векъивал я.
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ЧIехи дуьнья чкIида фад,
КIанивилер тахьайтIа.
Гатфар къведач, муьгьуьббатди
КIани гарар тагъайтIа.
Веледризди диде-буба
РикIивай кIан тахьайтIа,
ЧкIида кIвал, чкIида эл,
Вичин уба тахьайтIа.
Хважамжамди гудайни рекIв,
Адахъ са ранг хьанайтIа?
Кесиб жедай тIебиатни,
Цуьквер са чанг хьанайтIа.
Гьал гьикI хьурай дуьньядин,
ЧIалар гару тухвайтIа?
Вири халкьар туьтуькъуш хьиз
Тек са чIалал рахайтIа?
Ахьтин дине ава хьи,
Ачар квахьна, начар я,
Ахьтин чIалар ава хьи,
Виш куьлегдиз ачар я.
Дуьньядиз вири халкьар
Лугьуз тежер дамах я.
Девлет кьакьан дагъ ятIа,
Гьар халкь серин булах я.
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Гьар булахдив вичин дад,
Гьардав вичин михьивал.
Гьар булахдин къадир жен,
ЧIехивал я, чIехивал.
9.
Дуьнья бегьем чир тахьанмаз,
Зун гъамарив таниш хьана.
Зи Гъуцари зи уьмуьрдиз
Къарибвилин лишан гъана.
“Вун гатфарин гьава хьиз я,”
Лугьузва заз парабуру.
“Дегиш жезвай пел ава вахъ,
Са къуз ахъа, са къуз чIуру”.
ИкI лугьузва шумуда заз,
Зи гьалдикай хабар тушиз.
Синихзава, къинихзава,
Зи рикIевай къубар течиз.
Низ лугьун за, цIразва зун,
ТIвар алачир тIаларикай.
ГьикI лугьун за, шулу я зун,
Гафарикай, чIаларикай.
Вуч лугьун за, ял тежедай
Залан пар я шаирдин пар,
Чуьнуьхардач, авай гаф я,
Четин кар я шаирдин кар.
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ХкIурмир зи хатурдик,
Зун са дертлу шаир я.
Аян хьуй ваз зи гьалар,
Зи гьар са гьал шиир я.
Шиир кхьиз тахьайтIа,
Чуькьуьда зун дердери.
Ша зи гъиляй къакъудмир,
Зи илгьамдин наз-пери...
...Чи хуьрера къекъвена зун,
Яран михьи шагьвар хьана,
Са кIвалахди атIана рикI,
Ягъана зун шагьмар хьана.
Шумуд кIвале экв авачир,
Катна хуьряй шумуд жаван.
Шумуд хцин буба, диде
Муьгьтеж тир фахъ, са кап яван.
Шумуд лакIаб ягъана къе
Чи жегьилриз инадзава.
КIвал-югъ туна шумуд кьегьал
Ватандивай къакъатзава.
Виш багьнадив къе кесибар
КичIерариз чапхунзава.
Чи рухвайри гьикьван чIав я
ЧIехи тIалар хъуьткьуьнзава.
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Гьахъ лагьайдаз гьасятда
Са вуч ятIа къехуьнзава.
Къе лезгиди вичин гъилив
Лезгидиз сур эгъуьнзава.
Икьван зарар хкIуначир
Чи лезгийрихъ масадакай.
Чахъ кагьалар гзаф хьанва
Чи кьегьалар маса гудай.
И кIвалахар фагьумайла,
РикIин кьарай икI квахьзава.
Кас амачир етимдин хьиз,
Вилерай шел авахьзава.
Шехьзава зун “зи эл” лугьуз,
“Квахь тавурай чи гел” лугьуз.
“Чи канвай хамаралди
Алах мийир къе кьел” лугьуз.
“Халкь лагьана шехьайбурун
Вилер буьркьуь жеда” лугьуз,
Гьар патахъай гьалтнава зал,
Мукьва-кьилид акьулар гуз.
Зун гъавурда тваз кIанзава,
Ихтилатиз, мисалар гъиз.
Заз рахадай чIал чирзава,
Пуд яш хьанвай бицIекдиз хьиз.
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Гьавалат я зал парабур,
Яшамишдай рекьер чириз.
Эл рикIелай алудна къе,
Пул ийидай тегьер чириз.
Тарс течидай аялдал хьиз,
Шумудни сад элкъвенва зал:
“Эл лагьана шехьайбурал
Элди вичи шутIунда тIвал”.
ГьикI лугьун хьи, за чIугвазвайд,
Гьар садавай чIугваз жедач.
РикIевайбур мецел гьана,
Гьар акурдаз лугьуз жедач.
Низ герек тир, вучзавайд тир,
Халкь чин тийир веледрикай?
Вучда Аллагь, вичин элдихъ
Шехьиз тежер вилерикай?
Шехь тавуртIа зун зи халкьдихъ,
Завай цIарни кхьиз жедач.
И дуьньяда садавайни
Зи лезги руьгь рекьиз жедач!
***
Зи рикI алай, зи кIелдайди!
Алпанд чилел зи гелдайди!
И гафариз яб це вуна!
Бубайрин руьгь кIеви хвена,
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Лезги чилиз икрам ая!
Лезги чIалаз икрам ая!
Хуьн тавуртIа и руьгь хура,
Чан аламаз гьахьа сура!
Усалвилиз гайитIа рехъ,
Чими къулав агатда пехъ.
Хайи халкьдин хьана чIалахъ,
Гьар са куьнлай тIвар вине яхъ!
Чир хьурай ваз,
Лезгивилин
Руьгь ава чаз!
Чи чIехи эл,
И элдин гел
Чилин винел
АламатIа,
Суварив мул,
КIваларив къул,
Лезгидив тIул
Къе гуматIа,
Шагь дагъдин кьил
Тик аматIа,
Шарвилид тIвар
ИкI аматIа,
Ватан лугьур
РикI аматIа,
Руьгь ава чаз!
Бахтлу я чун
И руьгь аваз!!!
1996
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МАГЬИ ДИЛБЕР
1.
Дагъдин цене, вацIун кьере,
ЭкIя хьанва Магьи дере.
Дере авач дере хьтин,
Дигай ашкъид бере хьтин.
Ина рангар илифнава,
Ина цуьквер къекъифнава.
Гьава акьаз хъуьтуьл, таза,
Бахтавар я гуьне, къуза.
Дагъди хурал кьунва тамар ТIебиатдин къацу гамар.
Юзадачни акурла рикI?
Иер руш я гатфарин цIиг.
Магьи дере - цуькверин кIам,
Цуькверал гьикI вегьеда кам?
Пурни, эфер, назлу гьуьлбер,
Ала санал шумуд дилбер.
Магьи дере, Магьи дере,
Чи дерейрин шагь и дере.
Са тарих я, са кьиса я,
Са мани я агь, и дере.
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И дереда кIубан я чил,
Иервили рамзава вил,
Лепедава векьерин гьуьл,
НуькIери хупI шадда гуьгьуьл.
И дередин ятар элциф,
И дередин вилера циф.
Са перишан мани лугьуз,
Шеда дере, атайла йиф.
Юзадайла серин шагьвар,
Ван чкIида ”Аман, сад яр”.
Перишан я, зарул я ван,
Ишеда ам, лугьуз: ”Рагъдан”.
Дерт къати жез, гар атайла,
Чаравилин къар атайла,
Рагъдан хьана хъфейла Рагъ,
Виш хиялди ифирда дагъ.
Магьидин ван чкIида икI,
И авазди чIагурда рикI.
”Аман” лугьуз ишейла ван,
Зулун пеш хьиз юзада тан.
Им вуч гьал я, им вуч кьиса?
Дередиз гьикI лугьун, киса?
Шуршур мийир, я ”Яр булах”,
Агуд мийир на, гар, булах.
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Гъалаб къачуз чарчар вуна,
Дертлудаказ тамир суна.
Агуд мийир къушарин луж,
Ширзавайд гьим, ишезвайд вуж?
Кам вегьемир, чуьлдин фере,
Ахваралла Магьи дере.
Гьалчмир лувар бахтавар къуш,
Им шадвилин ихтилат туш.
2.
Заз дидеди ганай лишан,
И риваят лезги рушан.
ХупI бахтлудиз къекъведай руш,
Низ акуртIа жедай бейгьуш.
Лацу тир ам, лифрез ухшар,
Хьанвай вичин цIувад яшар.
ЦIувад йикъан варз хьтинди,
ЦIувад рушан наз хьтинди.
Са шиир тир адан къекъуьн,
РекIв гуз авай гъед хьиз экуьн.
Гьейран жедай вили цавар,
Акур чIавуз чилин тавар.
Муьгьуьббатдин гар такьунвай,
Четинвилин къар такунвай,
Тай авачир суна тир ам,
Таниш тушир адаз са гъам.
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Бахтавар тир рушни дере,
Алукьнавай гатфар бере.
Магьи тир а сунадин тIвар,
Иер тир хупI къуьневаз квар.
Яд ацIурна булахдилай,
ЦIар ягъана къавахдилай,
ЭкъечIайла жигъирдиз мад,
Рушан вилик акъатна сад.
Кьакьан буйдин пагьливанди,
Къуьнер гьяркьуь и жаванди
”Иер руш, заз гудани яд?”
Лагьана гъаб ахъайна фад.
Булахдин яд хъвазвай жегьил,
И руш акваз хьанвай сефил.
Адан гъиляй къачуна квар,
Хабар кьуна: ”Вуч я ви тIвар?”
- Зун Магьи я.
- Яни? Килиг!
Чилел алан цаварин гъед?
- Им вуч гаф я? Лагь кван, вуна.
- Хъелмир закай, назлу суна!
Вун Магьи я, зунни Рагъдан,
Атанва зун къе ваз мугьман.
Гатфарин цIиг, вацIун кьере,
Ялгъуз дере, жегьил бере...
ТIебиатдин бахтавар чIав!
ЧкIидачни дередиз чав?
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Чир тахьанмаз ашкъидин дад,
Вучиз абур хьанватIа шад?
Бахтавар я гадани руш,
Циф дередлай жезва аруш...
Виш йис санал алайбур хьиз,
Рахазва кьвед - чинаваз хъвер.
Аян ятIа чилиз-цавуз,
Жедайдакай хуьре мехъер?
3.
Са хиял хьиз алатна гад,
Зул атанва дередиз мад,
Пешеризни ягъана къиб,
Хъипи хьанва тамун гьар чIиб.
Мад булахди шуршурзава,
Ван ацалтна ава чарчар.
Рушар деред къаншардава,
Лугьуз-хъуьрез, кIватIиз хъчар.
Тегьмезарни таквар атIуз,
Эвелукар жагъурзава.
Инжи рушар, куркачI рушар
Зулун къаю чIагурзава.
Зарзарарни кIелен мецер,
Кварквалагар бул ава, бул.
Рушар гзаф галатнава,
КIандай ина са чими къул.

516

Къати хьана аязни мекь,
И таватрин алатна рехъ.
Алукьайла рагъдан бере,
ЭкIя хьана вилик дере.
ХупI иер тир зулун рангар,
Ахъа хьанвай чилин чангар.
Зар гуз авай зулун цуьквер,
Мани лугьуз авай нуькIер.
Садлагьана сал жигъирдал,
Дегиш хьана рушарин гьал.
Секин хьана, кис хьана фад,
Рахадай гаф амачиз мад.
Чуьлдин юкьва гъил-гъилеваз,
Туьмер ийиз, вил-вилеваз,
Ацукьнавай рушни гада,
Алайд кьвед хьиз и дуьньядал.
Ашукь яз икI сад садал хупI,
Сад Магьи тир, чуьлдин кукупI.
Муьгьуьббатдин гьавадавай,
Гзаф мили навадавай.
Муькуьд Рагъдан - хуьруьн кьегьал,
Буй-бухундиз - дагъдин са кьвал.
Пагьливан я - авачир тай,
ЦIайлапан я - чукIуриз цIай.

517

Ацукьнава ярдин патав,
Абур санал сад я, битав.
Са карудин кьве лувар я,
Са дереда къе сувар я.
КIанибурун бахтлу я гьал,
Ахъа хьанва абурун чIал.
Сирнавзава ашкъид гьуьле,
Дуьнья авач саки виле.
Гьиссерни хупI жезва кьили,
Ван хьайила гафар мили:
Зи иерди, зи сад, - лугьуз,
Зи кIаниди, зи гад, - лугьуз,
Зи чар булах, зи яд, - лугьуз,
Зи ашкъидиз це дад, - лугьуз,
Темен гузва рушаз ада,
Бахтлу я икI кьегьал гада!
КIанибуруз авач хабар,
Юкьни-юкьвай чIугваз часпар,
Сад хьанвайбур ийиз кьве пад,
Гьазур хьанва шумудни сад.
- Рушар, килиг, им Магьи я!
- Муькуьд вуж я, чидан?
- Рагъдан!
- Секинз акъваз, гьараймир кван!
- Рушал алай чин аку тIун!
- Яваш рахух, такурай чун!
- Акъатда гьа йикьни-шуван!
- Такурвала, мез хуьх жуван!
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- Залай мез хуьн алакьдайд туш,
Магьидиз фу хъижедач нуш.
За дидедиз гуда хабар,
Дуьнья адаз авурай дар.
Чуьнуьх хьана къерехда са,
Кьве жавандиз иза-къаза
Ийиз авай рушар хуьруьн,
Какахьнавай рахшанд, хъуьруьн.
(Гьа ихьтинд я дуьньяд крар,
Гьарда сакIа гуда къарар.
Садан бахтлу къар акурла,
Адан рикIе цаз акIурда.
КIанивилихъ такIанвили,
Кьакьанвилихъ аскIанвили
Рехне кутаз хьайила икI,
ТIар жедачни хуравай рикI?)
Хабар хьанач кIанибуруз,
Гьим атана, хъфена гьим.
Зулун чуьлда авай абур,
Бахтавар тир ашкъидин ким.
Хъвер алахьиз вилерилай,
Кам къачузвай чилерилай.
Рам ийизвай вили цавар,
Вуч верцIи тир ашкъид навар!
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...Хурушумди рак гатана,
Чаравилин вахт атана,
Кьве кIаниди къакъатда гьикI?
Кьве бахтавар хьанва гъарикI.
Чара хьана кьве иер лиф,
Чара хьана вилера циф.
Перишан яз гуьнени кIам,
И дередиз чкIизвай гъам...
4.
Кьуьд атанва, гъанва къаяр,
Ракъурзамач ашкъид паяр.
Алукьнава дертлу бере,
Живедава назлу дере.
Къарибвили рикI акъудда,
Яргъи йифер гьикI акъудда?
Гъам тандилай жезва аруш,
Зарул хьана ишезва руш.
КIани ярдиз - Рагъданаз ваъ,
Са масадаз гузва Магьи.
И тIаларихъ, и агьарихъ
ТIвар гилигна элди - Агьи.
Гузва тават мал авайдаз,
Шумуд гамиш, кал авайдаз,
Шумуд никни сал авайдаз,
АцIай, чIехи кIвал авайдаз.
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Залум буба, залум диде,
Им вуч кар я, им гьи вяде?
Вучиз кьазва веледдиз гьад?
Гудан адаз уьмуьрди дад?
Ам дердери авунва липI,
Амач лугьуз мураддихъ пIипI.
Авадариз виляй юргъар,
Ирид чиле кIар жез накъвар.
Уьмуьрд шегьре сал хьана, сал,
Ава Магьи, атIана ял.
МуркIадава рикIин чIере,
Хиялдиз къвез цуьквед дере.
Ам кIанидахъ хьанва дарих,
Ам ашкъидихъ хьанва къарих.
Вуч хъсан тир гатун бере!
Живедава гила дере...
А дередин рекьер кIев я,
Къе дустарни рушаз кьев я.
Туьнбуьгьариз, акьулар гуз,
На лугьуди, гьарад са хуз.
Рушан виляй вегьиз Рагъдан,
РикI тIарзава сада адан.
КIан хьун чIехи гунагь я кьван,
Лугьуз тежер са агь я кьван...
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Сана Рагъдан - чIугваз и тIал,
Сана Магьи - алахьиз звал.
Гъуцаризди ийиз минет,
Кузни-хкIуз авазва кьвед.
5.
Цаварин чин хьанва ахъа,
Къацудава хуьруьн яха.
Акъатнава сувун цуьквер,
Юза хьанва тамун нуькIер.
Икьван иер, мили гатфар
Хьайиди туш и патара.
Ван алахьиз дили ятар,
Ргаз ава мад къатара.
Махпурдава къацу никIер,
Бахтавар я, шад я рикIер.
Мад дурнаяр цIиргъинава,
Хайи чилиз хьанва илиф.
ВацI селлерин гуьгъуьнава,
Фири алаз, тежез элциф.
Ара тагуз чIугваз гьайиф,
Магьидин чин хьанва къекъиф.
Мехъер жеда лугьуз хуьре,
Чав чкIанва шумуд жуьре.
Мехъер жеда и гатфариз,
Ван чкIида и чIафариз.
Юза жеда тамар, сувар,
Мехъер - мел я, мехъер - сувар...
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Магьи рушан мехъер ялда,
Амма адан рикI хер ялда.
Къекъвезва ам вилерал циф,
Хиялриз гъам жезва илиф.
Ялиз ава икI гъамунихъ,
Чешне авач и гамунихъ.
Акъат тежер яцI хьана дерт,
Секин тежер вацI хьана дерт.
Низ лугьуда, гьикI лугьуда,
Рушан рикIел кьацI хьана дерт.
Шумуд тават ава гуз наз,
Сад садавай гаф хабар кьаз:
Чи Магьидиз мехъерзаван?
Квез мехъерихъ эверзаван?
Бес Рагъданан гьикI жеда гьал?
Руш чарадан свас жеда жал?
6.
Цавун нурар - Ракъинин хатI,
Дере тирвал чкIизва мад.
Дамахдава чил гуьлуьшан ТIебиатдин дигай лишан.
Нураривай къачуна ранг,
Акъатнава цуьквер чанг-чанг.
Гъвергъверар - агь, куьлуь эквер,
Мулдин цуьквер, гъулан цуьквер.
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ХупI иер я марвардин цуьк,
Атирдин цуьк, шагьвардин цуьк.
Яру цуьквер, цIару цуьквер,
Хьанва ажеб хару цуьквер.
ЦIар элкъвейбур, зар элкъвейбур,
Экуьн сифте яр элкъвейбур.
Серинардай гар хьтинбур,
Дамахнавай яр хьтинбур,
Цаз алайбур, лаз алайбур,
ЦIийи сусан наз авайбур,
Куркур цуьквер, гургур цуьквер,
Зарар алай махпур цуьквер.
Ава гьар са пипIе цуьквер,
Чуьлдин юкьва, никIе цуьквер,
Чигед цуьквер, нуьвед цуьквер,
Тават цуьквер, бике цуьквер.
Дамахдава Алупан чил,
Иервили рамзава вил.
Гьайиф тушни эцигиз кам,
Гьуьмедава чIагана кIам.
Бахтлувилер хупI пара я,
Амма Магьид дерт хара я.
ТIушунзава цифери пел,
Силе хьанва вилерин сел.
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Агакь тийиз ярдив гъилер,
ЧIалал гъизва цавар-чилер.
Ялгъуз амай бубу хьтин,
Такьат амач адахъ эхдин.
Кьел алахиз кайи хирел,
Ам Рагъданахъ тунва цIигел.
Майдин цIийи вирт хьтин руш,
Вучиз вал гъам хьанва аруш?
...Чанда аяз, къай авайдаз
ЦIаярикай жедани дад?
Кьвед сад садаз кIани ятIа,
Агуд жени рикIив чарад?
7.
Мехъерин ван ава хуьре,
Гьава ягъиз шумуд жуьре.
Далдамдини зуьрнеди икI,
Хъуьтуьлариз рамзава рикI.
Са Магьидин гъарикI я гьал,
Яргъарава квахьай хиял.
Авазва ам течиз кьарай,
Агакь тийиз садав гьарай.
Рушар ина хьана алдах,
Ийиз тазва адав дамах.
Эвягъзава яргъи кифер,
Амма сусахъ авач кефер.
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Лезги хуьре пуд югъ, пуд йиф,
Эл мехъерик хьана илиф.
«Лезгинкадин» ван алахьна,
Чинай бахтлу хъверер кIвахьна.
Демер хьана экуьналди,
Тух хьанач эл кьуьлуналди.
Лугьуз-хъуьрез кьуьзуь-жаван,
Вири шад тир - патанд-жуванд.
ЧкIай йифиз кьвед лагьай дем,
Кис хьайила вири алем,
Гьатна чанда ашкьидин звал,
Дегиш хьана Магьидин гьал.
Ахъайна рак явашдаказ,
Акъатна руш садаз такваз.
Ярдин кIвалив агакьна ам,
Са легьзеда чкIана гъам.
”Рагъдан” лугьуз эвер гана,
КIани ярдин икI тIвар кьуна.
Алахъайла гатаз ракIар,
Сефил гьиссер хьана кукIвар.
Пагь акъатна Рагъданай, пагь:
- Им вун яни, я сад Аллагь?
Вуч хабар я, чарадан свас?
- Зид мехъер туш, зид чIулав яс.
Вун я чир хьухь, рикIин мурад,
Вун тахьайтIа жеда заз гьад.
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Ахъай мийир вуна зи гъил,
Чи дереда ама зи вил.
Аватдалди эл ахварай,
Мад сеферда чуьл ахкурай.
Шехьна Магьи икI лагьана,
КIани ярдин гардан кьуна.
ЧIалахъ тежез хьайи кардин,
Рагъдан есир хьанвай ярдин.
А дередиз агакьайла,
Цуьквед юкьва ацукьайла,
Магьи рушан юзана ван:
- Зи гафарихъ яб це, Рагъдан.
Цуькверикай мес ая заз,
Вун зи чам хьухь, зунни ви свас.
КIватIа цуьквер геж тавуна,
Зи винелай алаха на.
Маса затIни кIандач вавай,
Жузаз тахьуй гафни завай.
Лув акатна ава Рагъдан,
Дуьнья амач виле адан.
КIватIна чуьлдин вири цуьквер,
Бахтлу я ам, чинаваз хъвер.
Хвешизва агь, Магьидиз гьикI,
Ашкъидивди куькIвенва рикI.
Са сусазни ихьтин иер,
Мес хьайид туш багьа, дигай.
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Кьве кIаниди сад я лугьуз,
Муьгьуьббатдин гад я лугьуз.
ИкI ашкъидин тахтунавай,
Цуьквед дере бахтунавай.
- За масадаз яр лугьудач,
За масадав гъил вугудач, Гагь хъуьрез, гагь ишезва руш,
Рагъданалай хьана аруш.
- Къачу залай, къачу на кам,
Сад жедайд я ашкъидин чам.
КIанид лугьуз чарадав куьз,
Агатин зун адетар хуьз?
Вун аватIа, кIанда дуьнья,
Агата зав, чан-рикI ая.
Агата зав, къачу зи наз,
Хуьруьз хабар тахьанамаз.
Агатайла и лацу лиф,
Цуькведилай иер, зериф,
Са легьзеда атIана пагь,
Рагъданалай алахьна агь:
- Магьи, Магьи, зи иерди,
Ваз чидани, зи рикI хер тир.
На сагъарна, вун я лукьман,
Зи уьмуьрдин кIани мугьман.
Вун зи гатфар, зи сувар я,
Вун зи Варз я, зи цавар я.
Дуьнья кIандач вун авачир,
Заз йикъарин дад амачир.
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Зи кIаниди, зи малаик,
Вун рикIелай алудин гьикI?
Чан-рикIзавай рушаз ада,
Бахтавар тир, шад тир гада.
ХупI диганвай сад садаз кьвед,
Бахтавар тир кьве лацу къвед.
Цавун юкьва хъуьрейла Рагъ,
Магьид виляй авахьна нагъв:
- Амач кIусни зи рикIе чIун,
Ша чара жен гила, яр, чун.
ГьикI чара жен кIанидакай?
Икьван верцIи, икьван дигай?
КIвачериз гьикI лугьуда вач,
Кам вегьидай аман авач.
- Хуьруьз хъвач вун, аман, Рагъдан,
Тавурай заз элди дуван.
- Бес вун гьикI хьуй, зи кIани яр?
- Вуна кIусни чIурмир гьалар.
Са кIунчI цуьквер кIватIна жуваз,
Хкведа ви гуьгъуьнаваз.
Фена Рагъдан, туна дере,
Амай Магьи гъамдин кьере.
Цуьквед месе иер суна,
Амай ялгъуз, гъамди кьуна.
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Вилер мичIна ярх хьана ам,
ГьикI хьурай свас, амачиз чам?
Мад дуьньядихъ вил кумачиз,
Яшамишдай гуж амачиз
Гъуцариз дадзавай руша:
- Зал цуьквед кафан аруша,
Лилида тур, юзура зун,
Лирлияр лагь, ксура зун,
Авуд мийир и ахварай,
Гьамишалух заз авхара.
Цуьквери ам ксурзавай,
РикI атирдив ацIурзавай.
Мецел са тIвар алай ”Рагъдан”
Лугьузвай, ”вун рикI я, зи чан”.
КIватIна ада амай такьат,
ТIал ванерив авуна кьатI.
Шехьна дере килигайла,
Са манидал илигайла:
”Зун къизилгуьл тар я вахар,
Магьи дилбер чан,
Цуьк ахъайна бегьер тагай,
Магьи дилбер чан.
Зи рикIикай низ хабар я,
Магьи дилбер чан,
Эхиз тежер дердер жагъай,
Магьи дилбер чан.

530

И дуьньяда кьве кар гуж я,
Магьи дилбер чан,
Жуваз кIанид кьисмет тахьун,
Магьи дилбер чан,
Жегьилзамаз вяде хьайла,
Магьи дилбер чан,
Азраилдив чан гьикI вугун,
Магьи дилбер чан.
Зун дередин кафандава,
Магьи дилбер чан,
Зун сурариз твах жегьилар,
Магьи дилбер чан,
Зи дуьньядихъ вил галама,
Магьи дилбер чан,
Сура дакIар тур кIани яр,
Магьи дилбер чан”.
Гъам дередал хьайла аруш,
Гьал амачиз кис хьана руш,
Руьгь чандивай къакъатзавай,
Хуьр мехъерив агатзавай...
8.
Къе Магьидин мехъер ялда,
аман чан эллер,
Чаравилер залан ялда,
аман чан эллер,
ГьинаватIа Магьи дилбер,
аман чан эллер,
Иер гъвергъвер, назлу гьуьлбер,
аман чан эллер.
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И цуькверихъ са цуьк ава,
Магьи дилбер чан,
Рагъ ишезва адахъ цава,
Магьи дилбер чан.
Чилеривай къакъатнава,
Магьи дилбер чан,
Яргъаризди акъатнава,
Магьи дилбер чан.
Шехьа гила диде-буба,
Магьи дилбер чан,
Низ герек я куь кьин-туба,
Магьи дилбер чан.
Цуькверал таз гьайиф тир тан,
Магьи дилбер чан,
Чилин кIаник, лагь, гьикI кутан,
Магьи дилбер чан.
Шехьа Рагъдан, яр амачиз,
Магьи дилбер чан,
КIанид галай къар амачиз,
Магьи дилбер чан.
Катна фена ви чубарук,
Магьи дилбер чан,
Амач адан я гел, я руг,
Магьи дилбер чан.
Хабар хьана атайла эл,
ЧIехи сувай атана сел.
Гьатна Магьи селдин хура,
Инсаф тирни кутаз сура?
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Квахьна Магьи са хиял хьиз,
ЦIрана ам икI са ял хьиз.
Амай вири атIана пагь,
ЧIугваз жедай дерт яни, агь?
Кьил-мет гатаз ава вири,
Хъижедани Магьи дири?
Садра гъиляй акъат тавуй,
Садра кьиникь агат тавуй,
Авахьай яд элкъведайд туш,
Алатай гад хкведайд туш.
Хъфирла эл пашмандаказ,
ЧкIана са гъамлу аваз.
Ишезавай Магьидин ван,
Эверзавай ада:”Рагъдан!”
***
Алатна икI шумуд бере,
Ингье пашман ама дере.
РикIел хкиз хьайи крар,
Сал дередал эцигна тIвар.
Сада ”Магъу”, сада ”Магьи”.
Гьа чIавалай лугьуда хьи,
Агъу авай дере я им,
Магьи тухвай дере я им.
1999
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МЕГЪУЬН ТАР
Дуьньядихъ мужидатар
Ава гьар сад са сир яз.
Абур гьикI жезвайд ятIа,
Сад Аллагьди чирда чаз.
И кьиса са береда
Заз бубади раханай.
Зи гафарихъ хъсандиз,
Яб акала лагьанай.
Дегь чIавара са яргъал,
Са чими баянлухда,
Цавай цIаяр чкIизвай,
Яд авачир къумлухда,
Са тар, са вал авачир,
Чан алай затI амачир,
И кьил а кьил таквазвай,
Яд такьуна дакIвазвай,
Пад-пад хьанвай чил авай,
Звал-звал хьанвай пел авай.
Са шак авачиз, ашкар,
Гьана хьайид я и кар.
Йикъар, йифер алатиз,
Авай гьа са къайдада.
Баянлух акурбурун
Жедай вилиз дуьнья дар.
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Ина рекьер сад хьтин,
Ина чилер сад хьтин.
(Къиметлу вуч аватIа,
И дуьньяда яд хьтин?)
Яд авачиз чилин хур,
Кьиляй-кьилиз хиреда.
Виш йисар тир чIехи чуьл,
Къаних яз и жуьреда.
Жедай и баянлухда
Къув ягъаз ялгъузвили.
Чан алачир чилерал,
КIвал чIур хьуй ажузвилин.
Ял атIанвай чилерин,
Язух хьанвай пелерин.
Ван авачир эллерин,
Гел квахьнавай гелерин.
Кьил къакъудна яргъариз
Катнавай чан алайбур.
Гьикьван чIав тир а пата
Къвезмачир чилел абур.
Цаварай цIай чкIизвай,
Ял кьазвай акурбурун.
И мусибат хиялдиз
Къведани такурбурун?
***
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Тахьай хьтин кар хьана
Баянлухда са йифиз.
Са мегъуьн тар хкатна
Чиликай Шарвили хьиз.
Акваз-акваз дувулар
Фена адан деринриз.
Яд фитIиниз чиликай,
Алахъна чуьл серинриз.
Югъ-къандивай чIехи жез,
Зурба жезвай мегъуьн тар.
Адан хъендихъ къугъвазвай
Серин шагьвар, къайи гар.
Пеш ахъайиз, хел вегьиз,
Хкаж жезвай цавариз.
Мегъуьн тар баянлухда
Элкъвенвай хупI сувариз.
Авай кьил хуьз викIегьдиз,
Кьуд патахъ вегьена хел.
Баянлухда ада икI
КIевирзавай вичин гел.
Аламат тир цIай кузвай
Чуьлдин юкьвал мегъуьн тар.
Низ акур тир дуьньяда
Пагь атIудай ихьтин кар?
Алахъзавай датIана
Ялгъузвилин хаз гьава.
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Тарцихъ зурба хъен авай,
ЧкIайтIани цIай цавай.
Са иервал аватIа,
Кьведни, цIудни хъжеда.
(КIанивилихъ ялайла,
Вуч ава хьи, тежедай?)
Къацу ранг баябандиз
Мегъуьн тарци хкана.
Са къуз адан ценерив
Са булахни ргана.
Хьана булах милидиз,
Шад макьамрал илигиз.
И хару иервилиз
Кьве вил кIандай килигиз.
Яд галукьай чкадив
Мублагьвилер агатна.
Акваз-акваз чиликай
Векьер, цуьквер хкатна.
Элкъвез-элкъвез и пата
Тарар, векьер акъатна.
Са мегъуьн дувулрикай
Шумуд са мегъв хкатна.
Мегъуьн зурба хилери
Хуьзвай суьтуьл тарар икI.
Абуру пун кьунивай,
Ахъа жезвай адан рикI.
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Кьакьан хилер цавариз
Хкажзавай тарци мад,
Иервилин тахтунал
Алаз шад тир, гзаф шад.
Баянлухда са маса
Аламат тир мегъуьн тар.
Им - Аллагьдин са суьгьуьр,
Им - садрани тахьай кар.
ИкI кьуд патаз килигиз,
КIанивилел илигиз,
Авай суьтуьл къелемар,
Куьлуь-куьлуь къелемар.
Мегъуьн тарци дидед хьиз,
Хуьзвай абур гараркай.
Лекьре хьиз лув ахъайна,
Къакъудзавай хараркай.
Вичин тандив агудна,
ЦIаяривай къакъудна,
ЧIехи ийиз алахъна,
И кар адлай алакьна.
(Кьулухъ дагълар галайдахъ
Гьунар жеда, гуж жеда.
Са къуз дагълар негьайдаз
Лугьуз тежер гуч жеда!)
Ялгъуз тушир гила мегъв,
ГапIал хьанвай и чуьлда.
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Къелемралди дамахиз
ИкI вичиз уьмуьр гьалдай.
Гьар са къелем рикIивай
КIандай адаз велед хьиз,
Анжах са кар чидачир
И дуьньядиз беледдиз.
Гьар са хъсан тумуни,
Гудайди туш хъсан цIир.
Дидеярни веледар И дуьньядин чIехи сир.
ЧIехи хьана къелемар,
Иер хьана, хупI иер.
Гьар са мегъв баянлухда
Са мани тир, са шиир.
Анжах мегъуьн тарцин кьил
Агакьнавай циферив.
Гъетер адан хилерал
Илифзавай йифериз.
Чпиз мукар авуна,
Мегъуьн тарцин хилерал,
Чубарукар, дурнаяр
Къвезвай яргъа эллерай.
Мегъуьвай илгьам къачуз,
Шуршурзавай булахди.
Баянлух кьиляй-кьилиз
ЧIагурнавай дамахди.
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Гуьзчивализ авай мегъв,
Мегъуьнлухдин кьилел икI.
Вичи чIехи авунвай
Тарарал хупI алай рикI.
Аявализ агъунвай
Ам тарарихъ диде хьиз.
Мегъуьнлух элкъуьрнавай
Ада хайи дигедиз.1
Акьул гудай рикIивай
Ада гагь-гагь тарариз:
«КъакъатайтIа куьн са къуз,
Басрух гуда харари».
Лугьуз тарарин рикIе
Цадай ада мурадар.
«Тахьуй лугьуз яцIара,
Сад садав къуьн агуда».
***
Вахтар, чIавар фена икI,
Алатна са шумуд йис.
Гара авай мегъуьн тар
Садлагьана хьана кис.
Акунар виликанд яз,
Дегиш хьанвай адан гьал.
Вилерай гъам чкIизвай,
Авайди хьиз рикIе тIал.
1

Диге - къул
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На лугьумир, мегъвериз
ТакIан хьанвай рехи тар.
И такIанвал кьатIана,
Адан рикIни хьанвай тIар.
Гила усал веледри
Диде виляй вегьизвай.
Рахшандривни сурматIрив
Адан чил дар ийизвай.
Негьиз кьакьан, зурба тар
Куьлуь-куьлуь мегъвери,
Ам кIарарал вегьенвай
Шумудни са лигъери.1
Кьабул тушир кьакьанвал,
Кьабул тушир такабур.
РикIелай ракъурнавай
Ам тирди чуьлдин абур.
Адан викIегьвилерал
Шак гъиз авай куьлуьбур,
Адан хци руьгьни кваз
ТакIан тир руьгь къуьруьбур.
Авай эхиз тахьана
Адан хару акунар.
Лугьузвай: «Чаз акунач
Адахъ авай са гьунар».

1

Лигъ - алагъ
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Куьрелди, парабурун,
Ахвар ханвай рехида.
Куьз ятIани абуру
Кьазмачир ам чIехидай.
Адан чка кьун патал
Вири хьанвай гьавалат.
(Гьарадаз вичин чка
Чир тахьун тушни инад?)
Кьабул тийиз чIехи мегъв,
Гьар жуьре гаф-чIалзавай.
Ягьанатиз адакай,
Куьлуьбуру къалзавай.
Ван хьайила и крар,
Чуьлдин гьалар хьана чIур.
Инад жеда, веледри
Дидедиз гайила кIур.
ЧIур хьана къушарин луж,
Абур мука кис хьана.
Мягьтел яз амай абур:
«И мусибат куьз хьана?»
Булахдивни агакьна
Мегъверхъанрин1 арзаяр,
Пагь атIана амай ам,
Акурла и варзаяр.2

1
2

Ìåãúâåðõúàí - âè÷åë êüàðóäè
Варза - ваякьан
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«Ша вирида сад хьана,
Негьин чна мегъуьн тар.
Кьурадайвал дувулар,
РикI чуькьвена, хьана тIар».
И меслят, и фикир
РикIяй хьана виридан.
(Гагь-гагь дустар, гаф вилик
Жеда акьул кьеридан).
Сад авуна гафни чIал,
Раханач а тарцив сад.
Жуванбуру негь авун
ЧIехи гьад я, чIехи гьад.
Тарциз хьана хажалат,
Са кардикай лап векъиз,
И тарарин арада
Садаз кIан тир ам рекьиз.
Гьа сад ада цIувайни,
Харувайни къакъуднай.
Дидеди хьиз са чIавуз
А тар вичив агуднай.
Хьайи крар рикIелай
Алуднавай бицIекди.
Вичин гьахъар тIалабиз,
Авай гила «викIегьдиз».
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Гьарайзавай ван алаз:
«Ам зи вилиз такурай!
Яргъариз акъуда тар,
Чи рикIиз тIал тагурай!
Къакъудзава и тарци
Чавай вири серинвал.
Ам тахьайтIа чуьллериз
Хкведа мад секинвал».
Пелеш хьана мегъв, пелеш,
Ишена адан гьар пеш.
Шуьткьвена кватна хилер:
«Им вуч кар я, я эллер,
Жува хвейи веледди
Жуван вилер акъуддан?
Жува цайи тарцикай
Жуваз керкетI хкатдан?
Зи дувулрал цIирайда,
Зун кваз такьаз негьзава»,
Лугьуз кьуьзуь мегъуьн тар,
Зарулдаказ шехьзавай.
Цаваравай а Касдиз
Аквазвай кьван и крар.
Са къуз и баябандиз
Сед хьана хьи, къваз цIаяр.
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ЦIайлапанри вегьена,
Алугарна мегъуьнлух.
Кана тарар цIамар хьиз,
Акваз-акваз хьана чIух.
Тек мегъуьн тар аламай
Кьил винизна цавариз.
Са хел кьванни ханвачир,
Вуч лугьун и крариз?
Галатна цIайлапанар,
ЦIаяр, цукIар туьхуьрна.
Гумар, рехъвер чиливай
Яргъаризди чукурна.
Мад ргана Чар булах,
Кутаз и чилик дамах,
Мад къушарин ванериз
Хьана баянлух уртах.
Мегъуьн тарцин гуьгьуьл кьаз,
Авай вири датIана.
Кьуьзуь хьанвай тар, кьуьзуь,
Хьайи крар кьатIана.
ЯтIани рикI тIарзавай
Адан кьурай тарари.
Секинвал къакъуднавай
Хьана, фейи крари.
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Терг хьана икI къелемар,
Терг хьана валар, чIурар.
Дувулар негьна лугьуз,
Терг хьана, ийиз цIурар.
Алатна йикъар, йисар,
Алукьна девир маса.
Элекьна мегъуьн хъилер,
Акваз кIанз вичин гелер.
ЦIирна адан мурадри.
Чирдайд аван мурадриз,
Вуж гьахълу я, вуж батIул?
Ава гьардахъ вичин тIул.
ЭкъечIна мад къелемар,
Мегъуьн тарцин дувулрал.
Гьейран хьана вири эл,
Мадни чуьлдин акунрал.
Алатда икI девирар,
Квахьдач чилин ивирар.
Гьар вядеда хайи эл
Хуьз алахъда хъсан гел.
ТахьайтIа и дуьньядин
Мизан-терез чIур жеда.
ТахьайтIа хъсанвилиз
Писвилери кIур гуда.
10.08.2011
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отделвиле кIвалахна, гуьгъуьнлай международный
“Гуьнай” газетдин кьилин редактордин заместителдин къуллугъ кьилиз акъудна. 1997-йисалай ам “Самур” газетдин кьилин редактор я. С.Керимова азербайжан, урус ва лезги чIаларал чапдай акъуднавай
7 агъзурдалай гзаф макъалайрин, очеркрин, корреспонденцийрин, зарисовкайрин, эссе ва фельетонрин
автор я.
Журналистикада къазанмишай агалкьунрай ам
Азербайжандин Журналистрин Союздин “Къизил
къелем” ва Гьасанбег Зердабидин тIварунихъ галай
премийриз лайихлу хьана. С.Керимовади гьакIни
республикадин Мегьсети Генжевидин ва Натеванан
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тIвар ганвай ктаб басма авуна. Республикадин Нобелан Информациядин Меркездин кьил, филологиядин
илимрин кандидат Бейбала Алескерова туькIуьрай и
ктабда заридин уьмуьрдин рекьикайни яратмишунрикай гегьеншдиз ихтилатнава. ТIвар-ван авай шаиржурналист Муьзеффер Меликмамедова гьа йисуз
С.Керимовадин яратмишунриз талукьарнавай “Се548

дакъет” тIвар ганвай публицистикадин ктаб чапдай
акъудна.
С.Керимова композитор хьизни сейли я. Ада вичин чIалариз 100-далай гзаф манияр теснифнава.
С.Керимова икьван гагьди чап хьанвай 15 ктабдин автор я. Адан “Ван алачир гьарай” тIвар ганвай сад лагьай повестринни гьикаяйрин ктаб (азербайжан чIалал) 1985-йисуз “Язычи” чапханада 15
агъзур тираждалди басма хьана ва ада автордиз
кIелдайбурун патай чIехи гьуьрмет гъана. 1989-йисуз С.Керимовадин азербайжан чIалал “Са гатфарин
йиф” тIвар ганвай кьвед лагьай прозадин ктабдиз экв
акуна. А ктаб хушвилелди кьабулай кIелзавайбуру ва
критикри Азербайжандин кхьирагрин жергедиз хци
къелем авай бажарагълу кхьираг атанвайди къейднай. И кIватIалрилай алатайла заридин “Къариб
къушран мани” (1991) тIвар ганвай шииррин ктаб чап
хьана ва ана авай гзаф шиирар кIелзавайбурун сивяйсивиз фена. Композиторри ктабда гьатнавай цIудалай
гзаф шиирриз манияр теснифна.
Къелемэгьлиди 1993-йисуз басма авур “Алпаб”
роман Азербайжандин прозада вакъиадиз элкъвена.
Критикри и ктабдикай кхьей цIудралди рецензияр газетринни журналрин чинриз акъатна.
Заридин лезги чIалал сад лагьай ктаб “Лезгинкадал илига” тIвар алаз 1995-йисуз Бакуда чап хьана
ва ада кIелзавайбурун патай шаирдиз чIехи гьуьрмет
гъана. Адан гьакъиндай Дагъустандинни Азербайжандин къелемэгьлийри гзаф къиметлу макъалаяр
кхьена. 1998-йисуз С.Керимовади лезги чIалал “Къарагъ дуьнья “Лезгинкадал” кьуьлериз” тIвар ганвай
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шиирринни поэмайрин ктаб чапдай акъудна.
Авторди азербайжан чIалал кхьенвай повестрикайни романрикай туькIуьрнавай “Ряден” (2000)
кIватIалдихъ авсиятда газетринни журналрин чинриз
54 рецензия акъатна.
Гуьгъуьнлай лезги чIалал С.Керимовадин повестрин ва гьикаяйрин “Къайи рагъ” (2003), шииррин
“Мад са гатфар” (2003), аялар патал кхьенвай “Рагъ
хъуьрезва” ктабар басма хьана. Адан са шумуд повесть ва роман (“Блажная”), гьакIни са кьадар шиирар (“За семью горами”) урус чIалаз элкъуьрна чапдай акъуднава.
2011-йисуз С.Керимовади “КцIар, кцIарвияр”
тIвар ганвай энциклопедиядин кIватIал чапдай акъудна. КцIарин лезгийрикай, гьакIни вири лезги
халкьдикай ихтилатзавай и ктабдал ада тарихчиди,
этнографди, чIалан пешекарди, журналистди, фотографди хьиз чIугур зегьмет чIехиди я. И ктабдин
кьетIенвилерикай сад ам кьве чIалал - лезги ва азербайжан чIаларал хьун я.
2012-йисуз С.Керимовадин урус чIалал «Медвежий дожь» романринни повестрин кIватIал чапдай
акъатна.
«Зи халкьдикай ихтилат» заридин кIелзавайбурухъ
галаз нубатдин гуьруьш я. Ина шаирди чара-чара йисара кхьенвай хкягъай шиирарни поэмаяр гьатнава.
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