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Мæ райгурæн бæстæ – Алан
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Нæхе цæттæ кæнæн скъоламæ!

Хор, ракæсæ арви коми,
Банæтавæ æхцæуæн,
Мах æскъоламæ абони
Ахур кæнунмæ цæуæн.

Скъодтати Эльбрус
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Нур устур дæ, мæ бæдолæ,
Ӕскъола фæцæй дæ хай.
Рабаддзæнæй сах дæ гъолæ,
Зæрдæрохсæй ку цæуай.

Дæ хизин райсæ дæ рагъмæ,
Дæ надбæл кæнæ гъæуай!
Устур ихæс ес дæ размæ, – 
Дзæбæх ахур куд кæнай!

Исон – скъоламӕ!
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Куд  фæззиндтæй финсунадæ
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Дзоргæ æма финсгæ нихас

?
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Нæ кълас.
Мæ ахури дзаумæуттæ
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Гъазæнтæ.
Нæхе ерхæфсæн
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Нæ бийнонтæ

Ӕрветæн дзæбæх нæ бонтæ,
Мах цæрæн фæрнæй, 
Сумах дæр нин нæ бийнонтæ
Базонетæ, цæй.

Лимæн бийнонтæ амондгун æнцæ.
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Нæ цæлгæнæни

.

.
.
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Бийнонтæ косунцæ.
Рæзæ æма халсартæ
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?
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Дуйне идзаг æй аллихузи муртæй

.
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Фонс æма хæдзайрон мæргътæ

Биццеу

Нæ уасæнги гъæр-нæгæмæ
Ӕригъал æй нæ биццеу.
– Ӕз дæр лæг дæн, мæнæ сæумæ,– 
Бахуаста е æвзонг реу.

Раскъæрдзæнæн нæ уæлитæ
Донуордæги лæгъзæрбæл.
Фæххездзæнæн нæ уæситæ
Бонизæрмæ зæлдæбæл.

Ӕз зийнадæ некæд зонун,
Ӕй фæллойнæ царди сæр.
Мæ хæццæ дæ кустмæ хонун,
Мæ лимæнти лимæндæр.

       Тамати Хъазбег

. .
.
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Сирдтæ æма гъæдтон мæргътæ
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Анзи афæнттæ

Бацеу-бацеу

Еу лæгæн – дууадæс фурти.

декабрь – Цæппорсей мæйæ
январь – æнсури мæйæ
февраль – комахсæни мæйæ

март – кæрдæгæзмæлæни мæйæ
апрель – хумидайæни мæйæ
май – ханси мæйæ

сентябрь – рухæни мæйæ
октябрь – кæфти мæйæ
ноябрь – Геуæргобай мæйæ

июнь – хорхæтæни мæйæ
июль – сосæни мæйæ
август – сухи мæйæ

(Анз æма мæйтæ)
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Къуæрей бонтæ.
Фæлладуадзæн рæстæг

!
.
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Мæ бони фæткæ

Рарæвдзæ ун сæумæраги,
Мæ фæсте цурд æфснайун.
Мæ дзæкъолæ æй мæ рагъи, – 
Ӕскъоламæ фæууайун.

Скъодтати Эльбрус

Дæ сæумæ хуарз!
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Тикис æ бон куд рарвиста, уой туххæй радзорæ

Нæййес рæстæгæн бауорамæн,
Нæййес рæстæгæн æздæхæн.
Цæмæй цардæй фæсте ма йзайæн,
Уомæй æ хæццæ фæттæхæн...
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Уæледарæс æма къахидарæс
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Уæледарæси тукани

Аци уæледарæсæй кæци 
анзи афæнтти пайда кæнунцæ?
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Медæмæ рацотæ, иуазгутæ!
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Хедаруни æгъдæуттæ.
Ездон дзурдтæ
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АХУР КӔНӔН ДАМУГЪАТӔ – 
АХУР КӔНӔН КИУНУГИ КӔСУНБӔЛ
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Аа

Арс берæгъæн нæ заруй,
Арс берæгъи нæ даруй.!

А а

А – Алан, Б ба – Батраз,
А Б-йæн райста æ раз,
А ледзуй, Б æй соруй:
– А, барæнæ! – ймæ дзоруй.
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Арт куд фæззиндтæй

Зæгъæ хузтӕн сӕ еумӕйаг ном

.

.
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Уу
У у

– А-а-а, у-у-у...
– Е ци хабар æй, ци æй?
   Къæлæу æй, æви уæс æй?
– Уонæй еунæг дæр ку нæй!  
– А-а-а, у-у-у!
– Е нæхе Зæлинæ æй!     
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Авд авдæни – Авданæн,
Авдан – авдей авдæйнон!    

А-а-а-а-а!
У-у-у-у-у
А-у-а-у-а!
У-у-а-а-у-у

Зæгъæ хузтӕн сӕ еумӕйаг ном

.
.

.
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Ӕӕ

æ     а                                                      æ     а

Тагъддзоруйнаг

Ӕхсæрсæттæг æхсæрæбæл
Ӕхсинуй æхсæртæ,
Ӕхсæрæ хуæргæй, зæнхæбæл
Е æхсуй сæ цъæрттæ.

Ӕхсæрсæттæг, æхсæртæг,
Цæттæ æхсæртæ сæттæг!
Ӕхсæри сæр нæй сæртæг,
Гæпп-сæррæтт кæнис цæрдæг.
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гъæргуройнæ

Иуазæгуати на фиддæлтæмæ

Ӕ-æ-æ-æ-æ!
А-æ-а-æ-а-æ

У-æ-у-æ-у-æ!
А-æ-а-а-æ-æ

æ     а                                          
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Оо
О о

О-о!

О-о-о-о-о!
А-а-а-а-а
У-у-у-у-у!
Ӕ-æ-æ-æ-æ
О-æ-о-æ-о-æ!
О-о-æ-æ-о-о-а-æ

О-о! О-о!

Бацеу-бацеу

Ӕдæхсæвæ-æдæбонæ,          Некæд ес уомæн æнцойнæ,
Будури дæр, хонхи дæр,         Цæуй, цæуй кумæдæр...                                                                                     

(Цæугæдон)
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Ирæф айсоми
Устур æй.
Нæруй и коми
Гур-гурæй.

Тундзуй, – æ гъуди
Будур æй.
Кæлуй ивулди
Ӕ хъурæй...

Скъодтати Эльбрус                                                                         
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Ии
И и

Ци рæсугьд дæ, нæ сурх бæх,
Исæртайдзæн дæ дзæбæх,
Дæ идонæбæл хуæцун,
Мæ сапойнæй дæ æхснун.

Скъодтати Эльбрус

?

.
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Ее
Е е

?

Нæ тикис 

Цъундæцæстæ – нæ тикис, 
Ӕппун неке фæсмæрис?
Ӕфсес уогæй – игъæлдзæг.
Ӕстонг уогæй – хъоргæнæг.
Пеци сæрбæл – дæ листæн.
Фæддииронх æй мистæ.
Рæхцун-мæхцун – дæ азар,
Еу загъдæй, дæ лæвархуар.

Колити Витали
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Мм
М м

Ӕмбесонд

Мади къох фæлмæн æй.

Ка базонуй мади адæ,
Уæхæн загъд фæккæнуй е:
«А дуйнебæл мæхе мадæй
Хуæздæр мадæ ку нæййе!» ?

ма       æ
  м       р
  м       д

Ма  мæ! Ма  мæ!

ма  му  ом  ме    æ ма
мæ   ми  мо  а ма    ма мæ
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Мудибиндзитæ – киндзитæ
Игуæрдæнмæ фæттæхунцæ,
Муди хæццæ и биндзитæ
Деденгутæй æздæхунцæ.

?

Нæ фиддæлти цардæй
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Нн
Н н

на   нæ 
ан æн

Нана фæззæронд æй,
Ӕнхъирд – ӕ цæсгон.
Уæддæр сæрбæрзонд æй,
Ӕй ма нур кустгъон.

   Сабайти Сулейман

Мæнæ нана, Нинæ æма Ноннӕ.

– Нана, мæнæ       .

– Нинæ, мæнæ        .

– Ноннæ, мæнæ         .

ма н           мæ н        м на     н ма
на м           нæ м        м нæ     н мæ 
м на          м нæ         м ни     н ми
н ма     н мæ

мæ нæ     Ни нæ  Ин нæ     но м
на на     Ан нæ        ин нæ     мæ н

но ну ни не 
он ун ин ен
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Нæ минкъий лæг-бæхбадæг,
Фæббадтæй бæхбæл цæрдæг,
Но-но-но!
Фæннæхстæр æй цурд бæлццон, –  
Лигъз нæдтæбæл нин фæццо!
Но-но-но!    

Но-но!          Но-но!    
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Рр
Р р

ра   рæ 
ар   æр

не
мо

ур

рæ

ирæр

ру

ро
ор

ри
ар

нæ

Мæнæ Ирæ æма Мирæ.

– Мирæ, мæнæ         æма            .

Мирæ        .

мо  ра
му  ра
ро  нæ
му р

и ро н
И ра н
На р
на ро н

И рæ
Ир мæ
Ми рæ
Ро мæ
Ри нæ

ра м  рæ м    ра н     ну р
ма р  мæ р    ро н     ру н 
м ра      м рæ     н ра     н ру
р ма  р мæ     н на     р ну

ро ру ри ре 
ор ур ир ер
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Иуазæгуати нæ фиддæлтæмæ

Кæмæн циуавæр хæдзарæ ес?

Бацеу-бацеу

Ка æргъузуй æнафони?
Фуд æхемæ нæ уадзуй,
Уотемæй ба нæ кæркдони
Еунæг цъеу дæр нæ уадзуй.

(Робас)
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Сс
С с

са   сæ 
ас æс

Бацеу-бацеу

Армæй-арммæ 
Гæпп кæнуй.
Минкъий арвæй
Мет кæлуй...

(Сарси  нæ)

Мæнæ Сона æма Симæ. 
Сонамæ ес сарси  нæ.
Мæнæ, Симæ, сарси  нæ.
Симæ ___  ___  ___  .

ес
а сæ
ар с
ас т

р са
р сæ
р си
с рæ

н са
н сæ
с но
с нæ

са с
сæ с
се с
со с

уо сæ
уо р с
ро с
на сæ

са р си    нæ
Си мæ
Со на
Си мо н

со су си се 
ос ус ис ес
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Бацеу-бацеу

Зелдох кæнунцæ æхсæвæй – бонæй
Тумбул фæндагбæл дууæ бæлццони.
Сæ еу – цубурдæр, иннæ ба – даргъдæр.
Сæ еу – сабурдæр, иннæ ба – тагъддæр.
Гъе уони фæрци лæг ку базонуй
Уолæфти рæстæг, кусти афонæ.

(Сахат)

?
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Уу
У у

уа   уæ   уо уи 
ау æу оу иу

у ру
а ху р
æр ма ху р

р уа
у рæ
р уæ

р уи
н уи
у ни

уа у
уæ у
уи у

О ма р
Ри мæ
Ле уа н

Мæнæ Омар æма Римæ. 
Омармæ ес сау уру – Сауи.
Римæмæ ес уорс уру – Уорсреу. 
Урумæ ес      . 

Идарддæр дæхуæдæг радзорæ

Уг, уасæнгæ, уæрццæ – ___ .

Тагъддзоруйнаг

Синдзгун узун – кустуарзагæ,
Алци имæ ес æ фагæ.
Синдзæй кæнуй æ куститæ,
Синдзæй едзуй æ мулкитæ.

Зæгъæ дзурдтӕн сӕ еумӕйаг ном.



49

Бацеу-бацеу

Бони рохсмæ нæ цæуй,
Сабийау гъæди кæуй.
Тари хуарз уинуй цæстæй,� 
Ахæссуй цæрдæг мистæ.
Рохси уиндæй � римæхсуй,
Толдзи мурай ниллæсуй.

Бакæсæ дзурд хузти нæмтти фиццаг 
муртæмæ гæсгæ

неуй неуй

?

Уасæнгæ, бабуз, гогуз � _______.

(Уг)

Зæгъæ дзурдтӕн сӕ еумӕйаг ном.
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Хх
Х х

Хасан æма Ӕхсарæмæ ес хирх.
Хасан æма Ӕхсарæ ____ ____ .

Тагъддзоруйнаг

Ӕхсæрсæттæг, æрсæттæ
Цæттæ 'хсæртæ � къæрцц-сæттæ.

ха    хæ   хо ху хи хе 
ах æх  ох ух их ех

х ра
р ха
х рæ
р хæ

ха х
хæ х
хе х
хи х

ха - хæ
хе - хæ
хо - ха
хе - хи

си н х
су р  х
хи р х
х уæ рæ

х ри
р хи
х ру
р ху

ма х
су ма х

Ӕх са рæ
Ха са н

хо н х
ни х

Ӕх са рæ � æх сæ рæ
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Симæмæ ес хуасæ. 
Уæс _____ хуасæ. 

Иуазæгуати нæ фиддæлтæмæ

хуасæ
хуасæ ?

Мæнæ Ӕхсарæ æма Ринæ. 
Ӕхсарæмæ ес      .
– Ринæ, мæнмæ ес ... .
Нур ___ ___ ___.
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Йй
Й й

Арви кизгæ – мæйæ
Ӕхецæй ниббоз æй.
Ӕстъалутæ – зæйæ,
Ӕрттевунцæ боцæй.     

ай
йа
æй
йæ

нæ й
мæ й
ма й
ра й

й мо
й ми
й рæ
й мæ

Ма й рæ н
А ми нæ 
Си мæ 
х уӕ рӕ

мæ н
мæ нæ й
а ма йу й
ни ма йу й

Майрæн æй æ нанамæ.
Ес ин хуæрæ Аминæ.
Нана Майрæн æма Аминæн          .         

Майрæн          мæйæмæ.
Мæйæ æй _______ .

Аминæ            .
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Æнахуыр уазæг

Мидбылты худгæйæ,
Ацы 'хсæв мæй
Сабыргай рахылди
Мигъты бынæй.

Стъалытæ ног мæйыл
Кодтой æмбырд...
Æмæ йæм радыгай
'Ппæрстой сæ дзырд:

– Чи уыди? Чи тахти
Не 'хсæнты ам?
Чи систа, чи, уæдæ,
Махæн нæ къам?

Баситы Мысост

Аргъæутти бæсти сирдтæн
Ӕй сæ дохтур дæр цæттæ.
Цийдæрист æ ном хуннуй,
Алкæмæн æнхус кæнуй.
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Мæнæ Морат, Темур, Таму æма Тамарæ.
Моратмæ ес тотий. Тамарæмæ ба ес       .
Таму тонуй тутатæ. Темур тонуй туртутæ. 
– Таму, раттæ тутатæ     . 
– Темур, раттæ туртутæ           . 

Тт
Т т

та 
ту
тæ
то

т ра
р та
т рæ
р тæ
т мо

Тагъддзоруйнаг

Темур тургъи толуй цалх, –
Тагъд толгæй нæ къуæруй къах!

ат
ут
æт
от

то ти й
те уа
ту та тæ
Та му
Те му р

ту р ту тæ
ни мæ т
Та ма рæ
Ти му р
Мо ра т

тæ рæ
ис тæ рæ
ра тæ рæ
æр тæ рæ
ра т тӕ
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Мæнæ Темур. Темурæн ес нимæт. 
Темур æй _______ .
Темур ратæруй ____ ____ .
Таму, Морат æма Тамарæ ____ Темурмæ.

Иуазæгуати нæ фиддæлтæмæ

Зæгъæ хузтӕн сӕ еумӕйаг ном
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Дд
Д д

Дианæ _____

Мæдинæт æй мæ мадæ.
Дауит æй мæ дада.
Дауит æй муддар.
Дауитмæ ес муд.

Мæнæ мæ мадæ. Мæ мади ном æй Мæдинæт. Мæди-
нæт æрду   та æхсир. Ӕхсир æй уорс.

да 
дæ
де
до
ду
ди

да р
му д да р
до р
до ри н
уæ р ду н
æх си р

Ти му р
Ду да р
Да у р
Ди а нæ
Мæ ди нæ т
му д – ма дæ

д то
т до
д ни
н де
д мæ
м дæ

р ду
д ру
д ми
м ди
д на
н да
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Гъазт «Дони билæмæ догъ»

Авдæни зар

Ходуй мæйæ дæ базмæ,
Бæргæ 'й фæндуй дæ размæ, –
Булла-булла-дæгетæ,
Мингий биццеу, мæге дæ.

Ӕстъалутæн бæрзондмæ
Ма кæсæ ду сæ кондмæ,
Ду си, мæ уод, хуæздæр дæ, –
Булла-булла, мæ зæрдæ!

Кертанти Тъæхир

Дадомæ ес æндурæ.
– Дадо, раттай мин æндурæ.
Дадо Дианæмæ дæттуй æндурæ.            

Идарддæр дæхуæдæг радзорæ.

?
æндурæ
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Зз
З з

Ӕз, Зæринæ, Уарзетæ æма Заур зарæн. Зæринæ семуй. 
– Заретæ, ду ба зарун æма семун зонис?
– Æз зонун зарун æма семун.

за   зæ   зи зо зу 
аз   æз из оз уз

зу мæ г
За рæ
За у р
Зæ ри нæ
За ми рæ т

з ра
р за
н за
з на
н зи

и рæ зу й
се му й
за ру й
Уа р зе тæ
А зæ мæ т

ан з
на зу
нæ зи
зо ну й
зæ н хæ

за з
зæ з
зо з
зу з
зи з

Нарти симди зар

Ӕ, мæнæ нæбæл цийнæ æрцудæй, –
Уæй-уæй-уай, æрсеметæ, æнгæрттæ.
Нæ хуарз æфсийнæ, ци фæлмæндзурд æй, –
Уæй-уæй-уай, æрсеметæ, æнгæрттæ.
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Зумæг

Зуймон сæумæ. Мет уаруй, æрæхгæдта зæнхæ. 
Уазал думгæ кæнуй. Сехуармæ дуйне ниййирд æй. 
Хори тунтæмæ уорс-уорсид мет тæмæнтæ калуй...

Зумæг

Ӕрцудæй дада-
Зумæг;       Ӕвзедуй мæмæ
Халас боцъотæ,     'Ндиудæй             Арф  – хъæпæнтæ, 
Тузмæг.       Ӕ зумæгон      Арв – ниллæг.
        Уорс миутæй.      Исаразтон
             Метин лæг.

            Рæмонти Александр

Идарддæр дæхуæдæг радзорæ
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Дздз
Дз дз

дзу р д та
ра дзу р д та
а ху р

дза-за
дзæ-зæ
дзо-зо
дзу-зу
дзи-зи

Дза н те му р
Дзе ра с сæ
са уӕ дӕ н т тӕ

ай нæ г
дзæ    о ду р
æр дзæ
æр дзо н

Дзæ   одур

Дзантемури хуæрæ хуннуй Дзерассæ. Дзерассæ æма 
Дзантемурæн ес уарзон нана – Зинæ. Е цæруй Дигори ко-
ми. Уоми ес берæ сирдтæ: æрситæ, стайтæ, дзæ  одуртæ. 
Уонæй адæнæн уарзондæр æй дзæ одур. Ес ин устур 
здухст сиутæ. Ӕ хезнитæ – хуæнхти. Уарзуй ниуазун сауæ-
дæнтти уазал дон. 
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Алли дзурдæн дæр иссерæ æ хузæ
                                                         4
саунæмуг     1
хæлæрдзи       2
нинæгъ
лискъæф          3

Иуазæгуати нæ фиддæлтæмæ

  Ка фæууодзæнæй фиццаг!

И цъæх уалдзæг тæмæн калгæ
Нæ бæстæмæ фæззиндтæй,
Нæ будуртæ нæ ирд хорæн
Фæббоз æнцæ æ тунтæй.

Ӕрзайдзæнæнцæ мæнæутæ,
Ӕрласдзинан нæ тиллæг,
Устур кувдти цийнæгæнгæй
Ӕрветдзинан нæ фæззæг.

                    Гулути Андрей

Гъазт «Бафтауæн иуонг æма нæмæ 
рауайдзæнæй дзурд»

      фуй     
Ка      луй

     уæ

      руй     
Уа      суй

       йуй

       дзæг     
Лæ       мæгъ

    вар
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Лл
Л л

ла   лæ  
ал æл

л ра
р ла
л рæ
р лæ

Ис ла м
Со с ла н
Ме ла
та ла тæ
ли мæ н тæ

ла р
ра л
лæ р
рæ л

лу н
ну л
н лу
л ну

Ӕмбесонд

Кустæн æ сæр синдзæ æй,
Ӕ бун ба – сойнæ.

Мæнæ Сослан, Ислам æма Мела.
Сосланмæ ес      æма     .
Исламмæ ес талатæ.
Талатæй еу рахаудтæй. 
Ислам дзоруй Меламæ:
� Мела! Мела!
Рахæссæ, Мела, тала. –
Мела тала хæссуй.

ло лу  ли ле
ол ул ил ел
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Нæ бæласæмæ
(цубургондæй)

Ирæзæ, ирæзæ,
Нæ бæласæ!
Цæуæтæн дæ рæзæ –  
Сæ мийнасæ.

Дæ бунмæ цæунцæ
Ӕвæлмæцгæй.
Дæуау ирæзунцæ,
Нивæ хæсгæй. 

Ирæзæ, ирæзæ,
Нæ бæласæ!
Адæнæн дæ рæзæ �
Уоди хуасæ.

  Багъæрати Созур

Кæмæн циуавæр къæдзелæ ес?
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Кк
К к

к та
т ка
т ко
к то

т ку
к ту
т кæ
к тæ

кæ - ка
ко - ку
кæ - ки

ка дæ
кæ д
дзæ хæ ра
се ду й

ка р к
кæ р к до нæ
К ри с ти нæ
кæ су н

Мæнæ нæ дзæхæра. Ес си кæркдонæ.
Кæркдони ес кæркитæ æма         .
Кристинæ дзоруй кæркитæ æма         .
Кристинæ син дæттуй хуар æма дон.

Карк

Къуæткъуæтгæнгæ карк æдзох
Ӕ бæдæлттæн фæдзæхсуй:
– Уæхе ми ма кæнтæ цох,
Уæларвæй цъеусор кæсуй.

Ӕ къæбот уомæн циргъ æй, –
Ӕрбагъуздзæй, æртæхдзæй.
Ка уи рацæуа тургъæй,
Уой гъæдæмæ фæххæсдзæй.

        Къибирти Амурхан
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Тагъддзоруйнаг

Гъæдиндзæбæл – сæдæ кæрци,
Ехæн гæнагæ 'й, æвæдзи.     

Кристинæ кæсуй          .

Ким кæсуй           .         

Аллæ коммæ нæ кæсуй           .

  кæсуй    
?  кæсуй        
   кæсуй    

Гъазт «Хъæрæу арс».     Нæ фиддæлти цардæй

Зæгъæ хузтӕн сӕ еумӕйаг ном
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Гг
 Г г

га 
аг 

Ӕхсæртӕг скодта хуæдтæхæг.
� Тæхгæ, тæхгæ, мæ хуæдтæхæг! � Хуæдтæхæг тæхуй.
Ӕхсæртӕг хуæдтæхæгмæ кæсуй.

(Хуæдтæхæг)

Тæхуй уæларви хуæдтæхæг
Бæрзонд, мегътæй уæлдæр.
Рæхги, ку слæг уон, уæд тæхæг
Исуодзæнæн æз дæр.

Ӕма æдæрсгæ тæхдзæнæн,
Тæккæ цурддæр маргъау.
Дзæбæх уордигæй уиндзæнæн
Нæ хуæнхтæ 'ма нæ гъæу.

         Къибирти Амурхан

а гæ
са г
лæ г
га л

ги но
хæ рæ г
кæ р дæ г
де де нæ г

га г
гæ г
гу г 
го г

ма х
су ма х
тæ хæ г 
х уæ д тæ хæ г

сæ хе
сæ хе мæ
нæ хе мæ
уæ хе мæ

Бацеу-бацеу

Маргъ нæй, уотемæй мегъти сæрти тæхуй, 
хæдзарæ нӕй, уотемӕй ба си адæн бадунцæ.

гæ 
æг 

го  
ог 

гу  ги
уг    иг
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Дигорæ, Ӕрæдон æма Алагир � Алани горæттæ.
Уорсдон æма Лескен дæр?

Мæнæ игуæрдæн. Геуæрги æма Агундæ � игуæрдæни. 
Геуӕрги кæрдуй кæрдæг.

Агундæ тонуй деденгутæ.
Нана син искодта сехуар.
� Агундæ, нанайæн ратонæ деденгутæ!

Идарддæр дæхуæдæг радзорæ

Зæгъæ хузтӕн сӕ еумӕйаг ном



68

Бб
Б б

Нæ бийнонтæ

Мах ан æнгон æма хæлар бийнонтæ. Хестæртæн кадæ 
кæнæн, кæстæртæбæл уодæн. Нæ бийнонти хестæр æй 
баба. Ӕ ном хуннуй Болат. Болат æй ездон лæг. Ракæнуй 
нин рагон хабæрттæ. Болат берæ уарзуй мах. Мæн æма мæ 
хуæрæ Белли хонуй «бабай бæлæутæ», «бабай хортæ». Мах 
дæр уарзæн бабай. Ӕнхус ин кæнæн.

Ӕ. . . . . . . 

Бийнонти цард хестæртæй аразгæ æй.

ба б
бæ б
би б
бу б

ра го н
бæ лæ у
ба бу з
би й но н тæ

ба-бæ
бæ-бо
бо-бу
бу-бе

б ра
р ба
б нæ
н бæ

Бе л лæ
Бо ла т
ма х
ха бæ р т тæ



69

Сабийтæн

Вовиктæ, Толиктæ,
Хасантæ, Хусинтæ,
Батийтæ, Фатъийтæ,
Уотæ æнæ рун.

Ма кæнтæ зийнадæ,
Зийнадæ – æгадæ!
Алкæддæр хестæртæн
Дæттетæ æгъдау.

Уарзетæ фæллойнæ,
Исуотæ геройтæ,
Бæстæбæл, дуйнейбæл
Райгъусæд уæ ном!

        Кертанти Тъæхир

Бакæсæ дзурдтæ хузти нæмтти фиццаг 
муртæмæ гæсгæ

Ӕмбесонд

Тагъд кæнæ хуарз 
гъуддæгтæ кæнунмæ.

Байвæрæ цохгонд дамугъа

о а

 д               р
 х   р
 б   р
 с   р

 з  р
 т  р
 б  з
 р  з
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Фф
 Ф ф

фа  фæ   фо   фу   фи
аф æф  оф   уф   иф 

фа ф
фæ ф
фи ф
фу ф
фе ф

фу с 
фи дæ
фу р т
фа р нæ
Фе да р

ар с
фа р с
фæ р су й
сæ р фу й
Фа ти мæ

Ӕз дæн Фаризæт. Мæ муггаг æй Фæдантæй. Мæ фиди 
ном хуннуй Федар, мæ мадæ æй Фатимæ, мæ хуæрæ – 
Фузæ. Ӕз дæн хестæр, мæ хуæрæ ба – кæстæр. Ес мин 
æнсу  æр дæр. Ӕ ном хуннуй Фелик. Фелик æфсади æй. 
Фузæн балхæдта аллихузи хуарæнтæ: уорс, бор, сау, сурх, 
мора. Фузæ хуаруй æфсерæ, сæнæфсерæ, сифæ. Мæ 
фидæ Федар æй фермер. Даруй берæ фонс. Сæрди æ 
фонс фæттæруй хезнитæмæ. Мæ мадæ Фатимæ æй дохтур.

фи н су й
фе р ме р
æф са д
æф сæ р мæ
æн су   æ р
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Бацеу-бацеу

Ӕртæ цæсти ес мæнæн,
Еугай калунцæ тæмæн.
Сурх ку ссодза, уæд лæууæн,
Нæ ма ес надбæл цæуæн!
Цæститæй ку ссодза бор,
Уæд бахезæ, нанай хор.
Ссугъдæй цъæх, – дæттуй барæ:
Размæ дæ фæндаг дарæ.
Ӕртæ цæсти ес мæнæн,
Бамæзонæ, æз ци дæн?

(Светофор)

Нæ фиддæлти цардæй
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Цц
Ц ц

ца   цæ   цо    цу    ци
ац æц  оц    уц   иц 

Хæмиц æма Гацир косунцæ дзæхæрай.
Уоми ес халсартæ: хуæргæнӕстæ, картофтӕ, бодæнтӕ.
Хæмиц халсартæбæл кæнуй дон.  
Гацир фæлмæн кæнуй татхати зæнхæ. 
Биццеути баба Цæрай арази æй æ цæуæти цæуæтæй. 

Арфæ син кæнуй: 
– Куст царди фæрæзнæ æй, мæ хортæ. Уарзетæ косун!

цæ уæ т
ца р д
Ц  ра у
кæ ну н цæ
ко су н цæ

ца ц
цæ ц
ци ц
цо ц
цу ц

Цæ ра й
Хæ ми ц
Га ци р
цæ н хæ
дзæ хæ ра

ца-цæ
цæ-ци
цу-цо
цо-це

ц ра
р ца
ц рæ
р цæ
н цæ

Арфæ

Хестæр зундгин, кæстæр 
амондгунæй фæццæретæ.
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Зинæ-дзæццæ

Зинæ-дзæццæ
Нанай хæццæ
Хуæруйнаг дæттуй кæркитæн.
Нана 'гъзалуй.
Зинæ уарзуй
Зугъ кæнун тургъи нæмгутæ.

 Дасити Роман

Нæ фиддæлти цардæй
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Нæуӕг анзи назу

Кафæн еумæ, зарæн еумæ,
Зæрдæ реуи идзулуй.
Нæуæг анзи цийни зеумæ
Устур нивæ ивулуй.

Ходуй нæмæ æ бæрзондæй
Ирд æстъалу – фондзтегъон.
Тæмæн калуй нæ амондæй
Еугур дзилли бæрæгбон.

               Тамати Хъазбег
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Вв
В в

ва в
вæ в
ви в
ву в

ва   вæ   
ав   æв

Идарддæр дæхуæдæг радзорæ

Алиханæн æ райгурæн бони æ фидæ балæвар код-
та    . Цийнæ кодта Алихан æ фиди лæварбæл. Рацудæй 
æндæмæ æма бæрзæ бæласи буни фæууидта Вано æма 
Азæмæти.

– Кæсайтæ, цæхæн        мин балхæдта мæ фидæ!

ав д
ав дæ нæ
Ва но
Ва ди м
Ви к то р

лæ ва р
æв де су н
ра в де су н
фæ у уи д та
цæ вæ г

ар в
æв за г
æф са д
æв на лу й
æф с на йу й

во ву  ви ве
ов ув ив ев



76

Вадиммæ ес цæвæг. Вадим кæрдуй цæвæгæй кæрдæг. 
Виктормæ дæр ес цæвæг. Виктор дæр Вадими хæццæ 
кæрдуй цæвæгæй кæрдæг æма заруй:

«Кæрдæ, мæ цæвæг, сойнæгун кæрдæг».

Игуæрдæни

Игуæрдæни кæрдæгутæ  Сæумæраги хуасгæрдгутæ
Ӕмбæрзунцæ мæ уæргутæ, Уони размæ æд цæвгутæ
Уолæнгæнгæ ку зиннунцæ,  Балæуунцæ, байгъосунцæ
Ку, идардмæ.     Хуæнхти зармæ.

        Акъоти Виктор
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Кæсис, мæйæ, уæларвæй,
Биццеуи фун ци дави?
Уомæ цæуй буллатæ,
Уадзæ кæнæд увватæ.

 Бабочити Руслан

Гъазт «Ка тагъддæр?»

а   д    за   од   ар   
а   дæнæ  æ   заг      агон

Иуазæгуати нæ фиддæлтæмæ

Бакæсæ дзурдтæ хузти нæмтти фиццаг 
муртæмæ гæсгæ
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Пп
П п

Пил

Пил æй устур æма фæразон цæрæгой. Цæруй тæвдæ 
бæстити. Ӕрмахур кæнуй æнцонæй. Адæймагæн æнхус æй 
аллихузи куститæ кæнгæй. Пилбæл цауæн кæнæн нæййес... 

Еу хатт цауæйнонтæ расурдтонцæ пили. Е æд бæдолæ 
уадæй сæ разæй. Уалинмæ сæ надбæл фæцæй арф цæу-
гæдон. Пил æ бæдоли æ хæтæлфиййæй фелваста æма 
банакæ кодта дони. Накæ кодта сабургай, æ бæдолæн 
тæрсгæй.

Пил æ бæдолæн куд тæрсуй, уой цауæйнонтæ ку фæу-
уидтонцæ, уæд раздахтæнцæ фæстæмæ.

па   пæ  
ап   æп

цæ рæ го й
æр ма ху р
ал ли ху зи
ра су р д то н цæ

цæ у гæ до н
хæ тæ л фи й
ра уа гъ то н цæ
æн цо нæ й

пи л
бæ до лæ
ца уæ й но н
ца уæ й но н тæ

по пу  пи пе
оп уп ип еп
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Бaцеу-бaцеу

Ӕ финдзæй кæнуй косгæ,
Монти сифтау ин – гъостæ.

Пил – устур,
Фал æрмахур.
Пил – дзæндæл,
Фал кустахур.

(Пил)

Нæ фиддæлти цардæй
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 Ъ
ъ ъ

Ц + ъ = Цъ
цъа  цъе  цъи  цъо  цъу

Х + ъ = Хъ
хъа   хъе  хъи   хъо  хъу

Т + ъ = Тъ
тъа  тъе   тъи   тъо  тъу

П + ъ = Пъ
пъа  пъе  пъи  пъо  пъу

К + ъ = Къ
къа   къе  къи  къо  къу

Г + ъ = Гъ
гъа   гъе   гъи   гъо  гъу
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Гъгъ
Гъ гъ

Рæзбуни

Сæрдæ æ тæмæни бацудæй. Заретæ, Мæдинæ æма 
Аминæт бадунцæ тургъи, устур кæрдту бæласи буни. Заре-
тæ фæрсуй Аминæти:

– Уæ рæзбуни неци ма срæгъæд æй?
– Нинæгътæ срæгъæд æнцæ. Цæуæн æма сæбæл разе-

лæн, – загъта Заретæ.
– Мах рæзбуни ба цæруй зарагæ мæргътæ, – загъта 

Аминæт.
– Циуавæртæ? – бафарста æй Мæдинæ.
– Борæмæлгъитæ. 
– Махæн ба нæ рæзбуни ес ногъайсифæ æма уæгъæ-

ли. Етæ пайда æнцæ адæймаги æнæнездзийнадæн, – загъ-
та Мæдинæ.

ту р гъæ
рæ з бу н
за йæ го й тæ
уæ р гъ тæ
ни нæ гъ тæ

ар гъа у
но гъа й си фæ
бо рæ мæ л гъæ
ни с са гъ та
уæ гъæ ли

гъа-гъæ
гъæ-гъи
гъе-гъу
гъу-гъо

гъа гъ
гъæ гъ
гъи гъ
гъу гъ

Хуæнхаг игуæрдæни        

Мудибиндзæ æртæхуй,
Уæргъти хæццæ æздæхуй.
Уаргъ – æрситæн, уаргъ – дæуæн,
Мулдзугæн дæр уагъдæ уæд.

     Рæмонти Александр
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Къкъ
Къ къ

Къеренæг

Къеренæг цардæй æ минкъий æмбæлтти хæццæ. Сæу-
мæй сæ уорс дарий уæледарæс равдесиуонцæ, изæрæй ба 
æй баримæхсиуонцæ. Еу бон Къеренæг зæгъуй иннæ де-
денгутæн:

– Баримæхсетæ рагацау уæ уæледарæс.
– Нæ нæ фæндуй. Изæр ку нæма æй! – загътонцæ етæ.
– Уарун, уарун æрбацæуй, – загъта син Къеренæг.

Ӕцæгæйдæр райдæдта уарун. 

1. Ци загъта еу бон Къеренæг и деденгутæн?
2. Къеренæг фæссайдта деденгути æви нæ?   

къа бу с ка
къа м бе ц
ра й дæ д та
уа й та гъ д

ми н къи й
æм бæ л т тæ
ра й ха л д то н цæ
ба ри мæ х се тæ

къа
къæ
къе    
къи
къу
къо 

ка дæ
уа дæ
къо х
къа х
къо с
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Тагъддзоруйнаг

Къере-мере къеренæг – 
Хори хузæн деденæг.
Къолти-молти ирæзуй
Цæсти рæвдуд нин хæссуй.

Ниффинсæ дзурдтæ хузти нæмтти фиццаг 
дамугъатæмæ гæсгæ

Фатæгтæмæ гæсгæ дзурдтæ бакæсæ

     зо               лæ  

         тæр       рæн

      къӕ                къæл  

къо        къо    къун

къо                сæ                 гъæ

дӕр             хӕн        къӕл
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Хъхъ
Хъ хъ

Хъамболат æма æ кæстæр æнсувæр Темурхъан рæз-
буни уæркъинтæ тудтонцæ. Уалинмæ сæ гъостæбæл æр-
цудæй сæ фиди мади дзорун.

– Нанай хортæ, дзæхæрай хъæдори мехтæ думгæ ра-
хъан кодта. Цæуæн, барæвдзитæ сæ кæнæн, кенæ ба нæ 
тиллæг фесæфдзæнæй.

Хъамболат æма Темурхъан æнхус кодтонцæ нанайæн.  
Мехтæ зæнхи федар кодтонцæ æма сæбæл хъæдори æв-
зартæ тухтонцæ. Дзæхæра æ хузæ искалдта.

– Берæ мин цæретæ! Ӕцæг лæгти куст бакодтайтæ,– 
раарфæ кодта нана биццеутæн, – нуртæккæ уин нана хъæ-
бунтæ ракæндзæнæй!

Тагъддзоруйнаг

Нæ хъиамæтгун нана
Хъæдоргун хъæбунтæн
Хъæбæр уорс инсадæй
Хъæбæр арф цъæх къоси
Къинсæ искодта.

хъур 
хъæбæр
хъæбунтæ
хъæбуза
елхъина

Хъамболат
Темурхъан
уæркъин
тудтонцæ
тухтонцæ

хъа-хъæ
хъæ-хъи
хъо-хъу
хъа-хъе

хъæдорæ
хъан
хъел
хъаз
хъал
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Хъæзтæ, хъæзтæ!
(сувæллæнтти гъазт)

– Хъæзтæ! Хъæзтæ! Гъæумæ!
– Не ’ндеуæн!
– Цæмæй?
– Берæгъæй!
– Кæми æй! 
– Гъæдрæбуни!
– Ци косуй?
– Гъолон хъæзтæ тонуй!
– Ма тæрсетæ, ратæхетæ!

Гъазт «Бафтауæн иуонг æма нæмæ 
рауайдзæнæй дзурд»

   цæ      
Кæр   дæг
    дуй

    гæс    
Цæр  дæг
    мин

     бæр     
Хъæ   бун
    ма
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Тътъ
Тъ тъ

Мадæ 

Ке æмбæлд æй фæлмæндæр?
Мæхе мами.
Ке цæсгон æй рæсугъддæр?
Мæхе мами.

Ке гъар къохбæл æррæхцун?
Мæхе мами.
Ка гъæуай кæнуй мæ фун?
Мæхе мамæ.

Ӕмбесонд

Мади зæрдæ, – ци фæлмæн дæ!

Минкъий Дзерассæ сæумæй æ уатæй рацудæй. Нана 
сехуар цæттæ кодта. Хæдзарæмæ æрбахизтæй Таймораз. 
Ӕ къохи адтæй уалдзигон деденгути баст.

– Мæнæ ци рæсугъд деденгутæ! – загъта Дзерассæ.
– Аци бон 8-аг Мартъи æй. Арфæ уин кæнун! – загъта 

Таймораз.

Дзерассӕ
Таймораз
силгоймаг
силгоймӕгтӕ
уалдзигон

ӕнӕ- 
ӕнӕмаст
ӕнӕнез
ӕрба- 
ӕрбахизтӕй
ӕрбацудӕй

тъа – тъӕ 
тъӕ – тъе  
тъу – тъи 
тъе – тъӕ
тъо – тъу

зӕгъӕ
загъта
мартъи
тъӕпӕн
сехуар
бӕрӕгбон
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Цъцъ
Цъ цъ

цъеу – цъеутæ
хъаз – хъæзтæ
хъаурæгин
хъаурæгиндæр
тагъд
тагъддæр
лæууæ
фæллæудтæй

дзурд
сдзурдта
цæрæ
фæццæрай
цуд
æрбацæйцудæй
ирæзæ
райрæздзæнæн

цъа – цъæ
цъæ – цъи
цъу – цъо

цай – цъай
цар – цъарæ 
цил – цъил

Ездон цъеу
(аргъау)

Еу изæр хъаз æ дууæ цъеуей хæццæ дони 
билæй æрбацæйцудæй.

Ӕваст фæллæудтæй, фелваста зæнхæй 
мæнæуи гага æма фæрсуй æ цъеути:

– Кæмæн уи æй раттон? Сумах дууæ 
айтæ, гага ба – еу...

 – Мæнæн æй раттæ! Ӕз хъаурæгиндæр 
дæн æма дин тагъддæр райрæздзæнæн! – загъта устурдæр 
цъеу.

– Ду ба ци зæгъис? – бафарста минкъийдæр цъеуи 
хъаз.

– Дæхуæдæг æй бахуæрæ æма нин фулдæр фæц-
цæрай, – загъта е.

– Хæлар дин уæд, мæ ездон бæдолæ, – сдзурдта  ма-
дæ æма хуари гага минкъийдæр цъеуæн рахуæрун кодта.
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Тæхгæцъеу

Тæхгæцъеу тухсуй уазалæй,
Е сонтау зелуй, мæгур...!
Зарунгъон дæр ку нæбал æй,
Нигъгъæрасæст æй æ хъур.

Нæ къæразгæбæл æ реуæй
Ниццавта æхе æваст;
Райзадæй зæнхæбæл хеуæй,
Агъаз хезæгау – æ каст.

Фелвастон æй, мæ хæдзари
Ӕрæскъиттæй и мæлдзой...
Рауагътон æй 'ма æ зари
Е кодта мæнæн мæ кой.

Акъоти Виктор
Фатæгтæмæ гæсгæ дзурдтæ бакæсæ

   зур              зи  

             ци           дзар

      тӕ                   нæг  

ба       нæ    

пъол               рагъ              

цъеу          бӕгъ 
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Бацеу-бацеу

Фæууй æртайунмæ æмхиц.
Уомæн – æпхи хузæн æ финдз.
Ӕ пакъуйæй искæнæн баз,
Е æй мæргъти муггагæй...

(Хъаз)

Алци дæр мин адгин æй
(цубургондæй)

Бæрзонд мегътæ,
Хуæнхти тегътæ, – 
Алци дæр мин
адгин æй.
Цъеути зарун,
Сæх-сæх уарун, – 
Алци дæр мин 
адгин æй.

Хъойбайти Сергей

Алли дзурдæн дæр байамонæ æ хузæ

æхсæрæцъеу                     1
зæрбатуг                        2                     3
гæггог
кæсалгдзау                         4

Куд лæдæретæ 
«зурнау зелуй»?
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Пъпъ
Пъ пъ

дзæкъæлттæ
пъирипъуф
сифгун
дзæхæра
муггæгтæ
деденæг – деденгутæ

пъе
пъеро
пъæ
пъура
пъа
пъартфел

ап – па – пъа
æп – пæ – пъæ
уп – пу – пъу

Пъирипъуф 

Уалдзæги Азауæн æ синхон равардта пъирипъуфи муг-
гæгтæ. Азау пъирипъуфи муггæгтæ ниййаразта дзæхæ-рай.

Муггæгтæй исæвзурдæй сифгун зайæ-
гойтæ. Зайæгойти зæнгитæ хæрдмæ ирæ-
зун байдæдтонцæ. Фæззиндтæй сæбæл де- 
денгутæ. Деденгути фæсте ба – минкъий  
пъирипъуфтæ.

Фæззæги пъирипъуфтæ сцæттæ æнцæ. 
Пъирипъуфтæ æнцæ минкъий æма тумбул. 
Пъирипъуфтæ ирæзунцæ сифти медæгæ  
боргон дзæкъæлтти.

Пъирипъуф 

Гъар изæр æй æнæстуф,
Мæйи рохс нæмæ кæлуй.
Рæудумгæмæ пъирипъуф
Азгæ-уозгæ æзмæлуй.

          Скъодтати Эльбрус
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  ы
    ы

Гино, тагъд-ма сыст,
Уæртæ къуымы – мыст.
Мауал кæн фынæй,
Тагъд æй рацахс, цæй...

   Икъаты Валодя
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Чч
  Ч ч

Хивæнд сæныччытæ 
(æмбисонд)     

Дыууæ сæныччы фембæлдысты нарæг хидыл. Сæ иуы 
дзы хъуыди иннæмæн фæндаг раттын.  

Сæныччытæ дыууæйæ дæр разындысты хивæнд. Иу дæр 
дзы иннæмæн бар нæ ратта. 

Райдыдтой сыкъайæ хæцын. Æмдых разындысты. Афтæ-
мæй дыууæйæ дæр хидæй донмæ ныххаудысты.

лды
фембæлд – фембæлдысты
нды
разынд – разындысты

сæныкк – сæныччытæ
æмдых
ныххаудысты
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Чъчъ
Чъ чъ

Сычъи 

Сæрды Чермен уыдис уазæгуаты хæххон хъæу Дзина-
гъайы. Ацы рæсугъд хъæу ис Дыгургомы. Уæлиау арвыл 
æмбæлынц урссæр хæхтæ. Дæлиау комы уайы гуылфгæнгæ 
Ӕрæфы дон. Чермен йе 'мбæлттимæ улæфыдис хæххон 
уæлдæфæй, тезгъо кодта хæхты, хъæуы алфамбылай. 
Иубон Чермен бафарста йе 'мбæлттæй иуы:

– Ӕхсар, сычъи та цавæр сырд у? Кæм цæры? Цы 
хæры? 

Ӕхсар ын загъта:
– Сычъитæ сты диссаджы рæсугъд цæрæгойтæ. Сты 

нарæгастæу. Ис сын лыстæг даргъ къæхтæ. Сычъитæ сты 
тæппуд. Хæхты фæхстыл згъорынц тагъд. Афтæмæй сæхи 
хъахъхъæнынц хъæддаг сырдтæй. Сычъитæ цæрынц арф 
кæмтты, хизынц кæрдæгыл, хæрынц сыфтæртæ. Сычъитыл 
цуан кæнӕн нæй.

Тагъддзуринаг

Чъиллон-миллон – худинаг,
Чъизи саби – дзуринаг.

               Уырымты Петка

сыф – сыфтæр
ком – кæмттæ
сычъи – сычъитæ
уазæгуаты
хъæбысы
нарæгастæу

Чермен
Ӕхсар
Ӕрæф
Дыгургом
Дзинагъа
алфамбылай

чъа–чъæ–чъы
чъы–чъи–чъе
чъо–чъу–чъæ 

чъыр
чъири
чъизи

ичъи
сычъи
æрчъи
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Жж
 Ж ж

Джызæл, Джимара, Зджыд сты хъæутæ. Джызæл у бы-
дираг хъæу. Джимара æмæ Зджыд та хæххон хъæутæ сты.  

Рæсугъд у Джимарайы æрдз. Йæ алыварс – бæрзонд 
хæхтæ, кæрдæгджын уыгæрдæнтæ. Æмæ цынæхуызон 
дидинджытæ фендзынæ уыгæрдæны: гуырылтæ, æрвдидин-
тæ, бур дидинджытæ. Хохы ма зайы джыджына дæр. Йæ урс 
дидинджытæ кæнынц адджын тæф.

жа
жæ
жу
жу

Зджыд
Джызæл
Джимара

джа – джæ
джо – джу
джы – джи
джæ – джы 

журнал 
морж
гараж

жираф 
жилет
жакет

Жорæ 
Жаннæ
Анжелæ

Дждж
Дж дж
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Ё ё
Ш ш
Щ щ
ь
Э э
Ю ю
Я я
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Фиццаг къласи ахурдзаутæмæ ес хузæкæнуни урок. Аци 
хатт алкедæр хузæ кæндзæнæй æ хæдзарæ.

Лёня хузæ кæнуй райдзаст уати астæу телевизор устур 
экрани хæццæ.

Саши альбоми сифæбæл ба тæмæнтæ калуй рæсугъд 
люстрæ.

Юля ба хузæ кæнуй, щёткæй къелати ругæ куд сæр-
фуй, уой.

Эльвири хузи ба – бæрзонд тæрхгутæбæл киунугутæ, 
уати астæуæй ба – стъолбæл шахмæттæ.

Ахургæнæг лæмбунæг кæсуй сувæллæнтти альбомтæ-
мæ.

Яшæ исхузæ кодта устур экскаватор.
– Кæми æй, Яшæ, дæ хæдзарæ?
– Косгутæ исхузæ кæнон, æма æй етæ аразун райдай-

дзæнæнцæ.



КУД ХУАРЗ ӔЙ 
КИУНУГИ АРГЪАУН!
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Уаза

Ка фæууидта сæумæраги   Сау денгизи ниццæхъалау
Уазай сæрмæ хорискаст?  Ӕнцæ гъæдтæ сæумигон.
Ка фæууидта даргъ адаги  Цæсти рази дæлæндзæри
Дзæбодурти æрдзæфгъазт? Итуд горцъе – Дигоргом.
Далæ коми æвзестхалау  Исит мегътæ коми сæри
Куд æрттевуй цъетедон!  Истезгъо 'нцæ сæ фæндон.

 Колити Витали

1. Ци равдиста поэт æмдзæвги?
2. Цæй хæццæ баруй автор цъетедон? Гъæдтæ ба?
3. Мегътæй ба куд зæгъуй? Цæмæ гæсгæ?
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Къоста

Нари гъæу лæууй нæ хуæнхти,
Уоми райгурдæй Къоста,
Иристонбæл алæмæти
Уадзимистæ ниффинста.

Ӕрцагъта нин æ фæндурæй –
«Ирон фæндурæй» Къоста,
Низзардта нин фæлмæн хъурæй,
Нæ Иристон игъуста...                   

            Скъодтати Эльбрус

Нар æй ирон адæни уарзон гъæу. Уоми райгурдæй нæ 
номдзуд ирон финсæг – Хетæгкати Къоста. 

Къоста берæ уарзта сабийти. Финста син æмдзæвгитæ, 
аргъæуттæ æма зартæ. 

Къоста адтæй хузгæнæг дæр. Ӕ хузтæ «Дорсæтгутæ» 
æма «Дондзау»-и равдиста хуæнхаг сабийти цард.    
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Ӕхсæрæцъеу, æхсæрæг

Ӕхсæрæцъеу,
Ӕхсæрæг –
Нæ тугури
Рагцæрæг.

Гъар астъонæ –
Пакъутæй.
Синхонтæ мæ
Багъудæй.

Ӕвæццæгæн,
Ӕ гъуддаг
Цъеути къуарæн
Радзурдта.

Мети рагъæй
Ӕ фæдбæл
Исарæх æй
Сæ пæр-пæр. 

Нæ сæ хъор даруй
Уазал.
Арæх игъусуй
Сæ зар.

 Рæмонти Александр
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Аллонтæ

Мах – Астан, Аслан, Алан –
Авдæйнонтæ нæбал ан,
Еусинхонтæ, æмбал ан,
Еу бийнонтæй цума ан.
Кæрæдзей уиндмæ бæллæн,
Алли бон дæр æмбæлæн.
Мах аллонтæ – æнсувæртæ,
Лимæндзийнадæй хъал ан.
Берæ æнцæ нæ ихæстæ.
Кæрæдземæн мах нифс ан.
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Фæранк, арс æма берæгъ

Еу кæми адтæй, уоми фæранк, арс æма берæгъ фем-
балдæнцæ. Кæрæдземæн салам ку равардтонцæ, уæдта сæ 
астæу дзубанди рауадæй. Дзубанди ба уобæл, зæгъгæ, ка 
си цæмæй тæрсуй.

Фæранк нифсгунæй загъта:
– Ӕз мæ царди нецæмæй тæрсун!
– Мадта æз дæр нецæмæй тæрсун! – федарæй загъта 

берæгъ дæр.
Арс ба мæтъæлæй загъта:
– Ӕз ба тæрсун!
Фæранк æма ибæл берæгъ дес кæнунцæ æма æй 

тагъд-тагъдæй фæрсунцæ:
– Уæд ду ба, арс, дæ царди цæмæй тæрсис?
Арс син цубурæй загъта:
– Зӕруӕй!

1. Циуавæр сирдтæ фембалдæнцæ?
2. Ка си æй устурдæр æма хъаурæгиндæр?
3. Цæбæл дзурдтонцæ сирдтæ?
4. Куд балæдæрдтæ арси дзуапп? 
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Уалдзæг

Уалдзæг исхæстæг æй,   Зумæг губурсунтæй
Сæттуй и уазал,     Ледзуй, имæхсуй,
Зуймон метин лæги    Ӕхе гъæдрæбунтæ,
Скодта æ разæй.     Кæмтти римæхсуй.

Уалдзæг хори тунтæй
Косуй æ фæсте.
Дæнттæй и гъæунгти
Цæуæн ку нæййе...

        Скъодтати Эльбрус
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Хæпсæ æма мулдзуг
(аргъау) 

Хæпсæ æма мулдзуг лимæнтæ адтæнцæ æма аллир-
дæмæ еумæ хаттæнцæ.

Еу бон ба сæ дони цæун багъудæй æма хæпсæ мул-
дзугæн загъта:

– Мæнæ мæ рагъи рабадæ, æма дæ æз бахæсдзæнæн. 
Мулдзуг хæпси рагъи рабадтæй, æма хæпсæ дони ба-

лæуирдта.
Мулдзуг дони сæрбæл райзадæй, дон æй раскъафта. 

Хæпсæ дони бунти фæууордæг æй æма гъæуай кодта, мæ 
лимæн ци фæцæй, зæгъгæ. 

Мулдзуг ба дони сæрбæл гъæргæнгæ уадæй:
– Нурӕй фæстæмæ лæгъузи хæццæ макебал ислимæн 

кæнæд!

1. Ка кодта лимæн цард?
2. Цæмæн исбадтæй мулдзуг хæпси рагъи?
3. Ци æрцудæй мулдзугбæл?
4. Цæмæн исхудта мулдзуг хæпси «лæгъуз»?
5. Хуарз лимæн цæмæй бæрæг фæууй?
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Фудуаг       

Мæ медфунмæ цъеути зарун игъустон,
Мæ хуссæнæй рагæпп ластон сæумигон,
Нæ тургъæ нин дзæбæх тавуй хор уалдзæг,
Мæ бабайæн æрбадавтон æ лæдзæг.
Фудуаг кæнун, æз еу рауæн нæ бадун,
Нæ къæлæубæл æнæ саргъæй фæббадун.

Скъодтати Эльбрус
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Арс, берæгъ æма робас
(цубургондæй) 

I 

Робас, берæгъ æма арс æмбæлттæ адтæнцæ. Адтæй 
сæмæ цуппар дзоли. Цуппар дзолемæй сæбæл æртæ æн-
тæстæй, еу ба ма сæ астæу уæлдай адтæй æма загътонцæ:

– Нур аци дзолæн ци кæнæн?
Арс, куд хъаурæгиндæр, уотæ загъта:
– Фæйнæ дзоли нæбæл уайуй, цуппæрæймаг дзол ба, 

ка дессагдæр фун фæууина, уой фæууæд!
Исарази æнцæ уобæл. Ниххустæнцæ æхсæвæ, сæумæ 

фестадæнцæ. Райдæдтонцæ дзорун сæ фунтæ.
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II

Арс загъта, зæгъгæ, æз æдосæ бафтудтæн муди 
бæтмæнтти астæу æма, еуæ-мардзæ, хуæрун байдæдтон, 
гъема нур ба фур æфсесæй мæлун.

Гъæйдæ, берæгъ, ду ба ци фæууидтай, зæгъгæ, æй 
фæрсунцæ.

Берæгъ ба загъта:
– Уæлити астæу бафтудтæн, æма еуæрдæмæ хуæргæ 

рацæуинæ,уæдта иннердæмæ, гъема мæ фур æфсесæй 
мæлун æз дæр.

Гъæйдæ, робас, ду ба ци фæууидтай, зæгъгæ, æй фæр-
сунцæ.

– Ӕз ба сумахмæ кастæн æма уи ка муд ӕсдардта, ка 
ба уæлити фид хуардта, гъема уæдта мæ хуссæг фесав-
дæй, æма цуппæрæймаг дзол бахуардтон.

1. Ка æнцæ аргъауи архайгутæ?
2. Ци иурстонцæ сæ медастæу сирдтæ?
3. Циуавæр унаффæ рахастонцæ?
4. Арс циуавæр фун фæууидта?
5. Берæгъи фун цæмæй дессаг адтæй?
6. Ка разиндтæй сирдтæй хийнæдæр? Цæмæн?
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Зæирæ

Ӕй Заирæ тумбулрос,
Кинау зелуй нæ фалдзос.
Ӕнæ хъур-хъур, æнæ зин
Уайтагъд раскъæфуй цъилин.
Ӕрсæрфуй кæдзос нæ рæзтæ,
Ӕрæхснуй уæдта къæрæзтæ.
Ахури дæр – фæнзуйнаг,
Еу загъдæй – æй уарзуйнаг.

      Колити Витали
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Мулдзуг-гулдзуг

Мулдзуг-гулдзуг,    Ӕ голлаги
Къæбæлдзуг,     Ци хæссуй?
Ӕ хæссуйнаг     Кæд къанфеттæ,
Нæ гæлдзуй.     Кæд фæхсун?

Кумæ уайуй     Ӕй косагæ,
Уотæ тагъд?     Ӕгъдаугин,  
Гъæубæстаг æй,    Ӕнгаруарзон,  
Горæттаг?     Ӕмбалгин.

Мулдзуг-гулдзуг,
Къæбæлдзуг,
Ӕ хæссуйнаг
Нæ гӕлдзуй.

   Рæмонти Александр
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Уæрæсе

 Уæрæсе æй егъау æма хъаурæгин паддзахадæ. Ӕ еу 
кæрони ес цæгатаг денгизтæ, иннердигæй ба – хонсайраг 
будуртæ. Еу рауæн си бон ку фæууй, уæд иннæ рауæн ба 
фæууй æхсæвæ.

Рæсугъд æма аллихузи æй Уæрæсей æрдзæ: бæрзонд 
цъетегун хуæнхтæ, æнæкæрон гъæдтæ æма будуртæ, арф 
денгизтæ æма цæугæдæнттæ.

Уæрæсей цæруй берæ адæнихæттитæ: уруссæгтæ, 
аллонтæ, кæсгæнттæ, тæтæйрæгтæ æма иннетæ. Еци 
адæнтæ цæрунцæ хæларæй.

Уæрæсей сæйраг сахар æй Мæску. Ӕй хъæбæр рагон 
сахар. Цæуй ибæл аст сæдæ анземæй фулдæр. Ами косуй 
Уæрæсей хецауадæ. Мæскуй ес берæ зундгонд бунæттæ: 
Сурх фæзæ, Устур театр, Третьякови хузти галерей, Ломо-
носови номбæл университет æма æндæртæ.

Адæн алли рауæнтæй цæунцæ Мæску фæууинунмæ. 
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Куй

Мæ гъолонкъæдзелæ куй
Исрæйуй, фал нæ хуæцуй,
Цийнæ кæнун æ бон æй,
Уотемæй ин æнцон æй.

Мæ дзæбæх дубудзи куй
«Ӕгас цо» мин фæззæгъуй,
Ӕ къахæй райсуй мæ къох,
Мæ фæдбæл ледзуй æдзох.

              Скъодтати Эльбрус
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Миститæ æма тикис
(аргъау)

Миститæ æрæмбурд æнцæ æма загътонцæ:
– Тикис нин нæ муггаг искунæг кодта, ести хуасæ ин ку 

нæ æргъуди кæнæн, уæд ни еу дæр нæбал байзайдзæнæй.
– Цæй æма ин æ хъурбæл дзæнгæрæг æрауиндзæн, 

цæмæй ин е 'рбацуд рагацау зонæн, – загъта миститæй еу.
– Хуарз унафæ æй, – загътонцæ иннетæ æма æгасæй 

дæр исарази æнцæ.
Уæд еу зæронд мистæ сæ астæумæ рацудæй æма сæ 

бафарста:
– Ауиндзгæ ба ибæл æй ка æркæндзæнæй?
Миститæ ниссагъæси æнцæ... Уæдмæ ба тикиси уасун 

райгъустæй, æма и миститæ ледзæги фæцæнцæ.
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Ахур

– Цæй, ци райстай, мæ биццеу,
Мæтъæлæй ци бади?
– Дууæ дууи æма еу, –
Фондз æнцæ нимади!

– Хуæздæр уодзæй дæ исон,
Ӕнæнез ку уайсæ!
Ахур кæнæ ду, мæ бон,
Ахур – царди хуасæ. 
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Хæдзайрон цæрæгойти буцæу

Гъог, бæх æма куй буцæу кодтонцæ, адæймаг си 
фулдæр ке уарзуй, уой туххæй.

– Адæймаг мæн фулдæр уарзуй, – загъта бæх, – уомæн 
æма æз хумæ кæнун, гъæдæй сог ласун. Еу дзурдæй, æнæ 
мæнæй неци бакосæн ес.

– Нæ, мæн фулдæр уарзуй, – загъта гъог, – æз бийнон-
ти æхсирæй æфсадун.

– Нæ, мæн уарзуй фулдæр, – бахъурхъур кодта куй, – 
æз ин æ фæллойнæ гъæуай кæнун.

Уæд еци буцæу фегъуста лæг æма сæмæ дзоруй:
– Дзæгъæли буцæу кæнетæ: æгасæй дæр пайда айтæ 

адæймагæн, алкедæр уи хуарз æй æ бунати.

Константин Ушинский
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Сирдони хæрæг
(адæмон сфæлдистадæй)

Сирдонмæ æ синхæнттæй еу лæг хæрæггор бацудæй:
– Дæ хæрæг мæмæ февæрай, Сирдон, кæд ибæл дæ-

хуæдæг неци косис, уæд.
– Ӕллæх, минкъий раздæр мæмæ ку æрбацудайсӕ! 

Дæ хуæд размæ ибӕл нæ биццеу гъæдæмæ сог ласунмæ 
рандӕй.

Еци сахат хæрæг скъæтæй ниууаста.
– Ходуйнаг дин нæй, Сирдон, – зæгъуй синхон, – дæ 

хæрæг скъæти уогæй, рæуонæ ку кæнис. 
– Æма скъæти æй, уой ба цæмæй зонис?
– Уæртæ ин æ уаст нæ игъосун!
– Ходуйнаг дæуæн фæууæд, мæнбæл ка не 'ууæндуй, 

фал хæрæгбæл ка баууæндтæй!          
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* * *

Устур зундæн – устур фарнæ,
Устур зæрдæн – устур уарзт!
Не 'рцæугутæн – "æгас цотæ",
Нӕ бæлцæнттæн – "фæндараст"!

Кадгин хестæрæн – хуæрззæрдæ,
Нæ уосгорæн – хуарз æнкъай!
Æнсувæрæн – фæлмæн хуæрæ,
Нæ сабийтæн – хори хай!

Нæ цъæх арвæн – æстъалутæ,
Нæ бæрзонд хуæнхтæн – уорс мет!
Нæ уалдзæгæн – дзæгæргутæ,
Нæ фингитæн – берекет!

Бабочити Руслан 
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Дзурдуат

адагæ – овраг, сухое русло
æрвдеденæг – василёк
æрмахур уру – ручная крыса
æхсæрæцъеу – воробей 
борæмæлгъӕ – соловей
гӕкког – кукушка
гъæдкъуæр – дятел
гъæргуройнæ – ручная мельница
горцъе – палас, ковёр
готон – плуг
дарийгун, дарикена – гвоздика
дзæбодур – тур
дзæгъарæг – барсук
дзӕдурӕ – ежевика
дзæкъолон – подснежник
дзубур – соха
зæрбатуг – ласточка
кæсалгдзау – чайка
кæсалглас – аист
къаццеугæрдæг – колокольчик
къеренæг – ромашка
лискъæф – земляника
мæтæг, уарди – роза
науæ – корабль
нинæгъ – малина
ногъайсифӕ – подорожник
похци – борона
пъирипъуф – физалис
саумӕлгъӕ – скворец
саунæмуг – черника
сæгут – косуля
сикъе – серна
турту – барбарис

тута – тутовник
туртуна – белка
тъепа – мелкая рыба, малёк
уæгъæли – шиповник
уæрццæ – перепёлка
хæлæрдзи – смородина
хъаппæ-хъуппӕ – одуванчик
хъуррой – журавль
цохъа – черкеска
цъах – галка
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