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ЗОНГӔ КӔНӔМ ГИДАИМӔ

Гӕдыйы лӕппыны ном у Гида. Уый нырма гыццыл кӕд 
у, уӕддӕр ацы бонты йӕхӕдӕг ӕргӕпп кодтаид диванӕй, 
ацыдаид ӕмӕ сбадтаид къӕсӕрыл, фӕлӕ тарстис 
уасӕгӕй, хъазӕй ӕмӕ иннӕ цӕрӕгойтӕй дӕр.

Уыцы райсом фыццаг хатт федта мыст, фӕтарстис дзы 
ӕмӕ диванӕй стъолы сӕрмӕ сгӕпп кодта, стӕй фӕрсы:  

– Ды чи дӕ? 
– Ӕз? – афарста мыст ӕмӕ бӕргӕ алыгъдаид, фӕлӕ 

стъолы бын ауыдта гыццыл тӕбӕгъы цыхты карст. Тынг 
сӕххормаг, йӕ тых басаст ӕмӕ дзуры: 

– Гида, ӕз дӕ нӕ тӕрсын! Ӕз дӕ нӕ лидзын!
– Чи дӕ? 
– Тигры лӕппын дӕн. Мӕ ном Пит! – сайы мыст. 
– Пит? Нӕ сайыс? Ӕз телевизоры федтон тигрты ӕмӕ ды 

ӕппындӕр уыдоны хуызӕн нӕ дӕ, – ӕрдзырдта йӕм стъо-
лы сӕрӕй Гида. – Уыдонӕн уыдис цыргъ дӕндӕгтӕ! 

– Ӕз нырма гыццыл тигр дӕн. Ӕз дӕлӕ уыцы цыхты 
карст пъолы бынмӕ куы ахӕссон, куы йӕ бахӕрон, уӕд 
айрӕздзынӕн ӕмӕ ацӕудзынӕн хъӕдмӕ. Мӕ дӕндӕгтӕ 
та ныр дӕр тынг цыргъ куы сты! – загъта мыст ӕмӕ сӕ фев-
дыста Гидамӕ. – Федтай сӕ дӕ цӕстытӕй? 

– Федтон, – загъта Гида ӕмӕ дзы бынтон старстис.
– Фегом-ма кӕн дӕ дзых! – дзуры йӕм мыст. 
Гида фегом кодта йӕ дзых. 
– Мӕгуырӕг! Иу дӕндаг нӕ уынын дӕ дзыхы! Мӕгуырӕг! 

Уый кӕрты цӕрджытӕ куы фехъусой, уӕд дӕ раст кар-
чы цъиутӕ дӕр нӕмдзысты! Никуы фехъуыстон тигртӕй, 
гӕдыйӕн дӕндӕгтӕ нӕй, уый! – дзырдта мыст. 
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Гида йемӕ не сразы. Уасыд, дзырдта мыстӕн, мӕ дзыхы 
дӕндӕгтӕ ис, зӕгъгӕ, сомытӕ йын кодта, фӕлӕ йӕм мыст 
дзуры: 

– Ӕргӕпп кӕн ӕмӕ мӕнӕ ацы стъолы къӕхтыл 
бавзарӕм нӕ дӕндӕгтӕ! Ӕрмӕст уӕд бамбардзынӕ, 
ӕнӕдӕндаг кӕй дӕ, уый.

Гида ӕргӕпп кодта пъолмӕ ӕмӕ мыстимӕ 
баллӕууыдысты фӕйнӕ стъолы къахыл. Мыст йӕ цыргъ 
дӕндӕгтӕй ӕхсынын байдыдта хъӕд ӕмӕ дзы хъистӕ 
ӕппары. Уый Гида куы ауыдта, уӕд бынтон фӕтарст ӕмӕ 
сгӕпп кодта диванмӕ, уырдыгӕй та – скъаппы сӕрмӕ. 

– Ныр базыдтай, дӕ дзыхы дӕндӕгтӕ нӕй, уый? – 
фӕрсы йӕ мыст. 

– Базыдтон! – загъта Гида ӕмӕ уасы, хъӕр кӕны: – Миау! 
Нана! Фервӕзын мӕ кӕн! Хӕры мӕ тигр!

– Цъӕррӕмыхст дӕр нӕ фӕкодтай стъолы къах! 
Ӕнӕдӕндаг Гида! – загъта ма хинӕйдзаг Пит Гӕдыйӕн, 
стӕй цыхты карстмӕ фӕлӕбурдта ӕмӕ алыгъд пъолы 
бынмӕ.      
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ГИДА ШАРИКЫЛ ХИНÆЙ КУЫД РАЦЫД

Аргъау авд дзыхæй дæр дзуры. Аргъау авд низы дæр 
суры!

 Зæронд нанамæ цардысты гыццыл Гида æмæ Шарик. Иу-
райсом Гида кæртмæ рауадис æмæ ауыдта Шарикы базыл 
хурмæ хуысгæ. Смæсты гæдыйы лæппын.

 – Миау! Хъуамæ æз мæхæдæг хуыссон базыл! (Загъта 
мæстыйæ.) О, фæлæ Шарикыл нæ фæтых уыдзынæн. Цыргъ 
сты йæ дæндæгтæ! Асайын æй хъæуы!

– Гæдыйы лæппын бацыд къæбылайы цурмæ. Æрбадт 
æмæ дзуры.

– Дæ бон хорз, мæ хæлар!
– Æгас цу, Гида!
– Цы кусыс, Шарик? – фӕрсы йӕ Гида.
– Хуыссын базыл æмæ мæхи хурмæ тавын. 
– Æдзæсгом ма у, Шарик! Кæрты цæрджыты худинаг 

кæныс! 
– Æз? Куыд?! (Къæбыла фæгæпп кодта.)
– Зоныс, базыл зæрӕттӕ фæбадынц хурмæ, уый? Нæ 

зæронд дада фæбады фæлмæн диваныл, фæлмæн баз 
вæййы йæ бандоныл дæр! Зæрæдтæ фæбадынц базыл! 

– Уый мæхæдæг федтон. Фæлæ кæм ис дада?
– Шарик, сайдзæн дæ! Гæды хин у! Хи-хи-хи! – дзуры 

сырддонц]иу. 
– Ма йæм хъус! Мæнæ æз дæн зæронд! Уыныс, мæ 

рихитæ урс сты, уый? 
– Уынын. 
– Бабайы рихитæ дæр урс не сты?
– Сты.
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– Æрмæстдæр зæрæдтæн ис урс рихитæ. Æз зæронд 
дæн, уый бамбар, Шарик! Ма худинаг кæн хæдзары 
цæрджыты. Ацу иуварс æмæ мæн сбадын кæн базыл.

– Сбад!
– Асайдта дæ! Чи-чи-чи у зæронд? Чи-чи-чи? – худы сырд-

донцъиу.
– Ма хъус æдылы цъиумæ. Уæздан ныхæстæ мын зæгъ! 

Нанамæ нæ фæхъусыс?!
– Гида, дæ хорзæхæй, сбад базыл.
– Дæ  цæрæнбон бирæ. Гида сбадт базыл. 
– Бузныг.
– Табуафси.
– Æдылы къæбыла! Асайдта йæ Гида! Хъусут? Асайдта 

Гида къæбылайы! – уасы цъиу.
– Мæнæ дыл æз фæхæст уон! Гæды бартхъирæн кодта 

сырддонцъиумæ æмæ базыл схуыссыд.
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ШАРИКЫ ГУЫЛ
(Стъолыл ӕвдисгӕ театр)

Алан дуканийæ æрбацыд æмæ Шарикæн радта гуыл. 
Гидайæн та ницы радта. Гида смæсты. Рауад кӕртмӕ ӕмӕ 
дзуры: 

– Шарик, хъусыс, халæттæ куыд хъӕрӕй уасынц?
– Халæттæ алы изæр дæр хъæрæй уасынц! – дзуапп  рад-

та къӕбыла.
– Халæттæ дуканийы ’лхæд гуылтæ бахордтой, 

фæрынчын сты æмæ сын дохтыр уколтæ кæны! Дохтыры 
укол тынг риссы, уый зоныс?

– Зонын!
– Ма бахæр уыцы гуыл! Дæ гуыбын фæрисдзæн, æмæ 

дын дохтыр укол скæндзæн!
– Сайыс! Мæнæн æй Алан балхæдта!
– Халæттæн та гуылтæ Кархан балхæдта! Цу уæртæ 

цæхæрадонмæ æмæ дæхæдæг бафæрс халоны. Ды куы 
фæрынчын уай, уæд ма мын хæлар кæм уыдзæн? И? Гида 
йӕхи кӕуӕг скодта.

– Ма ку, Гида! Æз ныртæккæ бафæрсдзынæн Карханы. Ды 
та мæ гуыл бахъахъхъæн! Кæрчытæ йӕ ма бахæрæнт!

– Цу, Шарик. Æз ардыгæй кæсдзынæн дæ гуылмæ.
Шарик цæхæрадонмæ азгъордта, Гида та йын йæ гуыл 

йæхицæн ахаста. Амбæхста йæ хæдзары, сбадт рудзынгыл 
æмæ кæуы.

– Цæуыл кæуыс, Гида?
– Цæргæс æртахти æмæ дын дæ гуыл ахаста! Миаууу!
Хинæйдзаг Гида асайдта къæбылайы!
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ХИНÆЙДЗАГ МЫСТ

Гыццыл мыст бадтис пъолы бын. Тынг сæххормаг æмæ 
йæ мадмæ дзуры:

– Æз цæуын хæдзармæ, кæд дзулы мур ссарин!
–Уыцы цыппæркъахыгæй дæхи бахъахъхъæн! – дзуры 

йӕм мад.
– Цы ма зоны уыцы цыппæркъахыг мыстытæ ахсын 

йеддæмæ?
– Ницы! Гæппытæ кæны, уасы.
Азгъордта гыццыл мыст æмæ йæ сæр пъолы хуынкъæй 

сдардта. Анымадта сынтæджы къæхтæ æмæ фæрсы:
– Цыппæркъахыг, ды дæ гæды? И? Сгæппытæ-ма кæн, 

кæнæ ныууас! – дзуры мыст.
–  Нæ, æз сынтæг дæн.
Мыст та ауыдта стъолы цыппар къахы.
– Гъæй! Цыппæркъахыг! Ды дæ, мыййаг, æдзæсгом гæды?
– Нæ, æз стъол дæн.
Гида хуыссыд рудзынджы тъæпæныл. Гыццыл мыстмæ нæ 

зындысты йæ къæхтæ.
– Уæдæ мæ мæ мад цавæр цыппæркъахыгæй тæрсын 

кодта? Ам сымахæй стырдæр куы ничи у? – фӕрсы та мыст.
Мыст ауыдта пецы цур дзулы карст, базгъордта, æмæ йыл 

Гида йæхи ныццавта.
– Æдылы мыст! Миаууу! Ау, нæ уыныс, стъол æмæ 

сынтæгæн цыргъ дæндæгтæ нæй, уый? Не ’мбарыс, уыдон 
мæнау цæрдæг кæй не сты, уый?!

– Нырма гыццыл дæн æмæ ницыма ’мбарын! Мæ мад мын 
дзырдта, гæдытæ гæппытæ кæнын уарзынц, уый! Æз ыл нæ 
баууæндыдтæн! Ничи агæпп кæндзæнис ардыгæй дæлæ дуа-
ры цурмæ!
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– Дæ мад дæр æдылы æмæ дæхæдæг дæр! Кæс-ма 
уæдæ!

Гида асæррæтт ласта дуары цурмæ. Гыццыл мыст дзулмæ 
фæлæбурдта, алыгъд, амбæхст пъолы бын æмæ дзуры:

– Мадæй æдылы нæй, Гида!
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ӔРТӔ ХӔЛАРЫ

 Раджыма-раджы хъæды астæу цардысты куыдз, гæды 
æмæ уасæг. Сæхицæн уыдис хæдзар. Тынг лымæнæй цар-
дысты æртæ хæлары.Фæлæ иубон цуанæй æрбаздæхтысты, 
кæсынц æмæ сæ хæдзары дуар – фидар æхгæд.

–Гъæу! Гъæу! Ай цы диссаг у! Чи сæхгæдта хæдзары 
дуар? – фӕрсы куыдз.  

Гæды хойы дуар:
– Чи куыдз, чи хæрæг? Бакæн дуар!
Уалынмæ дын æнæзонгæ, йæхи не ’вдисы, афтæмæй 

хъæр кæны:
– Куыдз дæр нæ дæн æмæ хæрæг дæр! Ай ныр мæ 

хæдзар у! Ацæут ардыгæй! – радзырдта сӕм рувас.
– Куыд у дæ хæдзар?! Хъу-хъри-хъу! Мах хæдзар у!
Рувас (диссаджы фæлмæн хъæлæсæй). 
–Уасæг! Рауай-ма!
– Чи дæ, чи? – фӕрсы уасӕг.
– Дæ дзыгъуыр карк дæн! Рауай мæм! Æз дæу куы агу-

рын.
– Мæ дзыгъуыр карк?! Байгом кæн дуар. Æз мæ 

хæлæрттимæ дæн!
– Нæ мæ хъæуынц дæ хæлæрттæ! Атæр сæ! Дыууæйæ 

цæрдзыстæм мæнæ нæ хæдзары! – дзуры йӕм рувас.
– Чи уæ хъахъхъæндзæн хъæды сырдтæй? – фӕрсы ку-

ыдз. 
– Чи уын ахсдзæн уæ мыстытæ? – фӕрсы Гида.
– Ма сæм хъус, мæ иунæг, рауай! Ды мæ 

хъахъхъæндзынæ! – дзуры рувас.
Уасæг сусæгæй йæ хæлæрттæн дзуры: 
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– Уыцы каркæн æгæр фæлмæн хъæлæс ис! Чидæр нæ 
сайынвæнд скодта. (Хъæрæй дзуры уасӕг.) 

–  Мæ дзыгъуыр карк, байгом мын кæн дуар!
Рувас байгом кодта дуар. 
–  Рауай! Рауай, мæ хур!
Уасæг бацыд хæдзармæ æмæ уайтагъд йæ хъæр ссыд.
– Хæры мæ рувас! Рувас у! – ныууасыдис уасӕг.
Куыдз базгъордта хæдзармæ æмæ фæлæбурдта рувасмæ. 

Гæды йæ цыргъ дæндæгтæ ныссагъта рувасы хъусы.
– Уауу! Ма мæ бахæрут! Уауу! Ауадзут мæ! – скуыдта ру-

вас.
Рувас хъæдмæ фæлыгъд, æртæ хæлары та сæ хæдзары 

цæргæйæ баззадысты. 
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ХÆЛИУДЗЫХ ПАДДЗАХ

 Иуизæр та нана дзуры Гидамæ:
– Гæды мыстытæ фæахсы, ды та куклайæ хъазыс.
Æрбамæсты йæм Гида.
– Нана! Мæн нæ фæнды гæды уæвын. Мыстытæй 

тæрсын! Фæлтау мыстытæн сæ паддзах уыдзынæн! 
Гида стъолы бын сбадт æмæ дзуры:
– Мыстытæ! Уæ, мыстытæ! Рауайут-ма!
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 Цас рæстæг фæбадтис Гида, чи йын цы зоны, фæлæ дын 
къуымæй иу гыццыл мыст рауад. Рацахста йæ Гида, уæдæ 
цы уыдаид. Æрхæцыд ыл йæ раззаг къæхтæй.

– Пи-пи-пи, – скуыдта мыст.
 – Ма ку, мыст! Паддзах дæ æрцахста, – дзуры йӕм Гида.
– Пи? Кæй паддзах? – фæрсы йæ мыст.
 – Мыстыты паддзах! Азар, акаф æмæ дæхæдæг 

мæ дзыхмæ æрбагæпп кæн! Кæуаг мыстæй мæ гуыбын 
фæрисдзæн!

Мыст йæ къахфындзтыл æркафыд, азарыд æмæ дзуры:
– Бацæттæ кæн дæхи! Ахгæн дæ цæстытæ æмæ байгом 

кæн дæ дзых!
Гида ахгæдта йæ цæстытæ æмæ фегом кодта дзых. Гыц-

цыл мыст алыгъд, йæ хуынчъы амбæхст æмæ худгæйæ дзу-
ры:

– Пи-пи-пи! Хæлиудзых паддзах!
 Гида базыдта, мыст æй асайдта, уый, базгъордта нанамæ 

æмæ йын загъта:
– Нал мæ фæнды паддзах уæвын! Мыстытæ сайæгой сты!
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ГИДА ЙÆХИ КÆД ФЕХСЫ?

Гыццыл Гида цардис нанаимæ. Иурайсом æм нана дзу-
ры:

– Гида, мæ къона, рауай-ма! 
– Миау-у-у! Цæмæн мæ райхъал кодтай, нана?
–  Бахæр, Гида. Мæнæ дын æхсыр æмæ дзул.
Гида йæхи айвæзта, бацин кодта:
–  Бахæрдзынæн! Æз уарзын æхсыр.
– Гида! Дæхи уал ныхс! Алы бон дын уый дзурын цæмæн 

хъæуы?
– Гæдытæ раздæр хæргæ бакæнынц, стæй та сæхи ных-

сынц!
– Гида, уый раст нæу! – дзуры йӕм нана.
– Раст у! Æз раздæр мæхи хорз бафсаддзынæн æхсырæй, 

стæй рудзынгыл сбаддзынæн æмæ мæхи ныхсдзынæн ме 
’взагæй. Афтæ æхсадта йæхи мæ мад, афтæ æхсынц сæхи 
гæдытæ иууылдæр.

– О, фыдуаг!
Гида бахордта æхсыр дзулимæ, стæй уый фæстæ ныхсад-

та йæхи.
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ГИДА ДУКАНИЙЫ

Гида нанаимæ дуканимæ ацыд. Федта бирæ хъазæнтæ 
æмæ бацин кодта:

– Нана, балхæн мын стыр сырх пурти æмæ велосипед! 
Ноджы мын балхæн къоппы дзаг мыстытæ!

– Гида, бирæ æхца мæм нæй.
– Мæн уæртæ уыцы машинæ дæр хъæуы!
– Гида, равзар иу исты, – дзуры йӕм нана.
– Мæн бирæ хъазæнтæ хъæуы, нана! Миау-у!
– Иу исты дын балхæндзынæн. Равзар æй дæхæдæг.
Гида ахъуыды кодта, стæй батылдта йæ къæдзил.
– Нана, иу исты мын балхæндзынæ?
– Балхæндзынæн, Гида.
– Ацы дукани иу у?! Балхæн мын иу дукани!
– О, фыдуаг, ӕлхӕнын дын сырх пурти.
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ГИДА ЙÆХИЦÆН 
ХУЫМ КУЫД НЫССАГЪТА

 Æрцыдис уалдзæг. Нанайы хуымтæ цъæх адардтой. 
Иубон та нана цæхæрадонмæ ацыд æмæ скъахта ног хуым:

–  Ам та булчъытæ ныссадздзынæн.
Гида йæм дзуры:
– Мæнæн дæр-ма иу хуым ныссадз! Кæннод кæрдæг – 

фосæн, халсартæ – дæуæн! Мæнæн та цы?
– Хъуг кæрдæг бахæрдзæн æмæ махæн æхсыр уыдзæн, 

Гида, – бахудт æм нана. – Фæззæг та Степашкæйæн 
ратдзыстæм къабускатæ æмæ уырыдзытæ, Хрюшкæйæн – 
картоф, Каркушæйæн – нартхор. Нæ хуымты стыр бæркад 
уыдзæн фæззæджы, – загъта нана æмæ сæ сыхæгтæм ацыд.

Гида ауад, мыст рацахста æмæ йæ хуымы астæу 
аныгæдта.

– Ам фæззæджы скъахдзынæн бирæ  мыстытæ, – бацин 
кодта Гида.

 Гæдыйы лæппын та ног ауад, рахаста  дзидзайы хай, 
акъахта та арф дзыхъхъ хуымы кæрон æмæ дзы ныссагъта 
дзидза.

– Ам та дзидза æрзайдзæн! – загъта Гида.
Ахъуыды кодта гæдыйы лæппын æмæ ма хуымы иннæ 

кæрон аныгæдта æхсырысæртæ дæр. 
 Цыдис рæстæг, Гида хуыммæ алы бон дæр цыдис 

бæрæггæнæг. Суадысты дзы булчъы сыфтæ. Гида ракъахта 
зæхх, фæлæ дзы ницы ссардта.

Цымӕ цæуылнæ æрзадысты хуымы мыстытæ æмæ дзи-
дза?
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ГИДА ХÆДЗАР КУЫД ХЪАХЪХЪÆДТА

Раджыма-раджы цардис зæронд нана. Уыдис æм 
гæдыйы лæппын, йæ ном хуындис Гида. Иубон æм нана дзу-
ры:

– Цу, мыстытæ æрцахс, бахордтой нын нæ хор!
– Куыдз сæ æрцахсæд! – дзуапп ын радта Гида. – Æз 

мыстытæй тæрсгæ кæнын!
– Куыдз хæдзар хъахъхъæны! Ды та мыстытæ ахс!
– Æз хъахъхъæндзынæн хæдзар. Куыдз та мыстытæ 

ахсæд! – загъта Гида.
Гæдыйы лæппын ацыд æмæ кæрты схуыссыд. Куыдз та 

хæдзармæ бацыдис.  Фæхуыссыд Гида, фæлæ куы æрталынг, 
уæд дуары цур сбадт æмæ уасы:

– Миау! Миау! Мыст мӕ хӕры! Нана, тæрсын мыстæй!
– Гъæу! Гъæу! Гъæу! – срæйдта куыдз æмæ разгъордта 

кæртмæ.
Нана Гидайы хæдзармæ бауагъта æмæ йын загъта:
– Ды хъуамæ мыстытæ ахсай! Уый дæ куыст у. 
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ГИДАЙЫ ЧЫЗГ УӔВЫН КУЫД БАФӔНДЫД

Иубон та нана Гидайы мыстытӕ ахсынмӕ ӕрвыста. 
Гӕдыйы лӕппын ӕм ӕрбамӕсты ӕмӕ загъта:

– Нал мӕ фӕнды гӕды уӕвын! Мӕн фӕнды чызг уӕвын!
– Чызгӕн хӕдзары бирӕ куыстытӕ ис, – дзуры йӕм нана.
– Ӕз алцы куыст дӕр зонын. Балхӕн мын къаба ӕмӕ 

бант! – загъта Гида.
Нана Гидайӕн балхӕдта къаба, бабаста йын йӕ хъуырыл 

стыр бант ӕмӕ дзуры:
– Мӕ чызг, ныммӕрз хӕдзар, ныхс тӕбӕгътӕ ӕмӕ сфыц 

кампот. Мӕнӕ дын стъолыл дыргътӕ ӕмӕ сӕкӕр, – загъта 
нана ӕмӕ ацыд цӕхӕрадонмӕ.

Гида бырӕттӕ йӕ къӕдзилӕй скъаппы бынмӕ бамарз-
та. Йе  ’взагӕй тӕбӕгътӕ асдӕрдта ӕмӕ кампот фыцынмӕ 
ацыд. 

Хусгонд дыргътӕ ӕмӕ сӕкӕр кастрункӕйы ныккодта 
ӕмӕ загъта:

– Ӕз кампот ӕхсырӕй сфыцдзынӕн!
Ныккодта кастрункӕйы ӕхсыр. Ауад къӕбицмӕ ӕмӕ ра-

хаста дзидза. Ныппӕрста та уый дӕр кастрункӕйы.
– Цӕмӕй ссырх кӕны нана йӕ кампот? – афарста та 

Гида йӕхи ӕмӕ ауад къӕбицмӕ.
– Мӕ кампот уыдзӕн адджын ӕмӕ сырх-сырхид! – 

фырцинӕй ныхъхъӕр кодта Гида, рахаста цӕхӕра ӕмӕ та 
уый дӕр кастрункӕйы ныппӕрста. Уыйфӕстӕ ссыгъта арт 
ӕмӕ рудзынгыл сбадт.

Чи зоны, цас рӕстӕг рацыд, фӕлӕ кампот рафыхт ӕмӕ 
кӕлын райдыдта кастрункӕйӕ пецмӕ, пецӕй та – пъолмӕ.

Гида фӕтарст ӕмӕ хъӕр кӕны:
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– Нана! Кастрункӕйы кӕфхъуындар бады ӕмӕ кам-
пот хӕрдмӕ калы! Мяу! Мяу! Хӕдзар кампотӕй байдзаг 
уыдзӕнис ӕмӕ басудздзынӕн! Фӕдис! Фервӕзын мӕ кӕн 
кӕфхъуындарӕй.

Нана цӕхӕрадонӕй ӕрбазгъордта, фелвӕста Гидайы 
ӕмӕ загъта:

– Ма тӕрс! Нӕ басудздзынӕ!



                     
                     22

ГИДА АРВМӔ КУЫД АТАХТ

Иубон та гӕдыйы лӕппын кӕрты астӕу хуыссыд, 
дидинӕгӕй хъазыд ӕмӕ арвмӕ каст.

– Гида, мыстытӕ нын нӕ хор бахордтой! Тӕрсын сӕ 
уӕддӕр фӕкӕн! – дзуры йӕм нана.

– Нана, мыстытӕ мӕ лидзгӕ кӕнынц! Ныр уыдоны 
фӕстӕ дугъ кӕнон? – ӕрбамӕсты йӕм Гида ӕмӕ загъта: – 
Ӕз фӕлтау уӕлӕ арвмӕ атӕхдзынӕн, ӕхсырысӕртӕй конд 
мигътыл хуысдзынӕн. Бон мӕхи хурмӕ тавдзынӕн, ӕхсӕв 
та стъалытӕй хъаздзынӕн ӕмӕ паддзахы цард кӕндзынӕн! 

– Мигътӕ ӕхсырысӕртӕй конд не сты, Гида! – дзуры йӕм 
нана.

– Сты, нана! Мӕ цӕстытӕй сӕ уынын! – загъта Гида, 
ацыд ӕмӕ хъазмӕ дзуры: – Хъаз, уӕ, хъаз! Ахӕсс мӕ 
арвмӕ!

– Хор ӕмӕ дон мын ратт. Бахӕрдзынӕн сӕ ӕмӕ уӕд 
атӕхдзынӕн арвмӕ, – загъта йын хъаз.

Гида хъазӕн радта хор ӕмӕ дон. Хъаз хор бахорд-
та, бануӕзта дон, ӕмӕ атахтысты гӕдыйы лӕппынимӕ 
мигътӕм. Гида бадт хъазы ’ккойы.

Фӕкуыси сты фыццаг мигъты, уӕдӕ цы уыдаид! Гида 
мигъ асдӕрдта ӕмӕ, дон куы разынд, уӕд загъта хъазӕн:

– Тӕхгӕ ӕндӕр мигъмӕ! 
Уым та ихы лыстӕг къӕрттытӕ зилдух кодтой ӕмӕ Ги-

дайы сӕр хойын байдыдтой.
– Ӕллӕх! Марынц мӕ ихтӕ! Тагъд иннӕ мигъмӕ тӕхгӕ! 

– ныхъхъӕр кодта Гида.
Иннӕ мигъы дӕр ӕхсырысӕртӕ нӕ разынд. Миты 

гӕлӕбутӕ уайтагъд аныхӕстысты Гидайыл, ӕмӕ дзы урс-
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урсид къуыбылой рауад. Нал дзурынӕн уыдис, нал – йӕ 
цӕстытӕ байгом кӕнынӕн.

Хъаз ӕй фӕстӕмӕ сӕ кӕртмӕ ӕрхаста. Атылд цъӕх 
кӕрдӕгыл миты къуыбылой, тайын байдыдта, ӕмӕ дзы ра-
каст Гида.

– Нана, басыдтӕн! Тагъд, фервӕзын мӕ кӕн! Мяу! – 
лыстӕг хъӕлӕсӕй уасыд Гида.

– Ма тӕрс, мӕ хивӕнд гида! Адзæбæх дæ кӕндзынӕн! – 
дзуры йӕм нана.
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ТӔРХЪУС РУВАСЫЛ ХИНӔЙ РАЦЫД

Раджыма раджы нӕ хъӕды цардис хъӕлдзӕг тӕрхъус. 
Йӕхи − иу кӕрдӕгӕй бафсӕста ӕмӕ зарыд:

Зондджын кӕуын нӕ зоны,
Тыхджын кӕуын нӕ зоны,
Цӕрдӕг кӕуын нӕ зоны,
Мамӕ цӕрдӕг мӕн хоны.

Уыцы бонтӕй йӕм иуы рувас бахъуызыд, ӕрцахста 
тӕрхъусы ӕмӕ загъта:

− Хӕргӕ дӕ кӕнын! О, фӕлӕ ма мын зӕгъ, зондджын 
ӕмӕ тыхджын кӕй хоныс?

− Арсы! Нӕ паддзахы! Ма мӕ бахӕр, рувас! Ӕххӕстма 
арсӕн кафгӕ дӕр акӕнон.

− Акаф, Хъусой!
Тӕрхъус йӕхӕдӕг йӕхицӕн ӕрцахтгъа ӕмӕ кафы.

Даг, дӕга, дӕгӕна!
Арс мын ӕмдзӕгъд акӕна!
Даг, дӕга, дӕгӕна!
Арс рувасы рацахса!

− Ӕдылы Хъусой! Кӕм уыныс арсы? − афарста йӕ рувас.
− Уӕлӕ бӕласыл бады!
Рувас арсӕй тынг тарстис ӕмӕ асӕррӕтт ласта, алыгъ-

дис, бӕласмӕ скӕсын дӕр нӕ бауӕндыдис.
Тӕрхъус та фӕстӕмӕ кӕрдӕгыл схуыссыд ӕмӕ йӕ 

хъӕлдзӕг зарджытӕ кодта.
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ГИДАЙЫ БАФӔНДЫД УАСӔГ УӔВЫН 

Чи зоны, цас рӕстӕг рацыдис, фӕлӕ та иуизӕр нана 
дзуры гӕдыйы лӕппынмӕ: 

– Гида, цу, ӕрцахс уыцы мыстыты! Бахордтой нын нӕ хор!
– Нана! – ӕрбамӕсты йӕм Гида. – Мӕн нал фӕнды гӕды 

уӕвын! Уӕртӕ нӕ уасӕг ӕппындӕр ницы кусы! Ӕз фӕлтау 
уасӕг уыдзынӕн! 

– Хорз, мӕ къона! – сразы йемӕ нана. – Ӕрмӕст-иу 
райсомӕй афоныл ныууас, стӕй бацархай, цӕмӕй дӕм 
кӕрчытӕ хъусой.

– Ӕз уасын зонын! – загъта ма Гида ӕмӕ кӕркдоны 
фӕкуыси. 

– Къо! Къо! Къо! Фӕдис! Давӕг нӕм ӕрбацыдис! – 
ныхъхъӕр кодта дзыгъуыр карк ӕмӕ йыл иннӕтӕ дӕр уай-
тагъд ӕрбамбырд сты.

– Ӕз давӕг нӕ дӕн! Ӕз уасӕг дӕн! – загъта Гида.
– Къо?! Уасӕг? – бадис кодта зӕронд карк.
– Цыппӕркъахыг уасӕг?! – афарста иннӕ карк. 
– Кӕм сты дӕ базыртӕ?! – афарста бӕдул.
– Кӕм ис дӕ сырх боцъо?!
– Кӕм ис дӕ цыргъ бырынкъ?! – хъӕр кодтой кӕрчытӕ 

ӕмӕ йӕ алфамблай амбырд сты. 
Гида фыртӕссӕй йӕхи къуыммӕ байста, фӕлӕ та 

кӕрчытӕ уырдӕм дӕр йӕ фӕдыл бацыдысты.
– Хорз, – загъта дзыгъуыр карк. – Уасӕджы хӕс 

фыццаджыдӕр ӕхсӕв хъӕрӕй уасын у! Ныууас-ма! Ныууас, 
кӕннод дӕ нӕмӕм!

Фӕтарст Гида ӕмӕ ныууасыд:
– Мяууу! Мяууу! 
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Кӕрчытӕ йӕ ӕрцӕфтӕ кодтой. 
– Мяуу! Нана! Фервӕзын мӕ кӕн! – скуыдта Гида.
Нана базгъордта кӕркдонмӕ, фелвӕста йӕ къухмӕ Ги-

дайы. 
– Гӕды хъуамӕ мыстытӕ ахса! – загъта йын нана ӕмӕ 

ахаста Гидайы хӕдзармӕ. 
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МЫСТЫТЫ МАД

Раджы нӕ, фӕлӕ хӕрз ӕрӕджы Гида уаты къуымы 
ауыдта гыццыл цъӕх мысты, фӕтарстис дзы ӕмӕ алыгъд 
кӕртмӕ. 

– Шарик! Хӕрдзӕн мӕ иу бон уыцы мыст! Фервӕзын мӕ 
кӕн! Рацахс ӕй! – кӕуы Гида. Уасы ӕмӕ зыр-зыр кӕны. 
Батӕригъӕд ын кодта къӕбыла.

– Гида, бацъынд кӕн дӕ цӕстытӕ ӕмӕ сӕ ма уынай! 
Бацъынд-ма кӕн дӕ цӕстытӕ.

Гида сбадт Шарикы цур ӕмӕ бацъынд кодта йӕ цӕстытӕ.
– Мӕн уыныс, Гида?
– Нӕ уынын.
– Нӕ уындзынӕ мыстыты дӕр, дӕ цӕстытӕ куы бацъынд 

кӕнай, уӕд. Куыддӕр мысты фенай, афтӕ-иу бацъынд кӕн 
дӕ цӕстытӕ! 

– Мыст диванмӕ схилдзӕн!?
– Схилдзӕн, Гида. Уӕдӕмӕ бӕласмӕ сбыр, схуысс 

уӕлӕ ставд къалиутыл. Мыстытӕ бӕласмӕ не сбырдзысты.
Гида бацин кодта, схылд бӕласмӕ, схуыссыд къали-

уыл ӕмӕ бацъынд кодта йӕ цӕстытӕ. Уӕдмӕ уынгӕй 
ӕрбаздӕхтысты мӕргътӕ. Кӕрт айдзаг сӕ хъӕлӕстӕй.

– Кӕсут-ма! Бӕласыл гӕды ӕрзадис! – бацин кодта карчы 
цъиу.

– Къо-къо-къо! Гӕдытӕ нӕ зайы бӕласыл. Уый нӕхи 
Гида у! Нӕхи фыдуаг гӕды у! 

– Фӕдис! Уыры кӕрты фӕзындис! Хӕры нын нӕ хор! Фӕдис!
– Хъо-хъо! Амар уыцы ӕдзӕсгомы! Дысон нын нӕ 

цъиутӕй иуы ахаста! Асур ӕй! – уасы карк.
– Хъо-хъо-хъо! Нӕмын дӕ! Айс дӕхи ардыгӕй! – дзуры 

уасӕг. 
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Уыры ӕнцад лӕууыд хоры цур ӕмӕ хордта. Мӕргътӕ уа-
сыдысты. Хъазтӕ лӕбурдтой уырымӕ, йӕ хъӕрӕй не ’нца-
дис уасӕг, цъиу-цъиу кодтой сӕ цъиутӕ дӕр.

– Бадзурут-ма Гидамӕ! Гидайӕ фӕтӕрсдзӕн мыстыты мад! 
Фӕдис, Гида! Хӕры нӕ ӕдзӕсгом! Гида! – уасы гыццыл цъиу.
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– Уый мыстыты мад нӕу, мӕ цъиу, уый уыры у, – дзуры 
йӕм карк.

«Цӕмӕй фӕтарстысты, цымӕ, нӕ хъӕбатыр хъазтӕ 
ӕмӕ уасӕг? Иу цӕстӕй йӕм акӕсон уӕд та», – ахъуы-
ды кодта Гида, иу цӕстӕй ныккастис кӕртмӕ, ауыдта нард 
цъӕх уырыйы ӕмӕ йӕ зӕрдӕ фыртӕссӕй бахъарм. Миауу! 
– зӕгъгӕ, ма фӕкодта ӕмӕ къалиуӕй зӕхмӕ атахт. Уыры 
айхъуыста гӕдыйы хъӕлӕс ӕмӕ алыгъд. Ӕрбайсӕфт. 

– Гида! Нӕ хъӕбатыр Гида! Хъа-хъа-хъа! Сыхы хъазтӕ! 
Мах фервӕзын кодта Гида! 

– Хъуыдатт-хъуыдатт! Дзыгъуыр карк! Гидайӕн айк ратт! 
Хъӕбатыр Гида фӕтӕрсын кодта уырыйы!

– Алыгъд уыры! – бацин кодта гыццыл цъиу. 
Гида хуыссыд кӕрдӕгыл. Йӕхи ныццавта, фӕлӕ бацъ-

ынд кодта йӕ цӕстытӕ ӕмӕ афарста:
– Алыгъд мыстыты мад? 
– Алыгъд! Гида, ӕз зыдтон, ды йыл фӕтых уыдзынӕ, уый! 

Нӕ фӕтарстӕ мыстыты мадӕй? – афарста йӕ цъиу.  
Гида рабадт. Адаудта йӕ рихитӕ. Йӕхицӕй тынг фӕбузныг. 
–Уый сымах стут тӕппуд мӕргътӕ. Уӕдӕ Шарик дӕр 

фӕтарстаид. Цӕуон, фенон ӕй. 
Шарик ӕцӕг фӕтарстис уырыйӕ. Фыццаг хатт ӕй уыдта 

уыцы изӕр ӕмӕ тыхджын мӕргътӕй куынӕ фӕтарст уыры, 
уӕд Шарик амбӕхст куыдздоны. 

– Шарик, мацӕмӕй тӕрс! Ӕз дӕуӕн фӕтарстӕн ӕмӕ 
мыстыты мадыл уыцы бӕрзондӕй мӕхи уымӕн рауагътон. 

– Бузныг, Гида. 
– Дӕ дзидзайы хай мын дӕтдзынӕ! Мӕ тыхыл хъуамӕ 

тых ӕфта, кӕннод уӕ чи фервӕзын кӕндзӕнис иннӕ хатт.
Гида сӕрыстырӕй бацыд хӕдзармӕ ӕмӕ схуыссыд 

базыл. Тынг бузныг фӕцис йӕхицӕй дӕр ӕмӕ кӕрты 
мӕргътӕй дӕр. 
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 ӔХСЫРЫ КЪУС

Иурайсом нана хъуг ӕрдыгъта, ӕхсырӕй къусы ӕркодта 
ӕмӕ йӕ ӕрӕвӕрдта роды цур. 

– Муркӕ, нӕ кӕрты цӕрӕгойты кӕстӕр! Абон дыл 
сӕххӕст авд боны. Ануаз ӕхсыр ӕмӕ айрӕз. 

Нана ацыд, фӕлӕ ӕхсыры къусы дыууӕ фарсы 
ӕрбадтысты Гида ӕмӕ Шарик дӕр. Уыдон дӕр тынг уарз-
той ӕхсыр. Асдӕрдтой сӕ былтӕ, фӕлӕ хорз ӕмбӕрстой, 
род сӕ тыхджындӕр кӕй у, уый, ӕмӕ тарстысты, куы сӕ 
ранӕма, уымӕй. 

– Муркӕ, ды нӕ кӕрты ӕрӕджы фӕзындтӕ ӕмӕ нӕ зо-
ныс, нана ӕппындӕр нымайын нӕ зоны, уый. Тынг базӕронд 
нӕ нана. 

– Нӕ зоны нымайын?
– Ард дын хӕрын мӕ рихитӕй, нымайын дӕр нӕ зоны, 

цӕстӕй дӕр хорз нал уыны. 
– Нал уыны? – дис кӕны род. 
– Ды не ’ппӕтӕй стырдӕр нӕ дӕ?
– Стырдӕр у! Муркӕ стырдӕр у! – загъта Шарик.
– Дӕн. О, фӕлӕ нана загъта: «Ды дӕ нӕ кӕрты 

цӕрӕгойты кӕстӕр»
– Ӕз кӕстӕр нӕ дӕн? – бафарста сӕ род. 
– Уый мах дӕр фехъуыстам! Фӕлӕ ӕз сгуырысхо дӕн, – 

дзуры йӕм Шарик. 
– Шарик, дӕуыл цас цӕуы? – фӕрсы Гида.
– Мӕныл цӕуы фондз мӕйы.
– Муркӕ, дӕуыл цас цӕуы? – фӕрсы Гида.
– Мӕныл цӕуы авд боны.
– Мӕныл та иу афӕдзы ’рдӕг! Ӕдылытӕ, цы у къаддӕр: 

фондз, авд ӕви иуы ’рдӕг? 
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Муркӕ ӕмӕ Шарик кӕрӕдзимӕ бакастысты. Уыдон дӕсы 
онг нымайын зыдтой, бӕргӕ, фӕлӕ, бонтӕ, мӕйтӕ ӕмӕ 
афӕдзтӕ цы амонынц, уый нӕ зыдтой ӕмӕ фефсӕрмы сты. 

– Гида, хинӕй ныл нӕ цӕуыс? – афарста йӕ Шарик. 
– Уӕхи ма худинаг кӕнут! Гагитӕ нал стут ӕмӕ хъуамӕ 

дӕсы онг нымайын зонат! Авд боны цӕуы Муркӕйыл? 
– Цӕуы.
– Шарик, дӕуыл та фондз мӕйы нӕ цӕуы? 
– Мӕныл цӕуы фондз мӕйы. Нана загъта афтӕ.
– Мӕныл та цӕуы иу афӕдзы ’рдӕг! Иуы ’рдӕг! Уый 

бамбӕрстат? – загъта сын Гида. 
– Бамбӕрстам.
– Уӕдӕ нӕ чи у кӕстӕр? Муркӕ – ӕнӕхъӕн авд боны 

кӕуыл цӕуы, ды, Шарик, фондз мӕйы кӕуыл сӕххӕст, уый 
ӕви ӕз?! Иу афӕдзы ӕмбис кӕуыл цӕуы ӕрмӕстдӕр, 
уый?!

Ныуулӕфыдысты Муркӕ ӕмӕ Шарик. 
– Ды дӕ кӕстӕр. Ӕхсырӕй махӕн дӕр фӕуадз.
– Мӕ хӕлӕрттӕ! Ӕгъдаумӕ гӕсгӕ фыццаг кӕстӕр ба-

нуазы дон кӕнӕ ӕхсыр, фӕлӕ нӕ рох кӕны йӕ хистӕрты 
дӕр: къусы ныууадзы уыдоны хай. 

Гида йӕхи хорз бафсӕста ӕхсырӕй ӕмӕ иуварсӕй каст, 
Муркӕ ӕмӕ Шарик ӕхсырыл куыд балӕууыдысты, уымӕ. 
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КӔСӔН

Иурайсом дын къӕбыла ӕмӕ гӕдыйы лӕппын хъазы-
дысты сарайы. Гида бауадис къулмӕ, йӕхи кӕсӕны федта 
ӕмӕ фӕтарст.

− Къулыл − хӕйрӕг! Шарик! Миау! Сау хӕйрӕг. Хӕры мӕ, 
Шарик!

− Ралидз ардӕм! Ралидз! Ӕз ӕй асурон!
− Миауу! Нӕ сарайы ӕрцард сау хӕйрӕг!
Хъӕр айхъуыстой уасӕг ӕмӕ карк. Базгъордтой сарамӕ.
− Чи уӕ фӕтӕрсын кодта? Чи ӕрбауӕндыд нӕ кӕртмӕ?! 

− афарста уасӕг.
− Чи уӕ фӕтӕрсын кодта? Чи ӕрбауӕндыд нӕ кӕртмӕ?! 

− афарста карк дӕр.
− Хӕйрӕг! Уӕртӕ къулы ’нцой йӕ къам дӕр ӕмӕ 

йӕхӕдӕг дӕр! − загъта Гида ӕмӕ фыртӕссӕй скъаппы 
сӕрмӕ сбырыд.

− Нӕ сайыс? Никуы федтон ӕз хӕйрӕг! − дзуры йӕм 
уасӕг.

− Хъо-хъо! Асур уыцы хӕйрӕджы! Ныууас, ӕмӕ 
алидздзӕн!

− Хъу-хъри-хъууу! − ныууасыд уасӕг.
− Ӕз ӕй хъуамӕ мӕхи цӕстытӕй фенон! Хъуыд-хъуы-

датт! Xъыд-хъуыдатт!
Карк кӕсӕнмӕ бауад ӕмӕ дзы йӕхи куы ауыдта, уӕд 

смӕсты.
− Ӕдзӕсгом Гида! Уый нана систа мӕ къам! Хъо-хъо! 

Надӕй амар гӕдыйы. Мӕн хӕйрӕг схуыдта!
− Сау...
− Ӕз дӕн сау ӕмӕ цы?! − смӕсты Гидамӕ карк.
− Йӕ рихитӕ − урс!
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− Ма хылтӕ кӕнут, ӕз ӕй фендзынӕн мӕхӕдӕг. Гъау-
гъау-гъау! Сау хӕйрӕг, алидз! Хӕрын дӕ!

Шарик бацыд кӕсӕнмӕ, федта дзы йӕхи ӕмӕ 
фырцинӕй батылдта йӕ къӕдзил.

− Уый мӕн хуызӕн къӕбыла у! Сау нӕ, фӕлӕ бур. Рацу, 
хъазӕм иумӕ!

− Ӕдылы къӕбыла! Хъо-хъо! Макӕмӕ хъус! Нана мӕ 
къам сауындздзӕн къулыл! Сомы дын кӕнын мӕ гыццыл 
цъиутӕй, баууӕнд мыл! − уасыд карк.

− Сомы дын кӕнын мӕ сау къӕдзилӕй! Уый къӕбылайы 
къам у!

− Хъо-хъо! Ды нӕ хистӕр дӕ! Цу, фен ӕй дӕхи 
цӕстытӕй! − домы дзыгъуыр карк.

− Хъу-хъри-хъууу! Ныртӕккӕ фендзынӕн уыцы фыдуад-
жы! Чи мын фӕтӕрсын кодта мӕ хӕлӕртты?! Чи куыдз?! Чи 
хӕрӕг?!

Уасӕг бацыд кӕсӕнмӕ, ауыдта дзы йӕхи ӕмӕ смӕсты:
− Куыд ӕрбауӕндыдтӕ мӕ кӕртмӕ?! Дыууӕ уасӕджы 

иу кӕркдоны ницӕмӕн хъӕуы! Айс дӕхи! Тагъд лидзгӕ 
ардыгӕй! Ӕдзӕсгом! Ды кӕй тӕрыс кӕртӕй?! Ды кӕй 
фӕзмыс?!

Уасӕг кӕсӕныл йӕхи ныццавта. Кӕсӕн ахауд ӕмӕ 
асаст. Иууылдӕр бацин кодтой.
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ТУЛДЗ БÆЛАС ÆМÆ ДИДИНÆГ

Тулдз бæлас ма гыццыл уыдис, фæлæ йыл уалдзæджы 
хурмæ цалдæр сыфы æрзад. Цин кодта хурыл, дымгæимæ 
кафыд, хъуыста цъиуты хъæлæстæм. Иубон та йæ фарсмæ 
ауыдта ног тала.

 – Куыд рæсугъд дæ, куыд?! – бацин ыл кодта тулдз.
Дидинæг ныссырх фырæфсæрмæй. Загъта:
 – Æз дæу фенынмæ ссыдтæн зæххæй. Рæсугъд дарæс 

та мыл хур скодта.
Бацин кодтой кæрæдзийыл бæлас æмæ дидинæг. Фæлæ 

иубон сау мигъ фæзынд арвыл. Дидинæг амбæхста йæ 
сыфтæ, скуыдта:

 – Мардзысты мæ ихын дуртæ!
Их æцæгдæр уарыд. Тулдз дидинæджы йæ сыфты бын 

бакодта. Иу сыф нал баззад бæласыл, æрцагъта сæ их. О, 
фæлæ райсомæй куы федта дидинæджы хъæлдзæгæй, уæд 
бацин кодта:

 – Мæ рæсугъд дидинæг! Их дæ нæ бахъыгдардта?
 – Фервæзын мæ кодтай, фæлæ куыд уыдзынæ æнæ 

сыфтæй дæхæдæг? – бакатай кодта дидинæг ӕмӕ 
кæрдæгыл æрхаудис йæ цæстысыг.

Хур сæм дзуры:
– Тулдз, разайдзæн та  дыл сыфтæ. Уарзут кæрæдзийы.
Хъæбатыр бæласыл разад ног сыфтæ. Ныр лæууынц 

хъæдгæрон тулдз бæлас æмæ дидинæг. Зарынц сын 
æхсæвæй – бонæй цъиутæ.
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РУВАС ÆМÆ КЪÆБЫЛА

Шарик æмбисæхсæв фехъал цыдæр уынæрæй. Рауад  
кæрты астæумæ.

– Мæй æмæ стъалытæ – уæлиау, кæрты цæрджытæ 
фынæй кæнынц, уæд мæн чи райхъал кодта, цымæ? – 
афарста къӕбыла.

– Сабыр, мæ къона! Сабыр,  мацæмæй тæрс, – дзуры 
йӕм рувас.

– Ды чи дæ?
– Æз дæ мад дæн, Шарик. Мӕ кӕрц у бур ӕмӕ хӕмпус, 

мӕ фындз – сау. Баууæнд мыл, мæ къона.
– Æцæг?! Мамæ? Гида мын афтæ куы загъта, гæдытæ 

æмæ къæбылатæн мад нæ вæййы, зæгъгæ! – бацин кодта 
Шарик.

– Асайдта дæ! Абон дын дзидзайы хай æрбахастон, Ша-
рик! Ам нæ уыдтæ æмæ йæ уæртæ уасæгмæ радтон.

– Ницы мын радта уыцы æдзæсгом! Рувасы  амæттаг 
фæуа! Бахордта йæ йæхæдæг, æвæццæгæн!

– Ды ам бад, ма срæй, науæд бинонтæй исчи райхъал 
уыдзæн. Æз дын уасæгæй байсдзынæн дæ дзидзайы хай!

– Бахордтаид æй! Рувас ын йæ сæр бахæра!
– Нæ, нæ бахордта. Мæхи цур æй бамбæхста къуымы! 

Тынг мæ фæнды, цæмæй ды бахæрай дзидза! Ды, мæ чысыл 
къона!

– Гидамæ бадзурон æмæ дæ фена! Уый дæр дзидза уар-
зы!

– Фæстæдæр æм бадзурдзыстæм, Шарик. Ныр та искуы  
бамбæхс. Æз кæркдонмæ бауайон.

– Бауай, мамæ! – загъта Шарик.
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Рувас кæркдоны фæкуыси, æмæ уайтагъд кæрчыты æмæ 
уасæджы хъæр райхъуыст. «Амбæхсут, мæ дзибатæ!» – 
ныхъхъæр кодта дзыгъуыр карк. «Рувас нæ хæры! Шарик, 
кæм дæ?!» – хъæр кодта уасæг. 

– Шарик, фервæзын нæ кæн! Хъуыдатт! Хъуыдатт! – уа-
сыд иннæ карк.

– Гъау! Гъау-гъау! Æдзæсгом! Хæрын дæ!
Шарик багæпп кодта кæркдонмæ æмæ рувасæн йæ 

къæдзилы хъуынтæй ратыдта.
 Нана рауад хæдзарæй. Рувас  алыгъд хъæдмæ. Ша-

рик та кæрты  астæумæ рацыд, æркаст рувасы  къæдзилы 
хъуынтæм.

– Нана, рувас мæ асайдта! Йæхи мæ мад схуыдта æмæ 
йыл æз бæууæндыдтæн.

Нана йæ хъæбысмæ  систа къæбылайы, раарфæ йын код-
та, уасæг æмæ кæрчыты кæй фервæзын кодта, уый тыххæй.

– Айрæз, рахъомыл у æмæ дæ уæд ничиуал сайдзæни, – 
загъта йын нана.
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ХИВÆНД ХЪАЗИ

Раджыма-раджы айкæй зæхмæ æргæпп кодта хъазы 
гыццыл цъиу, йæхи ауыдта доны къусы, айдæнмæ кæсæгау 
æм бирæ фæкаст, стæй бафарста йæ мады:

– Мамæ, æз нæ дæн а зæххыл æппæтæй рæсугъддæр 
æмæ зондджындæр?

– Мæ гыццыл Хъази! Нæй дæуæй рæсугъддæр! Нæй 
дæуæй зондджындæр а зæххыл мæргъты  ’хсæн! 

– Цом доны былмæ! Мæн цæугæдон фæнды фенын! – ба-
домдта Хъази.

– Нæй уый гæнæн, мæ чысыл хур! Иннæ æйчытæй нæма 
рацыдысты цъиутæ! 

– Уыдон мæн ницæмæн хъæуынц! Цом, зæгъын! – хъæр 
кодта Хъази.

– Байрæз уал, мæ хъæбул. Нана нæ тагъд нæма 
ауадздзæн доны былмæ.

– Нана мæнæй зондджындæр у, мыййаг?
– Адæймаг æппæтæй зондджындæр у.
Гыццыл Хъази бирæ фæкаст нанамæ æмæ загъта:
– Нанайыл ис сæр! Мæныл дæр ис сæр! Ис æви нæй? – 

бафарста йæ мады.
– Ис, мæ хъæбул.
– Нанайы сæрыл ис дыууæ цæсты æмæ дыууæ хъусы!
– Уый афтæ у, Хъази, – сразы та йемæ мад.
– Уæдæ цæмæй бæрæг у, нана мæнæй зондджындæр у, 

уый?!
– Раст дæ, Хъази! – æрдзырдта йæм сисы сæрæй нæл 

гæды, йæ былтæ асдæрдта æмæ æппæлын байдыдта 
цъиуæй.
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– Нанайыл – хуымæтæджы къухтæ, дæуыл та – базыртæ! 
Иубон дæ дæ базыртæ уæларвмæ сисдзысты! Уæдæ дæ 
къæхтæ та! Зæххыл дæр сæ цæуыс, денджызы дæр сæ ленк 
кæныс!

– Бæгуыдæр! Абарста мæ æнæбазыр усимæ! – бакаст ма 
Хъази йæ мадмæ æмæ дуары бынты уынгмæ абырыд.

– Хъази! Раздæх! Бахæрдзæн дæ гæды! – хъæр кодта 
хъаз, фæлæ хивæнд цъиу йæ мады коммæ нæ бакаст.

Уый раджы уыд, фæлæ уæдæй нырмæ мадæл хъаз алы 
райсом агуры йæ гыццыл цъиуы æмæ хъæр кæны:

– Хъа-хъа-хъа! Хъа-зи!
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КЪÆБЫЛА ÆМÆ КАРЧЫ ЦЪИУ

Шарикæн Алан рахаста къусыдзаг борщ, дзул дзы 
бассæста, афтæмæй.

Къæбыламæ бауадис карчы цъиу Пи.
– Шарик, æз къусыдзаг хæринаг куы хæрин алы бон, уæд 

дæу хуызæн стыр æмæ цыппæркъахыг цъиу суаин? – фæрсы 
уый къæбылайы.

– Нæ зонын, Пи! Æз цъиу нæ дæн!
– Æри, æз бахæрон борщ дзулимæ! Бафæлварæм æй!
– Бахæр, Пи! Айрæз æмæ иумæ хъаздзыстæм!
Карчы цъиу ахордта иугыццыл æмæ скуыдта:
– Нал мæ хъæуы!
– Ма ку, Пи! Æз бахæрдзынæн бирæ, сдынджыр 

уыдзынæн æмæ дæ хъахъхъæндзынæн рувасæй. Ма ку! – 
загъта йын Шарик.
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УЫЗЫН БИРÆГЪЫЛ КУЫД ФÆТЫХ

Раджыма-раджы тар хъæды астæу цардысты саг æмæ 
тæрхъус. Уыдис сæм дукани. Саг уæй кодта сыкъатæ, 
тæрхъус та – даргъ хъустæ. Иубон сын уызын  сæ дуар бахо-
ста æмæ дзуры:

– Бауадзут мæ мидæмæ. Æз уын уæ дукани 
хъахъхъæндзынæн æхсæв. 

– Мах, бирæгъыл чи фæтых уа, ахæм хъахъхъæнæг 
хъæуы. Ды та дæлæ дуары цур бахсæвиуат кæн æмæ рай-
сом ардыгæй ацу,– загъта йын саг.

Уызын бацыд дуканимæ æмæ дуары цур схуыссыд.
Уыцы æхсæв сæм бирæгъ куы багæпп кæнид!
– Хæргæ уæ кæнын! – ныхъхъæр кодта æмæ дуары цур 

алæууыд. 
Саг фæтарст æмæ къуыммæ алыгъд. Тæрхъус та тæссæй 

уæлгоммæ ахауд.
Уызын йæхиуыл хус сыфтæ æрсагъта æмæ дзуры 

бирæгъмæ:
– Уазæг! Æрбад, æхсæвæр лæугæйæ ничи хæры!
– Раст зæгъыс, лæугæйæ хæрд фарсыл нæ хæцы, – загъ-

та бирæгъ æмæ сыфтæртæй конд бандоныл æрбадт. Уызыны 
судзинтæ дзы суадысты æмæ нынниудта:

– Ууу-ууу-ууу! – стæй лидзæг фæцис.
Афтæ уызын фервæзын кодта саг æмæ тæрхъусы. 

Уæдæй нырмæ уызын бон судзинтæ уæй кæны, æхсæв та 
дукани хъахъхъæны.
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ӔЛДАР ӔМӔ МӔГУЫР ЛӔДЖЫ ХӔРӔГ

Раджыма-раджы нӕ хӕхбӕсты цардысты хъӕздыг лӕг 
ӕмӕ йӕ кусӕг. Мӕгуыр лӕг-иу райсомӕй йӕ хӕрӕгыл 
сбадт, бон-изӕрмӕ хызта ӕлдары фос ӕмӕ хъӕлдзӕг 
зарджытӕ кодта.

Иубон ӕлдар бадзырдта йӕ кусӕгмӕ ӕмӕ йӕ фӕрсы:
– Ӕз хъӕздыг дӕн, фӕлӕ ӕрвылбон – ӕнкъард. Дӕумӕ 

та хӕрӕг йеддӕмӕ ницы ис, уӕддӕр амондджын лӕгау за-
рыс! Зӕгъ, цы хиндзинад зоныс, кӕннод дӕ марын!

– Ӕмбисонды хӕрӕгыл куыддӕр сбадын, афтӕ мӕ зӕрдӕ 
ныррухс вӕййы, ӕмӕ зарын, ӕндӕр мӕн хуызӕн мӕгуыр 
хъуамӕ цӕуыл цин кӕна! – дзуапп ын радта мӕгуыр лӕг.

– Хъӕздыгдзинад кӕмӕ ис, амондджын зарджытӕ дӕр 
хъуамӕ уый кӕна! – загъта ӕлдар ӕмӕ байста йӕ кусӕджы 
хӕрӕг.

Ӕлдар хӕрӕгыл абадт ӕмӕ адугъ кодта. Хӕрӕг 
згъорынӕй бафӕллад, фӕлӕ ӕлдармӕ зарын нӕ цыд.

– Аргӕвддзынӕн дӕ! Ныртӕккӕ мӕ бахъӕлдзӕг кӕн! – 
схъӕр кодта ӕлдар хӕрӕгыл ӕмӕ хъама фелвӕста.

– Куыд бахъӕлдзӕг уай, ахӕм сау низ кӕмӕ ис! – дзуры 
йӕм хӕрӕг.

– Цавӕр низ? – фӕтарст йӕхицӕн ӕлдар.
– Дӕ хъусы сау дур ис ӕмӕ дӕ уый нӕ уадзы худын дӕр 

ӕмӕ цардыл цин кӕнын дӕр. Схуысс дӕлӕ зӕххыл ӕмӕ 
дын ӕй ӕз раппарон! – дзуапп ын радта хӕрӕг.

Ӕлдар зӕххыл схуыссыд, уӕдӕ цы уыдаид. Хӕрӕг къах 
дард фӕхаста ӕмӕ дзы ӕлдары сӕрӕн иу хафт авӕрдта. 
Ууыл ӕлдар амард.

Кусӕг ӕлдары фос мӕгуыр адӕмӕн байуӕрста ӕмӕ 
ноджы хъӕлдзӕгдӕрӕй ныззарыдис.
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ХЪАЗ ÆМÆ ЙÆ ЛÆППЫНТÆ

Мæргътæ æмæ фос изæры кæрты æрбамбырд сты. 
Уалынмæ дын рауарыд.

– Тагъд лидзæм! – загъта карк æмæ æд цъиутæ смидæг 
сты кæркдоны.

– Лидзон! Миауу! – зæгъгæ, фæкодта гæды æмæ 
хæдзармæ алыгъд.

– Гъау! Гъау! – смæсты уарынмæ Шарик æмæ куыдздоны 
балæууыд.

– Му-уу! Му! Рауай сарамæ! Ныххуылыдз уыдзынæ 
уарынмæ! – бауасыд хъуг йæ родмæ.

– Хъа-хъа-хъа! Царды хос у дон! Цины хос у дон! Скувæм 
арвмæ æмæ нæ уарыны донæй бафсада! – дзырдта хъаз йæ 
цъиутæн. Уыдон сивæзтой сæ сæртæ арвмæ, надтой сæхи 
æмæ цингӕнгӕйӕ дзырдтой:

– Цины хос у уарыны дон! Царды хос у дон!
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ДЫУУӔ ТӔППУДЫ

Уыдис хъарм уалдзыгон ӕхсӕв. Хъарм, фӕлӕ тынг та-
лынг. Шарик талынджы иунӕгӕй тарсти ӕмӕ дзуры:

– Гъау! Гида! Кӕм дӕ? Талынджы ӕз бирӕгъӕй тӕрсын.
– Мяу! – дзуапп радта Гида. – Хъусыс, мыстытӕ куыд 

хъыллист кӕнынц? Ӕз уыдонӕй  тӕрсын! Бирӕгъӕй ма 
тæрс!

Шарик сбадт Гидайы фарсмӕ.
– Гида, цы фесты мӕй ӕмӕ стъалытӕ? Иу дӕр сӕ ар-

выл нал ис!
– Фӕтарстысты мыстытӕй ӕмӕ алыгъдысты!
– Уыдон бирӕгъӕй фӕтарстысты! – загъта Шарик, стӕй 

афарста:
– Гида, хур та ӕхсӕв кӕм вӕййы?
– Ӕдылы! Хур уӕлӕ хохы фӕстӕ йӕхицӕн фынӕй 

кӕны. Ды мацӕмӕй тӕрс: бад мӕ фарсмӕ. Ӕз дӕ 
хъахъхъӕндзынӕн бирӕгъӕй.

– Ды дӕр ма тӕрс! Мӕ фарсмӕ бад! Ӕз дӕ 
хъахъхъӕндзынӕн мыстытӕй!

Уыдис хъарм уалдзыгон ӕхсӕв. Гида ӕмӕ Шарик 
фӕрсӕй-фӕрстӕм бафынӕй сты.



                     
                     46

ХЪАЗИ ӔМӔ КАРЧЫ ЧЪИУ

Иу хъӕуы цардысты карчы цъиу Пи ӕмӕ хъазы цъиу 
Хъази. Дыууӕ хӕлары ӕдзух тезгъо кодтой иумӕ, фӕлӕ иу-
бон куы уыди, уӕд Пи ӕрбарынчын: нал хӕргӕ кодта, нал 
хъазгӕ.

– Цы кӕныс Пи? – фӕрсы йӕ Хъази.
– Мӕ гуыбын риссы! Мӕлын! – скуыдта Пи.
– Ма тӕрс! – сабыртӕ йӕ кӕны Хъази. – Ныртӕккӕ ӕз 

Нанамӕ фӕдзурдзынӕн ӕмӕ дӕ уый адзӕбӕх кӕндзӕн.
ацы ныхӕстӕ фехъуыста рувас, кӕцы йӕ лӕппынимӕ 

цуан кодта ӕлдараты хъӕугӕрон ӕмӕ йӕхинымӕр скарста: 
«Цӕуон ӕмӕ уыцы цъиуы ахӕрон». Тагъд-тагъд йӕ къахы 
ӕлгътыл бахъуызыд, цъиутӕ кӕм цардысты, уыцы кӕртмӕ, 
ӕриста гӕрзтӕ ауындзӕн синагӕй Нанайы ибкӕ ӕмӕ 
куатӕ, йӕ уӕлӕ сӕ акодта ӕмӕ фӕраст хӕдзарырдӕм.

Хъази йӕ Нана фӕхуыдта ӕмӕ йӕ фӕурӕдта, кӕны 
йын Пийы хабӕрттӕ.

– Ӕмӕ дзы цы риссы, зӕгъыс, мӕ хуры тынӕй? – йӕхи 
хъыггӕнӕг скодта рувас.

– Йӕ гуыбын, Нана. Тагъд цом ӕмӕ йӕ фервӕзын кӕн»
– Цом, цом, мӕ къона!  загъта рувас. – Ӕцӕг ды разӕй 

уай ӕмӕ мын фӕндаг амон, нӕ рынчын кӕм хуыссы, 
уырдӕм.

Хъази бахӕццӕ кодта рувасы суанг хӕдзары къӕсӕрмӕ.
Шарик сӕ размӕ рауад ӕмӕ дис кӕны:
– Гъау! Гау! Кӕдӕй нырмӕ сси Нана къӕдзилджын?
Кӕрты цӕрӕг сырддонцъиу дӕр базыдта рувасы ӕмӕ 

хъӕр систа:
Уый рувас у! Хӕцут ыл, науӕд бахӕрдзӕн Пийы!
Шарик уый куы айхъуыста, уӕд рувасы йӕ къӕдзилӕй ра-

цахста ӕмӕ йӕ цъилау зилын байдыдта. Зылдта ӕмӕ йӕ 



зылдта, цалынмӕ йӕ фӕдмӕрзӕн йӕ дзымбыты нӕ аззад, 
уӕдмӕ.

Гӕдывад рувас ӕнӕ къӕдзилӕй лидзынмӕ фӕцис, йӕ 
лӕппын йӕ фӕдыл, афтӕмӕй. Хъӕуӕй куы феддӕ сты, 
уӕд рувас йӕ къуда къӕдзилмӕ ӕркӕстытӕ кодта ӕмӕ 
хъарджытӕ систа:

– Ныр ма мӕ къахвӕдтӕ цӕмӕй ӕмбӕхсдзынӕн 
цуанӕттӕ ӕмӕ сӕ куыйтӕй?

Йӕ лӕппын ын зӕрдӕтӕ авӕрдта:
– Ма ку, мамӕ! Уӕдмӕ ӕз адынджыр уыдзынӕн ӕмӕ нӕ 

дыууӕйы къахвӕдтӕ дӕр ӕз мӕрздзынӕн къӕдзилӕй.
Хъази дӕр йӕ рӕдыд сраст кодта: ссардта ӕцӕг Нанайы 

ӕмӕ йӕ йӕ рынчын ӕрдхордмӕ фӕхӕццӕ кодта. Нана 
Пийы адзӕбӕх кодта ӕмӕ та дыууӕ ӕрдхорды иумӕ хъа-
зын байдыдтой. Абондӕр ма цӕрынц ӕмӕ хӕрынц.
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ӔРИМЫН

Раджы нӕ, фӕлӕ хӕрз ӕрæджы нӕ сыхы ӕрцардысты 
фыд ӕмӕ йӕ гыццыл лӕппу Садуллӕ. Фыд тынг бирӕ 
уарзта лӕппуйы, ӕххӕст ын кодта йе ’ппӕт курдиӕттӕ 
дӕр. Сывӕллон-иу згъордта разӕй, йе ’нгуылдзӕй амыдта 
истӕмӕты ӕмӕ домдта: 

– Дада! Ӕри мын ӕй! Балхӕн мын ӕй! 
Фыд ын ӕлхӕдта алцыдӕр. Сыхы цӕрджытӕй тагъд фе-

рох лӕппуйы ӕцӕг ном ӕмӕ йӕ схуыдтой Ӕримын.
Иубон фыд ӕмӕ фырт ацыдысты сырддонмӕ. Фыццаг ау-

ыдтой мӕлхъы. 
– Дада! Ӕри мын уӕртӕ уыцы гогыз! Балхӕн ӕй! 
– Уый гогыз нӕу, мӕ къона. Уый мӕлхъ у! – дзуры йӕм 

фыд.
– Дада! Ӕри мын мӕлхъ! – хъӕр кӕны лӕппу, скуыдта, 

атылдис кӕрдӕгыл ӕмӕ йӕ гӕндзӕхтӕ сцагъта.
– Ма тыхс! Мауал ку! Балхӕндзынӕн дын мӕлхъ, – дзуры 

йӕм фыд. – Фен уал иннӕты дӕр. 
Ӕримын фӕгӕпп кодта, ӕмӕ ацыдысты дарддӕр. 

Бахӕццӕ сты бирӕгътӕм.
– Дада! Ӕри мын уӕртӕ уыцы куыдз! Балхӕн мын уыцы 

куыдз!
– Уый бирӕгъ у, мӕ къона! – дзуры йӕм фыд.
– Ӕри мын бирӕгъ! Нӕ куыдздонмӕ йӕ бабӕтдзыстӕм 

ӕмӕ нын хъахъхъӕндзӕн нӕ кӕрт! Балхӕн бирӕгъ дын 
куы зӕгъын! – цъӕхахст кӕны лӕппу, атылдис та кӕрдӕгыл 
ӕмӕ йӕ гӕндзӕхтӕ тилы. 

– Ма тыхс! Мауал ку! Балхӕндзынӕн дын бирӕгъ дӕр! – 
дзуры йӕм фыд.

Ӕримын та фӕгӕпп кодта ӕмӕ ацыдысты дарддӕр. Ба-
хӕццӕ сты пылтӕм. Мадӕл пыл йӕ лӕппыныл дон калдта. 
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– Дада! Ӕри мын пылы лӕппын! Балхӕн мын пылы 
лӕппын! Ӕз ыл бӕхбадт скӕндзынӕн! 

Уӕд дын пылы лӕппын ныууасыд:
– Ууу! Къулбадӕг Ӕримын нӕм йӕхӕдӕг ссыдис 

горӕтӕй!?
– Ссыд, мӕ хъӕбул! Балхӕдтой мӕлхъ ӕмӕ бирӕгъы 

лӕппынтӕй иуы. Хъусыс, кӕуы мӕлхъ, ниуы бирӕгъ, – дзу-
апп ын радта мад. 

– Нана, ӕри мын уыцы лӕппуйы! Хъазӕнӕн мӕ хъӕуы! 
– Сывӕллон хъазӕн нӕу…  
– Нана! Ӕри мын лӕппуйы! – ныууасыд лӕппын пыл, 

атылд кӕрдӕгыл, цӕгъды йӕ гӕндзӕхтӕ ӕмӕ ӕрдиаг 
кӕны – ниуы.

Мадӕл пыл ӕм дзуры:
– Ма тыхс, мӕ къона! Ма уас!
Стӕй йӕ хӕтӕлфындз айвӕзта хызы сӕрты, ӕрбайста 

лӕппуйы, ӕрӕвӕрдта йӕ кӕрдӕгыл ӕмӕ загъта: 
– Гъа, хъазӕн дын, мӕ къона!
Фыд фӕтарст йӕ лӕппуйӕн ӕмӕ хъӕр кӕны:
– Ӕз хъӕздыг лӕг дӕн, уый фехъуыстаис! Ӕз мӕ 

къӕбылайы дӕр нӕ уадзын ӕфхӕрын!..
– Ӕз та дӕуӕй тыхджындӕр дӕн! – дзуры йӕм пыл, 

стӕй та айвӕзта йӕ хӕтӕлфындз хызы сӕрты, рацахста 
лӕджы ӕмӕ дзуры йӕ лӕппынмӕ: – Фехсӕм сӕ цадмӕ! 
Кӕй хъазӕн дарддӕр атӕхид?!

Афтӕ фыд ӕмӕ фырт атахтысты бӕлӕсты сӕрты 
ӕмӕ цады арф доны смидӕг сты. Фӕлӕ сырддонмӕ 
ӕрбайхъуыст, адӕм сӕ кӕй фервӕзын кодтой, уыцы ха-
бар. Уӕдӕй фӕстӕмӕ сырддоны фыд ӕмӕ фырт нал 
фӕзындысты.

Садуллӕ райрӕзыд, нал кодта къулбадӕг митӕ, ӕмӕ 
йӕм сыхӕгтӕ йӕхи номӕй дзурын райдыдтой.
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УӔЗДАН ЦЪИУ

Хъаз йӕ дыууӕ цъиуимӕ фӕцӕйцыдис хӕдзармӕ. 
Фӕндагыл ссардта иу хоры гага. Нӕ зыдта, кӕцы цъиуӕн ӕй 
радта, уый. Цъиутӕй иу уыд стырдӕр, тыхджындӕр, иннӕ та 
– къаддӕр. 

– Хоры гага ӕрмӕст иу у. Кӕмӕн ӕй радтон? – фӕрсы 
сӕ мадӕл хъаз.

– Мӕнӕн! Ӕз ӕй куы бахӕрон, уӕд мӕ тыхыл тых 
бафтдзӕн ӕмӕ тагъддӕр сыстыр уыдзынӕн, – загъта 
тыхджындӕр цъиу. 

– Ды та цы зӕгъыс? – фӕрсы къаддӕр цъиуы мад.
– Хоры гага дӕхӕдӕг бахӕр ӕмӕ нын фылдӕр 

фӕцӕрай, – дзуапп радта уый. 
Хъаз хоры гага атъыста йӕ уӕздан цъиуы дзыхы.
– Зӕрдӕхӕлар удгоймагӕн аргъ нӕй, мӕ къона, – загъта, 

ӕмӕ ацыдысты сӕ фӕндагыл.
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АРИНÆ УАЗÆГУАТЫ

Иу сæрд гыццыл чызджы йæ ныййарджытæ аластой 
хъæумæ.

– Уазæгуаты уæм ацæрæд Аринæ, – загъта йæ фыд.
Тынг бацин кодтой фыды фыд Асте æмæ фыды мад 

Алимæт гыццыл Аринæйыл.
Дада дуканийæ æрбахаста адджинæгтæ, цæхæрадоны 

йын æртыдта къусы дзаг дыргътæ.
–  Æз бирæ уарзын фæткъуытæ æмæ кæрдотæ! – бацин 

сыл кодта Аринæ.
– Ныхс сæ, мæ къона, – дзуры чызгмæ дада.
– Дæхæдæг сæ ахс! Æз адджинæгтæ хæрын, уый нæ уы-

ныс?
– Бафæлладтæн æмæ…
– Дада! Æз уазæг дæн! Ныхс дыргътæ!..
Нана дæр уæдмæ чызджы уарзон гуылтæ æмæ 

фæткъуыджын скодта, сфыхта йын дзидза æмæ дзуры:
– Аринæ, мæ чысыл хур, рауай! Бахæрæм!
– Нана! Æз киномæ кæсын, уый нæ уыныс? Рахæсс мын 

æхсæвæр ардæм!
– Бафæлладтæн æмæ…
– Нана! Æххормаг мын у! Кæдæй-уæдæй уæм уазæгуаты 

æрцыдтæн æмæ мæ бафæлладыстут!? Рахæсс мын хæринаг 
ардæм!
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ЗÆРВАТЫЧЧЫТÆ

Гыццыл Асиат йе ’мбæлттæй фехъуыста, зæрватыччытæ 
дард бæстæмæ тæхдзысты, уый, æмæ базгъордта сæхимæ. 
Баййæфта цъиуты телыл бадгæйæ. Ӕртæ лæппыны нал 
раиртæста сæ мадæй. Рахъомыл сты.

– Чив! Чиви! Чивитæ! Ма атæхут! Мæ уаты зымæг тынг 
хъарм вæййы. Хор æмæ дон уын фаг дæтдзынæн, дыргътæ 
æмæ адджинæгтæ уын  æлхæндзынæн, æрмæст ма 
атæхут! – дзуры чызг, тынг зæрдиагæй кæй бауарзта, уыцы 
зæрватыччытæм. Нæмттæ дæр сыл йæхæдæг сæвæрдта.

– Чив! Чиви! Чивитæ! Чивитæ! Чивитæ! – дзуапп ын рад-
той зæрватыччытæ.

– Нана, цы зæгъынц? – афарста чызг.
– Æрбатæхдзыстæм, дам, уалдзæджы æмæ 

æрцæрдзыстæм нæ ахстоны.
– Ма атæхут!
– Чив! Чиви! Чивитæ! Чивитæ! Чивитæ!
– Нана, цы мын зæгъынц? – афарста та Асиат.
– Фæнды сæ байхъусын ирон фæндыры цагъдмæ. Бау-

арзын сын кодтай нæ музыкæ, æмæ йæ дард бæстæйы дæр 
мысдзыстæм, зæгъынц.

Тагъд рæстæг музыкæ айзæлыд. Зæрватыччытæ стах-
тысты, цалдæр зылды æркодтой  кæрты сæрмæ æмæ сæхи 
арвмæ систой.

– Фæндараст ут, мæ хуртæ! – загъта нана. Асиат та кæугæ 
скодта.
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ФОНДЗ КАРТОФЫ

Иу фæззыгон бон Аслан æмæ Тимæ ацыдысты 
цæхæрадонмæ. Хо æмæ æфсымæр уалдзæджы иумæ ныс-
сагътой фæйнæ иу картофы. Фæззæджы  сæ ракъахтой, 
стæй сæ сфыхтой.

–  Тимæ, дыууæ дихы акæнæм нæ картæфтæ, – загъта 
Аслан æмæ сæ банымадтой.

– Фондз картофы! – загътой иумæ.
Сæ къусты сæвæрдтой фæйнæ дыууӕ картофы. Стъолыл 

ма баззад иу картоф.
– Уый мæн у! – загъта Аслан.
 –Æз хистæр дæн!
– Уый мæн у! – загъта Тимæ. – Æз кæстæр дæн!
– Нæ, мæн у! Æз лæппу дæн!
– Мæн у! Æз чызг дæн!
Фæхыл сты Аслан æмæ Тимæ.



                     
                     54

 АСЛӔНБЕГ ӔМӔ БОБӔ

Гыццыл Аслӕнбег тынг бирӕ уарзта йӕ къӕбыла 
Бобӕйы. Фӕлӕ иубон лӕппу асаста зынаргъ вазӕ, фӕтарст, 
нана йӕ куы фӕнӕма, уымӕй, ӕмӕ загъта:

– Вазӕ ӕз нӕ асастон! Вазӕ Бобӕ асаста! 
– Бобӕ стъолмӕ сбырыдаид? – сгуырысхо нана.
– Раздӕр сбырыд бандонмӕ, уырдыгӕй та – стъолмӕ... 
– Уӕд тынг фыдуаг у ӕмӕ йын нӕ хӕдзары дарӕн нал 

ис, –  загъта нана, ӕмӕ къӕбылайы кӕмӕй ӕрбахаста, 
уыдонӕн ӕй фӕстӕмӕ радта. 

Аслӕнбег суанг изӕрмӕ ӕнкъардӕй фӕбадт, 
фырӕфсӕрмӕй нанайы цӕстытӕм дӕр нал каст, стӕй ба-
хуыссыны размӕ скуыдта ӕмӕ загъта: 

– Нана, вазӕ ӕз мӕхӕдӕг асастон.
– Зонын ӕй,– дзуапп ын радта фыды мад.
– Бобӕ дын загьта? – афарста йӕ лӕппу.
– Нӕ, Аслӕнбег, Бобӕ дӕуыл гадзрахатӕй нӕ рацыд. 

Ӕрмӕст загъта, нал, дам, цӕрын тӕппуд ӕмӕ сайӕгой 
лӕппуимӕ.

– Нана, ӕрбакӕн-ма Бобӕйы фӕстӕмӕ, –  скуыдта 
Аслӕнбег.

– Мӕнӕй нӕ алыгъд, Аслӕнбег. Дӕхӕдӕг ӕм ацу.
Аслӕнбег ацыд, ракуырдта хатыр къӕбылайӕ ӕмӕ йӕ 

сӕхимӕ ӕрбахаста. Тынг бацин кодта лӕппуйыл Бобӕ.
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МӔДИНӔЙЫ КУКЛА

Уыдис уазал зымӕгон бон. Уарыд мит. Гыццыл Мӕдинӕ 
скодта йӕ

хъарм дарӕс, сӕвӕрдта дзоныгъы йӕ кукла ӕмӕ ацыд 
уынгмӕ. Чызг суанг изӕрмӕ фӕхъазыд, стӕй уӕд сӕхимӕ 
ӕрбацыд.

Кукла  тӕнӕг дари къабайы басыд, нал гом кодтой йӕ 
цӕстытӕ, йӕ сӕрыл мит урс худау сбадт. Мӕдинӕ йӕ 
уатмӕ куы бахаста, уӕд кӕсы, ӕмӕ йӕ куклайы рустыл 
ӕруадысты цӕстысыгтӕ.

– Нана! Цӕмӕн кӕуы мӕ кукла? – батыхстис чызг.
– Чидӕр ӕй дари къабайы ахаста уынгмӕ. Ныссалдис уа-

залы ӕмӕ  кӕуы, – загъта йын нана.
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РАСТ НӔ КӔНЫС, НАНА!

Иуизӕр Аслӕнбег кӕрты фӕцӕйцыд ӕмӕ йыл сӕ 
сырх уасӕг йӕхи ныццавта. Йӕ къах цыргъ бырынчъы 
цӕфӕй ацъӕх, уӕдӕ дзы тӕрсгӕ дӕр куыннӕ фӕкодта 
лӕппу. Кӕугӕйӕ дын базгъордта хӕдзармӕ:

– Нана! Цу фӕнӕм уасӕджы! Ӕз ӕй ницы хъыгдардтон! 
Ныццӕфтӕ мӕ кодта! Цу, ӕмӕ йӕ фӕнӕм! Райс дзы мӕ 
маст!

–Уасӕг нӕмынӕй нӕ бамбардзӕн, мӕ хъӕбул! Мӕнӕ 
дӕ фыд куы ’рбацӕуа, уӕд аргӕвдын кӕндзынӕн уыцы 
къулбадӕджы! – дзуапп ын радта нана.

Аслӕнбег фенцад йӕ кӕуынӕй.
– Раст нӕ кӕныс, нана! – загъта уый ӕмӕ ма бафтыдта 

йӕ ныхӕстӕм:
– Уасӕг мӕнӕн мӕ туг нӕ ракалдта, мыййаг! Уый мӕн 

куы аргӕвстаид, аджы мӕ куы сфыхтаид, куы мӕ бахордта-
ид, уӕд ӕй хъуыдаид ӕргӕвдын …

– Уӕдӕ йӕ куыд бафхӕрон?
– Зæгъ ын ӕмӕ къулбадӕг митӕ ма кӕна. Хистӕрмӕ 

байхъусдзӕн. Тӕригъӕд у уасӕг.
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 АСЛАНЫ УЫНАФФӔ

Иуизӕр Асланы фыд фых дуртӕ ӕрбаласта ӕмӕ сӕ 
ӕркалдта кӕрты.

– Бирӕ не сты. Уӕхӕдӕг сӕ бахӕссут сарамӕ, – загъта 
йӕ бинойнагӕн ӕмӕ ацыд. 

Уӕд мад дзуры Асланмӕ.
– Лӕппу, дӕхӕдӕг сӕ сарамӕ куы бахӕссис, уӕд ӕз та 

ӕхсӕвӕр акӕнин. Дуртӕ бирӕ не сты.
– Мамӕ, нӕ, уый раст уынаффӕ нӕу! – загъта лӕппу. 

– Алчидӕр нӕ хъуамӕ йӕхи хай бахӕсса. Афтӕ растдӕр 
уыдзӕн.

Мад ницыуал сдзырдта. Бахастой дуртӕ иумӕ. Стӕй ба-
цыдысты хӕ-дзармӕ. 

– Тынг сӕххормаг дӕн, мамӕ! Исты хӕринаг мын ратт, – 
загъта Аслан ӕмӕ стъолы фарсмӕ ӕрбадт.

– Лӕппу, скӕн дӕхицӕн хӕринаг, – дзуры йӕм мад.
– Ӕз хӕринаг кӕнын нӕ зонын. Ды фӕкӕныс хӕринаг.
– Алчидӕр хъуамӕ йӕхицӕн кӕна хӕринаг. Афтӕ 

растдӕр уыдзӕн, – дзуапп ын радта мад.
Бамбæрста йӕ лӕппу ӕмӕ ӕрӕнкъард:
– Ӕз хӕринаг кӕнын нӕ зонын, – загъта та ног тынг са-

быр хъӕлӕсӕй Аслан.
– Схуысс ӕххормагӕй.
– Нӕ бафынӕй уыдзынӕн.
− Куынӕ бафынӕй уай, уӕд – хуыздӕр. Ахъуыды кӕн дӕ 

абоны уынаффӕйыл. Уадз ӕмӕ дӕу аххосӕй ӕнӕхуыссӕг 
ӕхсӕв макӕуыл скӕна сомбон, – дзуапп радта мад.

– Ӕз мӕхицӕн хъайла скӕнон? 
– Скӕн.
Лӕппу бахордта ӕмӕ ӕнкъардӕй бахуыссыд.
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АЛАН НЫМАЙЫ

Мад дзуры гыццыл Аланмӕ.
– Рауай, мӕ къона, ӕмӕ мын баххуыс кӕн. Ӕхсӕвӕр 

стъолыл ӕрӕвӕрӕм.
– Стъолыл тӕбӕгътӕ сӕвӕрон? – бафарста йӕ Алан.
– Тӕбӕгътӕ, вилкӕтӕ ӕмӕ чашкӕтӕ! Ӕз скодтон 

катлеттӕ, сфыхтон кампот.
– Цал тӕбӕгъы сӕвӕрон? – афарста та лӕппу.
– Банымай нӕ бинонты, Алан, ӕмӕ алкӕмӕн дӕр 

сӕвӕр тӕбӕгъ, вилкӕ ӕмӕ чашкӕ, – загъта йын мад.
Алан банымадта:
 – Дада, нана, мамӕ, папӕ! Цыппар! – йӕхицӕн загъ-

та лӕппу ӕмӕ сӕххӕст кодта мады фӕдзӕхст. Бадзырдта 
бинонтӕм. Сбадтысты стъолы алыварс.

Аланы цур нӕ уыд тӕбӕгъ, вилкӕ ӕмӕ чашкӕ. Лӕппу 
фенкъард ӕмӕ та нымайы:

– Иу, дыууӕ, ӕртӕ, цыппар! Мӕ бинонтӕ сты цыппар! Ӕз 
нӕ фӕрӕдыдтӕн! – загъта Алан ӕмӕ скуыдта. – Цы фесты 
мӕ тӕбӕгъ, вилкӕ ӕмӕ чашкӕ? Ӕз раст банымадтон?
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БӔЛОН

Бӕлон бахӕлӕг кодта кӕрчытӕм: нана сын бон 
дыууӕ хатты лӕвӕрдта хор ӕмӕ дон. Уасӕг хъахъхъӕдта 
кӕрчыты цъиусурӕй.

– Уасӕг, мӕн дӕр фӕнды сымахимӕ ӕрцӕрын, – загъта 
бӕлон.

– Хорз, – сразы уасӕг.
Бӕлон изӕр-райсом тахтис кӕртмӕ, рауыгъта-иу хоры 

нӕмгуытӕ, ануӕзта-иу дон ӕмӕ йӕхицӕй ныббуц. О, 
фӕлӕ иурайсом уасӕг дзуры:

– Абон цӕуӕм ӕмӕ ракъахӕм фаджысы уаллӕттӕ. Гыц-
цыл цъиуты дзидзайы хъӕстӕ фӕкӕнӕм ӕмӕ тагъддӕр 
айрӕзой. 

– Ӕз нӕ цӕуын кусынмӕ! – загъта бӕлон.
– Уӕд цӕуылнӕ? – фӕрсы йӕ уасӕг. 
– Ӕз бӕлон дӕн, уый дӕ рох фӕцис?! Куыд мын 

фӕйлауын кӕныс фаджыстӕ? Мах, бӕлӕттӕ, чъизи куыст 
нӕ уарзӕм!

– Айс дӕхи кӕртӕй! Кусын кӕд нӕ уарзыс, уӕд нын нӕ 
хӕринаг дӕр ма хӕр! – ӕрбамӕсты йӕм уасӕг ӕмӕ асырд-
та бӕлоны. 
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МА ТӔРС

Гыццыл Ленӕ уынджы хъазыдис. Иуахӕмы пуртийы 
фӕстӕ азгъордта, стӕй та гӕлӕбутӕ ахсыныл фӕцис ӕмӕ 
ӕнӕзонгӕ уынгмӕ бадзӕгъӕл. Чызг нал ардта йӕ хӕдзар 
ӕмӕ кӕуыныл схӕцыд.

Скъоладзаутӕ йӕ милицӕмӕ бакодтой.
– Чи дӕ? – бафарста йӕ милиционер.
– Гыццыл чызг, – дзуапп ын радта Ленӕ.
– Кӕй гыццыл чызг дӕ?
– Мамӕйы.
– Дӕ мамӕ кӕм кусы, уый зоныс?
– О!
– Кӕм?
– Йӕ куысты!
– Цӕмӕй кусы?
– Хорз кусӕгӕй!
– Цӕргӕ та кӕцы уынджы кӕныс? – фарста йӕ дарддӕр 

милиционер.
– Нӕхи уынджы.
– Дӕ мыггаг кӕмӕй у?
Ленӕ нӕ бамбæрста, милиционер ӕй цӕмӕй фӕрсы, 

уый, ӕмӕ йӕм скаст.
– Мӕ мыггаг – Бӕройтӕй. Дӕ мыггаг та? – фӕрсы мили-

ционер.
Чызг хъӕлдзӕг худт ныккодта ӕмӕ йӕ гыццыл къух 

нӕлгоймагмӕ бадаргъ кодта:
– Ӕз та Ленӕ дӕн! – ома, дам, зонгӕ уыдзыстӕм абонӕй 

фӕстӕмӕ.
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– Леночкӕ, байхъус-ма! Ды фӕдзӕгъӕл дӕ! Цӕмӕй дын 
дӕ хӕдзар ссарӕм, кӕм ис, уый базонӕм …

– Уымӕн ма тӕрс! – ныххудт та чызг. – Нӕ хӕдзар 
кӕддӕриддӕр йӕ бынаты лӕууы! Нӕ йын къӕхтӕ ис, нӕ – 
цӕлхытӕ…
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ÆЗ ДÆ БÆСТЫ САЙДЗЫНÆН, 
ДЫ ТА – МÆ БÆСТЫ!

Фыд цалдæр хатты бабар кодта гыццыл Аслæнбегæн, 
телефонæй мæм исчи куы дзура, уæд ын, ам нæ дæн, 
зæгъгæ, дзуапп раттын. Лæппу æххæст кодта фыды кур-
диат.Фæлæ дын иубон Аслæнбегӕн фесæфти йæ зынаргъ 
хъазæн. Сæхимæ базгъордта æмæ дзуры фыдмæ:

– Папæ! Мыййаг дæ нана куы фæрса, йæ хъазæн та цы 
фæцис, зæгъгæ, уæд ма схъæр кæ, уынджы йæ фесæфтон, 
уый! Чидæр ын æй, зæгъ, нæ кæртæй адавта! Зæгъдзынæ?

Фыд æм æрбамæсты:
– Дæхæдæг сайыс, уый дæм худинаг нæ кæсы, фæлæ ма 

æз дæр дæ бæсты куы саин, уый дæ бафæндыд!?
– Папæ, – бахудт æм Аслæнбег, – ды дæр, мыййаг, 

дæхæдæг куы нæ фæсайыс телефонæй дзурджыты! Æз дæ 
бæсты сайдзынæн, ды та – мæ бæсты! Хорз?
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АСЛÆНБЕГ

Хæрз гыццыл ма уыд Аслæнбег. Иубон ын йæ мад 
кæрдотæ балхæдта.

– Адон иууылдæр мæн сты? – афарста лæппу.
– Нæ, Аслæнбег, бирæ кæй уарзыс, уымæн дæр дзы 

авæр, – бахудт мад.
Лæппу æркаст кæрдотæм: иууыл æртæ уыдысты! Нæ йæ 

фæндыд кæрдотæй дæттын. Уый ахъуыды кодта, ацыд æмæ 
йæ хъазæн куыдзы фарсмæ сбадт.

– Æз мæ куыдзы тынг бирæ уарзын, – загъта лæппу æмæ 
хæрын райдыдта.

– О, фæлæ хъазæн хæргæ нæ кæны! – бауайдзæф ын 
кодта мад.

– Æз дæр æй уымæн бауарзтон! – ныххудт лæппу.
Фарст. Ды куыд бакӕнис?
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ГИДА СКЪОЛАМÆ КУЫД АЦЫД

Гидайы бафӕндыд скъоламӕ ацӕуын. Нана йын 
балхӕдта чингуытӕ, уӕдӕ цы уыдаид, ӕмӕ гӕдыйы 
лӕппын ацыд скъоламӕ.

Фыццаг бон сывӕллӕттӕ фыстой дзырд «мамӕ». Гида та 
бадтис ӕмӕ йӕ къӕдзилӕй хъазыдис.

– Гида, цæуылнӕ фыссыс? – бафарста йӕ ахуыргӕнӕг. 
– Мамӕ кӕмӕн ис, уыдон фыссӕнт! Мӕнӕ «нана» куы 

фыссӕм, уӕд ӕз дӕр мӕ тетрад сисдзынӕн, – дзуапп ын 
радта гӕдыйы лӕппын.            

Иннӕ бон та хынцгӕ кодтой.
– Тӕбӕгъы уыдис ӕртӕ катлеты. Дыууӕ чызджы дзы 

фӕйнӕ иуы бахордтой. Цал катлеты ма баззад тӕбӕгъы? – 
бафарста ахуыргӕнӕг.

Гида йӕ былтӕ асдӕрдта ӕмӕ йӕ къух сдардта:
– Зӕгъ-ма, Гида, цал катлеты ма баззад тӕбӕгъы?
– Иу катлет дӕр дзы нал баззад! – дзуапп радта Гида.
– Уый раст дзуапп нӕу!
– Раст дзуапп у! Мӕнмӕ гӕсгӕ, ӕрмӕст чызджытӕ 

нӕ уарзынц катлеттӕ! Ӕз  дзы нымады цӕуылнӕ  дӕн?! 
Ӕртыккаг катлет та ӕз бахӕрдзынӕн ӕмӕ дзы иу дӕр нал 
баззайдзӕн! – хъӕр кодта Гида.

– Гида, мах хынцын ахуыр кӕнӕм!
       – Кӕм сты уыцы катлеттӕ? – асдӕрдта та йӕ былтӕ 

Гида. – Ӕви нӕ сайгӕ кӕныс?
– Дзырдӕн загътон! Хынцын ахуыр уӕ кӕнын!
     – Хынцын нымӕцтӕй хъӕуы! Катлеттӕ та хӕрынӕн 

сты! – загъта ма Гида ӕмӕ сӕхимӕ ацыд.
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ГИДА

Гида ӕнӕхъӕн къуыри ӕнкъардӕй диваныл фӕхуыс-
сыд. Нӕ кӕртмӕ цыд, нӕ хӕринаг хордта.

− Цы кӕныс, мӕ къона? Исты дӕ риссы? − фӕрсы йӕ 
нана.

− Ницы.
− Цыдӕр мӕт дӕ бацыд? − бафаста нана ӕмӕ йӕ йӕ 

хъӕбысмӕ смета. Гида акуыдта-ауасыд ӕмӕ загъта:
− Ӕгадӕй цӕрыны бӕсты мӕлӕт хуыздӕр, фӕзӕгъыс, 

нана!
− Гида! Хӕрз ӕрӕджы дӕ кӕрты цӕрджытӕ хъӕбатыр 

схуыдтой! Нӕ фӕтарстӕ Госӕдайы фыдгӕнӕг уыры 
Цъистӕй!

− Фӕтарстӕн, нана! Мӕ зӕрдӕ бахъарм, ныууасыдтӕн 
ӕмӕ афтӕмӕй ӕрхаудтӕн уырыйыл. Мыстыты мад ӕй 
схуыдтон. Фӕхудинаг кодтон гӕдыты, нана! Цы у ӕнӕдӕн-
даджы бон? И?

− Чи у ӕнӕдӕндаг? − бадис кодта нана.
− Ӕз! Мыст загъта!
− Асайдта дӕ!
− Нӕ асайдта! Уый ӕхсыдта йӕ дӕндӕгтӕй стъолы къах, 

мӕнӕн та дзы иу схъис раппарын мӕ бон нӕ бацис, уымӕн 
ӕмӕ кӕрты цӕрӕгойтӕн сӕ гыццылдӕр дӕн, − ӕдых, 
ӕнӕдӕндаг, тӕппуд! Цы у мӕ цард?

Нана йӕ бахаста кӕсӕнмӕ, баууӕндын ӕй кодта:
− Уыныс дӕхи цӕстытӕй дӕ цыргъ дӕндӕгтӕ?
Гида уыдта йӕ дӕндӕгтӕ, йӕ урс рихитӕ ӕмӕ кӕр-

дӕгхуыз цъӕх цӕстытӕ. Уӕдӕ йӕ сау кӕрц дӕр тӕмӕнтӕ 
калдта, йӕ цыппар къахыл та уыдис урс цырыхъытӕ.
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− Ды дӕ тыхджын нӕл гӕды, Гида! Зондджын гӕды ӕмӕ 
цыбыр рӕстӕгмӕ тых кӕндзынӕ ӕрмӕст хинӕйдзаг мысты-
тыл нӕ, фӕлӕ уырытыл дӕр, − загъта йын нана ӕмӕ гӕды 
фырцинӕй усы къух асдӕрдта, бахордта ӕмӕ ацыд кӕртмӕ.

Рацыд рӕстӕг ӕмӕ Гидайы ӕрфӕндыд уынджы 
цӕрӕгойтимӕ базонгӕ уӕвын. Иу райсом дын ахызт кӕрты 
дуарӕй.

− Хъа! Хъа! Хъа! − рамӕсты йӕм ис кӕйдӕр нӕл хъаз.
− Хӕйрӕджы лӕппын нын хӕрдзӕн нӕ цъиуты! Хъа! 

Хъа! Хъа! − уасынмӕ фесты иннӕ хъазтӕ дӕр.
− Пи-пи-пи! − сӕрдиаг кодтой сӕ цъиутӕ.
− Фес-с-сӕф! Фес-с-сӕф! − бартхъирӕн ӕм кодта нӕл 

хъаз ӕмӕ фӕраст Гидайы ‘рдӕм.
«Амӕй тӕссаг у!» − ахъуыды кодта гӕды ӕмӕ мидӕмӕ 

алидзон, зӕгъгӕ, куыд фӕзылд, афтӕ йӕ цуры февзӕрд 
сыхӕгты бурхъулон куыдз. Гида дзы фӕтарст ӕмӕ руд-
зынджы цур цы балбӕлас уыдис, уый тӕккӕ цъуппыл куыд 
февзӕрд, уый ӕмбаргӕ дӕр нӕ бакодта. «Уый дын фы-
дызнаг! Шарикӕй дыууӕ хатты егъаудӕр. Стӕй мӕм цы 
дӕндӕгтӕ февдыста!» − куыдзмӕ бӕрзондӕй кӕсгӕйӕ, 
загьта Гида.

Йе знӕгтӕ ма чысыл рӕстӕг алӕууыдысты бӕласы бын, 
ӕртхъирӕнтӕ йӕм кодтой: иу хатт-ма дӕ куы фенӕм, уӕд 
додой дӕ къона, зӕгъгӕ, стӕй ацыдысты сӕ фӕндагыл.

Нӕ барухс Гидайы зӕрдӕ йӕ ног зонгӕтӕй... «Мӕнӕй 
ӕдыхдӕр се ‘хсӕн нӕй ӕмӕ мӕ ӕдзух нӕмдзысты», − 
ахъуыды кодта уый ӕмӕ бацыд сӕхимӕ.

− Нана, уынджы цӕрджытӕй мӕ ничи уарзы! Уый цӕмӕн 
у? − фӕрсы усы.

− Уымӕн ӕмӕ мӕргътӕ дӕуӕй ӕмӕ Госӕдайы кӕрты 
цы уыры цӕры, уымӕй сӕ гыццыл цъиутӕн тӕрсынц.
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...Рацыд цасдаер рӕстӕг. Гида бадт цӕхӕрадоны бӕласы 
цонгыл ӕмӕ каст, нана картоф куыд къахта, уымӕ. «Кӕм 
ссарон ӕз та мӕхицӕн ӕмбал?» − хъуыдытыл схӕцыд Гида.

Уыцы рӕстӕг йӕ фӕрсты сыхӕгты хӕдзарырдӕм сив-
гъуыдта диссаджы нард цъӕх гӕды.

− Миау! − фырцинӕй ныууасыд Гида, ӕргӕпп кодта бӕласы 
сӕрӕй ӕмӕ фӕрсы: − Чи дӕ? Фӕлӕуу-ма! Мӕн ӕмбал хъӕуы.

− Цы ’рцыд? − фӕкаст ӕм цъӕх гӕды.
− Аныхас кӕнӕм! − йӕ фӕдыл ацагайдта Гида. − Ӕз 

нӕ зыдтон нӕ сыхы ма гӕдытӕ дӕр цӕры, уый! Мӕхицӕн 
ӕмбал агурын. Ӕз нанайы Гида дӕн.

− Ӕмбал? − бахудт ӕм цъӕх гӕды ӕмӕ картофы хуымы 
кӕрон ӕрбадт. − Хъӕбатыр Гисойӕн никуыма уыд ӕмбал!

− Гисо чи у? − афарста Гида.
− Ӕз! Хъӕуы гӕдыты тыхджындӕр! Бадар уый дӕ 

зӕрдыл, Гида.
− Ды ныццӕгъддзынӕ Госӕдайы уырыты?
− Цы кӕныс уырытӕй, ӕдылы! Цъиуы фыд ӕмӕ айкӕй 

кӕркдӕттӕ седзаг куы сты, уӕд, − загъта Гисо ӕмӕ схылд 
бӕласмӕ, бӕласӕй та йӕхи фатау фехста ӕмӕ сыхӕгты 
сисыл абадт.

«Гисо ӕцӕг хъӕбатыр куы у!» − ахъуыды кодта Гида. 
Бӕласмӕ уый дӕр сбыры, фӕлӕ афтӕ дардмӕ багӕпп кӕн! 
Уалынмӕ сисы иннӕ кӕрон фӕзынд урс-урсид ӕрыгон гӕды.

− Гета, миау! − салам ын радта цъӕх гӕды.
− Миау, Гисо! − бауад ӕм лыстӕгастӕу Гета, асӕрфтытӕ 

кодтой сӕхи кӕрӕдзиуыл: − Цы ног хабар ис нӕ сыхы?
− Ницы, кӕд зӕронд нанамӕ гӕды рахъомыл, уый нӕма 

фехъуыстай, уӕд.
− Гӕды? Нӕл гӕды?
− Сӕнтсау нӕл гӕды. Йӕ ном Гида. Ӕдылы гӕды 

йӕхицӕн ӕмбал агуры.
− Ӕмбал? − бафарста Гета ӕмӕ сбадт Гисойы фарсмӕ.





 Гидамӕ дӕр фӕзынд фыццаг бӕллиц: «Куы рахъомыл 
уон, уӕд Гетайы фарсмӕ сисыл баддзынӕн мӕхӕдӕг».

Гида хъӕуы ӕнӕзонгӕ уынгты бирӕ хылычъи гӕдытыл 
фембӕлд ӕмӕ се ‘ппӕтыл дӕр кодта уӕлахиз. Нӕ лыгъд 
дӕрдты сырхкъоппа уасджытӕй. Раст ма мӕллӕджытӕ 
гыццыл куыдзмӕ дӕр йӕ дӕндӕгтӕ февдыста, ӕмӕ сыл 
хыл бацайдагъ. Кӕд куыдз Гидайы фӕсонты туг акалдта, 
уӕддӕр йӕхӕдӕг фыццаг фӕлыгъд гӕдыйы дзӕмбытӕй 
хъиу-хъиугӕнгӕ.

Гида уыцы бонты бамбӕрста, йӕ уӕнгты фаг тых кӕй ис, 
уый ӕмӕ йӕ цӕфтӕ ницӕмӕ дардта. Дыккаг бон изӕрӕй 
Гида сӕ сыхӕгты сисмӕ багӕпп кодта. Гета кӕрты астӕу 
бандоныл хуыссыд.

− Миау! − бамбарын кодта уазӕг, кӕй фӕзынд, уый.
− Миау! − лыстӕг ӕмӕ диссаджы рӕсугъд хъӕлӕсӕй 

дзуапп радта Гета ӕмӕ асиныл хӕрдмӕ суад. − Цы зӕгъыс, 
мӕ сыхаг?

− Мӕн хъӕуы хорз ӕмбал.
Уыцы рӕстӕг кӕцӕйдӕр Гисо фӕзынд, ӕмӕ Гета ницы 

дзуапп радта йӕ сыхагӕн.
− Фесӕф мӕ цӕстыты цурӕй! − сфуттытӕ кодта цъӕх 

гӕды Гидайыл.
− Хӕдзары хицау куы нӕ дӕ, мыййаг! − смӕсты йӕм 

Гета, фӕлӕ Гисо уый дӕр йӕ нард сынӕгӕй скъуырдта 
ӕмӕ сӕнтсау гӕдымӕ бауад.

Гида змӕлгӕ дӕр не скодта йӕ бынатӕй. Нӕ уарзта уый 
дзӕгъӕл уаст ӕмӕ бирӕ дзурын.

− Хыл цӕмӕн кӕнут? Мӕнӕн ӕмбалӕн сбӕздзӕн 
ӕрмӕст уыцы гӕды, уӕртӕ Госӕдайы уӕрмы цы нӕл уыры 
ис, ууыл чи фӕтых уа! − бацыд сӕм хӕстӕг Гета.

− Нӕ сыхы нӕл гӕды нал баззад! Уыныс, ничи йыл тых 
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кӕны, уый, уӕддӕр нӕ уадзыс дӕ ныхӕстӕ! − фӕзылд ӕм 
Гисо.

− Худинаг мӕм кӕсы. Гӕдыты ном хӕссут! − дзырд-
та урс-урсид Гета − Сидзӕргӕс сылгоймагӕн йӕ пъолтӕ 
ныххуынчъытӕ кодта, маргъ ӕм нӕ уадзы, ӕхсыны 
сывӕллӕтты уӕлӕдарӕс! Адӕмӕй худинаг у!

− Марг ын бадарӕд!
− Ӕз загътон мӕ хъуыдытӕ!
Гида сӕхимӕ бауад, йӕхи нанайы зӕнгтыл асӕрфтытӕ 

кодта ӕмӕ ацыд Госӕдайы кӕртмӕ. Ӕнцонтӕй ссардта са-
райы къуымы уӕрм.

«Куыд амалӕй фӕхӕст уон уырыйыл? Кӕдӕм уыдзӕн 
ахсӕв йӕ балц? Хордонмӕ? Кӕркдонмӕ? Хӕдзармӕ?» − 
ахъуыды кодта гӕды ӕмӕ уал цары къуымты ӕрзилынвӕнд 
скодта.

Госӕда йӕ лӕппуты хӕдзармӕ куы акодта, уӕд Гида 
дӕр царӕй ӕрхызт ӕмӕ уӕрмы ӕхгӕд дуары цур ӕрбадт. 
Уалынмӕ та Госӕда хӕдзарӕй цӕмӕдӕр рауад ӕмӕ Ги-
дайы сарайы къуымы куы ауыдта, уӕд ын уӕрмы дуар ба-
кодта.

− Дӕхи дзы хъахъхъӕн ӕрмӕст. Нана дӕ ӕмбаргӕ гӕды 
хоны, кӕд ын ды исты бакӕнис, − загъта сыхӕгты ус ӕмӕ 
йӕ сабитӕм ацыд.

Гида ныгӕпп кодта уӕрммӕ, стыр дурыны сӕр ӕвӕрд 
фӕйнӕгыл абадт ӕмӕ йӕ бирӕ ӕнхъӕлмӕ кӕсын нӕ 
бахъуыд. Цыбыр рӕстӕджы фӕстӕ, дуне куы ӕрсабыр, уӕд 
къуымӕй рауад диссаджы нард уыры. Уый ӕрӕмбӕхст ду-
рыны фарсмӕ, байхъуыста йӕ алфӕмбылаймӕ, стӕй сусӕг 
хъӕлсӕй «хъист», зӕгъгӕ, фӕкодта. Къуымӕй рауад дык-
каг уыры дӕр. Ӕрмэест уый уыд фыццагӕй дыууӕ хатты 
къаддӕр. Иу уысм ныссабыр сты, хъыпп-сыпп нал райхъуыст.

Гида йӕхи фӕйнӕгмӕ нылхъывта ӕмӕ ӕнхъӕлмӕ каст 
йе’ знагмӕ. Уый бамбӕрста уайтагьд: нӕл уырыйӕн йӕ 
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къӕбутыл куы нӕ фӕхӕст уа, уӕд йӕхицӕн тӕссаг уыдзӕн 
знаджы цыргъ дӕндӕгтӕй.

Нӕл уыры бирӕ нӕ бафӕстиат дурыны аууон. Уый 
ӕдасӕй рауад йӕ бынатӕй, ӕмӕ куыддӕр чысыл уӕрмы 
астӕумӕ рахӕццӕ, афтӕ Гида йӕхи фатау фехста ӕмӕ 
йын йӕ нард къӕбутыл фӕхӕст.

 Дыууӕ знаджы схъуырдухӕн сты. Нӕл уыры афтӕ  
хъыллист кодта ӕмӕ йе ‘рдиагмӕ Госӕда рауад.

Сылгоймаг цалынмӕ лӕдзӕг агуырдта сарайы къуымты, 
уӕдмӕ Гида йӕ уӕззау уаргъимӕ кӕртмӕ ахызт. Уыры уыд 
мард.

− О дӕ цӕрӕнбон бирӕ ӕрбауа! − дзырдта ма йӕ 
фӕдыл хӕдзары хицау, фӕлӕ Гида цыдӕр ӕрбацис.

Уыцы ӕхсӕв сӕнтсау гӕды цалдӕр хатты ныббырыд 
Госӕдайы уӕрммӕ ӕмӕ та-иу уайтагъд уырыйы ’рдиаг ссыд.

Райсомӕй фӕллад Гида сӕ кӕртмӕ куы бацыд, уӕд 
хъазтӕ фезмӕлыдысты, асурӕм ӕй, зӕгъгӕ, фӕлӕ сӕм 
гӕды йӕ дӕндӕгтӕ февдыста, сфуттытӕ кодта ӕмӕ уыдон 
сӕ бынатӕй нал сызмӕлыдысты. Хылычъи уасӕг уый куы 
ауыдта, уӕд цыма Гидайы уынгӕ дӕр нӕ кӕны, уыйау йӕхи 
нартхоры гагатӕ уидзӕг скодта. Бурхъулон Шарикмӕ та Гида 
йӕхӕдӕг нӕ бакаст − фӕллад уыдис.

Уыцы фӕззӕг Гидайы хъӕбатыры кой айхъуыст 
ӕнӕхъӕн сыхыл. Адӕм ӕй курын байдыдтой нанайӕ, дӕ 
Гидайы нын куы авӕрис, зӕгъгӕ.

Гӕды цыма ӕмбаргӕ кодта, йӕ фӕллой адӕмӕн цас 
пайда хӕссы, уый, уыйау ӕнӕзивӕгхурх кодта йе знӕгты.

Куысты фӕстӕ та уарзта урс-урсид Гетайы фарсмӕ сисы 
сӕр абадын. Гисо нал фӕзындис сисы сӕр.
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ИНсЦеНиРоВКæТæ 
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РУВАС ӔМÆ ТӔРХЪУС

Дзурӕг.

Тӕрхъус.

Рувас.

Дзурӕг.

Халон.

Тӕрхъус.

Рувас.

Халон.

Тӕрхъус.

Раджыма-раджы тӕрхъус ӕмӕ рувас бад-
тысты бӕласы бын ӕмӕ сӕхи хурмӕ тав-
той. Уӕд дын бӕласӕй ӕрхаудис бур кӕрдо. 
Тӕрхъус ӕм фӕлӕбурдта.

Кӕрдо мӕн у. Ӕз ӕй хӕрын»

Нӕ, кӕрдо мӕн у! Мӕнӕн ӕрӕппӕрста 
бӕлас бур кӕрдо! Ӕз хӕрын кӕрдо»

Тӕрхъус ӕмӕ рувас хъӕр кӕнынц, уасынц, 
кӕрӕдзийы нӕмынц. Уый фехъуыста халон, 
ӕртахт, бӕласы къалиуыл абадт.

Хъуахъ! Хъуахъ!

Бӕласӕй кӕрдо ӕрхауд мӕ цурмӕ! Ӕз ӕй 
хъуамӕ бахӕрон!

Сайы тӕрхъус! Уый ӕз ракуырдтон хурӕй бур 
кӕрдо. Хур мын ӕрӕппӕрста кӕрдо. ӕз ӕй 
хъуамӕ бахӕрон.

Мауал хыл кӕнут! Ӕз кӕрдо дыууӕ дихы 
акӕндзынӕн ӕмӕ уӕм фӕйнӕ ’рдӕджы 
ӕрхаудзӕн!

Нӕ, мӕн ӕнӕхъӕн кӕрдо хъӕуы!
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Рувас.

Дзурӕг.

Халон.

Ӕнӕхъӕн кӕрдон мӕн у!

Тӕрхъус ӕмӕ та рувас хыл кӕнынц, уӕд 
дын халон кӕрдо ахаста ӕмӕ йӕ бахордта.

Тынг адджын кӕрдо!
Тынг донджын кӕрдо»
Карр! Карр! Карр! Ха-ха-ха!
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РУВАС ӔМÆ ЙӔ ЛӔППЫН

Дзурӕг.

Лӕппын.

Рувас.

Дзурӕг.

Куыдз.

Рувас.

Куыдз.

Рувас.

Куыдз.

Рувас.

Раджыма-раджы хъӕуы цардис рувас йӕ 
лӕппынимӕ. Иубон лӕппын дзуры йӕ мадмӕ:

Хӕрынц нӕ бирӕгътӕ ӕмӕ ӕрсытӕ. Цом, 
уӕдӕмӕ дӕлӕ хъӕуы ӕрцӕрӕм.

Цом, мӕ къона, − сразы йӕ лӕппынимӕ ру-
вас. Цӕуынц рувас ӕмӕ йӕ лӕппын, зарынц:

Нал цӕрӕм хъӕды,
Нал, нал, нал.
Цом, цӕрӕм хъӕуы,
Цом, цом, цом.

Рувас ӕмӕ йӕ лӕппын бахӕццӕ сты фыццаг 
хӕдзармӕ. Бахостой дуар: къупп-къупп-къупп!

Чи стут? Чи нӕ райхъал кодта?!

Хъӕды сырдтӕ! Байгом кӕнут дуар!

Цы уӕ хъӕуы?

Ацы хӕдзар!

Гъау, гъау, гъау! Хӕдзар мах у! Хӕрӕм уӕ!

Ӕллӕх! Лидзӕм! Хӕрынц нӕ куыйтӕ!
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  Дзурӕг.

Гӕды.

Рувас.

Гӕды.

Рувас. 

Гӕды.

Рувас.

Дзурӕг.

Уасӕг.

Рувас.

Уасӕг.

Рувас.

Уасӕг.

Рувас йӕ лӕппынимӕ алыгъдысты. 
Цӕуынц, цӕуынц ӕмӕ бахӕццӕ сты дыккаг 
хӕдзармӕ. Бахостой дуар: къупп-къупп-къупп.

Чи стут? Чи нӕ райхъал кодта?

Хъӕды сырдтӕ! Байгом кӕнут дуар!

Цы уӕ хъӕуы?

Ацы хӕдзар!

Миау-миау-миау! Хӕдзар мах у! Хӕрӕм уӕ!

Ӕллӕх! Лидзӕм! Хӕрынц нӕ гӕдытӕ!

Фӕтарсти та зӕронд рувас ӕмӕ йӕ 
лӕппынимӕ алыгъдысты. Цӕуынц, цӕуынц 
ӕмӕ бахӕццӕ сты ӕртыккаг хӕдзармӕ. Ба-
хостой дуар: къупп-къупп-къупп:

Чи стут? Чи нӕ райхъак кодта?

Хъӕды сырдтӕ! Бакӕнут дуар!

Цы уӕ хъӕуы?

Ацы хӕдзар!

Хъу-хъри-хъуу! Хӕдзар мах у! Куыйтӕ! 
Гӕдытӕ! Фӕдис! Рувас хъӕуы фӕзындис!
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Рувас.

Лӕппын.

Рувас.

Лӕппын.

Дзурӕг.

(фӕтарст) Ӕллӕх! Лидзӕм!

(афарста йӕ лӕппын) Уасджытӕй тӕрсыс?

Хъусыс?! Куыйтӕ рӕйынц! Гӕдытӕ уасынц»

Хъусын! Лидзӕм! Хӕрынц нӕ!

Рувас ӕмӕ йӕ лӕппын алыгъдысты хъӕдмӕ.
Цӕуынц, цӕуынц ӕмӕ зарынц:

Нал цӕрӕм хъӕуы,
Нал, нал, нал.
Цом, цӕрӕм хъӕды,
Цом, цом, цом.
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ГИДАЙЫ ГУЫРӔН БОН

Дзурӕг.

Гида.

Дзурӕг.

Халон.

Дзурӕг.

Халон.

Гида.

Халон.

Иу сӕрдыгон бон Гидайыл сӕххмст афӕдз. Нана 
йын скодта ӕртӕ уӕлибӕхы, сфыхта дзидза 
ӕмӕ чашкӕты ӕхсыр ныккодта. Сӕвӕрдта сӕ 
кӕрты стъолыл ӕмӕ ацыд базармӕ.

Мӕ хӕлӕрттӕ! Нӕ фехъуыстон ма зӕгхут! Абон 
у мӕ гуырӕн бон ӕмӕ уӕ хонын ӕд лӕвӕрттӕ!

Сыхбӕстӕ фехъуыстой Гидайы гуырӕн боны ха-
бар. Фыццаг бацин кодта халон.

Цыхтджынтӕ! Дзидза! Мӕхи хорз бафсад-
дзынӕн! Хъуахъ! Хъуахъ!

Халон ӕртахтис кӕртмӕ.

Арфӕ дын кӕнын, Гида! Сӕдӕ азмӕ ӕнӕнизӕй 
фӕцӕр!

Бузныг, халон! О, фӕлӕ мын цы лӕвар кӕныс?

Ис мӕм стыр урс бант! Дӕ хъуырыл ӕй куы 
бабӕттай, уӕд дӕ мыстытӕ тӕрсдзысты ӕмӕ 
лидздзысты дардмӕ, дӕ къӕдзилыл ӕй куы 
бабӕттай, уӕд та сӕхӕдӕг дӕ фӕдыл згъорд-
зысты!
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Гида.

Халон.

Гида.

Дзурӕг.

Шарик.

Гида.

Шарик.

Гида.

Шарик.

Гида.

Халон.

Гида.

Рахӕсс ӕй! Тынг хорз лӕвар у! Ӕз ӕй мӕ 
хъуырыл бабӕтдзынӕн ӕмӕ фервӕздзынӕн 
уыцы тӕссаг знӕгтӕй!

(бант сласта йӕ базыры бынӕй) Мӕнӕ мӕ зы-
наргъ лӕвар!

Бузныг! Халон, сбад стъолы фарсмӕ хистӕры бы-
наты.

Халон сбадт хистӕры бынаты. ӕрбазгъордта Ша-
рик. Фырцинӕй тилы йӕ къӕдзил.

Гида! Мӕ хӕлар! Бирӕ ӕзты нын дзидза фӕхӕр! 
Хъарм ӕхсыр фӕнуаз!

Шарик, цы мын лӕвар кӕныс?

Бахатыр кӕн, Гида. Ницы мӕм ис ацы бон...

Ау, ахӕм ӕдзӕсгом цӕмӕн разындтӕ? И? 
Лӕвархор! Цу, бабыр куыдздоны!

Ӕз дӕ хӕлар куы дӕн!

Абон мӕ хӕлӕрттӕ сты мӕ уазджыты лӕвӕрттӕ!

Гида, ранӕмон Шарикы? Хъуамӕ куыдз дӕр 
ӕфсарм ӕмбара!

Ранӕм ӕй ӕмӕ йӕ куыдзы бынат зона!





                     
                     82

Дзурӕг.

Халон.

Дзурӕг.

Хъаз.

Гида.

Хъаз.

Гида.

Дзурӕг.

Бӕдул.

Уасӕг.

Халон къӕбылайы йӕ цыргъ бырынкъӕй 
ӕрцӕфтӕ кодта ӕмӕ йӕ куыдздонмӕ батард-
та.

Уырдыгӕй кӕс, куыд минас кӕндзыстӕм, уымӕ!

Уалынмӕ фӕзындис сыхмӕгты хъаз.

Гида! Бӕстырӕсугъд, сыхы фидауц! Арфӕ дын 
кӕнын дм гуырӕн  бон! Айс мӕ зынаргъ лӕвар! 
Ацы мыст дын денджызӕй ӕрбахастон!

Мыст?! (фӕтарст)

Мард мыст, Гида! Дардбӕстаг мыст! Нард мыст!

Мард у, уӕд тынг хорз! Бузныг! Ӕз никуыма ба-
хордтон фӕсарӕйнаг мыст. Ӕрбад стъолы 
фарсмӕ.

Фӕзынд сырх уасӕг йӕ бӕдулимӕ.

Хъуыд-хъуыдатт! Хъуыд-хъуыдатт! Гидайӕн 
хъӕлдзӕг бонтӕ ратт! Хъуыд-хъуыдатт! 
Гидайӕн базыртӕ ратт!

Балӕвар ын кӕн дӕ фыццаг айк! Ӕмбисонды 
айк! Гида, куыддӕр бахӕрай ацы айк, афтӕ дӕ 
хъӕлӕс хъуысдзӕнис дард хъӕдмӕ дӕр! Дӕ 
рӕсугъд хъӕлӕс!

  Гида. Мидӕмӕ рацӕут! Тынг хорз лӕвар мын ракод-
тат.
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  Дзурӕг.

Халон.

Дзурӕг.

Цъиусур.

Дзурӕг.

Хъаз.

Сырддонцъиу.

Халон.

Ӕртахтысты сырддонцъиутӕ, ӕрхастой 
дидинджытӕ. гӕркъӕраг Гидайӕн балӕ-
вар кодта йӕ систӕй дыууӕ бындзытӕ 
сурынӕн, сыхӕгты гӕды йын аба кодта 
йӕ русӕн. Бахордтой уазджытӕ, фӕка-
фыдысты, стӕй зарынмӕ фесты. Хъазы, 
уасӕджы ӕмӕ гӕркъӕраджы зарынӕй ха-
лон бӕласмӕ фӕлыгъдис ӕмӕ уасы.

Хъуахъ! Хъуахъ! хъуаг стут? Цъиусур уӕ 
хъусы! Басабыр ут!

Нӕ басабыр сты. Фехъуыста сын сӕ зарӕг 
цъиусур, ӕртахтис хъӕдӕй, абадтис сисыл.

Хъаз ӕмӕ уасӕг − мӕ цъиутӕн хӕринаг! 
Гида та сын хъазӕнӕ сбӕздзӕнис!

Уазджытӕ уый фехъуыстой, цы! Фӕ-
тарстысты ӕмӕ лидзынмӕ фесты.

Ӕз сыхаг дӕн ӕрмӕст! Лидзын нӕхимӕ!

Нӕ хӕлар Гидайы чи фервӕзын кӕн-
дзӕнис?! Тыхджын цъиутӕ!

Халонӕн хӕлӕрттӕ никуы уыдис! Мӕ ахс-
тон − уӕлӕ бӕласыл!

Дзурӕг.

Гида.

Халон атахт, уасӕг ӕмӕ бӕдул 
амбӕхстысты кӕркдоны.

Уасӕг!
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Уасӕг.

Гида.

Шарик.

Дзурӕг.

Шарик.

Дзурӕг.

Гида.

Шарик.

Цъиусур не знаг у махӕн!

Миау! Миау!

Алидз хӕдзармӕ! Алидз, Гида!

Шарик куыдздонӕй рагӕпп кодта, фегом кодта 
хӕдзары дуар, ӕмӕ Гида балыгъд мидӕмӕ. 
Цъиусур нӕмынтӕ байдыдта къӕбылайы.

(Февдыста йӕ цыргъ дӕндӕгтӕ) Хӕрын дӕ! 
Хӕрын дӕ! Гида мӕ хӕлар у, уый зон! Гъау, 
уый нӕ зоныс? Гъау, гъау!

Атахт цъиусур хъӕдмӕ. Гида хӕдзарӕй рауад 
ӕмӕ къӕбылайы цӕфтӕ йе ’взагӕй сдӕрдта.

Мӕ хуыздӕр хӕлар! Бахатыр мын кӕн! 
Фервӕзын мӕ кодтай.

Цытӕ дзурыс? Хӕлӕрттӕ куы стӕм.
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ХӔРЗӔХСӔВ

  Дз. – Дзурӕг.     Н. – Нана. 
  Г. – Гида.     Ш. – Шарик. 
  У. – Уасӕг.      Хъ. – Хъуг.

Дз. Уыцы ӕхсӕв нана схуыссыд сынтӕджы ӕмӕ дзуры 
Гидамӕ.

Н. Хӕрзӕхсӕв! 

Г. Уый цы хоныс, нана?

Н. Хорз фӕфынӕй кӕн, ӕнӕмӕтӕй суадз дӕ фӕллад!

Дз. Тынг фӕцыдысты нанайы ныхӕстӕ гӕдыйы лӕппыны 
зӕрдӕмӕ. Уый азгъордта кӕртмӕ, бауад куыдздонмӕ. 

Г. Шарик, хӕрзӕхсӕв! Хорз фӕфынӕй кӕн, ӕнӕмӕтӕй 
суадз дӕ фӕллад! 

Ш. Бузныг, Гида! Нӕй уый гӕнӕн, ӕмӕ ӕз ӕнӕмӕтӕй 
фынӕй кӕнон. Мӕн кӕрты цӕрджыты хъахъхъӕнын хъӕуы. 
Уый мӕ куыст у, Гида. 

Дз. Гида азгъордта ӕмӕ кӕркдоны скуыси.

Г. Уасӕг, хӕрзӕхсӕв! Хорз фӕфынӕй кӕн, ӕнӕмӕтӕй 
суадз дӕ фӕллад!



                     
                     86

У. Бузныг, Гида! Нӕй гӕнӕн, ӕмӕ ӕз ӕнӕмӕтӕй 
фынӕй кӕнон. Мӕн ныууасын хъӕуы ӕмбисӕхсӕв, 
фӕсӕмбисӕхсӕв ӕмӕ боныцъӕхты! Уый мӕ куыст у, Гида. 

Дз. Гида та азгъордта дарддӕр ӕмӕ хъомдонмӕ бацыд.

Г. Хъуг, хӕрзӕхсӕв! Хорз фӕфынӕй кӕн, ӕнӕмӕтӕй суадз 
дӕ фӕллад!

Хъ.  Бузныг, Гида! Нӕй гӕнӕн, ӕмӕ ӕз ӕнӕмӕтӕй фынӕй 
кӕнон. Абон цы кӕрдӕг бахордтон, уый мӕ баууилын 
хъӕуы, кӕннод нана райсом ӕхсыр не ’рдуцдзӕн. Сынӕр 
цӕгъдын мӕ куыст у, Гида.

Дз. Гӕдыйы лӕппын тынг бадис кодта. 

Г. Хъуг, ӕгуыст ӕрмӕст ӕз дӕн?!

Хъ. Гыццылты хӕс байрӕзын у. Уӕдмӕ та дӕ ӕхсӕв 
хъахъхъӕндзӕн Шарик, уасӕг дын амондзӕн рӕстӕг, 
ӕз дын кӕндзынӕн ӕхсыр. Айрӕз, Гида! Дӕ куыст дӕм 
банхъӕлмӕ кӕсдзӕн. Мыстыты ахсдзынӕ. Уый та дӕ хӕс у. 
Хӕрзӕхсӕв!

Дз. Гида ацыд ӕмӕ нанайы дӕлфӕдтӕм схуыссыд.
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ХЪАЗЫ ЦЪИУ ЙÆ МАДЫ КУЫД АГУЫРДТА

Хъомылгæнæг. 

Цъиу. 

Хъомтæ.

Цъиу. 

Хъомтæ.

Цъиу.

Хъомтæ. 

Цъиу.

Хъомтæ.
Цъиу. 

Хъазы цъиу ма айчы мидæг цард, афтæ 
хъуыста йæ мады хъæлæсмæ æмæ йæ 
тынг бирæ бауарзта. Фæлæ æхсæвы 
айкæй зæхмæ æргæпп кодта, нæ фехъ-
уыста йæ мады хъæлæс æмæ кæртмæ 
азгъордта. Мадæл хъаз та, æвæццæгæн, 
фынæй ацис. Цъиу кæртмæ азгъордта 
æмæ фыццаг фембæлд хъомтыл.

Сымахæй мæ мад чи у?

Цыхуызæн у дæ мад?

Æппæты рæсугъддæр! Æппæты зарагдæр!

Мах стæм æппæты рæсугъддæр! Махæй 
хуыздæр ничи зары!

Азарæм-ма иумæ!

Азарæм.

Хъа! Хъа! Хъа! 

Му-му-муууу!

Нæ зонут сымах зарын! Азарут-ма: хъа-
хъа-хъа!
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Хъомтæ.

Цъиу. 

Хъомылгæнæг.

Цъиу. 

Кæрчытæ.

Цъиу. 

Кæрчытæ. 

Цъиу.

Кæрчытæ.

Цъиу. 

Кæрчытæ.

Цъиу.

Кæрчытæ.

Му-муу-муууу! 

Нæ, мæ мад рæсугъд зарæг кодта!

Ацыд гыццыл цъиу дарддæр. Уалынмæ 
фембæлди сарайы къуымы кæрчытыл. 
Уыдон сæ гыццыл цъиуты сæ быны 
бамбæхстой æмæ фынæй кодтой. Фæлæ 
сæ райхъал кодта хъазы цъиу.

Сымахæй мæ мад чи у?

Цыхуызæн у дæ мад?

Æппæты рæсугъддæр! Æппæты зарагдæр!

Нæй а зæххыл махæй рæсугъддæр. Нæй 
махæй зарагдæр!

Азарæм-ма иумæ!

Азарæм.

Хъа! Хъа! Хъа! 

Хъо-хъо-хъо!

Нæ зонут сымах дæр зарын! Азарут-ма: 
хъа-хъа-хъа!

Дæхæдæг нæ зоныс зарын! Азар: хъо-хъо-
хъо!
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Хъомылгæнæг. 

Цъиу. 

Чызг.

Цъиу.

Чызг. 

Цъиу.

Чызг. 

Цъиу. 

Хъомылгæнæг.

Цъиу. 

Куыйтæ. 

Цъиу. 

Хъазы цъиу ауыгъта йæ чысыл базыртæ 
æмæ дарддæр ацыд. Амбӕлдис гыццыл 
чызгыл.

Ды мæ мад нæ дæ, мыййаг?

Æмæ цыхуызæн у дæ мад?

Æппæты рæсугъддæр! Æппæты зарагдæр!

Уый æз дæн! Нана фæзæгъы: «Нæй а 
зæххыл дæуæй рæсугъддæр! Ничи зары 
дæуæй хуыздæр!» Æз дæ мад дæн!

Азар-ма мын!

Зараг цъиу дæ, Тауыче!
Ой, уæрæйдæ, Тауыче.

Нæ, ды дæр мæ мад нæ дæ! Мæ мад 
рæсугъд зарыд!

Ауыгъта та йæ гыццыл базыр нæ цъиу 
æмæ дарддæр ацыд йæ мады агурæг. 
Бахæццæ куыдздонмæ. Куыйтæ фынæй 
кодтой сæхицæн. Бахоста сæм дуар.

Сымахæй мæ мад ничи у, мыййаг?

Цыхуызæн у дæ мад?

Æппæты рæсугъддæр! Æппæты зарагдæр!
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Куыйтæ.

Цъиу. 

Куыйтæ.

Цъиу. 

Нæй махæй рæсугъддæр. Зарын дæр 
зонæм, куы нæ бахъæуы, уæд. Æрхуысс 
нæ фарсмæ. Куы сбон уа, уæд аныхас 
кæндзыстæм.

Нæ, азарут уал мын.

Уу-уууу-уууу, гъæу!

Нæ, уый мæ мады зарæг нæу!

Æнкъард цъиу ацыд дарддæр. Уалынмæ 
йыл фембæлд гæды.

Цъиу.                Ды нæ дæ мæ мад?

Гæды.               Цыхуызæн у дæ мад?
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  Цъиу. 

  Гæды.

Цъиу. 

Гæды.

Цъиу. 

Гæды. 

Цъиу.

Гæды.

Хъомылгæнæг.

Хъаз. 

Цъиу.

Хъаз.

Хъомылгæнæг. 

Æппæты рæсугъддæр! Æппæты зарагдæр!

О, уый æз дæн! Æмбисонды рæсугъд! Зараг!

Азарæм-ма иумæ!

Азарæм.

Хъа-хъа-хъа!

Мяу! Мяу! Мяу!

Азар-ма: хъа-хъа-хъа!

О, уыцы зарæг дæр арæх фæкæнын. Хъа-
хъа-хъа!

Уалынмæ гæдыйы зарæг айхъуыста мадæл 
хъаз æмæ сарайæ рауад. Гæды, ныр 
фæлæбурон æмæ ахæрон гыццыл цъи-
уы куыд загъта, афтæ йыл стыр хъаз йæхи 
ныццавта. Йæ сæр ын ныкъкъупп ласта, 
æмæ гæды алыгъд.

Ам цы кусыс, мæ хъæбул?

Мæ мады агурын.

Хъа-хъа-хъа! Мæ разæй уайгæ кæн!

Бацин кодта гыццыл цъиу йæ мадыл æмæ 
йæ разæй азгъордта. 
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АРС ЦУАНОНМӔ УАЗӔГУАТЫ КУЫД ЦЫД

Арс. 

Тӕрхъустӕ.

Арс.

Тӕрхъустӕ. 

Арс. 

Хъӕды сырдтӕ! Цомут ӕмӕ ацӕрӕм цу-
аноны кӕрты! Йе скъӕт фосӕй –  йед-
заг, йӕ кӕркдоны – бирӕ мӕргътӕ! Уӕдӕ 
йӕм ис дыргътӕ, халсартӕ ӕмӕ мыд дӕр. 
Тӕрхъустӕ, цы зӕгъут? 

Нӕ-нӕ! Нӕ йӕ уарзӕм! 
Нӕ-нӕ! Нӕ йӕм цӕуӕм! 

Цы уын кодта цуанон? 

Иуахӕмы, иубон 
Хъӕдмӕ ацыд цуанон! 
Мах йӕ хуымтӕм бабырстам, 
Уырыдзытӕ ракъахтам!

Голджыты сӕ акодтам, 
Къабускатӕ ахордтам. 
Фӕткъуы бӕлас бауыгътам, 
Нӕ цотӕн дзы рахастам!

Сӕгъы ӕхсыр радыгътам, 
Нӕхи дзы хорз бафсӕстам! 
Ӕндӕр ын ницы кодтам, 
Фӕлӕ нӕ нӕ уарзы!

Фыдгӕнджытӕ разындыстут, тӕрхъустӕ! Ма-
рын уӕ хъуыдис.
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Дзурӕг. 

Арс.

Бирӕгътӕ.

Арс.

Бирӕгътӕ.

Арс.

Дзурӕг. 

Арс. 

Арс ацыд ӕмӕ ӕрлӕууыд бирӕгъты цур.

Бирӕгътӕ! Цомут, ацӕрӕм цуаноны кӕрты!

Нӕ-нӕ! Нӕ йӕ уарзӕм! 
Нӕ-нӕ! Нӕ йӕм цӕуӕм!

Цы уын кодта цуанон? 

Иуахӕмы бӕрзонд рӕгътӕй 
Иуӕндӕс фӕхъуыд йӕ сӕгътӕй! 
Далыстӕн дыууӕ сӕ нӕрдтӕй 
Скарстам мах нӕ цыргъ дӕндӕгтӕй!

Радавтам ын иу йӕ бӕхтӕй.
Цуанон нал ӕфсӕст гӕрӕхтӕй! 
Рафыхтис нӕм лӕг фырмӕстӕй!
Цӕрын нӕ нал уадзы!

Бирӕгътӕн дыууӕ сӕ нӕлтӕй 
Амардта йӕ цыргъ фӕрӕтӕй! 
Ӕндӕр ын ницы ракодтам, 
Фӕлӕ нӕ нӕ уарзы!

Марын уӕ хъуыдис! Тыхгӕнджытӕ разынды-
стут сымах дӕр! 

Арс дарддӕр ацыд ӕмӕ  ӕрлӕууыд 
рувӕсты цур. 

Рувӕстӕ, цомут, ацӕрӕм цуаноны кӕрты! 
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Рувӕстӕ.

Арс. 

Рувӕстӕ.

Арс. 

Дзурӕг.

Уызын.

Арс. 

Нӕ-нӕ! Нӕ йӕ уарзӕм!
Нӕ-нӕ! Нӕ йӕм цӕуӕм! 

Цы уын кодта цуанон? 

Иуахӕмы, иу хур бон
Хъӕдмӕ ацыд цуанон!
Мах йӕ хъазтӕй фондз ахордтам,
Кӕрчытӕй авд радавтам!

Бабызтӕм фӕхъуызыдыстӕм, 
Уасджытӕй фондз рацахстам, 
Нӕ лӕппынтӕн сӕ рахастам! 
Ӕндӕр ын ницы кодтам, 
Фӕлӕ нӕ нӕ уарзы!

Фыдгӕнджытӕ  разындыстут  сымах дӕр!  
Цӕуын  цуанонмӕ мӕхӕдӕг! Дзидзайӕ мӕ 
бафсаддзӕн! Мыды боцкъа мын ратдзӕн! 

Рувӕстӕ, бирӕгътӕ, тӕрхъустӕ бахӕлӕг 
кодтой: «Тӕхудиаг!» 

(Уызын фӕзынд.) Нӕ паддзах! Цуа-
нон топпифтыгъдӕй ӕрбацӕуы хъӕдмӕ! 
Лидзгӕ! Дӕу агуры!

Цы йын кодтон, оххай! 
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Уызын.

Арс.

Уызын.

Арс. 

Уызын. 

Дзурӕг.

Фехъуыстон хӕрз ӕрӕджы,
Цуаноны мыд бахордтай!
Стӕй, дам, ивгъуыд фӕззӕджы
Йе скъӕты дуар батыдтай
Ӕмӕ родты нарддӕры
Ды къӕрныхау радавтай. 

Оххай! 

Мӕнӕ ацы рагуалдзӕг
Цуанонӕн йӕ цъӕх хӕрӕг
Ӕрхы  бын ӕрбаргӕвстай!

Оххай! Уызын, мауал сӕ нымай! 

Алидзут!

Сырдтӕ алыгъдысты. 
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ДЫУУÆ ХÆЛАРЫ

Дз. – Дзурæг.           К. – Казик.         Т. – Тамерлан.

Дз. 

К. 

Т.

К. 

Т.

К. 

Т.

К. 

Тамерлан æмæ Казик бадтысты кæрты. Хъазыды-
сты шахмæттæй. Æмбылдта æрмæст Тамерлан. Уый 
хъыг уыдис Казикӕн ӕмӕ йӕхицӕй ӕппӕлы.

Мæнæн сызгъæрин майдан радтой, уый фехъуы-
стай? Телевизоры мæ æвдыстой!

Нæ фехъуыстон!

Ды æмбисæхсæв фынæй фæкæныс! Æз та дысон 
нæ бæхы хъахъхъæдтон. 

Цы тас у уæ бæхæн?

Дысон æм давджытæ æрбацыдысты! Сæ къухты – 
хъаматæ! Æрæмбæхстысты къудзиты æмæ сæ иу 
загъта: «Амарæм уал Казичы!» Ӕз уый фехъуыстон, 
цы! Атæррæст сæм кодтон рудзынгæй! ... 

Ӕз сӕ фæтарстаин!

Уый – ды! Ӕз дæуау тæппуд нæ дæн! Рацахстон 
иу абырæджы æмæ йæ фехстон бæласы сæрмæ! 
Иннæйы ныззыввытт кодтон уæртæ Тæлынты 
кæртмæ, дыууæйы кæрæдзийыл фæхостон!
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К. 

Т.

Æз сæ фæтарстаин! Афтæ бирæ уыдысты?

Миллион! Иннæтæ фæлыгъдаиккой, фæлæ сæ æз 
фысты дзугау мæ разæй скодтон æмæ милицæйы 
балæууыдыстæм!  
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Т. 

К. 

Дз. 

К. 

Дз. 

К. 

Т.

К. 

Дз. 

Т.

К. 

 Уый дын лæг! Хъæбатыр дæ, Казик!

Милицæ мын радтой сызгъæрин майдан! Хъæбатыры 
майдан! 

Казик йæ дзыппæй фелвæста шоколадæй майдан, 
æркæстытæ йæм кодта. 

Баивæм, Тамерлан! Ды мын –  шахмæтты къопп, æз 
та дын – мæ сызгъæрин майдан! Хъæбатыры майдан. 
Бахæр æй æмæ тæппуд нал уыдзынæ…

Уыцы рæстæг дын хæдзарæй рагæпп кота цыппæркъахыг. 
Мæйрухсмæ лæппутæ ауыдтой цыппæркъахыджы сæрыл 
нымæтхуд, йæ фæсонтыл – хъуынджын тинтычъи  сау 
кæлмæрзæн, йæ фæстаг къахыл та – дзабыр. Мэ-ээ-ээ! – 
мæсты хъæлæсæй суасыд цыппæркъахыг. 

Уауу! Фервæзын мæ кæн! Хæры мæ уæ бирæгъ!  Фæдис!

Ма тæрс, Казик!

Нана! Фæдис! Хæры мæ нæ сыхæгты бирæгъ!

Лæппу амбæхст Тамерланы фæстæ æмæ тъизы.

Ма ку, Казик.

Цæмæн мæ бахæра сымах бирæгъ? Дæхи дын бахæрæд!
Дз. Уыцы рæстæг та цыппæркъахыг сгæппытæ кодта 

æмæ нымæтхуд йæ иу сыкъайыл ацауындзæг, дза-
быры фындз фæстæмæ азылдис. Уый федта, цы, нæ 
хъæбатыр! Цъæхахст кæны.
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К. 

Т.

К. 

Т.

К.

Т.

Дз.

Т.

О.

Т.

Дз.

Хæйрæг у! Кæсыс ын йæ гыццыл сыкъамæ! Йæхæдæг 
– сæнт сау! Хæры мæ!

Алидз уæхимæ, Казик! Алидз!

Асурдзæнис мæ уæ хæйрæг! Бацу йæм хæстæг 
дæхæдæг! Кæнæ бадзур дæ мадмæ! Хæйрæг уын уæхи 
бахæрæд! Бадзур дæ мадмæ!

Нæ, мамæ дзы фæтæрсдзæн æмæ тæригъæд у. 

Хæйрæг! Уæ хæйрæг! Ӕз уæртæ Габойы фырт дæн! Цу 
махмæ æмæ дын дада нæ бæхы ратдзæн мæ бæсты! 
Цу! Кæнæ Тамерланы бахæр!

Нæ, бæх дæр тæригъæд у! Ӕз  æм цæуын мæхæдæг. 
Ды алидз уæхимæ.

Цыппæркъахыг та алæууыд йæ фæстаг къæхтыл. Бын-
тон фæтарст Казик æмæ алыгъд сæхимæ. Цыппæркъахы-
гæн та йе рагъæй зæхмæ æрхаудис нанайы кæлмæрзæн, 
æмæ Тамерлан базыдта йæ сау уæрыччы. 

Орко? О, фыдуаг! Дарæсауындзæны та уыдтæ?

Мэ-ээ-э!

Фæтæрсын мын кодтай мæ хæлары.

Мэ-ээ-э! – худы Орко æмæ гæппытæ кæны.
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ЦыБыР 

УаЦМыСТæ 



СЫГЪДӔГДЗУРИНӔГТӔ

– Хъа-хъа-хъа! – нæ хъаз ныззары.
– Къо-къо-къо! – фæзæгъы карк.
– Бапп-бапп-бапп! – нæ бабыз уасы.
– Охх! – фæлыгъд мæ хуыссæг дард.

КАРК ÆМÆ ЙÆ ЦЪИУТÆ

Карк дзырдта йæ цъиутæм:
– Цъиутæ, уæ, мæ хуртæ,
Ма кæнут фыдуæгтæ,
Ма фæлдахут хуымтæ.
Бадис кодтой цъиутæ:
– Зæхх фæйлауынц хуытæ,
Хуытæ сты фыдуæгтæ.



ЦЪИУТÆ

– Цъиу-цъиу-цъиу!  – Цъиу-цъиу-цъиу!
Кæдæм тæхыс?  Цытæ хæрыс?
– Циу-циу-циу!  – Циу-циу-циу!
Цы мæ фæрсыс?   Цы  мын дæттыс?

*****
КЪÆБЫЛАТÆ: 

 – Гъау-гъау-гъау!    ИУМÆ:
Мах стæм къæбылатæ,                          
Мах уарзы нана!    Мах стæм гыццылтæ,
       Мах стæм рæсугъдтæ,
  ГÆДЫТÆ:   Мах уарзы нана!
   
– Миау-миау-миау!   
Мах стæм гæдытæ,
Мах уарзы нана!



АФЫНÆЙ КÆН, МÆ ХЪÆБУЛ

Къо-къо-къо, нæ кæрчытæ,
Мауал кæнут зарджытæ.

Базард:  Аа-аа-аа-а,   
            Аа-аа-аа-а.

Хъа-хъа-хъа, нæ урс нæл хъаз,
Æнæ хъа-хъа бафæраз.
Базард:

Хъо-хъо-хъо, нæ сырх уасæг,
Ма ныууас, æз – де ’уазæг!
Базард:

Уадз мæ хъæбул, мæ дарæг,
Афынæй уа, айрæза.
Базард:

Уадз мæ къона йæ зарæг
Арвы зæдтæн акæна.
Базард:



– Хъыбылтæ, хъыбылтæ, кæм стут?
– Тæрхъустæ, тæрхъустæ, – хъæуы!
– Тæрхъустæ, тæрхъустæ, кæм стут?
– Хъыбылтæ, хъыбылтæ, – хъæды!
– Рацæут, тæрхъустæ, хъæумæ!
– Нæ, сымах рацæут хъæдмæ!

Иумæ: – Сæмбæлæм доны был! Акафæм иумæ! 

*****
Пъолтæ ’мпъузын,   Пъолтæ ’мпъузын,
Пъолтæ ’мпъузын!   Пъолтæ ’мпъузын!
Мыстытæ сæ    Мыстытæ та 
Хуынкъ кæнынц!   Хъæд хæрынц.

*****
Бирæгъæй нæ сæгъ лыгъди,
Бирæгъ тынг зæронд уыди,
Сæгъ ыл худт, гæппытæ кодта,
Цуанонмæ нæ сæгъ ызгъордта.



– Стъалы, стъалы, ’хсæв кæм вæййыс?
– Сыгъдæг арвыл стъалытимæ хъазын.
– Стъалы, стъалы, бон кæм вæййыс?
– Тъепатимæ цæугæдоны бадын.



               СТЪАЛЫ

– Æз стъалы дæн, уый  зонын.
– Чызг-стъалы?
– Лæппу-стъалы?
– Дзуапп уын ратдзæн мад-стъалы,
Йе стъалы мæ уый фӕхоны.

 КЪÆБЫЛАТÆ

Хъазут, хъазут, ахъазут!
Æмæ тагъддæр айрæзат.
Хъазут, хъазут, ахъазут!
Æмæ хæдзар хъахъхъæнат!

Тæрхъус, тæрхъус, гыццыл хæмпус!
Хъилхъустимæ, тæрхъустимæ
Хъæумæ хæстæг ма ’рцæр!
Тæрхъус, тæрхъус, гыццыл хæмпус!
Хъæды къохы хъæдхойтимæ
Хъæлæрдзытæ бахæр!
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НЫМАЙӔНТӔ

НЫМАЙӔН

Иу, дыууæ, æртæ тæрхъусы.
Иу, дыууæ, æртæ фысы,
Иу дыууæ, æртæ стыр къусы
Бахордтой сысджы!
Ссар сæ ды!

ХЪАЗЫ ЦЪИУ

Хур скаст.                         
Уыгӕн – маст.               
Мыст  кæуы,                    
Куыдз  хæры,                   

Хъазтæ – дард, 
Цъиу – æнкъард!
Уый нæу раст,
Райдай хъазт! 

НЫМАЙÆН

Иу, дыууæ, æртæ, цыппар!
Ды мæ дзыппы ’хца ныппар!
Сом – мæ арсæн, сом – мæ сагæн,
Иу туман – мæ сырх кæсагæн.
Цал сомы сты, цал туманы?
Банымай сæ ды!
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ФЫДУАГ

Иу, дыууæ, æртæ, цыппар!
Æз фыдуаг дæн, ды мын бар!
Иу, дыууæ, æртæ, цыппар!
Æз гыццыл дæн, уый æмбар!

ФИЗКУЛЬТМИНУТКӔТӔ

Саби

В. Саби, саби! Ды стыр дæ?  
  
Д. О, мæнæ ахæм!    Хӕрдмӕ ивазынц сӕ цӕнгтӕ.

В. Саби, саби, ды гыццыл дæ? 
  
Д. О, мæнæ ахæм!    Ӕрбадынц.

В. Саби, саби, ды пурти дæ? 
 
Д. О, мæнæ ахæм!    Гӕпп-гӕпп кӕнынц. 

В. Саби, саби, ды  тути дæ? 

Д. О, мæнæ ахæм!    «Тӕхынц»

В. Сымах – цъиутæ! Æз – цъиусур! 
    Ахсын уæ!

Д. Лидзæм! Лидзæм! 



ЦЫППАРАЗДЗЫД САЛДАТ

Иу, дыууæ! Иу, дыууæ!
Салдат цæуы!     Цӕуынц.
Салдат цæуы!

Иу, дыууæ! Иу, дыууæ!
Салдат тæхы!     «Тӕхынц».
Салдат тæхы!

Иу, дыууæ! Иу, дыууæ!
Салдат хæры!     «Хӕрынц».
Салдат хæры!

Иу, дыууæ! Иу, дыууæ!
Салдат кæуы!     «Кӕуынц».
Салдат кæуы!

Иу, дыууæ! Иу, дыууæ!
Нæ салдатыл, нæ салдатыл,
Цыппар азы цæуы!
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ÆХСÆЗАЗДЗЫД САЛДАТ

Салдат цæуы, салдат цæуы!
Салдат цæуы, салдат цæуы!
Иу, дыууæ, иу, дыууæ!
Иу, дыууæ, иу, дыууæ!     Цӕуынц.

Кӕцӕй цӕуы?
Кӕдӕм цӕуы?
Уый чи зоны?
Фӕлӕ цӕуы, цӕуы, цӕуы!

Салдат тӕхы, салдат тӕхы!
Салдат тӕхы, салдат тӕхы!
Иу, дыууæ, иу, дыууæ!
Иу, дыууæ, иу, дыууæ!
Кӕцӕй тӕхы?
Кӕдӕм тӕхы?
Уый чи зоны?
Фӕлӕ тӕхы, тӕхы, тӕхы!    «Тӕхынц».

Салдат кӕуы, салдат кӕуы!
Салдат кӕуы, салдат кӕуы!
Цӕмӕн кӕуы?        «Кӕуынц».
Цы йӕ хъӕуы?
Уый чи зоны?
Нӕ салдатыл, нӕ салдатыл
Ӕхсӕз азы цӕуы!
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    ЗАРЯДКӔ

Æз, ды, мах, сымах!
Æз, ды, мах, сымах!  
Азгъорæм-ма тагъд,
Тагъд, тагъд, тагъд!   Згъорынц.

Æз, ды, мах, сымах!
Æз, ды, мах, сымах!  
Атæхæм-ма дард,
Дард, дард, дард!      «Тӕхынц».

Æз, ды, мах, сымах!
Æз, ды, мах, сымах!  
Азгъорæм-ма тагъд,
Тагъд, тагъд, тагъд!   «Згъорынц».

Бафæлладтæ, 
Ныр ӕрбад!
Охх!      «Бадынц».

                     
                     112



                     113

«МÆ ДЗИБАТÆ»
(ХАЛОН ДЗУРЫ ЙÆ ЛӔППЫНТИМÆ.)

Х. Мæ къонатæ!
    Батавут уæхи хурмæ!

Л. Тавæм нæхи хурмæ!
    Тавæм нæхи хурмæ!     Сӕ цӕнгтӕ хӕрдмӕ ивазынц.

Х. Мæ къонатæ!
    Сбадут!
    Рауидзут хор!

Л. Бадæм, бадæм!
    Уидзæм хор!            Ӕрбадынц.

Х. Мæ хуртæ!
    Сыстут!
    Батавут уæхи хурмæ!

Л. Тавæм нæхи хурмæ!   
    Тавæм нæхи хурмæ.

Х. Мæ хуртæ!
    Сбадут!
    Бануазут дон!

Л. Бадæм, бадæм!
      Нуазæм дон!      Ӕрбадынц, «нуазынц дон».

Х. Сыстут, мæ хуртæ!
    Ратæхут мæнмæ!

Л. Тæхæм, тæхæм!     «Тӕхынц».



УЫЙ ÆЗ ДÆН
Иу – мæ сæр,
Дыууæ – мæ хъустæ!    
Иу – мæ гуыр (туловище),
Дыууæ – мæ къухтæ!   
Иу – мæ дзых,    
Дыууæ – мæ къæхтæ!
Ис мын фындз,
Дыууæ – цæстытæ!
Радзырдтон уын    
Æз рæстытæ!
Уый æз дæн.

ГÆДЫ ГИДА
Шарик бамбæхст къуымы.
Гида къæбыламæ дзуры:
– Нал дæ сайдзынæн, ныббар!
Нæй дæуæй хуыздæр хæлар!
– Сайæгойæн нæй æмбал,
Сайæгойæн нæй хæлар,
Гӕды, Гида, уый æмбар! 



АРФӔТӔ

 Абон дæ номыл у не стыр куывд, 
 Ды дæ нæ цины сæр.
 Ды дæ Ирыстоны уарзон гуырд,
 Сæдæ азмæ нын цæр.
 Абон дæуæн кæнæм арфæтæ,
 Кувæм дæ гуырæн бон.
 Арвæй дæуæн курæм амæндтæ,
 Цинтæ дæ бæрæгбон.

  НАНАИМӔ НЫХАС

Фыдуаг мӕ ма хон,
Ӕз хорз лӕггаг дӕн.
Куынӕуал зарон,
Куынӕуал кафон,
Стъолы фарсмӕ
Ӕнцад куы сбадон,
Уӕд-иу ӕй базон,
Кӕй ницы лӕг дӕн.
Фыдуаг мӕ ма хон, 
Ӕз хорз лӕггаг дӕн.
Бӕрзонд къардиуӕй
Ӕз доны малмӕ
Куынӕ атӕхон,
Нӕ дугъон бӕхыл
Къуыбыртӕ-фӕзтыл
Куынӕ ӕрзилон,
Уӕд-иу ӕй базон,
Кӕй ницы лӕг дӕн.
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ЧЫЗДЖЫ ГУЫРÆН БОН 

 Чызг нæм райгуырд, 
 гыццыл чызг!  

 Базард: 
 Ой, уæрæйдæ, ой!
 Ой, уæрæйдæ, ой!  

 Чызг нæм райгуырд,  
 рæсугъд чызг!  
 Базард: 
 Дæлæ кæрты 
 цъæх хæрис!  

 Базард: 
 У нын, чызгай, 
 æнæниз!  

 Базард: 
 Нанамæ дын – 
  давонджын!  

 Базард: 
 У нын, чызгай, 
 амондджын!  

 Базард: 
 Нæ бæласыл – 
 иунæг бал!  

 Базард: 
 Равзар, чызгай, 
 Лæппу –’мбал!  
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ЛÆППУЙЫ ГУЫРÆН БОН

Лæппу райгуырд, 
гыццыл фырт!

Базард:
Лæппу райгуырд, 
сæрæнгуырд!

Базард:
Дæлæ кæрты 
цъæх хæрис!

Базард:
У нын, лæппу, 
æнæниз!

Базард:
Нанамæ дын – 
давонджын!

Базард:
У нын, лæппу, 
амондджын!

Базард:
Нæ бæласыл – 
иунæг бал!

Базард:
Равзар, лæппу, 
Чызг-æмбал!
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    ХÆЦЦÆ-МÆЦЦÆ 

Бæласыл  æрзад лæппутæ , 
Найы кæрдойы йæ мад. 
Не стъол байдыдта гæппытæ,
Сæныкк та лæууы æнцад.  

Чысыл кукла атахт арвмæ,  
Цъиу та сынтæджы хуыссы.
Лæппу бауасыд йæ мадмæ,
Гæды тетрады фыссы.  
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Тæрхъус доны ленк кæны,
Кæсаг цъæх кæрдæгыл хизы.
Бирæгъ сæрыл бант бæтты,
Катя стонгæй хъæды тъизы.

Къæбыла цæгъды фæндырæй,
Гыццыл чызг кæны рæйгæ.
Цæргæс бафсæстис æхсырæй,
Гæды къæдзæхмæ – тæхгæ!



  КЪӔБЫЛА

– Хъуг, уӕ хъуг! Хъусыс загъдмӕ?
– Къӕбыла, ӕз хъусын зардмӕ. 
– Хъуг, уӕ хъуг! Цы уасы, зӕгъ?
– Къӕбыла, уый уасы сӕгъ.
– Хъуг, уӕ хъуг! Чи кӕуы, чи у?
– Къӕбыла, уый бирӕгъ ниуы.
– Хъӕлӕстӕ мӕ ’фтауынц тасы!
– Ма тӕрс, мӕ хур, схуысс мӕ разы.



    А-ЛО-ЛАЙ

Ӕруадз дӕ сӕр мӕ фӕлмӕн армыл,
Афынӕй у, а-ло-лай.
Стъалы ссыгъдис бӕрзонд арвыл,
Хъӕды бафынӕй домбай.

Комы дзуӕрттӕ, арвы зӕдтӕ,
Кувдзынӕн уӕм, не Скӕнӕг.
Бахъахъхъӕнут мады зӕрдӕ,
Хъӕбулы цин – царддӕттӕг.

Дымгӕ, дымгӕ! Ауз авдӕн,
Барӕвдау мӕ бӕлоны.
Бон-иу хурӕн, ӕхсӕв – мӕйӕн
Афӕдзӕхс мӕ бӕлццоны.

Саби мады зардӕй рӕзы,
Мадӕн у йæ хуры тын.
Мадӕн у йӕ цӕугӕ мӕсыг,
Фидӕны та – дзаджджын фынг.



КЪУХТÆ
Къухтæ! Къухтæ!        Æмдзæгъд кæнынц – 4 къæрццы.
Айрæзут!          Хæрдмæ сæ къухтæ ивазынц.
Къухтæ! Къухтæ!        Æмдзæгъд кæнынц – 4 къæрццы.
Атæхут!               Тилынц сæ къухтӕ базыртау.
Къухтæ! Къухтæ!              Фæсонтыл сæ æвæрынц.
Амбæхсут!
Къухтæ! Къухтæ!        Æвдисынц сæ.
Мæнæ стут!

УАЛДЗЫГОН ИЗӔР
Бӕркадджын уалдзӕджы
Нӕ хӕдзар – уазӕгджын.
Сӕ иу цыхтджын хордта,
Иннӕ та – цӕхӕраджын,
Дада фыдджын домдта,
Ӕз та – тӕвд картофджын.
Стӕй ӕхсӕвы талынджы
Дада дзырдта кадджытӕ,
Иумӕ кодтам зарджытӕ.

*****
Бирæгъ бирæгъы ыссуры.
Бирæгъ бирæгъимæ дзуры:
– Мауал давæм бæхты, 
Мауал хæрæм сæгъты!
Бауарзой нæ адæм.
– Мах нæ хъæуынц адæм!
Разгъор тагъддæр ардæм,
Дæлæ сæгъ фæлидзы.



   ДЫМГӔ

Ӕз мӕ фыдмӕ фарста радтон:
– Цӕй, кӕм цӕры дымгӕ? – загътон. 
Ӕз мӕ тыхджын цӕнгтӕй абон 
Хъуамӕ уыцы ’ррайы ’рцахсон!

Куы мӕ асхойы, ныззилы, 
Куы мӕ гыццыл хойы тилы! 
Ӕз ыл сахсӕн баппарон, 
Фыдгӕнӕджы бафхӕрон.

– Дымгӕ бӕласыл нӕ зайы, 
Дымгӕ не ’мбӕхсы нӕ цъайы, 
Бӕрзонд хӕхты митӕй хъазы, 
Фӕзы бӕхы дзыкку фасы. 

Сыгъдӕг арвыл мигъты ссуры, 
Стӕй йӕхи фӕнайы фурды! 
Нӕй йын фенӕн, нӕй ӕрцахсӕн, 
Нӕй йыл баппарӕн дӕ сахсӕн.
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ФӔЗЗӔГ
Фæззæг, фæззæг! Æрхастай тыллæг (урожай).
Бузныг! Нæ сæртæй дын кувæм ныллæг.
Скъахтам нæ хуымты цæхæра, картӕфтæ.
Æртыдтам бæлæстæй фæткъуытæ, кæрдотæ.
                  
Фæззæг, фæззæг! Æрхастай тыллæг.
Фæззæг, фæззæг! Æрхастай бæркад.
Фæззæг, фæззæг! Нæ кæны мынæг.
Фæззæг, фæззæг! Нæ къонайы арт.

              ГӔЛӔБУ

Арвӕй мӕм ӕртахт гӕлӕбу,
Уазал, урс-урсид гӕлӕбу!
М’ армыл абадтис гӕлӕбу,
Уазал, урс-урсид гӕлӕбу. 
Атадис, ӕрбайсӕфт уайтагъд
Уазал, урс-урсид гӕлӕбу,
Иу цӕстысыг мын фӕуагъта
М’ армыл урс-урсид гӕлӕбу.

                     (Мит)
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