
      Гьиссерин кимел

1



 Седакъет Керимова

2



      Гьиссерин кимел

3

ГЬИССЕРИН КИМЕЛ

СЕДАКЪЕТ КЕРИМОВА

Баку – 2021



 Седакъет Керимова

4

Редактор:  Муьзеффер Меликмамедов

      Керимова С.
   Гьиссерин кимел. – Bakı, 2021. – 224 səh.

Седакъет Керимова лезги ва азербайжан поэзиядални 
прозадал рикI алайбуруз хъсандиз чида. Адан къелемдикай 
хкатнавай шииррин, поэмайрин, гьикаяйрин, пьесайрин, по-
вестрин ва романрин хъсан суракьар къецепатан уьлквей- 
ризни чкIанва. С.Керимовадин эсерар лезги, азербайжан, урус, 
немец, туьрк ва къумукъ чIаларал чапдай акъатнава.

«Гьиссерин кимел» С.Керимовадин 30 лагьай ктаб я. Ина  
шаирди эхиримжи йисара къелемдиз къачунвай поэзиядин 
чешнеяр, гьакIни цIийи кьилелай туькIуьрнавай поэмаяр гьат-
нава. Ктаб кIелдайбурун рикIяй жедайдан чIалахъ я чун.
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КIЕЛДАЙДИ!

И ктабда зи эхиримжи йисара къелемдиз къачунвай, 
икьван гагьди чап тахьанвай шиирар гьатнава. Абур жу-
ван рикIихъ галазни вахъ галаз ихтилатар я. Завай вун жу-
ван рикIивай яргъалариз жедач. Зи уьмуьрда, зи руьгьдин 
дуьньяда вуна кьетIен чка кьазва. За вахъ галаз санал дер-
дер гьалда, рикIин дегьнейра къатканвай гьиссер мецел  
гъида. Гзаф чIавуз хайибуруз, мукьва-кьилийриз, ярар-дуста-
риз лугьуз тежедай сирер цIарара туна вав агакьарда, вун зи  
гъавурда акьадайдан чIалахъ жеда зун. Дуьньядин ифин алай 
крарикай, инсанрин къилихрикай вахъ галаз ихтилатда. 

Шаирар паталди поэзиядал рикI алай кIелдайбур кьван 
мукьва касни авач. Поэзия эдебиятдин кьетIен хел, илгьамдин  
кутугай чIал я. Ам рикIин цIугъ, фикиррин гьарай, гьиссе-
рин сел я. Шаирди вичин рикIик къалабулух кутазвай, адан 
кьарай атIузвай гьалар цIарариз элкъуьрда. Вичин фагьум- 
фикиррикайни тIаларикай гафар храна, абур цIиргъина туна 
кIелдайдав агакьарда.

Поэзия – гьакIни шаирдин вичин рикIихъ галаз ихтилат 
тирвиляй ана тапарар жедач. ЦIарара шаирдин жуввал, адан 
кьетIенвал чIалал къведа. Гьар са шаирдин уьмуьрдин гьа- 
къикъат адан шииррай чириз жеда.

Гьа икI, «Гьиссерин кимел» тIвар ганвай нубатдин 
ктаб агакьарзава за вав, кIелдайди! Ам ви рикIяй хьун зи  
эрзиман я!

           С.К.
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Са ч I  ехи мел 
к I анда чаз
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ДАГЪ АВАНИ ЗАВ КЪВЕДАЙ?

Зи гуьгъуьна за авур кьван гъалатIар,
Зи гуьгъуьна юргъунвилер, галатар,
Зи гуьгъуьна дердер, гъамар – алатай,
Вуч аматIа зи вилериз ахквадай?

Зи гуьгъуьна зи гунагьрин пар – шеле,
Зи гуьгъуьна авунвай кьван кар – силе,
Зун са тар я – руьгь юзазвай гьар хиле,
Вуж аматIа захъ агъвадай, захъ кудай?

Вилерикай карагда зи шумуд кар,
Атай чIавуз жуван рикIяй тIалдин свар,
ЦIалцIамариз алахъда зун гана гъар,
Жагъида сад – къван кьуна и гъар хадай.

Вуч аматIа захъ зи амай уьмуьрда?
ГуьтIуь хьанва шегьре рекьер, уьмуьр – дар,
КIвачин я зун, гъиле кьуна шумуд кар,
Вуж ава заз и дуьньяда гуж гудай?

Руьгь квачирбур акваз зи рикI цIрада,
За алахъна къелемдив руьгь храда,
Зи хирерал кьел алахда парада,
Къекъведа зун са бендедихъ – гъил кьадай.

Инлай кьулухъ вуч жедатIа, хьурай мад,
Хажалатар марф хьана зал кьурай мад,
Заз кьисметди цIийи тIалар гурай мад,
Эхиз жедай дагъ авани зав къведай?

7



 Седакъет Керимова

10

УЬМУЬР ЛАГЬАЙДИ 

Са кьакьан дагъ я кьван уьмуьр лагьайди,
Садрани кукIушрив агакьдач хьи, гъил.
Рехъ куьтягь тежерди, рехъ галуддайди,
Бес вучиз адакай атIудачтIа вил?

Са яргъал дагъ я кьван уьмуьр лагьайди,
ДатIана саврухар ракъурда хьи, вал.
КIвенкIве рагъ къалуриз, вун алцурариз,
Ахпа харув ягъаз  агудда вав тIал.

Са къариб дагъ я кьван уьмуьр лагьайди,
Циферив чилериз гъамар чукIурдай.
Яргъариз тухвана вун синтIер ягъаз,
Ахпа рехъ алатай шив хьиз чукурдай.

Са секин дагъ я кьван уьмуьр лагьайди,
Низ чидай хура цIуд вулкан авай чIал?
Садбуру пархъунда бере атайла,
Садбуруз жагъидач юзадай мажал.

Са ялгъуз дагъ я кьван уьмуьр лагьайди,
Са куьлуь къван я кьван чун адан синел.
Ялгъуздиз хъфида дуьньядлай вири,
Ялгъуздиз атайвал дуьньядин гъенел.

             29.12.2016
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ДУЬНЬЯ НАЧАГЪ Я

Цавар гзаф ава ракъинин кIаник,
Накьварни тIимил туш и чIехи чилел.
Бес вучиз инсанрин атIузвач нефсер,
Мадни вуч къвезматIа дуьньядин кьилел?

Сад начагъ хьанва къе гзаф тIуьникай, 
Сада каш чIугвазва абур хуьникай,
Муькуьд куз-хъукъузва ажуз хьуникай,
Гзаф я инсанар – нагъв алай вилел.

Садбурун темягьдин тини къатанва,
Садбуру инсафдин багъар атIанва,
Садбур кесибвили бегьем гатанва,
Сад къизил тахтунал, сад кьуру чилел.

Садбур хьанватIани пурарин къалтах,
Алахъна чIурзава дуьньядин салагь,
СакIани жезвач хьи, кьиникьдин чIалахъ,
Уьмуьр са къуш я кьван, хуьз жедай гъилел?

Къе дуьнья начагъ я, вирусди кьунва,
Инсанар азардин ракьара тунва,
ЯцIар гзаф хьана, чун рекьел тунва, 
Яраб вуч къвезматIа дуьньядин кьилел?

        24.06.2020

9



 Седакъет Керимова

12

ЧИР ХЬАНАЙТIА

Зун рапунин къекъуьмдайни экъечIдай,
ЦIаярикай, ялаврикай хкечIдай.
Махарик квай аждагьанрив эгечIдай,
Чир хьанайтIа, кьулухъ жуван эл гала.

Гзаф хьанва гафар гвайбур хкIадай,
Вилик-кьилик квазва гила акатайд.
За залумриз кIевелай акI гьад кьадай,
Чир хьанайтIа, къуьнел  мягькем гъил ала.

Гьар бармакдин кIаник туькIвей кьил жедач,
Гьар пул гвайдаз захавалдай гъил жедач,
Дуьньяд малда садрани зи вил жедач,
Тек инсанрин кьегьалвилик вил гала.

Зун датIана цаварава – хиял хьиз,
Вирибурун чIалахъ жеда аял хьиз,
Уьмуьр физва гара гьатай са ял хьиз,
Бегьер кIватIдай сад аматIа зи салай?

               03.02.2020
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ГЬАЖИ ДАВУД

Cа чIав авай, чи цавара
Са рагъ авай Давуд лугьур.
Са чIав авай, чи чилерал
Са дагъ алай Давуд лугьур.

Тур гъилевай са кьвал тир ам,
Садавайни тежедай рам.
Са эл хуьзвай кIватIал тир ам,
Чи дагълар хьиз – тагудай чам.

Гьа чIавалай гьар лезгидин 
РикIин къене са сир ава.
Гьа чIавалай мурадра чи 
Азадвилин са цIир ава.

Чун агудун патал женгер
ЧIугур кас тир Гьажи Давуд.
Чи рикIера чIехи умуд
Кутур кас тир Гьажи Давуд.

Халкь шад авур, халкь сад авур
Айгьал кас тир Гьажи Давуд.
Ватан хвейи  такабурдив,
Кьегьал кас тир Гьажи Давуд.

11
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КIАНЗАВА

И куьруь уьмуьрда, кIири уьмуьрда,
И къуьруь уьмуьрда, кири уьмуьрда,
Аллагьди чаз ганвай вири уьмуьрда
Гьар са югъ сувардай кьуна кIанзава.
Накьанан фикиррин, гъамарин парар
Накьанан варарихъ туна кIанзава.
ТахьайтIа эхиз жеч дуьньядин крар,
ТахьайтIа кьатI жеда бахтунин гурар.

Пакагьан йикъарихъ дад кутун патал,
Гъиле кьур кар кьилиз акъудун патал,
ЦIириз тур мефтIедив къени фикирар,
Агудмир на пехил гьиссер – ничхирар.
ТахьайтIа абуру къеняй неда вун,
Масдакай хъел аваз, куз, ишеда вун.

Агудмир на жував гьахъсуз рахунар,
Агалдиз тахьурай хъел кваз ругунар.
Чидан ваз вуч ятIа дуьньяда гьунар?
Рангарин арадай экуьд жагъурун!
Бахт тушни дарвили чуькьвейла ви рикI,
Аллагьди ваз марф хьиз умуд ракъурун?!

Гьар садахъ са къилих, са тIул авайд я,
Гьар садахъ са кьисмет, са къул авайд я,
Гьар садахъ вичиз кьван акьул авайд я,
Куьз я, лагь, рехнеяр, куьз я тегьнеяр?
Ваз басрух гайила пехил гьиссери,
Михьа эчIелрикай рикIин дегьнеяр.

12
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КьечIейтIа кIвалахар вуна шаз хьайи,
ТупIалай авуртIа крар – тIал гъайи,
Къвердавай инсанар жеда ваз къайи.
Масадан эцигун кьабул туштIа ваз,
Акурла а касдин  крар цаз алаз,
Вуч гьатда ви гъиле ам чукIурайла?
Жува цаз алачир крарихъ яла.

И куьруь уьмуьрда вуна садрани,
Агудиз тахьурай дявеяр, къалар.
Хъсан гаф ван хьайла, аквада хьи ваз,
Цуьк хьиз ахъа хьана ви рикIин гьалар,
Ви рикIел хкведач дакIунар, ялар,
Элекьда са ялце ви чандин тIалар.

И куьруь уьмуьрда, кIири уьмуьрда,
И къуьруь уьмуьрда, кири уьмуьрда,
Аллагьди чаз ганвай вири уьмуьрда
Гьар са югъ сувардай кьуна кIанзава.
Накьанан фикиррин, гъамарин парар
Накьанан варарихъ туна кIанзава.
ТахьайтIа эхиз жеч дуьньядин крар,
ТахьайтIа кьатI жеда бахтунин гурар.

             14.08.2015
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ГЕЛ ТАДА

И дуьньядал гьарада са гел тада,
Ава гьардахъ гекъиг тежер вичин рехъ.
Садбуру ваз ракъини хьиз чим гуда,
Садбуруни бахш ийида къайи мекь.

Акьуллуда циферикай кьадач дерт,
Ада вичин варарив гъам агуддач.
ВикIегь касди бахт туькIуьрда алахъна,
ТуькIуьрнавай чараданди къакъуддач.

Тади къачур гьар вацI гьуьлуьв агакьдач,
Кьвал хуьзватIа, хъуьтуьл женни адан къван?
КуькIвей чирагъ яргъалайни чир жеда,
ЧIуру лампад фад туьтуьниз гъида чан.

ЧIулав цифер какахьайла къвада марф,
Хваларикай, кIамарикай вацI жеда.
Гьар са кардик рехне кутаз алахъмир,
Гьар са цIалцIам чархунални кьацI жеда.

Фад атIуда агъуз хилен майваяр,
Виниз хилев гьармадан гъил агакьдач.
Бязибуру гуьгьуьл чIурда пер хана,
РикI шадарун гьар садалай алакьдач.

14
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Гзаф тIуьрла виртни туькьуьл аквада,
Артух хьайла бегьердини хада хел.
Гьар инсандихъ ава вичин туькIвей рехъ,
Гьар инсанди атIуз жеда кьадай гел.

ВикIегьвал бурж къачуз жедач масдавай,
Кьел гьарадан рикIин къене кIанда икI.
Кьегьал касди зегьмет чIугваз датIана,
Дуьнья рамда, аваз хьайтIа чанда рикI.

15
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БУБАДИЗ ЧАР

Геж хьана ваз кхьей чар,
Гила ам вав агакьдач.
Вун авай къар уьмуьрдиз
Хкун залай алакьдач.

За ваз шиир кхьенач.
За ваз мани туькIуьрнач.
Садра ви гардан кьуна,
РикIе эквер куькIуьрнач.

Агатна вав, тухдалди,
Заз рахадай вахт хьанач.
А вахъ авай заха рикI
Вучиз, буба, захъ хьанач?

Эхна вуна зун патал
Шумудни са тIал, буба.
Къе ви тIварни бес я заз
Дамахун патал, буба.

Такабурдин дагъ буба,
Зи уьмуьрдин рагъ буба.
За дуьньяяр гудай хьи,
Вун хьанайтIа сагъ буба.

16
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ЛАЦУ ГИМИ

Хайи КцIар – ксарин чил,
АтIудач гьич вакай зи вил.
Диде ватан – рикIиз чими,
Зи хиялрин лацу гими.

Эхиз жедач такурла вун,
КIан жез рикIе акьурла вун,
Гатун юкъуз хар къвайи хьиз,
Дуьнья жеда дар зи вилиз.

Зи уьмуьрдин  квахь тийир дад!
Вун тахьайтIа, рикI жеда пад.
ДатIана икI алаз рикIел,
Садахъни зун жедач цIигел.

Ви лекьери ахъайна лув,
Мукьваларна чаз Шагьдин сув.
Ви гьар са пIипI – тарихдин гел,
Ви хураллайд – зи лезги эл.

Ви веледар – кьегьал ксар,
Рекье туна агъзур йисар,
Уьмуьр гьалда къуьн-къуьневаз,
Хуьда ви тIвар кьил виневаз.

Хайи КцIар – ксарин чил,
АтIудач гьич вакай зи вил.
Диде ватан – рикIиз чими,
Зи хиялрин лацу гими.

17
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ГЬА САКIА

Дуьньядиз гьа сакIа къведа инсанар,
Гьа сакIа ишеда вири аялар.
Бахтлувал паталди тушни, лагь куьне,
Инсанрин виридан рикIин хиялар?

Жегьилрин кIанивал гьа сад хьтинд я,
Теменри гьиссерал звал гъида иер.
Ашкъидив туькIуьррай кIвал-югъ вирида,
Тахьурай садални чаравилин хер.

Шад чIавуз инсанар ухшар жеда гьикI,
РикIе кьацI ийида фикирди фаддиз.
Тlалариз, гъамариз миллет авани,
Халкьар бахтлу жечни хъуьрейла шаддиз?

Вахт хьана, уьмуьрар кьатI жедай чIавуз,
Аллагьди къахчуда чанарни сад хьиз.
РикIелни къведач, вуж гьи миллет ятIа,
Дуьньяди вуж хвена, лагь, вилин хад хьиз?

Алаз хьуй дуьньядал, аваз хьуй чпиз,
Гьи халкьдиз гьи кьисмет кхьенватIани.
Муьгьуьббат паталди халкьнаватIа чун,
Рикlера такIанвал ни тунватIа, ни?

Дуьньядиз гьа сакIа атуй инсанар,
Тахьурай садазни фикирар, тIалар.
Ислягьвал паталди хьурай дуьньяда
Халкьарин виридан рикIин хиялар… 

              08.10.2019
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ГУРАР

Са дили ишелди бамишзава зун,
Са тIалди чуькьуьзва зи туьд кIевидиз.
АцIана, дакIвана, бархун хьанва рикI,
Акьалтиз кIанзава винел ивидиз.

Вучда? Къув ягъадан жанавурди хьиз?
Кьуна юзурдани дагъ чкадилай?
Са чукIул гьалтнава зи чандал хци,
Къакъудиз кIанзавай тан чкалдивай.

Зи рикIин дегьнеда ргазва иви,
Са пехъи тIал къекъвез ава мефтIеда.
Заз жаваб кIанзава тек са суалдин:
Яраб гьикI гьатнатIа зи халкь чефтеда?

ГьикI хьана усалвал кьабулна чна?
Гьи рекьел квадарна акьулдин яракь?
Махари элцифар хъийизмач вахтар,
Гузвай сад авани пакагьан суракь?..

Кьакьанриз акъудда инсан гурари,
Куьз герек я гурар – кIарар амачир?
Хуьзвайди дуьньядал чун – хиялар я,
Вучда уьмуьрдикай умуд кумачир?

           20.04.2019
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      ДИДЕД ШАЛ

Заз дидедлай аманат
Са цIилерин шал ама.
А шалда зи дидедин
Нефес ама, ял ама.

Диде рикIе акьурла
Кьада за а шал гъилел.
Куьз ятIани сугъул жез,
Нагъв акьалтда зи вилел.

Шумудни са йисар я,
Хуьзва вилин нине хьиз.
Илифарда ада зун
Диде авай дуьньядиз.

Начагъ хьун кумазни жув,
Зи рикIел шал хкведа.
ТIал-квал кьезил жеривал,
Ам къуьнерик вегьеда.

Фикирри кукIварайла,
Дерт ахъайда за адаз.
Дидед верцIи хиялар
Алахъда зи гевил кьаз.

Хуькуьрайла веледри,
Зи шадвилер ацахьда.
Шал агудда за рикIив,
Пашманвилер алахьда.
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Агатайла хайибур,
Мукьва-кьили атайла,
Шал алукIда за кьилел,
РикI шадвилив ацIайла.

Дидедин гьуьм хвенвай шал
Багьа я заз, масан я.
Гьар веледди дидед руьгь
ХвейитIа вуч хъсан я!

           18.02.2021
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НИЗ ЧИДА?

Нотайралди туькlуьрнава чи дуьнья,
Макьамар хьиз верцlи я ам, иер я.
Вичин гьар пlипl, гьар кlам рикlиз чими тир
Чи тlебиат кьиляй-кьилиз шиир я.

Гьар са инсан маничи хьиз халкьнава,
Аваз рикlе хуш хиялрин хараяр.
Гьар са уьмуьр са мани я кхьенвай,
Садан шадвал, садан гъамар пара я.

Сад пьяно – секиндаказ цlразвай,
Сад форте я – авахьзавай вацlар хьиз.
Сад ргада гьарай галаз, гьай галаз,
Сада ялдач вичихъ къайи нацlар хьиз.

Аялар хьиз хкведа мад дуьньядиз,
Чаз тийижир гьикьван верцӀи манияр.
Кlанивилин гьиссерикай хранвай,
Гьар са мани рикlиз сакlа кlани я.

Иридакай тек сад кими хьайила,
Туькlуьр жедач вавай мани садрани,
Рикl нотайрин ихтиярда гьатайла,
Маса крар вири санихъ гадра на.

Кьил акъатдач гьавайрикай рикlерин,
Гьи жуьреда кутан абур нотайра?
Шумуд мурад къатканватlа низ чида,
Чи гьиссерин яргъа, дегьне къатара?

              19.03.2019
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КВАДАР ТИЙИН

Ракъурна чал фикиррин луж, 
АвуртIани девранди гуж,
Чал гьалтзавай гьар легьзе – бурж, 
Чи такабур  –  чи чил, чи накьв.

Дердер тахьуй тан кукIвардай,
Кьан тийирвал жув таквардай.
Тахьайла сад рикI авхардай,
Акьалтдачни вилерал нагъв?!

КӀанивилер – рикӀяй къведай. 
Хвешивилер – сувар гъидай, 
Къенивилер – бахтар хуьдай, 
Чи уьмуьрдин бегьердин багъ.

Хуш я рикӀиз лезги эллер,
Чи бубайрин хуьзвай гелер, 
Квадар тийин хайи чилер – 
Ватан лугьур мукьвални яргъ!
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РАМАЗАН ВАРЗ 

Са варз ганва Аллагьди чаз, 
Амукьдай жув-жувахъ галаз.
Ажеб хъсан вяде тушни
Килигдайвал рикIин чIалаз?

Са варз ава варцарикай,
Вичин тIварни Рамазан варз.
Мубаракдиз алатда ам,
Кьилел Аллагьдин ярж алаз.

Хабар кьадай мусурманди
Вичин рикIин дегьнейрикай.
Яргъалардай чилинвийрин
Ахмуррикай, тегьнейрикай.

А са вацра шумуд рикIе
КуькIуьрзава гьикьван эквер.
Хъсанвилихъ ялайбурун
Сувабрини гъида цуьквер.

Са варз ава сиягьатдай –
Патанбурун ватанра ваъ,
Недай-хъвадай маканра ваъ,
Чи дагъларин кьакьанра ваъ,
Жуван рикIин дегь къатара.
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А хъуьтIера, а гатара,
Гьиссерин ацIай гатIара,
Вуч аватIа а патара?
Хук рикIелай алудда чи,
Руьгь ахварай авудда чи.

Нефсинин муьрхъ михьда бегьем,
Яргъаларда табдин зегьем.
Хъсанвилихъ ялда рикIи,
Лугьун тийиз вучин, гьикIин.

Алатайла Рамазан варз,
Яргъал жеда Аллагьдин арз.
Алцурарда гунагьри мад,
ШтIумарда темягьри мад.

Виликанбур хъжеда чун,
Гуда чIуру гьиссери чIун
Мад Рамазан алукьдалди,
Имандин ял галукьдалди...
    
          14.04.2020
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             КИЧIЕ Я

Вахт бес жезвач сакIани
Гуьнгуьна тваз кIвалахар.
Яралай рагъдандалди
АвуртIани чалухар.

Гьикьван чIав я цIигел яз
Зун тухдалди ксуник.
Крар туькIуьн тавунмаз
Чими месик ксун гьикI?

РикIи гъалаб къачуда
Зи хура икI датIана.
Агь, секинвал кIандай заз,
Крар вири  атIана.

Вири туьквен-базарра,
Зун – хиялра, махара.
Къелемдив рахада жув,
Эл хьайила ахвара.

Зи кат-калтуг акурла,
ЧIалал къведа хайибур,
Къекъвез женни регьятдиз,
Крар амаз хиве кьур?

Физва уьмуьр гьай галаз,
Тефирай ам туракь яз.
КичIе я заз амукьиз
Зи шиирар зуракI яз.

            13.02.2021
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ЛЕЗГИЯР

Ассаламалейкум, чан зи жуванбур!
Дуьньядин гьар пипIен, гьар са патанбур!
ГьикI я куь кIвалер-къар, гьикI я хизанар?
Ватандихъ цIигел яз, хьанвани ялар?

ГьикI я куь рикIин гьал, хъсанзавани?
Квез халкьдин адетар масанзамани?
Лагь, куь руьгь, кIанибур, кьакьанзамани?
Лезги чIал диде хьиз квез кIанзамани?

Ассаламалейкум, чан зи лезгияр!
Дидед чIал лезгидин кьилин ризкьи я!
НегьайтIа квахьда чи гел дуьньядилай,
Феначни шумуд са эл дуьньядилай?

Мурадрихъ гелкъвен чун – рикIе хъверзавай, 
Бубайрин руьгьери чаз эверзава.
ЧIал хвена дуьньядал тIвар тан, лезгияр!
Дидед чIал ватан я, ватан, лезгияр!
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ЧИГЕД СТIАЛ

Элкъвена и дуьньядиз
Чун садра хтайтIани,
Авунвай кьван гъалатIар
РикIивай кьатIайтIани,
Абур туьхкIуьрун патал
Гьикьван алахъайтIани,
Жуван чIуру кьилихрин
Багъар фад атIайтIани,
Хкатиз жедач чавай
Буржарикай дидедин.

Илифайла кагьулвал,
Агатайла сугъулвал,
Хажалатрин рагъулвал
Хизандилай алуддай,
Адав шадвал агуддай,
Чун кIеверай акъуддай
Ам кIвачерин йигинвал, 
Ам рикIерин секинвал,
Ам къилихрин хъуьтуьлвал,
Ам гьиссерин суьтуьлвал,
Юкьван тар я дигедин.

Ам тIвар, ам ван, абур я,
Куьтягь тежер сабур я,
Гьунар я, такабур я,
Ухшар авай лекьерин,
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Галудайла рекьери,
Гатадайла мекьери,
Вичин рехи мекери
Атир гуда цуькведин.

ГьикI ятIани уьмуьрди
АкъудайтIа чун рекьяй,
АкъатайтIа ам рикIяй,
Чун дуьньядин а кьиле
ХьайитIани хиял хьиз,
Алахъда чун чIалал гъиз,
Хурук галай аял хьиз,
Ахгудда мад некIеди.

Чи мурадрин къацу ник!
Чи уьмуьрдин гатун цIиг!
Хаз жедани дидед рикI?
Хайивилин цIар алай,
КIанивилин зар алай,
Михьи, экуь тIвар алай
Ам стIал я чигедин.

          05.08.2020
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     ВУЧ ЦАЙИТIА

Вуна къени крар ая жезмай кьван,
Садбуру гуда ваз вучайтIани къван.
Жив эвел дагъларал къвадайд я кьакьан,
Ахпа кIамар къведа, аскIанар къведа.

Агъу хуьз тахьайла чпин рикIевай,
Аси яз инсанар жеда рекьивай.
Акъудиз женни цуьк хъуьтIуьн цикIивай,
А хару мугьманар гатфари гъида.

Нагьахъ гаф гуьгьуьлдихъ галукьдайди я,
Кьегьални дуьз рекьел алукьдайди я,
Дуьньядал хъсанвал амукьдайди я,
Гьар касди вичелай тIвар туна фида.

ВикIегьдиз акъваза хура гарарин,
КIватI жеч зул татанмаз бегьер тарарин.
Эхир авайди туш чIуру крарин,
Гьида вуч цайитIа, гьамани гуьда.

       19.10.2017
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  ЧИ ИВИРАР

Вахъ руьгь хьана кIан ятIа,
На бубадиз дагъ я лагь.
Бахтунихъ гелкъвезватIа,
На дидедиз рагъ я лагь.

И дуьньядин женнет чаз
Ракъурнава Аллагьди.
Ам нагагьдай негьайди,
Кьурурдачни гунагьди?

Дуьньядин гекъиг тежер
ВерцIи дад я дидед чIал.
Хуьн тавуртIа чна ам,
Масадбур хъуьреда чал.

АлахъайтIа чалай икI,
Хуьз чи руьгьдин ивирар,
ЧIалахъ я зун, садрани
Гьатдач чи халкь кIевера!

        12.02.2016
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 ДУЬНЬЯ Я

Кьару жемир жуван гьалдал вун икьван,
Фагьум ая, лугьуз тахьуй гаф гьакIан,
Садлагьана рам ийидай руьгь кьакьан,
Им сед авай, им гьад авай дуьнья я,
Им са вацIухъ виш банд авай дуьнья я.

Садра гуьгьуьл хайидан рикI къадра на,
Хуш гафарив  хъуьтуьлдаказ шадра на.
Усалвилер, ажузвилер гадра на,
Лугьумир, агь-шуван авай дуьнья я,
Им гьахъ авай, дуван авай дуьнья я.

ЯцIу цлар хуьда мягькем кьевери,
Жанавурар гьикI кукIваррай кIелери?
Кьегьал касдиз кагьалвал гъич кIевери,
Им хъуьтIерни зулар авай дуьнья я,
Гьар жуьредин гьалар авай дуьнья я.

Кар ийиз жеч кIандай жуьре кефиниз,
Маса чара авач рекье тефиниз,
Уьмуьр гьала тербет гана нефсиниз,
Им атунни хъфин авай дуьнья я,
Им тIал алай, ифин алай дуьнья я.

                   02.10.2001
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ГЬИКI ДЕГИШДА?

Вуна дуьнья гьикI дегишда,
Бинедилай какурнавай?
Вуна кьисмет гьикI дегишда,
Аллагьди ваз ракъурнавай?

Ялгъуз тадач эчIелди цуьк,
Геле жеда чIалитIдин нуькI.
Рагъул жечни булахдин цик,
Вич селлери эхъуьрнавай?

Къарагъайла са дили гар,
Хилер жеда тарариз пар,
Нагагь къвайтIа гатфариз хар,
Бегьер квахьда чIагурнавай.

Гьар бендедихъ вичин рекьер –
Гатуз чимер, хъуьтIуьз мекьер.
Дегиш женни вавай рикIер,
Чпин эквер туьхуьрнавай?

Тийижирдаз суваб, игьсан,
Чир жедай туш писни хъсан.
Акунани ваз са инсан,
Кьисмет кьулухъ элкъуьрнавай?

Къенивилин пай хара я,
КIанивилин цIай пара я,
Дуьньядиз инсан чара я,
Бахтлувилиз дугурнавай.
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РЕХИ ДАГЪ

Веледди хьиз дидедин
Гуьгьуьл тӀардач садани. 
Адавай икӀ чарадан 
РикӀик хкӀур жедани?

Веледди фагьум тийиз 
Дидеда хьел акӀурда.
Вичин харчи хъилерив
Адал тӀурфан ракъурда.

Мили гафар лугьудач, 
Ам пер хадай устӀар я. 
Куьз ятӀани, хайидаз 
ТӀал гун адан къастар я.

Фагьумдач, вич дидеди 
ГьикӀ хвенатӀа гъилерал. 
Гьар са диде хъен хьана,
Ава балад гелера.

Хабар кьадач рикӀикай
Ада вичин хайидан.
Садра къайгъу чӀугвадач 
Вичиз уьмуьур гайидан.
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КьуртӀа вучда веледри
Диде чпиз буржлудай? 
Вердиш хьанва абур икӀ, 
Хайибур кьаз гужлудай.

КьатӀудач хьи веледри,
Диде лугьур чилин Рагъ
Кстахвилер эхзавай 
ЧIехи дагъ я, рехи дагъ.

         03.02.2020
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ЭЛЕГИЯ

ЯхцIур юкъуз вичин чан алачир тан есирда хьайи 
Азербайжандин Милли Къагьриман 

Чингиз Къурбанован руьгьдиз бахшзава 

Хайи чил, вав аламат гва,
Ватан лугьуз са кьегьал хва
Хтанва къе ви накьвадал,
Эхъуьра ам на накъвада.

Ахъая ви чими къужах,
Яхъ баладин къайи къундах.
ЯхцIур юкъуз тIал чIугур тан,
Агуд жував лагьана чан.

ЯцIарай геж акъатнавай,
А юргъун руьгь – галатнавай,
ЯхцIур юкъуз жагъурайд гьахъ,
Чан-рикI ийиз на хурал яхъ.

Шехьа диде, эха буба,
Тазиятдиз ша, эл-уба.
Тахт такур и чам рекье тур,
Эхиз тежер гъам рекье тур.

Кьегьал хва тир пурар акур,
Гарар акур, харар акур.
Мад такурай чаз ихьтин дерт,
КьатӀ тахьурай рухвайрин жерг.
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ЧIАЛАР ГЬЕЙ 

Дуьньяда чIалар гзаф,
Садбур харчи, садбур саф,
Гьар аямди кьуна саф,
КьечIеда хьи, чIалар гьей.

ЧIални аял – вилин хад,
Диде сад я, велед – сад,
КвахьайтIа сад, квахьда дад,
Ялар жеда, ялар гьей.

Аваз чIалан къайгъуда,
Садан адахъ рикI куда.
Сада сивиз къай гуда,
Дегишариз валар гьей.

Кьери тахьуй чIалар икI,
ТIар тежервал жуван рикI,
И кардиз гьикI эхин, гьикI,
КIар жез рикIин гъалар гьей.

Девирдинди гьад я, гьад,
КукIварзава чIалар мад,
Гьар халкьдин чIал сад я, сад,
ЧIур тахьурай гьалар гьей.
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         ЗИ ДУСТАР

Зи рикI алай кIани дустар,
Яргъаравай, мукьваллайбур!
Зи уьмуьрдиз нехиш хьайи,
Зи гьиссерин кукIваллайбур!

Захъ галаз дердияр гьалай,
Захъ галаз рехъ фейи ксар.
Гьахъни нагьахъ чара ийиз
Алакьдайбур, тийиз кьасар!

Дегиш женни санал тIуьр фу
И дуьньядин мал-такьатрихъ?
Агь, зун гьикьван цIигел я къе
А куь верцIи ихтилатрихъ.

Чун сад-садаз ухшар я гьикI,
Са вахтунив гатIумнавай.
Чакай хабар кьадайд аван,
Хажалатри штIумнавай?

Куьн акурла заз акI жеда,
Чи жегьилвал хтайди хьиз.
А шадвилер, а садвилер
Аллагьди чав вахкайди хьиз.
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Куьн – мекериз рех ягъанвай,
Гатар фенвай, зулунбур я.
ТIалар-квалар кваз такьазвай,
Къилихар гьа умунбур я.

Гьахъ амачир и дуьньяда
Вуч хъсан я куьн ава захъ.
Четинвилер эхиз тадай
Зи дустарин къуьн ава захъ!

Зи рикI алай кIани дустар,
Яргъаравай, мукьваллайбур!
Зи уьмуьрдиз нехиш хьайи,
Зи гьиссерин кукIваллайбур!

            09.02.2021
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ЧЕТИН БЕРЕ

Зун къарсурдай четин бере,
Шиирдивай яргъа  чIав я.
Илгьам квахьай са шаирдин
Гьарай гьакIан кьуру чав я.

Са масадан дуьнда аваз
Аквада заз а чIавуз жув.
Ягьанатдив килигда заз
Зи рекьеллай гьар легъв, гьар рув.

Къелемдивай чара хьайла,
Квахьда завай, квахьда кьарай.
Ялар хьана ацIуда зун,
Акъуд тежез рикIин гьарай.

Илгьам я къе зун хуьзвайди,
Мад вуж ава рак гатадай?
Шиир я зи рикI алайди,
Зи кIаниди – рикIе гьатай.

Уьмуьрди заз кьурла дуван
Вичин залан параралди,
За жуван рикI аладарда
Ифин алай цIараралди.

      01.07.2020
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 СА ЛЕКЬ АЯ

Яргъал рекьяй хтанвайд хьиз юргъун я зун, 
Вахъ са секин, са регьят пIипI аван, дуьнья? 
Зал тахсирар, зал гунагьар пара ала, 
Ша силиса, ша ая зи дуван, дуьнья.

РикIе хуьдай са чинебан сир тахьана, 
Виридакай дуст кьуна за чир тахьана,
Кьил хвена за, масдан тараз кIир тахьана, 
Тух къекъвена, фу тIуьртIани яван, дуьнья.

Заз гьар юкъуз са цIийи дерт мугьман къвезва, 
Са рикIивай чIугваз тежер тIалар гъизва, 
Къум хьиз гъапай авахьзава уьмуьр, физва, 
Зунни вун хьиз мад хъжедач жаван, дуьнья.

Зун садрани ужуз хьанач, кьезил хьанач, 
Зи пIир, иман девлет хьанач, къизил хьанач, 
Жув паталди я кIар хьанач, я цIил хьанач, 
«Жуванд» лугьуз авуна за шуван, дуьнья.

Чилел рикIиз рехъ авач зи, чил аскIан я, 
Цавук гъилер агакьзавач, цав кьакьан я, 
Чи лукIарни, лукIвилерни заз такIан я, 
Са лекь ая закай вуна суван, дуьнья!
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ЖЕНГ

Бакуда са рекьин къвалав,
Алатнаваз вичин патар,
Шумуд йис я асфальтдикай
Хкатзава са цIвелин тар.

Адан къацу хилерилай
Физва гьар къуз машинар гьикI,
ЦIвелин тарциз йифиз-юкъуз
Инадзава, тIал гузва икI.

Шумуд йисар а шулу тар
Эхиз тежез кьатI хьанатIа?
ТIалари ам къарсурайла,
Шумудра кьил кват хьанатIа?

Адал живер, марфар къвана,
Адал харар, юргъар къвана.
Гатана ам хъуьтIуь, зулу,
Хьана бегьем а тар шулу.

Алахъна тан галкIур хъийиз,
Женгиникай галатнач ам.
Къализ хьана а викIегь тар,
Гьанадилай аватнач ам.

ГьикI ятIани са ламатIди
Тар кIанелай атIана, пагь.
Ам акурла рикI тIар хьана,
Шумуд касди чIугуна агь.
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ЯтIани рам хьанач а тар,
Къуват кIватIна кузни-хъукъуз.
Хкаж хьана чиликай мад,
ТIарам асфальт кьатIна са къуз.

Кьил цавузна экъечIнавай
А женгинин тар акуна,
Садлагьана пер хайи кас
И гьунарди рам авуна.

Ам гъавурда акьуна хьи,
Тан рекьидач руьгь аматIа.
Са чIавузни кьурадач тар,
КIеви дувул, пун куматIа.

Писвиликай галатна кас,
Фагьум ийиз алатна кас.
Азадвилин ял галукьна,
Тар са чIибни хкаж хьана.

Кьил цававай цIвелин тарцив
Гила гъилер агакьзамач.
Нажах кьуна адаз гьад кьан
Садалайни алакьзамач.

Бакуда са рекьин къвалав,
Алатнаваз ичин, патар,
Шумуд йис я асфальтдикай
Хкатзава са цIвелин тар...
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 ВАХТ Я ЖАЛ?

Вилик шурва, аш галаз, 
Куьз инсанрихъ каш гала? 
Фикирда за датӀана, 
Дуьньяд крар кьатӀана.

Кьаз течирда кутӀа, кӀаш,
Киткиз вичихъ пулдин каш, 
Ягъада вун кьуна лаш,
Вири багъар атӀана.

Вуч лугьуда кашатӀриз,
Кар ийидай кьашатӀриз?
Руфун чӀехи пажатӀриз 
Кутугай чӀав атана. 

ЧӀуру патахъ ягъаз цӀиртӀ, 
Хузар хьтин – тагур вирт,
Акваз зуракӀ ксар гирт, 
Жеда кьарай атӀана.

Гьиниз фейтӀа кукӀун, къал, 
Нив рахайтӀа – рикӀин тӀал. 
Яраб фидай вахт я жал, 
Дуьньядикай гатӀана?
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ЦУЬКВЕР ХЬИЗ 

Авайвал нугъатра гьатдани чIалар?
Баянар жедани гафарин гьалар?
Сугъул яз атIуда зи рикIин гьалар,
Акурла лезги  чIал гьатнавай саягъ.

Чи гьар са гафунин мана я дерин,
Ван хьайла, рикIериз жедачни ширин?
Дегьнейра къатканвай булахрин церин
Дад гала, тIям гала чи хайи чIалак.

Са чIала – са халкьдин мурадар, камар!
Гьар са гаф чешни я – туькIуьрдай гамар,
Алудда чи чIала рикIелай гъамар,
Винелай цуьквер хьиз алах жез, алах.

      02.08.2011
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      МЕЛ КIАНДА ЧАЗ

Са чIехи мел кIанда чаз,
Са кьилин мел, лезги мел.
Агатдайвал ватандин
Кьиляй-кьилиз вири эл.

Чан лагьана, рикI алаз
Къуба, Куьре агуддай,
Шадвилерив, хъуьруьнрив
Хажалатар алуддай.

Къе гуьнгуьна амачир
Вири крар туьхкIуьрдай,
Нур хъичириз мичIериз,
Гурлу эквер куькIуьрдай,

Рехъ алатай харубур
Гьанадилай авуддай,
КIеве авай хайибур 
Дарвиливай къакъуддай.

Са зурба мел кIанда чаз,
Кагьулбурухъ гелягъдай.
ГуьтIуьвилер, тIарвилер,
ЧIурувилер элягъдай.

Агатдай икI жуванбур,
Санал зун-вун талана.
Къенивилихъ гелкъведай,
Масадаз тIал тагана.
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Къуьн-къуьневаз кIвалахдай
КIвал эцигиз, хуьр кутаз,
Кьил акахьдай виридан,
НикIер цана, юг гатаз.

Четинвилер рам ийиз,
ИкI уьмуьрдин яцIарин,
Мурадар сад хьайила,
Дагъ атIуда ксари.

КIвалер, гъенер, магьлеяр
Гьатай чIавуз рестеда,
Къенивили къени тир
ЦIир ийида мефтIеда.

Мел герек я дустар чаз,
ЗуракI крар агуддай.
Эл герек я, дустар, чаз,
Кагьулвилер алуддай.

Аквада чаз халкьдин гуж,
Кар авуртIа сад хьана.
КIубан жеда уьмуьр чи,
КIвалахайтIа рикI кана.

ЧIехи са мел кIанда чаз,
Гзаф ава кIвалахар!
ЭгечIин чун сад-садав
Дегишарна  къилихар!
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Алахъин чун патандан
Тийиз усал синихар.
Талудайвал садани
Чаз серкIедин силихар.

Ахпа михьи-михьелай
Дегишарна рикIин гьал,
ЭгечIин чун кIевелай
Гуьнгуьна тваз дидед чIал.

Алахъин чун чи чIалан
Хилер хана, кьатI тийиз.
Агатин чун чкIанвай
Хайи гафар кIватI хъийиз.

Шегьредиз акъудна чIал,
Бахтлу жервал рикIивай,
ХкIурунар, акьунар
Алудин ша рикIелай.

Са чIехи мел кIанда чаз,
Са кьилин мел, лезги мел!
Агатдайвал ватандин
Кьиляй-кьилиз вири эл!

Чан лагьана, рикI алаз
Къуба, Куьре агуддай.
Шадвилерив, хъуьруьнрив
Хажалатар алуддай.

    
           15.01.2019
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ЖИВ АЛАЙВАЛ

Гьар са халкьдихъ и дуьньяда 
                                   ава вичин гел,
Ам тар хьиз я – авай пунни, 
                                  танни, шумуд хел.
Аллагьди чун  лезгияр хьиз
                                  халкьнавайди я,
Чи рикIера чаз кутугай 
                                 шанкь авайди я.

Чун женгера лигим хьайи 
                                легар, албанар,
Ягъийрикай чи чилер хуьн 
                                хьана чи гьунар.
Лезгидин тIвар аваз хьурай 
                               дуьньядин винел,
Жив алайвал Лезгистандин 
                              дагъларин кьилел!
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       МУРАД

Начагъзаваз хизанда сад,
Ахквадани вилериз гад?
Уьмуьрди ваз кьада инад,
РикI шеда ам сагъ жедалди.

Гьатайла ви мукьвад дарда,
Фикирри ви рикIиз парда.
Лугьуз жедач: «яд кIаркIардай»,
Адан гьалар чагъ жедалди.

Ви хайиди аваз кIеве,
Шадвилиз гуз женни эвер?
Юзада ви кIвалин кьевер,
Бахтлу йикъар хъжедалди.

Зарул акваз къуншидин гьал,
АтIудачни ви рикIин гъал?
Рекьер, руьштер жеда ваз сал,
Адалай гъам элкъведалди.

Сугъул ятIа сад хуьре ви,
Адан ракIар ятIа кIеви,
ЧIулав жечни, лагь, ви иви,
А кIвализ рагъ хкведалди?

Къакъатун я дуьньядин мичI,
Авач маса атIудай ричI,
Садни ялгъуз тахьурай гьич,
Дуьньядлай куьч хъфидалди.

            11.02.2021
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 ТIЕМ

Вердиш я чун дегьнеда
Хуьз дердерин хараяр. 
Са гъвечIи хвеш атайла, 
Хъиткьинда рикI хуравай.

Ялгъузвили кукIварда
Чун кIвале авайла тек,
Хайибур кIевевайла,
Аквадан вилиз пек-лек?

Гатфари тIебиатдин
Дегишдайвал сугъул ранг,
Гьар са верцIи гафуни
КIевирда дуствилин танг.

Санал тIуьр са кап фа хьиз,
Са куьнини гудач дад,
Садвилив фад кьаз жеда
Гьар са тIалдин вилик пад.

Чи уьмуьрдин кьилин тIем
Хайибурни мукьвабур!
Абур квачиз дуьньядихъ
Я дад жедач, я абур!

   29.01.2021
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ГЬИССЕРИН КИМЕЛ

Хъуьрен тийиз бахтунин рагъ,
Месевай зун хьана начагъ.
Авазвай мад чIичI ийиз йиф,
Чандиз тIалар жезвай илиф.

Рам тежез фикиррин кIеле,
Гьатнавай зун гъамдин меле.
Алахьайла мурадрин сел,
Алах жезвай зи хирел кьел.

Крар зуракI амаз жуван,
Зи рикIи ийизвай шуван:
«Агь, за крар гирт ийидай!
ЧIижери хьиз вирт ийидай!»

Алайла гьиссерин кимел,
Садлагьана квахьна чIимел,
Са умудди ифирна хур,
Кьезиларна рикIевай цIур.

Агакьна зав цаварай ван:
«Герек туш заз гьеле ви чан.
Гъиз жедач вун уьмуьрд цикIел,
Икьван къастар амаз рикIе».

Бахтуни къал хъувунач зав,
Гъамарикай михьна зи тав.
Чукурна зи кьилелай чIагъ,
КуьхкIуьрна зи шадвилин Рагъ. 
      11.10.2001
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Къванцин рик I  ер 
гзаф хьанва
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ГЗАФ ХЬАНВА

Кьакьан паруйрин а пата,
Дараматар къати-къатар.
Чинеба нез ана гатар,
ИчIи рикIер гзаф хьанва.

КIеле хьтин кIвалин къене,
Чуьнуьхариз ктIай къенер,
Кьазвай кIеви тапан кьинер,
МичIи рикIер гзаф хьанва.

РакIарикай кудна куьлег,
Татуй лугьуз «гьар са куьлягь»,
ЦицIрен рикIин девдиз килиг!
ГъвечIи рикIер гзаф хьанва.

Авай чпихъ темягьдин сас,
Чида заз шумудни са кас,
ТIул кумачир инсандиз хас
ПичIи рикIер гзаф хьанва.

Я асул, я мах тийижир,
Я хайид, я тах тийижир,
Я батIул, я гьахъ тийижир
ГуьчIуь рикIер гзаф хьанва.

Амукьдайд хьиз дуьнья кьуна,
Нефсинив ийида «гьунар».
Такурай заз ихьтин кьунар,
Къванцин рикIер гзаф хьанва.
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АМУКЬДАЙДИ...

Вуч ава чахъ дуьньядилай тухудай? 
Вад юкI агъни гьалтдатIа низ чида кьван?
Дуьньяяр рам авуртIани, дуьньядал,
Амукьдайди сур я, садни кьилин къван.

Квахьдач анжах чил амай кьван хъсанвал,
Пис тIварарни амукьда писвилер хьиз.
И кар чиз-чиз, вучиз ятIа, садбуру
Рехъ гуда хьи, мидявилиз, хъилериз.

Пехилвилив ацIанвайбур гзаф я,
Багьнадилай ягьанатдал илигдай.
Вич винизна, агъузариз масадбур,
И дуьньядиз дар дакIардай килигдай.

КIватIаларда пехилвили ксар гьикI,
Пагьливандин буй авай, чеб кагьалбур.
Са етимдиз са кап фу гуз алакьдач,
Усалариз алахъда чи кьегьалбур.

И дуьньядал вуч акунач вилериз?
Заз писвална жува хъсанвалайда.
За шегьредиз акъуднавай шумуда,
Эгь, шумудра заз ракIар агалайд я.
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Пехилвили инсан къеняй кукIварда,
Ихьтиндалай гьар са писвал алакьда.
Элдиз кIани, эл кIани тир ксарик
Шумудни са рехне кутаз алахъда.

Са кардикай фикирдач хьи, садбуру,
Гьахъсузвилер кьабулдач цававайда.
Гьахъ-гьисабар а дуьньядал тевгьена,
И дуьньяда абурун дуван аквада.  

Вуч ава чахъ дуьньядилай тухудай? 
Вад юкI агъни гьалтдатIа низ чида кьван?
Дуьньяяр рам авуртIани, дуьньядал,
Амукьдайди сур я, садни кьилин къван.
         

              04.12.2020
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ХАЙИБУР

Садбуру къе ялзава гьей къаларихъ,
Эл сад-садал гьалдарунин гьаларихъ,
Рехне кутаз жуван хайи чIаларихъ,
Герек тушир крар жезва, хайибур.

Гьар са хуьруьз вичиз дигай регъв жеда,
Гьар са касдиз вичиз кIани рехъ жеда,
Гьар гурвадин эхир кьиле руьхъ жеда,
Чал ахмурдин гарар къвезва, хайибур.

ЧIехи Касди акьул ганва гьарадаз,
Жуванд негьна, кIекIец жедан чарадаз?
Чи гьал акваз хвеши жезва парадаз,
Чи хирери карар кьазва, хайибур.

Кьакьан дагъдай кьаз жедани гьар кьакьан?
Гьар такIанда акIурдани риб, акьван?
Ксари гаф регъведани кьаракан?
Чал тегьнедин харар къвазва, хайибур.

Хъсан кар туш жувандакай къакъатун,
Са илим я чара хьайбур ахгатун,
Усалвал туш ислягьвилиз акъатун,
Къуьнел залан парар къвезва, хайибур.

КIвалер чIурдай гуж гва чIуру пелерив,
Дуьньяд крар туькIуьриз жеч хъилерив,
Ша хуьн чна чи халкь кIанивилерив,
Чун кIар жезва, кукIвар жезва, хайибур!

58



      Гьиссерин кимел

61

      ЗАЗ ЧИР ЖЕЗВАЧ

ТIимил хьанва сувабарни игьсанар,
ТIул дегишна, чир хъжезмач инсанар,
Гафар яцIу «алимар» я, «арифдар»,
Бубадилай пара кIанда тарифар.

Жуванбурун алакьунар кваз кьадач,
ВучайтIани хъсанвилихъ рахадач,
ДатIана икI ягьанатрал илигда,
Пехилвиляй ялав кьада, алугда.

Заз чир жезвач, чир хъжезмач жуванбур,
Пара хьанва гила руьгьер яванбур.
Вучин, гьикIин, садбурун къен пичIи я,
Налугьуди, кIан галачир гичин я. 

Са кар тежез, чпелай хупI рази я,
КIанзавайди тек пуд йикъан рузи я.
Анлай анихъ кIантIа вацIу тухурай,
Зи вилериз ихьтин ксар такурай...
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РУЬГЬДИН КЬАКЬАНАР 

(КцIарин эл амачир дагъдин хуьре  
са касди текдиз уьмуьр гьалзава.)

Зун пехил хьана вал, Къарабег стха,
Акуна вун текдиз сувариз мукьва.
Яргъал яз чиливай, чилинвийривай,
Вун гьикьван бахтлу тир яйлахдин юкьва.

Къакъатна инсанрин пис амалривай,
Са лекь хьиз авай вун лекьерин кьула.
Ви макан жив алай  кьакьан кукIушар...
Ви мес-къуьж – махпурдив диганвай тIулар...

Пелей гьекь авахьиз кIвалахзавай на,
Кьуьхуьрин хуьруьвай яргъал са пелел.
Гатфарин ял акьур къап-къацу векьер
Ягъаз экIяйзавай дергесдив чилел.

Ви тандал алай а цIуру алухар,
Ви къени къилихар, крар акуна,
Зи рикIел хтана чи хуьруьнвийрин
Са рехне галачир сая акунар.

Дагъларин къужахда сая я вири,
Садавни гваз жедач дамахар, фурсар.
Ина алцур жедач, алцурар жедач,
Чидай кас жагъидач вуч ятIа кьасар.

И яргъал маканда, и пак чкада,
Са чIиб чил гьалтдач вал цуьк акъуд тавур.
Гьиниз вил вегьейтIа юзада гьиссер,
Амач са иервал ина заз такур.
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Инагар акурдаз жедачни аян,
Ви рикIин хиялар, ви руьгьдин гьалар?
Куьз секин я вун, лагь, Къарабег стха,
Куьз икьван гъамлу я ви гафар-чIалар? 

Катна вун са чIавуз яргъариз фена,
Шумудни са фикир на рикIе хвена.
Ина вун жув-жуван ихтиярдава,
Вахъ тIебиат лугьур яр ава ина.

ГьикI кьарай къвезва ваз, Къарабег стха,
Кьуд-вад хизан авай и ялгъуз хуьре?
Гьикьван чуьнуьхариз алахъайтIани,
Чизва заз чIун гузвайд ви рикIин хире.

Вирида шегьеррихъ ялзавай чIавуз,
Вуна хайи чилел  вегьенва лабар.
Ина вун рази я ви кьисметдилай,
Ина ваз ван къведач гьар чIуру хабар.

Негьна на дуьньядин виш чин алайбур,
Мецел сад, рикIе  са масад авайбур.
Куьз катнай са чIавуз вун шегьердикай?
Жуван хизандикай, мел-мехъердикай?

Ви чкIай дехмеда гьакьзавач, стха,
Ви рикIин кьакьанар, руьгьдин дегьнеяр.
Заз чида, а ви рикI як туш, денде я.
Ви руьгьдин кьакьанар акур садани
Лугьудач вун сая, ажуз бенде я.

          14.08.2018.
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      ВУЖ АВА?

Вуж  ава, лагь, чун хьиз яхъдай?
Жувандан рикI хаз алахъдай?
Гьахъ гафарни кьаз нагьахъдай,
Им вуч кар я, вучтин къилих?

Кар алачиз анцI ийидай,
Ви цуькведкай нацI ийидай,
Пеленгдикай  кац ийидай
Ксар хьанва вилик-кьилик.

Дегишиз ви къумбар гьалар,
Багьнадилай ийиз къалар,
Багьаз кьада маса чIалар,
Хайи чIалак кутаз  синих.

Гъуьлягъди хьиз мез акъуддай,
Къвез ви къвалай гез акъуддай,
Лавар негьна, хенцI агуддай
КIамаш хьайтIа вучда гъилихъ?

Ихьтинбуруз кIан квачир пикI
Лагьанай чи бубайри гьикI.
Садбур кьунва гьакъидив икI,
Ялиз тазва мидявилихъ.
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И шаирдал вегьенвай мад,
Певериз на гьикI кьада гьад?
Дегишриз ви илгьамдин дад,
Агудзавай серкIин силих.

Пара хьанва чIуру хузар,
Пехилвал я чпин азар,
Ксар маса гудай базар
Ахъайнава элдин вилик. 

Вуж  ава, лагь, чун хьиз яхъдай?
Жувандан рикI хаз алахъдай?
Гьахъ гафарни кьаз нагьахъдай,
Им вуч кар я, вучтин къилих?

       23.09.2019
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ЖЕДАЧ

КIанчIуникай тар жедач,
Къелем илигуналди.
Я пехърекай лекь жедач,
Цавара лув гуналди.

ВикIегь кард муквал жедач,
Ажуздав мукал жедач,
Яргъалбур мукьвал жедач,
Садан рикIи кьуналди.

Гьар вегьей хьел акIидач,
Нагагьдай цIай куькIуьдач,
Кар садрани туькIуьдач,
Яргъай килигуналди.

Марф хкатIмир гумадкай,
КIвал хкажмир къумадкай,
КIеле жедач кумадкай,
Къав кIевириз туналди.

   03.02.2020
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ГЬАЛТНАЧ ЗАЛ

Асант я жуван гунагь
Масдан кlула штlунун.
Са кардин кьил, пун течиз,
Хъилер ийиз гатlунун.

Аквадани гьар садаз
Вичи авур гъалатlар?
Устlар я чун авунал
Хайибурун рикlер тlар.

Садбуруз жуванбурун
Лаш тlур алаз аквада.
Рехнейривни синихрив
Къайивилер кутада.

Къекъведа чун гафунихъ,
Хатур бегьем хаз жедай.
Ам туькьуьлдиз лагьана,
Гуьгьуьлда кьецl таз жедай.

Вичин дуван ийидайд
Гьалтнач зал зи уьмуьрда.
Гьавиляй хьанватlа къе
Дуьнья гуьтlуь, уьмуьр дар?!

      30.09.2019
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      «БЕНЕВШАДИН» ГЬАРАЙ

ГьикI лугьун, низ лугьун, гъавурда гьатрай,
КцIарин винелай а циф алатрай.
Вуч ийин, гьикI ийин геж тежедайвал,
Са чIехи дердиниз чара жедайвал.
ТахьайтIа чи рикIиз пар жеда и тIал,
Кьада пашманвили, жеда чун усал.

За квез ихтилатин «Беневшадикай»,
Куьрс хьанва адан дерт къван хьиз рикIикай.
ЯхцIурни цIуд йисуз КцIарин дамах
Хьайи вир инсанри негьзавай саягъ
Акурла кьадачни бес зи чанди цIай?
Кьуразва «Беневша» алахьиз гьарай.

Чан гузва къе вири тамарин кьилик,
Адан нагъв чкIизвай вилериз килиг.
Ишезва «Беневша» агь аладариз,
Авазва инсанар пагь аладариз.
ИкI чандал алаз вир гзаф чIавар я,
Садбуруз и кьиникь чIехи сувар я.

Хана тамаринни багъларин хатур,
Са чIавуз КцIара икI бине кутур,
Цихъ къаних магьлейриз  хьурай лугьуз яд,
ЧIехи мел авуна вири хьана сад,
Эллери сересдиз туькIуьрай и вир,
Гуьгъуьнлай хьанай чи иервилин пIир.

Суракьар адан кьуд патаз чкIанай,
Адал кцIарвийрин бегьем рикI алай.
Аялриз, жегьилриз хупI кIандай и вир,
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Кьуьзуьбур патал тир ам багьа ивир.
КцIарин рикIни рикI лугьудай адаз,
Руьгь гудай, гуж гудай «Беневшади» чаз.

Адан хура гапур акIурзава къе,
ТIебиатдин гуьмбет чукIурзава къе.
Садбуру датIана ийиз ягьанат,
Терг авун паталди элдин аманат,
Гъил яргъи авунва и иервилел,
Мусибат гъанва къе  и вирин кьилел.

ДатIана багьнаяр акъудзава къе,
Вир кцIарвийривай къакъудзава къе.
Квахьзава дуьньядлай мад са иервал,
Ковидди инсанар юзурнавач жал?
Чилин кьилел гъайи мусибатрикай
Вучиз къачузвачтIа чпиз тарс дигай?

«Беневша» КцIарин вилин нине я!
Садбуруз акI жезва ам са нини я,
КвахьайтIа, са масад къахчуз жеда кьван,
ЦIийи са «Беневша» мад хъжеда кьван.
Бубайрин мисал я: гъилевайд туна,
Калтугмир кьун патал цававайд вуна.

Мадни са кутугай гаф ава ихьтин:
ЧукIурун регьят я, туькIуьрун четин.
Авайди хуьн герек жувандай кьуна,
Дуьньядлай физ жервал хъсанвал туна.
ТахьайтIа азбади кьада чун вири,
И гунагь авурбур негьда эллери!

      08.03.2020
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           ПЕВ

Акунрай вич дев хьтин,
Къилихрай са пев хьтин,
КIевдайбур ава ихьтин,
Чи кьегьалрин ракIарар.

Вичин чуру рехиди,
«Алакьунар» чIехиди,
Жеч вич хьтин пехъиди,
Ийидайла тапарар.

Садбурун кьил ацIуриз,
Намуслубур кьацIуриз,
Жуванд, патанд алцуриз,
Хкудзава дапIарар.

Шумуд хуьруьз илифда,
Ам акурбур къекъифда,
Дуьгуь квахьда сулуфдай,
КьацI акъудда тIакIарай.

Захадай къалуриз «гъил»,
Шумудал чIугвада «кьил»,
Акъуд жедач вичяй кьил,
КIапIарар я, кIапIарар.
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ВУЧИН, ГЬИКIИН?

Вучин, гьикIин, дерт низ лугьун?
Гзаф хьанва рикI хадайбур.
Жуванбурал къванер гьалчиз,
Патанбурун гъил кьадайбур.

Хайибурун краралди
Дамах ийиз чизмачирбур.
Чарадан эл вине кьуна,
Жуван мелез физмачирбур.

Пара хьанва чи арада
Чан гудайбур чарад патал.
Эгь, гьабуру багьнадилай
Къал акъудда къвез ви ратIрал.

Шумуд тахсир илитIда вал,
Шумуд гунагь твада хиве.
Вун ракIарихъ тада ада,
Гьатай чIавуз садра кIеве.

Агатдач вав хайиди хьиз,
Лугьудач ваз са хъсан гаф.
Акваз-акваз къе садбурун
Гьиссерин тар жезва члаф.

Са береда тушир икьван
Чун ягъалбур, чун къайибур.
Жуванбурун рикIер тIардай
Лугьуз женни чаз хайибур?

         24.03.2019
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СА ХАХАДИЗ 

Пагьливандин ухшар авай
Са кас чида заз, дустар.
Рех ягъана, яшар хьанвай,
Ам фигъилрин я устIар.

Зун акурла кьве къат хьана,
Икрам ийиз рахада.
Зи гуьгъуьна ягьанатиз,
Айгьамарда явада.

Герен-герен жуванбурал
«Кьил чIугвада» миресди.
Мез-гъвел ийиз вичин саягъ,
Гаф хкудда сересдиз.

Зи крарихъ рехне кутаз,
Ам къапарай акъатда.
«Рахаз тахьуй адав» лугьуз,
Кагьулривни агатда.

Тавур крар илитIиз зал,
Жеда а кас гьавалат.
Низ акур тир ихьтин ламатI,
И жуьредин аламат?

Лугьуда хьи, зи кар «Шиир
Кхьиз, виле сухун я.
Межлисрал, алаз-алачиз
Дидед чIалал рахун я.
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Вучда адан газетдикай?
Ам кIевирун герек я.
Вучда адан манийрикай?
Чаз кIанзавайд эрекь я!»

ТIуьн-хъун гана захавилив,
Агудда икI къанатIар.
Са дишегьли виляй вегьиз,
КIватIда чIехи къуватар.

Эллериз чав чукIуриз ам,
Ава кьарай атIана.
Пехилвили алугайди
Пехъи жеда датIана.

Илгьамдикай пай авачир,
Къелемдивай яргъалди,
Вучиз икьван ягьсуз ятIа,
Вучиз икьван ягъалди?

Вичиз лекь я лугьузвайда
Вечре хьиз чил чалзава.
Хайибурун ара ягъаз,
Усалвилихъ ялзава.

Ава ам икI, гьалчиз къванер
Са мег рехи дидедал.
КIан хьайила илитI жеда
ЧIулав рангни живедал.
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«Зи лезги чIал, зи халкь» лугьуз,
Къурбандзавай вичин чан,
Са дишегьли лишан кьунвай
Жедан ихьтин «пагьливан»? 

Буйругъ кьилиз акъудзава
Ада чIехи хахадин,
Кьилиз акьул мус къветIада
И кьам яцIу «дахадин»?

Чи бубайри ихьтинбуруз
Лагьайди тир мазарат.
Яраб адахъ мус галукьда,
ЧIулав тIегъуьн – азарат?
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ЧIЕХИ СИР

Жув къекъерай акъудзавай жуванди
Ягъадай тIвал жуванд жеда, заланди,
Гьалалвилив нез тагудай яванди
Жуван сухан кIане авай темягь я.

Жуванда хьиз хъел кутадач чарада,
Адан хьра гаф масакIа чрада.
Ярар-дустар, вуч кар ятIа, парада
Жувандал ваъ, чарабурал дамахда.

Ксар авай, халкьдин рекье чан ганай,
Ксар авай, кар тавуна, ван тунай,
Жуванбурухъ гелкъвей касдиз къван ганай,
Лагьанай, ам вирт кумачир мумлах я.

И дуьньяда вуч акунач вилериз?
Садбур ава, югъ акъуддай хъилериз.
Рагъ акьуна, кьеж такунвай чилериз
Лугьуз женни аваран я, мублагь я?

Цавай къвайи марфар чилик экечIда,
Тарар гъвечIи са цилинай экъечIда,
Пепеярни хайибурув эгечIда,
Жуванд туна, масад кьуртIа гунагь я.

Тентес я вун, квачтIа кIвачик хайи чил,
Кьегьалди хьиз хкаж жедач вавай кьил,
Югъ аквадач негьайбуруз вичин эл,
И чIехи сир рикIе турди Аллагь я. 

         19.08.2015
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ВУЧ ЛУГЬУДА?

Какурдаказ туькIуьрнавай
КъанатIриз на вуч лугьуда?
РикIин эквер туьхуьрнавай
ГъапатIриз на вуч лугьуда?

Бархуннавай хар хьиз авай,
Фад элекьдай гар хьиз авай,
Пун галачир тар хьиз авай
СурматIриз на вуч лугьуда?

Пай галачир хъсанвилихъ,
Ялзавай гьей усалвилихъ,
Авай чпихъ чIуру къилих,
ЯпатIриз на вуч лугьуда?

Жуванд, хайид кваз такьадай,
Нерилай а пад таквадай,
Тек вичин палан аквадай
ЛаматIриз на вуч лугьуда?
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ША ЭХА КВАН

Лекь женгера галатайла,
ИкI къуватдай аватайла,
Адав дердер агатайла,
Юза жеда муква кьемкьер.

Ахвар хайла йифери ви,
РикI атIайла цифери ви,
Раж тарашиз кьифери ви
Гежарда хьи, яран кьуьгьвер.

Дигида цуьк къузадавай,
Ишеда рикI сузадавай,
Веледди хьиз масадавай
Тваз жедани пеле шуьткьвер?

Рахаз гафар усал, гьакIан,
Таб хразвай кьуна акьван,
Эх жедатIа ша эха кван,
Пара хьанва, пара, пенкьвер.

      12.03.2020

75



 Седакъет Керимова

78

СУГЪУЛВАЛ

Сугъул я зун – хажалатар илифна,
Цифедава – рикIиз гъамар гецифна,
КIандай вири рагъул ятар элцифна,
АлукьнайтIа кьурадай югъ пелен гьекь.

Зи пашманвал алат тийиз йикъар я.
Зи рехъ, зи руьшт туькIуьрнавай ракьар я.
Эгь, садбурун пата даим ракъар я,
Чи патарай кими жезвач къайни мекь.

Гьикьван цIугъин, гьикьван дадин чIал лугьуз,
Мус  алатда халкьдилай и тIал лугьуз,
Мурадрин рехъ вучиз хьанва сал лугьуз,
Чи дагълара амач гила кардни лекь.

Зун садрани галуддачир женгери,
Уьмуьр фена  жавабар гуз пенкьверин.
Зун хазва къе жуванд лагьай кьемкьерри,
ЦIай галачиз кузва зи рикI, кузва лекь.

         25.04.2019

76



      Гьиссерин кимел

79

          АХКВАЗМАЧ

Гзаф я зи юргъунвилер, галатар, 
Зи гъамарик шадвилин гьуьм галатIа? 
Хкаж хьанва къе гафарин тIаратIар, 
Кьегьалбурун кьегьал крар ахквазмач.

Пара хьанва бубутIарни манатIар, 
ГьикI алудин гунагьарни гъалатIар, 
И крарихъ гелкъвез, зи рикI хьана тIар, 
ВикIегьбурун викIегь крар ахквазмач.

Кагьалбурун гъиле аваз чумакьар, 
Къенибурун гьикI ийида суракьар? 
ЧIуру векь хьиз чкIизва хьи, туракьар,
ЗуракIбурун зурар, паяр ахквазмач.

Гзаф хьанва къе серкIверни къалгъанар, 
Тарар незва къеняй – жезва хъалхъамар, 
Яваш хьанва, секин хьанва балкIанар, 
Чи шивериз вучиз пурар ахквазмач.

ЦIай туьхуьниз цIивин хьанва цIверекIар, 
Къе кьуд патаз чкIанвайди – хъипрепIар,
Алчудариз цIарцIе туна кIеретIар, 
КукIварайдан турни гьунар ахквазмач.
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     ЧУЬНУЬХГУМБАТI

Зи шиирдин цIарар авай,
Са шаирдин чIалара.
И кардикай регъуьзвачир,
Адаз аквар гьаларай.

Ам ухшар тир бубадин пек
АлукIнавай аялдиз.
Ихьтин чуьнуьхгумбатI акун
Къведайни зи хиялдиз?

А «шаирдиз» вуч лугьуда,
Илгьамдин пай таганвай?
Вичин яшар хьанватIани,
Кьилиз акьул татанвай?

Зи манидин аваз авай
Сада ягъай гьавада.
АлакьдатIа, и харуди
На гурарай авуда.

РикI алаз тариф ийизвай
Ада «вичин манидин».
На лугьуди, зурба кас тир,
Дережаяр виниди.
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Зи кьисайрив рахазвай сад,
Зи фикиррал илигна.
Адан тапан мецикай, лагь,
ГьикI кудда хьи, куьлег на?

ЧуьнуьхгумбатI ксарикай,
Ярар-дустар, туьквена!
Къакъуднавай эсеррив къе
АцIанва чи туьквенар.

Гьахъ гвайбурун тIар жезва рикI,
Хажалатар агудиз.
«ВикIегьбуру» кьил хуьзва икI,
Вили кьурди къакъудиз.
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ТУЬТУЬ

Зун туьтуьдихъ гелкъвезва,
Авай чка чидани?
Мижевирриз лагьайтIа,
Адакай заз гудани?

Чи магьледа лезги чIал
Течир аялар пара.
Туьтуь гайтIа абурун
Дидед чIал женни хура?

Ава хайибурухъни
ЧIал квахьнавай чIагъланар.
ГьикI рахурин лезгидал
Куькда тутур чIагъанар?

Гзаф диде-бубайрин
Фикир-фагьум гуьтIуь я.
Гьавиляй чи бицIекриз
Чара белки туьтуь я?
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   АМАЧ ПАРА

Дагълара жив кьит хьунивай,
Тамара кьуразва мегъвер.
Берекат хиритI хьунивай,
НикIера бул жезва лигъер.

Вахтунин гъиле ава саф,
Садбурун къенер я члаф,
Югъ-къандивай жезва гзаф,
Гаф регъведай ужуз регъвер.

Масадан цIал кана лугьуз,
Ягьсуздаз чан гана лугьуз,
Ислягьвилер хьана лугьуз,
ТIимил женни дуьньяд тIигъер?

Амаз кьван къилих какурбур,
Нисинилай югъ акурбур,
Са чIиб цал эциг тавурбур,
Жеда хьи, чукIуриз муькъвер.

Гзаф хьанва чи патара,
Рахадайбур вара-зара,
Зун хьтинбур амач пара
Къарагъардай зулун кьуьгъвер…

         12.02.2020
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АКАТНА

Гьар шей багьа, ужуз я дерт, 
Намерд гзаф, тIимил я мерд, 
Кукра незва зи рикIин жерд, 
Кузва зи тан цIай акатна.

Кьегьалдин рак хьанва игис, 
Адан къула ийизва гьис, 
Какахьнава хъсандни пис, 
ШукIвад кIвачихъ тай акатна.

Булах жедач чуьлдин юкьва, 
Пехъ жагъурмир дагъдин кукIва,
Кака хамир масдан мука, 
Патандакай пай акатна.

Ясдиз фимир мел гадарна, 
Чарад кьамир эл гадарна, 
СтIал кьуртIа, сел гадарна, 
Лугьудачни, вай акатна?
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РУЬГЬДИН КЪАЗА

Аруш я зал фикир, хиял,
Зун синелла, атIана ял,
Къариб касдин гьикI хьурай гьал,
Ни гана заз ихьтин жаза?

Физ хъжезмач кIам вегьена,
Хъвер хквезвач гъам вегьена,
Гьиниз фин зун там вегьена?
Амайди тек гъамни-суза.

   Чаравилин акъатна цирк,
Рекье гьатин аламаз чIирк,
ЦIранайтIа зи рикIин мурк,
ЦIрадай хьиз дагъдин къуза.

Заз чир хьана вуч ятIа гичI,
ЧIал амачир дуьнья я мичI,
КIани дустар, саданни гьич
Кьилел татуй руьгьдин къаза.

            30.09.2001
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КЪВАНЕР

Къванер… 
Къванер…
ЧIулав, лацу,
КьелечI, яцIу,
КIеви, хцIу,
ЧIехи, гъвечIи,
Иер, гвечIи,
Экуь, мичIи…

Гьи жуьрединд 
ХьайитIани,
ТIар жеда 
Ви акьур чка,
Хер жеда 
А дакIур чка.

Ваз чир жедач,
Ваз сир жеда:
Гьи патахъай, 
Ни вегьена?
Ам вуж ятIа 
Лишан кьунвайд?
Гьей, гьегена!
Вун алахъа
Къакъудиз кьил 
Къванерикай,
Вун туькIвена!
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Са чIавуз на 
Вирт гайибур,
Пара гайи, 
Гирт гайибур
Багьнадилай 
Элкъвейла вал,
Къванер кьуна 
Гьалчайла вал,
Гьатдачни бес 
Ви чанда тIал?

Къванер гьалчун 
Пеше кьунва
Садбуру гьикI.
Садбуруни 
Хкаж тежер
Заланбурухъ 
Ялзава икI.

     03.01.2020
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   ЧIАЛ ГЬАРАЙ!

Гзаф хьанва ламатIар,
Шуькьуьнт хьтин къапатIар,
Жуван дидед чIалакай
Хкудзавай гъалатIар.

Акурла чIуру хузар,
Негь ийиз ихьтин ксар,
Акъатда зун къапарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!

Рахадайла пIир хьтин,
КичIеди я къуьр хьтин.
Гьунар течир, кар тийир,
Хъуьруьш хьтин, хъуьр хьтин,
Гъилерай фад авахьдай
Са капашдин гъуьр хьтин.

Ихьтинбурал дуьшуьш жез
Амукьайла рикI ишез,
АтIудачни ви кьарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!

Жуван чIалал шак гъидай,
Маса чIалаз хак жедай,
Гьар са кIвализ рак хьана,
Жуван кIвалин тIакI хадай,
Дидедин нек ийиз негь,
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Маса гъиляй чак хъвадай
Ужузбурни ажузбур
ГьикI авудда ахварай?
Диде гьарай, чIал гьарай!

Акуна заз са арда,
Гафарив эл кукIвардай.
Жувандакай хай рахаз,
Авай сиве цIай ргаз.

Гьавалат тир жувандал
Къван дугуриз, хатур хаз.
Акъатиз виш къатарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!

Ша эха кван, накьанан
Какадай лупI авурда
«Окей» лугьуз арада,
Рахшандайла чIалакай,
Вич авачиз гъавурда?

Вуч лугьун и кIекIедиз?
Кьурай вилер некIеди!
Кьил хкудна теке хьиз,
Гар чкIизвай мастарай,
Диде гьарай, чIал гьарай!

ЧIал чатунихъ дегишиз,
Масдаз гьар затI къимишиз,
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Икрамзавай яргъалдаз,
И гуьтIуьдаз, даркалдаз
Кьин кьаз чида тапаррай,
Диде гьарай, чIал гьарай!

Гафар чидай къаб алай,
Гьар гафуна таб авай,
Къекъверагдин гъаб авай,
Ихьтинбурал гьалар гьус,
Дуьшуьш жеда яраб мус?

Гзаф халкьар физва къе
Чи тарихдин гелерай,
ЯтIани чал «шак гъизва»,
КкIиз чав чи чилерал.
Ихьтинбур акъуддани 
Шарвилидин гапурдай?
Ватан гьарай, чил гьарай!
Диде гьарай, чIал гьарай!
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БАЗАР Я

Хванахваяр, миресар,
Гзаф хьанва силисар.
Пад акъудиз илисай,
Базар я къе, базар я.

Маса гунин мелер я,
Маса гузвайд чилер я,
Гьарай-эвер, хъилер я,
Базар я къе, базар я.

Гана жуван никIерни,
Рекьер, хуьлер, муькъверни,
Гьазур я жез нуькерни,
Базар я къе, базар я.

Мас гьикьван я? Жузуз на,
Къачуда лап ужуз на.
ГьикI гуда мал, ажузд на?
Базар я къе, базар я.

Кьакьан синел, рагъ алай,
Вилик дигай багъ галай,
КIвал гузва кьве гьавадин, 
Гьар дердинин давадин.

АтIанваз икI ял сада,
Маса гузва сал сада –
И кьил, а кьил таквадай,
Умуд кумач ахквадай.
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Веледризни хтулриз, 
Штулризни птулриз
Галайвала гиламаз, 
Инра са чIиб чил амаз.

Маса гузва чилер гьей!
Амач лугьуз кьилер гьей!
МефтIера гар къугъвазва,
РикIера тIал хъукъвазва.

Пул гвай ксар, агата!
Къачуз вилик аката!
Вуж ама а патара?
Къуьлер ама гатIара.

Паласадин къуьлерин
НикIер ава базарда,
Абур ужуз къачудай
СикIер ава базарда.

Ник ракьуник дегишиз, 
Як санкьуник дегишиз,
АлтIуш хьанвайд хузар я, 
Базар я гьей, базар я.

Хьанва сад кIвачин, аку.
Адал алай чин аку!
Такваз вилиз паб, аял,
Къумбар я къе вичин гьал.
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Гуз кIанзава чIехи  кIвал,
Ахпа тухдалд хъвадайвал.
Им вуч кар я, им вуч гьад?
Квадарнавай сивин дад?

Вад аялдин гьал такваз,
Ава шумуд хук тIакIваз.
Базар я гьей, базар я.
Им эх тежер азар я.

Хци ацIай пикI гузва,
Бубад хура рикI кузва.
Свас кIвачин я, гуз малар,
Яран диде жез ялар.

Ругуд йисан машиндик
Дегишзава сада багъ.
Адан гьалар чIуру я,
Илиснава сада тIагъ.

Гьатай чIавуз гъуьл кIеве,
КIвале авай гам, гибе,
Маса ганва кепекрик,
Незва гила рикIни рикI.

Цурун къапар, квар, сатул,
Дидедилай аманат,
Гана, гила пашман я,
Жибиндаваз вад манат.
Базар я къе, базар я.
Азар я къе, азар я.
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Гудай затIар амани?
КIвале гатIар амани?
Дидед хтар амани?
КIватIдай гатар амани?
Акъуда фад, акъуда!
Маса гана алуда!
  *** 
Са кас пара кIвачин я,
Такваз вилиз паб, аял,
Адаз кIвал гуз кIанзава,
Туна вичиз хьран кIвал.

Са фикир аваз кьиле,
Рахазва ам – и пиле:
«Хузайиндиз кIвал хуьдай
Сад кIан хьайла, зун алаз,
Эвердач хьи, а касди
Яргъарай са масадаз».

Шезва адан кайвани:
«Кьилиз сер ягъанвани?
Тамир жуван къул ичIи,
ГьикI хьурай лагь, гьалар чи?

Вад аял гваз зун гъарикI,
Хьран кIвале гьакьин гьикI?
Гьеле гад я – мехъер я,
Вилик кьуьд я – мекьер я».
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Итимдик хъел кутазва
Кайванидин гафари.
Гьарайзава жедайвал,
Сиви бегьем кафариз:

«Зун къекъерай акъудмир,
Тавурай ви сиви чIуькь.
Жуван чирагъ бес я заз,
Жемир вун заз тапан чIикь.

Папа гъуьлуь лагьайди
Авун герек липI хьана.
Ийимир вуна никьникь,
Рахамир гафар чIана.

Чи бубайрихъ эвелра
Дараматар авайни?
Абуру хьиз сабурдив
Кьил хуьз жеди чавайни».

Папан кьарай атIанва,
Виляй къвезва сел адан,
Иливар жеч сакIани
ВацIаривай хъел адан:

«Минет хьуй ваз, я итим,
Гьич тахьайтIа багъ гумир.
Ажуз жеда чун пака,
На чаз ихьтин тIагъ гумир».
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Кас бегьем гьавадава,
Адан гафар кваз такьаз.
Вердиш хьанва и жуьре, 
Нерилай а пад такваз.

«Акьул кьилиз кIватIа, паб,
Серинармир чка на.
КIвалер михьун герек я,
Хузайиндин пака на.

Пелелай гьекь авахьиз
Алуднава яхцIур на.
Юкь какванва къедамаз,
Вучда гъилер кьацIурна?»

Гузва гьа икI малар гьей!
Рестедавай салар гьей!
Тамун тарар, валар гьей!
Ихьтинд хьанва гьалар гьей!

Гъиляй физвайд накьвар я,
Маса гузвайд санкьар я.
Низ эверда гьай, гьарай,
АтIанва рикIин кьарай.

Лугьумир хьи, ахвар я,
Пакагьанди авхар я.
Базар я къе, базар я!
Азар я къе, азар я!
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Т I  ебиатди
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   РАКЪИНИН ГЬАД

Шагь дагъдиз илифдай мурад авай чахъ,
РикIи чун тухвана мад Лацар патахъ.
Чарчарар галайнихъ чун фидайла ях,
Кьуд пата шумудни са кьер аквадай.

Ингье садлагьана Рагъ квахьна цава,
Чандик фул кутадай къай гьатна сува.
Атана дагъдин циф, чIур хьана гьава,
Са чIибни тутуна эквер аквадай.

КукIушрай кIамариз эвичIна цифер,
КIеретI хьиз чи вилик экъечIна цифер,
Чав куьгьне мидя хьиз эгечIна цифер,
Мажални тагана рекьер аквадай.

Есирда кьуна чун рангадив лацу,
Чаз дуьнья къалурнач пердедив яцIу,
Авуна чун гъарикI, авуна хцIу,
Гуж тунач фурарни лекъвер аквадай.

Гару гваз атайла живедин саврух,
Гатана къаю чун, ийиз таз чалух,
Дагъларай пашман яз элкъвена кьулухъ,
Чун умуд кумачиз лекьер аквадай.

КцIариз агакьиз са тIимил амаз,
Килигна Рагъ цавай чилиз хъвер галаз.
Адаз вахт авайни гьад кьунихди чаз,
Сугъулди кьунвай чи рикIер аквадай?!

        30.01.2021
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ИЕР Я 

Уьмуьр аку верцIида кьван!
Йикъар авач ана гьакIан.
Бул ятIани дагълар кьакьан,
Чи Шагь лугьур дагъ иер я.

РикIиз хуш я зи хайи чил,
АтIуз женни адакай вил?
Ярар, дустар, вине яхъ кьил,
ЯтIа чанар сагъ, иер я!

Зулун къарин чара я дад,
Кьуьд мугьман я, хъфидай фад,
Хуш я рикIиз гатфарни гад,
Чаз хъуьрезвай рагъ иер я.

Авадариз цифери туьл,
Кьурай мадни булахри зуьл,
Аваз хьурай цуькверин гьуьл,
Цавай къвазвай юргъ иер я.

Марвард хилел таза кIурукI
Ахъа хьайла хару я хупI,
ЧIалал къведа чуьлда кукупI,
ЧIагъаризни «къагъ» иер я.
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Уьмуьр гьалун хьурай чаз хуш,
Бахт кIвачик тваз, гун тийин тIуш,
Маса дуьнья чахъ авайд туш,
И дуьньядин багъ иер я.

Лугьун тийин гафар чIана,
Крар акваз гевил хана,
Уьмуьр багьаз кьуртIа чна,
Адан гьар са чагъ иер я.
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ДИДЕЯР

Дегиш хьанвай мад гьава,
Цаварин пел чIуру тир.
Рган тийиз гьиссерин
Булахарни кьуру тир.

Гъам къекъвезвай кьуд пата,
Къушар вири хьанвай липI.
Юзан тийиз усунлай,
Килигзавай заз са тIиб.

Йифен ял галукьайла,
ХъичIей чIавуз  чилел мичI,
А типIрен зарул ванци
Кутуна зи рикIе кичI.

ЦIугъ алахьиз ванзавай,
Ам тIалари кьунвай  хьиз.
Ахвар ханвай ада зи,
ЧукурайтIан фин тийиз.

«Ваз вуч хьанва, лагь кван заз,
ГьикI секинрин я тIиб, вун?
Белки ваз гишин ятIа?»
Рахазвай жув-жував зун.

Адан зарул ванци зун
Акъудзавай къапарай,
Агатизни кичIезвай,
Твар гуз тежез гъапавай.
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Алат тийиз, гьарайиз,
КIуф кутазвай усуник.
Гьатна адан ван япа,
ЦIигел тир зун ксуник.

Садлагьана цIугъна за,
АкIайди хьиз рикIе риб.
Усунин симерикай
Куьрс хьанвай са куьлуь тIиб.

Фад агатна шарагдив,
РикIелай кичI алудна.
Адан хер хьанвай лувар
Симинихъай галудна.  

Секин хьана диде тIиб,
Ван ахкъуднач ада мад.
Абур бахтлуз акурла,
Зун рикIивай хьана шад.

Дидейрикай фагьумиз,
Нагъв акьалтна зи вилел.
Ихьтин крар татурай 
Са баладинни кьилел.

Вири сад я дидеяр,
Садрани кват тавурай.
Са дидени дуьньяда
КIевера гьат тавурай.
    
   23.01.2021
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АТАНВА ЗУЛ

Мад тарарин квахьна хвешер,
Гьалар чIуру, вилер ишер,
Авадариз хъипи пешер,
Акваз-акваз атанва зул.

Я рехъ хуьзвай гъамлу тавар,
ГьикI лугьун за ваз бахтавар?
Марфарив кIвалерин къавар
Гатаз-гатаз атанва зул.

ГьикI алудин и гъариб гьал?
АтIузва хьи, зи рикIин гъал.
Гарар галаз, къачуна къал,
Чукваз-чукваз атанва зул.

Дегиш тийиз са кIусни тIул,
Гагь харар гъиз, гагь кутаз фул,
«Авани квехъ са чими къул?»
Жузаз-жузаз атанва зул.

Къиб ягъанвай гуьне, дере,
ТIебиатдин хцIу бере.
Туна зун мад гъамдин кьере,
Юзаз-юзаз атанва зул.

     30.10.2017
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  ЧУБАРУКАР

Хвешивиляй къе яралай
Гьавадин чин къекъифнава.
Зи багъдал чан акьалтнава,
Чубарукар илифнава.

Зи чIередик ван ацалтна
Агатнава къушар шаддиз.
Алахънава куьгьне мукар
ТуьхкIуьр хъийиз абур тадиз.

Гьалчиз лувар, цIивцIив ийиз,
Бахтлувилел илигнава.
КIанивили чубарукар
Зи чIередихъ гилигнава.

Чубарук хьиз илифа яр,
Зи гьиссерал муг авуна.
Кияр шивдал алай кьегьал,
Яргъал фимир руг авуна. 
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ТIЕБИАТДИ АЛЦУРНА

Фад алукьай чимивили алцурна,
Пеш акъудна тентес хьанвай хилери.
Рагъ хъуьрейла милидаказ цавара,
РикI ачухна кьуд пата шад мелери.

Авагъ хьана чилин чIагай дамарар,
НуькIерин ван хкаж хьана тамарай,
Чан акьалтна тамарални кIамарал,
ЦIирер гана тумарини цилери.

Иердаказ гатфарин ял атана,
Чуьлдиз къацу гамарин ранг хкана.
Ван кутуна чубарукар хтана,
Абур акваз ял ягъана вилери.

Чими хьана, хулара яд ргазвай,
Синер къацу махпурдив мад дигизвай,
Гъвергъверарни беневшаяр чикIизвай,
Акваз-акваз гуьнейризни пелериз.

Садлагьана чIур хьана пел цаварин,
Квадариз кIанз иервилер суварин,
Гьава хана чи цуькверин – таваррин,
Гацумарна хъуьтIуьн къайи гелери.
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Пелешарна цIир тавунмаз кIурукIар,
Инад хьана пепейриз – дав галукьай,
Яргъал фена тIебиатдин кьуьруькар,
Иширна чуьл адан гъумручI хъилери.

ТIебиатди алцурна чун и жуьре,
Адан гьукум чIехиди я гьар бере.
Кар кьунайтIа чилин винел гьар хире,
РикIин хирер сагъ хьанайтIа эллерин,
Женнет жедай гьар пIипI хайи чилерин.

           16.02.2021
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БУБУЯР

ЦIинин гатфар хупI иер я,
Гьар кIам, гьар пIипI са шиир я.
ТIебиатди зун ялзава,
Гур гьиссери зав къалзава.

Къе КцIарин  рикIни рикIе,
Гьатнава зун къуьлуьн никIе.
Ина кьуд пад бубуяр я,
Чи чуьллерин тубуяр я.

Экуьнин чиг туькьуьнзавай,
Акваз-акваз хъиткьинзавай,
Хару жезва и кIурукIар,
Юза хьайла чIулав кIакIар.

Налугьуди, къе сувар я,
Гьар са бубу са тавар я.
Чи сунайриз хьанва ухшар,
Яру буьшме алай «рушар».

ЧIехи чуьлди мад хъверзава,
КIанибуруз эверзава.
Хъуьтуьл хьана рикIин гьава,
Алуд жезвач вилер завай.

Алахьиз ван и никIелай,
Алудна дуьнья рикIелай,
Са рушни са гада ина,
Ава бахтар къугъваз чина.
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Садлагьана шад  цицIер хьиз,
Гьахьзава аялар никIиз.
Ванерив ацIурзава чуьл,
Юза жезва цуькверин гьуьл.

ГьикI ятIани са легьзе  хьиз,
Гьинай ятIа зи хиялриз
Гъамлу гьиссер илифзава,
Чуьлдин рангар къекъифзава.

Чи бубайри са дереда,
Залан женгерин береда
Экъичнавай ивийрин ранг
Алай  хьиз я ина гьар чанг.

Заз акI жезва чи бубайрин
Хирерин тIал и бубуйри
Кужумнава ина чпиз,
Авазва ник иви чикIиз.

Къарсурзава зун  никIи икI,
Гъалаб къачуз ава зи рикI.
Цуьквед гьуьлуь зун ялзамач,
Гур гьиссери зав къалзамач.

...Гьар гатфарихъ гьа и саягъ,
РикIел хкиз дявед цIаяр,
Бубуйри икI  никIин юкьвал,
Бубайрин руьгь гъизва чIалал…

       09.05.2020
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ГАТФАР БЕРЕ

ХупI иер я гатфар бере,
Махпурдава чуьлни дере,
Чубарукри къавун чIepe
Myкарив мад ацIурнава.

НуькIери зи дакIард кьилив,
Ван ацалтна ийиз цIирив,
Тан тийиз са тумни чилив,
КIуф ягъаз, кьил алцурнава.

Аквада ваз рагъ гецифна,
Гуьгъуьнаваз циф элцифна,
Цуькверин рангар къекъифна,
Къаю бегьем чIагурнава.

Хурук кутаз векъи гару,
АвуртIани къаяр ару,
Цуьквед парци – икьван хару
Машмашд хилер какурнава.

РикIин гьава хьанва гъарикI,
Дердер, гъамар иливрин гьикI?
Хайи чилиз ахъайиз рикI,
За шитилар акIурнава.
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Фад алатрай залан йикъар,
Илифдайвал чими ракъар,
КIевир тийин рикIин ракIaр –
Ялгъузвили юзурнавай.

Писвилерин атIурай гел,
Шад ванерив ацIурай чил,
Ахкурай чаз чи чIехи эл –
КIанивили дугурнавай.
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ХВЕШИВАЛ

Багъманчиди кьве шефтелдин тум цана,
Миян чилик кьве къелемди цlир гана.
Сад экъечIна чиляй гзаф мублагьдиз,
Муькуь къелем касдин рикlиз тlал хьана.

Гелкъвена ам пелеш хьанвай къелемдихъ,
Хилерилай кап алтадна датlана.
Тифрикь хьанвай зайиф тандин язухдай
Багъманчидин вилин ахвар атlана.

КIубандаказ пун вегьенай са тарци,
Бегьер алай адан фирягь хилерал.
Муькуь къелем начагъ тирди аквазвай,
Югъ-къандивай физвай бегьем гъилерай.

Буй вегьена, хьана кьакьанд, шумалди,
Багъманчиди цайи са тар – кIурукIай.
Муькуь тарциз йифиз-юкъуз къуллугъиз,
Хуьз алахъна ам гарукай, харукай.

Гарал фена касди чIугур зегьметар,
Са кlирини ганач адаз тарци гьич.
ГьикI ятIани, гуьгъуьнаваз са кардин
А багъманчи къариблухдиз хьана куьч.

Пуд йисалай илифайла Ватандиз,
Мягьтел хьана акур кардал кьуьзуь кас.
Адан вилик гзаф зурба тар галай,
Тlимил амай бегьер гъайи хилер хаз.
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Шад жедачни багъманчи бес рикIивай,
Бегьер акваз чlехи авур хилерал?
Вичин зегьмет квахьнач лугьуз, шад хьана,
Хвешивилин нагъв акьалтна вилерал.

Тек са шефтел атIана а тарцелай,
Тlуьна касди. Гаф авачир майвадиз.
Ахпа кlватlна бегьер вири рикI алаз,
Пай ракъурна къуншийризни захадиз.

Гьар тумуни цIир гурай и саягъда,
Гьар са тарцихъ бегьерд гьава галукьрай.
Инсанарни дуьньяд багъдин тарар я,
Садан тарни бегьер тагуз тамукьрай!
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ЭТЮД

Гару кьаз гьад,
Цаварай мад
Са туькьуьл дад,
ТIям кIвахьзава.

Алахьиз цIвал,
Какахьиз гьал,
Тарарлай звал
Алахьзава.

Вилер ишер
Рехи пешер
Хьана тешер,
Авахьзава.

Иер я икI,
Пешерин ник.
Къакъудна рикI
Фад квахьзава.

АтIуз чара,
Хьана хара,
Чилин хура
Ацахьзава.

Гьавадик къай,
Илгьамдик цIай,
Къелемдик пай
Какахьзава.

112
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ГЪЕТЕР КIАНДАЙ 

Алукьнава гъамлу чIав,
Цифедава чилни цав,
Гару ягъаз, гатаз къав,
ЧукIурзава рикIин рав.

ЭкIягъай хьиз лацу сар,
Цифер цавуз хьанва пар,
Юзур тийиз кIусни чIар,
Секин хьанва рикIин тар.

Акъатна мад ичIи жанг,
Ина авайд мичIи ранг.
ТIарамариз йифен танг,
Гъетер кIандай тек са чанг.

ГьикI кьан? Агакьзавач гъил.
Аквазвач хьи, ина чил.
Ксуз кIандай са тIимил,
Циферал эцигна кьил.

113
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ЗИ БАГЪ

Зи багъда цуьк акъуд тавур
Са чIиб чилни жагъидач квез.
Цуьквер акьван иер я хьи,
Тесниф тежез ажуз я мез.

Жуван багъдай са цуьк кьванни
АтIуз жедач рикIна завай.
Цуьквер кIватIиз хуш къведач заз,
Садбуру хьиз тамай, сувай.

ГьикI атIуда и иербур?
Хъуьтуьл чанар тIар жедачни?
И бахтавар харубурун
КьелечI танар кIар жедачни?

Заз зи багъдин цуьквер кIан я,
Сад-садавай чара тийиз.
Гьар цуькведив веледдив хьиз,
Агатда зун чан-рикI ийиз.

Заз садани мел-мехъерик
Цуьквед кIунчIар гъун тавурай.
«Са цуьк атIун» лугьуз садни 
Зи бахчадихъ физ тахьурай.

Заз гъилера кьатIнавай хел,
Са пеш кьванни такурай гьич.
КIарнавай са цуьк акурла,
Зи вилерал акьалтда мичI.
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Квез зи хатур кIанзаватIа,
Килиг багъдиз зи вилерай.
Гьар цуькведал чан алайд я,
Гьар атIай цуьк  цIугъ я, гьарай.

Зун хьиз куьнни агат садра,
Зи цуькверив чан лагьана.
Акваз-акваз и иербур
Юзада куь ван атана.

ЧуькьвейтIани кьуд патахъай,
Куьн уьмуьрдин дарвилери,
Дуьньядин дад вахкуда квев,
Зи багъдин иервилери.
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ГЬАЛТ ТАВУРАЙ

Иер я хупI экуьнин яр,
Къугъвадайла цуькверив гар,
ТIебиатдин гьар пIипI са яр: 
Яд – булахдин, цуьк – суванди.

Гьатиз кIанда заз чуьллера,
РикI ала зи чи пелерал,
Ашукь я зун чи эллерал,
Лугьудай заз: «Чан жуванди».

Гьар булахдин яд чара я,
Гьар чарчардин дад чара я,
Гьар уьмуьрдин гад чара я,
Хциз кIанда рикI жуванди.

Алахьрай зи гьиссерин сел,
Уьмуьр кIандач заз, квачир кьел.
Ярар-дустар, садрани квел
Гьалт тавурай руьгь яванди.



      Гьиссерин кимел

119117

       ЦУЬКВЕД КIУНЧIАР

Яргун хуьре агатнай зав кIунчIар гваз,
Цуькверилай иер лезги таватар.
Гьейран хьанай зун абурун акунрал,
Гъетер тиртIа цавай чилел аватай?

Са цуьк кьванни тун тавуна салара,
А рушари зун паталди кIватIнавай.
Хайи хуьре иербурун кьула зун
Иервилин акъажунра гьатнавай.  

Налугьуди и кIанибур,  харубур,
Яру-цIару  бубуяр тир никIевай.
Хайи чилин алахь тийир цуьквериз
ГьикI лугьуда гафар жуван рикIевай?

А рушари гайи кIунчIар яралай, 
Эцигнай за махпур хьтин векьерал.
А таватриз рикIин къеняй алхишнай:
«Дуьшуьш хьурай куьн чи кьегьал лекьерал!»

Лезги чилин гекъиг тежер гьуьм галай
А верцIивал зи рикIелай алатнач.
Шумуд йисар фенатIани винелай,
А хайи тIям зи нефесдай акъатнач.

Гзаф гьалтна цуьквед кIунчIар зал, гзаф,
Яргун  хуьруьн кIунчIарикай акунач.
Вуч сир ятIа, са куьнини дуьньяда
А цуьквер кьван зун бахтавар авунач. 

               12.09.2000
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  ЗУЛУН ТАМА

Зун КцIариз илифнава,
Кужумнавай зулун рангар.
Вил атIудач, рикI ацIудач,
Иервилер ина самбар.

Зулун тама къекъвезва зун,
Иервилер гекъиг тежер.
Тарарилай фикирар хьиз 
Алахьзава хъипи пешер.

Гару хурал къугъурзава
Абур хару аялар хьиз.
Вучиз пешер пашман ятIа,
Рехъ алатай хиялар хьиз?

Пешер гагь-гагь кIапIал хьана,
Къвез кIвачерал аруш жезва.
КIвал амачир етимар хьиз,
Зарулдаказ абур шезва.

Сирнаварна цавун юкьва,
Аватзава эхир чилел.
Са пешиниз за мукьувай 
Килигзава кьуна гъилел.

Яр ягъана, къиб элкъвенвай
Адан гьалар – эхиз тежер.
Налугьуди, кьуьзуь кас я, 
Мад садрани жегьил техжер.
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Зулун тама кьиляй-кьилиз
ЭкIянава хъипи гамар.
Вил ацIузвач гиширрикай,
ГьикI эцигда адал камар?

Гьар са валахъ вичин сумаг,
Гьар са тарцихъ вичин гибе. 
Там ял ягъиз гьазур хьанва,
Кьезиларна залан гьебе.

Са масакIа гьавадава
Вишришдин ван гьатнавай там.
Жуваз течиз, гьинай ятIа
Илифзава зи рикIиз гъам.

ГьикI къачуда на гевилар?
Къе пешерихъ амач хвешер.
Куьз гъамлу яз аквазватIа
Тамун тарар – вилер ишер?
 
Чпин алух хтIунзавай
Къе абурун рикIер хер я.
Чан кумачир гьар кьуру пеш
Налугьуди, са эсер я.

Садлагьана къарагъна гар,
Къвана цавай пешерин марф,
Пагь атIана амукьна зун,
Жагъин тийиз лугьудай гаф.
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Хъипи пешер накъвар тиртIа,
Тамун виляй авахьзавай?
Агь, ятIани иер я там,
Ракъинин зар алахьзавай.

Зулун тама къекъвена зун
Иервилер гекъиг тежер,
Тарарилай фикирар хьиз 
Алахьзавай хъипи пешер.
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 КЪАЦУ ДУГУН

Къацу дугун, къацу дугун,
За такIандав гъил гьикI вугун?
Зун шадвилив агуда тIун,
Залди яни дердер чIугун?

Къацу дугун дагъларава,
Яр хьиз бегьем яргъарава.
Гагь цифер, гагь ракъар ава,
КIевер ава, ракьар ава.

Къацу дугун хьана харум,
Чилел чигер курум-курум.
Цав рахазвай ийиз гугрум,
Амач лугьуз кIани Арум1.

Къацу дугун хиялдава,
Зун хьиз зарул са гьалдава.
Дагъдин кьве даркалда ава,
Къакъатнавай сад-садавай.

Къацу дугун, къацу дугун,
За такIандав гъил гьикI вугун?
Зун шадвилив агуда тIун,
Залди яни дердер чIугун?

1 Юпитер
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ГЕЛЕР АМА

Агь, гьикьван кIани я, чими я рикIиз
КцIарай физвай рехъ ЦIурухта патаз.
Ана аял чIаван гелер ама зи,
Ана физва уьмуьр, физва лав гатаз.

Зи  рикIин мурадри цуьк авур пелел,
За цуьквер цазва къе жуван гъилерив.
Махара авай хьиз, тамун къужахда
Иер кIвал ава захъ – кьарай вилерин.

Инагар  зи руьгьдин дегьне ивирар,
Агь, маса чилерив женни гекъигиз?
Зун акур кумазни лув гуда бахтлуз,
Къушари манийрал шаддиз илигиз.

Зи рикIин дуст ина «Беневша» вир я,
Адан вили ятар зи дакIард вилик.
Ялда зун чпихъди куьлуь лепейри,  
Лугьуда датIана: «Чаз килиг, килиг!»

Къизилдин тав алаз жеда «Беневша»,
Юкъуз рагъ къугъвайла адан ятара.
Цин пери атайд хьиз жеда заз гагь-гагь,
Йифиз варз эхъвейла мичIи къатара.

Хъиперин ванери сугъуларда рикI,
Гьиссерал звал гъида хорди абурун.
Са юкъуз чилина са гъед гьат тавур
Балугъчид акунар вири – сабурун.
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Тамарин дегьнедай къезвай ванери
Са тIимил кичI твада зи чанда ина.
Гадарна фикиррин ял тежер парар,
Кьезилриз алакьдай вахт кIанда ина.

КцIарин виридлай иер тир макан
«Беневша» вир тирди чизвач парадаз.
Ам аваз кIубан я, бахтавар я зун,
Им лугьуз жедани завай гьармадаз?

Ина зи хиялар харудлай хару,
Ина зун тамарин рикI алай кару.
Ина гагь марварар юзуриз яру,
Авхарда, киферив къугъвана гару.

Хъичирда зи винел вичин стIалар,
Элцифриз алахъда чандавай тIалар.
Иер я вун гьикьван зи «Беневша» вир,
Чида заз тирди вун кьиляй-кьилиз сир.

Агь, гьикьван кIани я, чими я рикIиз
КцIарай физвай рехъ ЦIурухта патаз.
Ана аял чIаван гелер ама зи,
Ана физва уьмуьр, физва лав гатаз.

                     16.05.2015
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ВУЖ ТИРТIА?

Бахтавар чIавар зи, аялвал шандакь, 
Гьинва куьн, зи фейи уьмуьрдин къадакь? 
Къайгъуяр тийижир, дердер тийижир, 
Зун куьлуь, зун хару са чепелукь тир.

Далудал хьайила даим залан пар, 
СакIани алудиз тахьайла йикъар, 
КIвалахиз лежбер хьиз галатун течир, 
Зун жуван зегьметдал рикI алай цегв тир.

Чуьллерихъ ялдайла гатфари рикIер, 
Вилери суракьдай мукара нуькIер, 
Абур хьиз манийрал рикI алаз, кьару, 
Зунни тир дуьньядин бахтавар кару.

Гагь гъвергъвер жедай зун, гагьни гъулан цуьк, 
Япяру бубуйрив ацIудай зи ник, 
Дуьгуьриз зи суйдал кьвалан акунар... 
Гилигдай зал вацIун гьарай авунар...

Хкатай раг тир зун дагъдин хурукай, 
Гагьни са пеш хьана катдай гарукай. 
Гуьнедал ялгъуздиз акъатнавай тар, 
Шегьредихъ ялзавай къацу жигъир, дар...

Гзаф я дуьньяда къе ухшарбур заз, 
Ава зун хабар кьаз, ава зун жузаз: 
Зун даим гьиссери къачузвай гъалаб,
Виликан уьмуьрда вуж тиртIа яраб?
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КАРУДИН МУГ

Са муг чкIана завай,
Жуваз течиз, нагагьдай.
Каруйри иердаказ
Раснавай ам зи багъда.

АтIудайла за тарцин
Какур хьанвай кьуру хел,
ГьикI ятIани бицIи муг
ЧкIана, галукьна гъил.

Гьайиф гьатна чанда икI,
ТуьхкIуьр хьанач завай ам.
Ингье руг-руг хьана муг,
Зи рикIиз илифна гъам.

Язух чIугваз каруйрин,
Дегиш хьана зи гьалар.
КIвал чукIун вуч ятIа чиз,
Хьана заз бегьем ялар.

Жува авур гунагьди
Иширна зун аял хьиз.
Шумудни са гъам, фикир
Илифна зи хиялдиз.

Са цегв кьванни уьмуьрда
Кутурди туш за кIвачик,
А каруйрин иер муг
ГьикI чкIанай завай, гьикI?
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Кана зун и азбади,
Эхиз тежез хьайи кар.
Анжах вахтар фейила,
Гьар са хире кьада кар.

Кьил акахьна къайгъуйрихъ,
Алатна муг рикIелай.
Ингье са къуз са тIалди
Къарсурна зун чIиркIелай.

Бегьем начагь хьана зун,
Чара тежез, сагъ тежез.
Хтай чIавуз муг рикIел,
Амукьна зун рикI ишез.

Вилерикай карагна 
А муг, квахьна сивин дад.
Гьатна месе шумуд къуз,
ТIалари заз кьуна гьад.

Хайибур агатна зав,
Кьун паталди гевилар.
«РикIив кьамир, лагьана,
И дуьшуьшдай хьайи  кар.

Фадлай цава сирнавиз,
Бахтавар я шарагар.
А гъвечIи муг абуруз
Хьанвайди я гила дар.
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И кар вуна тийижиз
Авурди я, хьухь секин.
Икьван фикир мийир на,
Иливара гъам рикIин.

ТIимил авач асибур,
Чиз-чиз кIвалер чукIурай.
Гьахъсузвилер гзаф я,
Дуьнья вири тIал, гьарай…»

И гафари зи рикIел
Шумудни са кас гъана.
Абуруз и дуьньяда
 Гьахъсузвалун хас хьана.

Адет кьунвай бинедлай
Писвал авун, гуьгьуьл хун.
Гьар са хуьре, магьледа
Ихьтинбурал гьалтда вун.

А яракьар гвайибур,
Чаравилер гъайибур,
БицIекарни кьуьзуьбур
Уф талана кьейибур,

Кваз такьаз вилин накъвар,
ЦIай кутуна куз накьвар,
Ава регьятдиз къекъвез,
Ава виртIеда эхъвез.
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КIвал чукIурун абуруз
Регьят хьанва яд хъун хьиз,
Басрух гузва инсанриз
Абуру алаз-алачиз…»

И хиялри рикIиз зи
Секинвал хкида кьван?
Регьят кар туш гъилерив
ЧукIурай са муг акван.

Хуьрер чкIиз, эл уьцIуьз,
Дуьньяд гьалар чIуру я.
Вучиз къе зун ширзавайд
Муг чкIай кьве кару я?!
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САДРАНИ ЧИР ЖЕДАЧ

Хиялри ялда зун ара датIана,
Гьиссерин дигайбур, дегьнебур кIанда. 
Даяз рахунрикай катиз кIан жеда,
ЯцIу гафарикай чим гьатдач чанда.

На гьикьван кьуртIани адан гуьгьуьлар, 
Чир жеч ваз кIанидан рикIин ивирар. 
РикIинди – са маса фикир-фагьумар, 
Мецинди – чаракIа гафар, эверар.

Са мес пай авунихъ сад жеч кьведакай,
Сад хьуни гьамиша бахтлувал гъидач. 
Агатун авайди – къакъатун галай, 
Бес вучиз инсандин хиялдиз къведач?

Садрани чир жедач вуч аватIа ваз,
Ви рикIи кьунвайдан рикIин дегьнеда.
Гьавиляй сад-садан ктаб кIел тежез, 
Инсанар куьч жеда уьмуьрд сегьнедай.

        29.04.20I6
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СА ГАР БЕС Я

Чун – зулун хъипи пешер,
Кьезил пар я тарариз.
Чун саврух тир хуьз тежер,
МуьтIуьгъ хьанва гарариз.

Чун – рекьеллай мугьманар,
Хъфидай вахт мукьваллай.
Чун – аялриз элкъвенва, 
Гьиссер вири гъапаллай. 

Чи рикIер шуьшединди,
Гафунивай хаз жедай.
Чун – цIразвай муркIуцIар,
ЧIередик вил кваз жедай.

Чун – дердияр какахьай,
Крар туькIуьзмачирбур.
Чун – кIевера гьатнавай,
ЦукIвар куькIуьзмачирбур.

Чун – балкIанар катнавай,
Гъиле пурар амайбур.
Чун – кIевера гьатнавай,
Хиве парар амайбур.

Са гар бес я багьнадин,
Пешер чилив гуз жедай.
Вуж ама чун дуьньядин
Харарикай хуьз жедай?
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РИКIИХЪ ГАЛАЗ ИХТИЛАТ

Им сад лагьай кIун яни ва акIурзавай?
Им сад лагьай къван яни вал дугурзавай?
Им сад лагьай чIун яни вун чIагурзавай?
ЦIугъмир икьван, тIар жемир рикI!

Шумуд югъ тир хвешизвай ваз – алачир хер,
Фадлай вун икI экIя тушир – ханвачир пер,
Ялгъуз хьайтIан уьмуьрд гьуьле – авачир кьер,
Эха гила, ишемир рикI!

Дуьньяд рангар алахьнава, чизвачни ваз?
Инсанар икI дегиш жезва акваз-такваз,
Рахаз тахьуй, кужумна тIал секинз акъваз,
Хьайи крар кьечIемир рикI!

Цифери цав датIана икI кьадайди туш,
Свар хьуналди рикI шуьше хьиз хадайди туш,
Сабурди вун рекьин юкьвал тадайди туш,
Ша вун икьван дар жемир рикI!
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  ДЕГЬНЕ ГЬИССЕР

Гьар ачух пел ачух рикIяй кьаз жедач,
Гьар верцIи гаф кIанивилин лишан туш.
Гьар захавал кьегьалвал яз гьисабмир,
Ваз кIани кас масадбуруз жедач хуш.

Аквазвайвал саябур туш инсанар,
РикIер кIелун гзаф четин илим я.
Хванахавал алакьда гьар касдилай,
КIеви дустар и дуьньяда тIимил я.

Сад хьтин кьве инсан халкьнач Аллагьди,
Гьар са бенде – тIебиатдин са эсер.
Ам кIелдайдахъ гелкъвез жеда инсанар,
Гьат тавурла амукьда икI, хана пер.

Хуш гафари хуш хиялрихъ ялда гьей,
РикI хада ви синихдини тегьнеди.
Мецел алай гьар гаф рикIин гьарай туш,
Дегьне гьиссер хуьда рикIин дегьнеди.

Аямди икI гьикьван кIеве туртIани,
Жез тахьуй вун адан лашар патал кIетI.
Фагьум тийиз лагьай тек са гафуни,
Са уьмуьрдиз гъида эхиз тежер сед...
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АРХАЙИНДИЗ АВА ЧУН

ЧIур хьанвай мансурдин кьил
Алакьзамач къажгъуриз.
Сефил гар хьиз ава зун,
Жува жуваз ахмуриз.

ЧIимелри жув сугъулриз,
ЦIигел турла ракъарихъ,
Заманади чуькьуьда 
Зун фикиррин ракьарив.

Жув архайрик вил галаз, 
Муьгьтеж тирла «халудиз»,
Хажалатри атана,
КIун ягъада далудиз.

Уьмуьр гана икI гарув,
Зулун хъипи пешер хьиз,
Архайиндиз ава чун,
Садран кьуьзуь тежер хьиз.
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ХАЙИБУРУН КIАНИВАЛ

Гьикьван чIав тир алахънавай
Ялиз кIанз зун ракьарихъ.
ВучайтIани алат тийиз,
Акъвазнавай ракIарихъ.

АкIурнавай къармахар за,
Ковид лугьур душманди.
Гьавалат тир зи чандал ам,
Зи хайибур пашман тир.

Инадзавай датIана заз,
Шумуд жуьре тIаларив.
Хъел хкудиз гатазвай зун,
Вилиз таквар тIваларив.

Вичихъ гьикьван кичI галайди
ХьайитIани и хума,
Хайибурун кIанивили
Ялгъуз тунач зун кIама.

Жуванбурун гьалар акваз,
ЦIрана мурк ковиддин.
МуьтIуьгъ жечни начагъвилер,
Гуж акурла умуддин?

       26.12.2020
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ХЪСАН ШИВДИН ГУЬГЪУЬНА

Гатун юкъуз хъуьреда чаз милидиз, 
ЦIийи свас хьиз хинедавай дугунар. 
Вичин нурар чукIурайла ракъини, 
Къиб ягъунвай бахтлу жеда ругъунар.

Гьиссери звал къачудайла эркиван, 
ВерцIи жеда жуваз жуван рикIин ван. 
ЦIиреризни накьв кIанзава баркаван, 
Марвардин цуьк жагъур мийир ругъа на.

Бегьер кIватIмир на тарарин хилер хаз, 
Алахъа вун чилел хъсан гелер таз. 
Жагъидани къадир чидай дустар ваз, 
Терг тавуртIа герек тушир ругун на?

Хъсанвилер жедайни гьич кIевера, 
ВерцIи мецер хьанайтIа чи сивера, 
Писвилерин вири рекьер кIевира, 
Акъуд мийир винел жуван агъу на.

Кьил хуьз женни, таб гьахъунай яз кьуна,
Галтуг мийир гьахълубурухъ цаз кьуна. 
КIвалах ая халкьдин гафар кваз кьуна, 
Руг жедайд я хъсан шивдин гуьгъуьна.
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ЖЕДА КЬАКЬАН ЦАВАРА

Авайди туш дуьньяда
Куьтягь тежер са затIни.
Ргадайд туш датIана 
Са булахни, са латни.

КIанивилер пара хьуй,
Куьтягь жеда абурни.
Къуьруь жеда муьрхъуь кьур
Кьегьалдив гвай гапурни.

Марф хьиз, жив хьиз кIанивал
Куьтягь жеда са чIавуз.
Кьведра хкаж жедани, 
Са бахтунин гъед цавуз?

ЯтIани, мад мурадрихъ
Ялда чна, ялда гьей.
Девран жуваз чидайвал
Гьалда чна, гьалда гьей.

Куьтягь тахьуй мурадар,
Алаз хьурай луварал.
Абур даим хиялрин
Жеда кьакьан цавара.
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    РИКIИН ДУСТ 

На дустуниз эвера,
Алукьайла четин къар.
Ам рикIелай алудмир,
Шадвили гатайла вар.

Хванахаяр аваз хьуй,
Дуст жедач гьар садакай
ТIвар вине яхъ на адан,
Чуькьвейла гьар патахъай.

ВерцIи гафар, хуш гафар
Гзафбуру лугьуда.
РикIин дуcт тек сад жеда,
Вуна тек гьам агуда.

Хъсан гъвардин хъсан фу
Лишан я хьар паталди.
Кьегьал касди садрани
Дуст кьадач тIвар паталди.

          04.04.2007
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         ЯРГУНАТАР 

Иер рушар, рикIе мурад
Кьуна куьн зи патав акъат.
Яргунд рушар – яргунатар,
И шаирдив агат, агат.

Дагъдин синез ягъайла лаз,
Камар махпурд векьерал таз,
Ша таватар, ша иердиз,
Илифа куьн зи шиирдиз.

Буьшме алаз кьилел яру,
Сад лацу лиф, вичел кьару,
Сад лацу къвед, сад чубарук,
Сад цIирнавай таза кIурукI,

Садаз, лугьуз верцIи мани,
И чил ийиз рикIиз кIани,
Илифариз кIанзава зун:
«Са къуз хуьре амукьа вун».

Рушар шумал къавах хьтин,
Шуршурзавай булах хьтин,
Цуьквед атир алахьзавай,
Жегьилвилин дамахдавай.

Хъуьрей чIавуз вилер цIару,
ЧукIурайла кифер гару,
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Гьар бахтавар лацу кару,
ЦIийи свас хьиз жеда хару.

ЧIал тахьурай, иербур я,
Таватар я Яргунд рушар.
Авани лагь, ихьтин цуьквер,
И дуьньяда чпиз ухшар?

Дамах ийин, дамах, дустар, 
Ава лугьуз чахъ таватар,
Иервилин гвай тIаратIар,
Хайи хуьруьн яргунатар.
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ЗИ ХАРУ ЛЕКЬ

И дуьньядин вири рекьер
Алатда ви кимелай.
Са легьзеда чукIурда на,
Зи рикIевай чIимелар.

Гьикьван зи рикI хайитIани,
АтIуз жедач вун завай.
Кьаз жеда хупI и дуьньяда
Зи гевилар тек вавай.

Гьи цава лув гайитIани,
Зун ви хилел хкведа.
И уьмуьрдин рекьера зун
Ви гелерихъ гелкъведа.

Чи патара дагълар пара,
ГьикI илифин ценерал?
Зи хару лекь, заз  муг ая
Ви дагъларин синерал.



      Гьиссерин кимел

145143

ТАТАЙТIА

Ишезва, хъуьрезва зи рикI цIай галаз,
Къвезва зи мили гар, къвезва гьай галаз,
Са тIимил ифин кваз, са кIус къай галаз,
АтайтIа гьарай я, татайтIа шуван.

Им вучтин кIанивал, гьихьтин кIанид я?
Зи рикIиз тIал хьурай лугьуз гайид ян?
Масадав гуз тежер масанд, хайид я,
АтайтIа зиди я, татайтIа жуванд.

Къвезва зи дили сел, кьвалар чукIуриз,
Зав шадвал агудиз, гъамар чукуриз,
Къвезва заз инадиз, къвезва чIагуриз,
АтайтIа залум я, татайтIа яман.
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        РИКIЕ МУРАД АВАТIА

Масадбурун мурадрал
Хъуьрез тахьуй, инсанар.
Бахтуни рикI иширдай
Крар тагъуй, инсанар.

Юзада рикI, мурадар
Илифайла хиялриз.
Абуру рехибурни
Элкъуьрда хьи аялриз.

Вирибурун вилера
Мили эквер къугъурай.
Цававайда гьар садаз
Кьисметдин хъвер ракъурай.

Бахт суракьиз къекъведа
Гьар са инсан дуьньяда.
КIанивилер тахьайтIа,
Жедачни и дуьнья дар?

Мурадри руьгь кутада
Инсан кIеве гьатайла.
Яшамишдай гуж гуда,
Гъамуни рак гатайла.
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Агат жедач крарив,
РикIе  умуд тахьайтIа.
Гуж жедач, такьат жедач,
ХъуьтIуь гатфар тагъайтIа.

РикIе мурад аватIа,
Чи уьмуьрдик дад жеда.
Заланвилер алатна,
Гуьлуьшан югъ фад къведа.

РикIе мурад амачтIа,
Вид уьмуьр туш – гьакIан къар.
ТIалабдай затI авачтIа,
Игиса рикIин ракIар.
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ЭВЕРАЙЛА

Акъатна фин ша гъамарай,
Цуьквер кIватIин чи тамарай,
КIамара ийин чамарар,
Чимери чаз эверайла.

Туна кIвале фикиррин пар,
Аялри хьиз акван гьар кар.
КьатIин чна гьар са часпар,
Чуьллери чаз эверайла.

КIани жервал гьар бине чаз,
Гьар са дугун, гьар гуьне чаз,
КIвалах ийин къуьн-къуьневаз,
Мелери чаз эверайла.

Низ герек я къайибур, низ?
Къакъат тийин кайибур хьиз.
Агатин чун хайибур хьиз,
Эллери чаз эверайла.
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       ВУН

Вун – экуьн шагьвар хьтин.
Вун – рикIин гатфар хьтин.
Вун тахьайтIа вучда за?
И дуьнья заз дар жеда.
Зи уьмуьр кьиляй-кьилиз,
Вахъ цIигел йикъар жеда.

Вун – алахьай югъ хьтин,
Вилин михьи нагъв хьтин.
ЯтIани вун зи рикIиз
Са гъарикI тIал гъайиди,
Хьанач масад зи руьгьдиз
Цуькверин ял гъайиди.

Вун – къилихар хъуьтуьлди,
Вун – мурадар суьтуьлди.
Шумудни сад чида заз,
ГуьтIуь яз уьмуьрд рекьер,
Ракъурзавай кIанидал
Гафарин къаяр, мекьер.

Вун – чина рагъ авайди,
Вун – сад я захъ авайди.
Вун тахьайтIа, заз дуьнья
Ялиз тежер пар я, пар,
Ви чаравал рикIивай
Эхиз тежер кар я, кар.



 Седакъет Керимова

150148

ГЬАР СА ТIУРФАН АЛАТДА

Твамир вуна рикIе гъам,
Амач ана буш чка.
Мад вуч лугьун, амачтIа,
Хуш гаф лугьур сад вакай?

Гафари звал къачуз икI,
ТIариз тахьурай ви рикI,
Агуд мийир садрани
Жував хиялар гъарикI.

Гьар са тIурфан алатда,
Гьар чIуру мез галатда,
На рехнеяр кваз кьамир,
Кагьалри виш гъалатIда.

Гзаф хьанва риб, акьван,
Шел-хвал мийир на акьван.
Акьадайд туш кьегьалда
Дугурнавай гьар са къван.



      Гьиссерин кимел

151149

   ЛЕЗГИ ТАВАТ

Ви тIвар вуж я, лагь,
Иер я вун агь!
Вун акурбурун
АтIудачни пагь?

За минетда, вун
Масдаз тагурай.
А ви иервал
Тек заз акурай.

Вун зи мурад я,
РикIин хиял я.
Лугьумир хьи, заз
Къведач, аял я.

Фимир виликай,
Твамир рикIе тIал. 
Аллагьди вун, руш
Халкьна зун патал.

Я лезги тават,
Вун заз къведани?
Зи уьмуьрдиз на
Гатфар гъидани?



 Седакъет Керимова

152150

 РАКЪУРМИР

Ракъурмир вуна зал кIанивилин чар,
Авач зи хиялра ви гьиссерин пар.
Фагьума, кьатIана эхирни и кар,
Садакьа тежерди кIанивиликай.

Акъатмир зи вилик фидай рехъ тагуз,
Алахъмир цуькверин заз кIунчIар ракъуз,
Галудмир гьа са гаф лугьуз гьар юкъуз,
ДатIана гаф кутаз къенивиликай.

И чIехи дуьньяда сад кьада рикIи,
Гъида ам кьисметдиз уьмуьрдин цикIи,
Гьа чIавуз цIир гуда ашкъидин никIи,
Хъуьреда бахт чиниз гьа са кьиликай.

Уьмуьрдихъ кьуьд ава, гад авайди я,
Гагь туькьуьл, гагь верцIи дад авайди я,
Гьарадан кьисметда сад авайди я,
Чир жедач кьур чIавни ада гъиликай.



      Гьиссерин кимел

153151

   КВАДАР МИЙИР 

Гьатайла ви гъил мижеда,
Садлагьана рикI ишеда.
Сив хъуьрейла вил кьежедай
Уьмуьр я им, рам тежедай.

Гзаф хьанва тапан пIирер,
Квахьзава икI къени цIирер.
Эхиз женни рикIин хирер,
ГапIал акваз там тежедай?

Гьар гаф рикIиз авуна пар,
Мийир жуваз на дуьнья дар,
Алакь тийиз кьамир са кар,
Уламдай яхъ кам тежедай.

ХьайитIани къуватар вахъ,
На инсафдин гъиликай яхъ,
Квадар мийир садрани гьахъ,
Крар ая гъам тежедай.



 Седакъет Керимова

154152

          КЬВЕЧХЕЛ

Хажалатрив, фикиррив
Уьмуьр фена, алатна.
Зун вахъ галаз женгера
Шулу хьана, галатна.

Секин уьмуьр суракьна –
Жув селлерик акатна.
Гьарма  санихъ ял хьана,
Чи рекьер гьикI къакъатна...

Кьарай текъвез хьана зун,
РикIе залан тIал гьатна.
Зун ваз мукьвал хьунивай,
Вун яргъариз акъатна.

Йисар фена йикъар хьиз,
Зи уьмуьрдин юкь кватна.
Кьвечхелдал кьве рикIин яз,
Зун ахварай аватна.



      Гьиссерин кимел

155153

      ВУЖ ЯТIА ВУН?

Циферикай хкатнавай,
Экверикай хкатIнавай,
Гъамар вири кьатI-кьатIнавай
Икьван иер вуж ятIа вун?

Къекъвез таза къацаравай,
Аллагьди хуьй яцIаривай!
Я бахтавар – КцIаравай,
Икьван иер вуж ятIа вун?

Авадарна киф хуралай, 
Пелелай тIуз шагьвар алай,
Гьиниз физва вун яралай?
Икьван иер вуж ятIа вун?

Къекъуьн секин, рахун хъуьтуьл,
Ви шуькIуь тан кьелечI, суьтуьл,
Вилераллаз кIакIарин туьл,
Икьван иер вуж ятIа вун?



 Седакъет Керимова

156154

 ВЕРЦIИ МАХ

Руьгъ къекъвез, хиял къекъвез,
Ава зун кьарай текъвез,
ТIазвай рикIел атlуз гез,
Мус фена, алатна вахт?

Къар фена, варцар хьана,
Шумуд са яцlар гъана,
Садбуруз ацlайд гана,
Садбурун зуракl я бахт.

Алукьна уьмуьрдин цlиг,
Мегерал ацукьна чиг,
Ахгатнач Иригни Миг,
Арада ни туна тах?

Дуьньядикай гатIудан?
Фикирри рикl атlуда.
Инсанди геж кьатlуда  –
Фейи уьмуьр – верцlи мах.

    04.10.2019



      Гьиссерин кимел

157155

ГЕКЪИГИН НИВ?

РикI гъамари чалзава,
Хиялри зав къалзава.
Аман атIуз, ял атIуз,
Хажалатрихъ ялзава.

Акъадиз-астадзава,
Юзуриз, мастадавай
Суалар хчалзава,
Ийизва устад закай.

РикI фикиррин дегьне я,
Дегьнед гъамар куьгьне я.
Зи гьар са югъ, гьар легьзе,
Кьиляй-килиз тегьне я.

ЯтIани зун дагъдин сив1,
Са юкъуз хъуьрейла сив,
ЦIуд юкъуз гъамари къив
Гузвай зун гекъигин нив?

1 картарин са жинс



 Седакъет Керимова

158156

КХЬИХЬ, ШАИР

Зун датIана женгинава, 
Женг я уьмуьр, женг я крар. 
Зи илгьамдихъ ялав ава, 
Гьавиляйни женг я цIарар.

Зи уьмуьр зи чIалан женг я, 
Кьве пай хьанвай Кьулан женг я, 
Лугьуз женни залан женг я, 
Ялзавайдаз залан парар?

Ашукь яз жув лезги чилел,
Дамахиз гьей лезгивилел, 
Нагъв тахьурай лезгид вилел, 
Лугьуз кIарда рикIин зурар.

Жув тек, душман хара-хара, 
Зи гуьгъуьна вара-зара, 
Гаф лугьудайд хьанва пара, 
АкIуриз кIанз хци сарар.

Чарада рикI хадач акьван, 
Дугурайла жуванда къван, 
РикI тIар жеда, аман, гьикьван, 
Къвада нагагь юргъар, харар.



      Гьиссерин кимел

159157

Хайибуру ахъайиз хьел, 
Хаз алахъда зи рикIин хел, 
Вуч лугьуда кумачтIа кьел,
Низ лугьуда цIай квай зарар?

ЭлкъвейтIани жувал вири, 
Къелем-гапур тахьуй къуьруь, 
Кхьихь шаир, акъваз мийир,
Хун тавурай уьмуьрд гурар.

            02.08.2011



 Седакъет Керимова

160158

        РУШ

Уьмуьрд гатфар алукьнавай,
Яран гьава галукьнавай,
Яру буьшме алукIнавай,
Яран сумаг таравай руш.

На бахтунин кIевмир ракIар,
ГьикI акъудин вун такур къар?
Вун нин руш я, зи тIвар такьар?
Я бахтавар, гаравай руш.

Вучиз икьван хару я вун?
Иер я вун, кьару я вун.
Нин тIвар алай кару я вун?
Илчияр пара авай руш.

ТуькIуьриз заз йикъа са легъв,
КIармир вуна зи рикIин регъв,
Яргъаз фимир, алатда рехъ,
А патара хар ава руш.

Мукьвал хьанва яран сувар,
Цуьквед кьунва дагъдин рувар,
КIанивилихъ кутур  лувар,
Лугьурай ваз яр авай руш.



      Гьиссерин кимел

161159

    КЬИЛИВ КIАНДА

Ви рикIин цав ахъа туштIа,
Адав кьадай тав жагъура.
Гьала жуван мураддин шив,
ЦIай аватIа ви хура.

ГьатнаватIа яцIа гуьгьуьл,
Рагъул ятIа хиялрин гьуьл,
Хифетрикай кутIунмир цуьл,
Цуьк жагъида ваз чIурай.

Вахт миях яз, хьанва чун ях,
Гьахълу кардай кьамир нагьахъ.
ГелкъвейтIа, ваз жагъиди гьахъ,
Уьмуьрдикай сувар хьурай.

ГатайтIани рак патанда,
РикI кудайди кьилив кIанда. 
Бахтлу хьурай вун ватанда, 
Гъурбатдик вил тахьурай.



 Седакъет Керимова

162160

    РАПСОДИЯ

Гатфар хьана, шагьвар хьана,
Вун зи рикIе гьатна яр.
Ахвар хана, авхар хьана,
Зи руьгьдив агатна яр.

Гафар хьана, чIалар хьана,
Вун закай къакъатна яр.
РикIиз гъамлу гьалар гъана,
Вучиз закай катна яр?

Вахтар хьана, чIавар хьана,
Яргъариз акъатна яр.
Заз кIан хьана, бахтар гъана, 
Мадни зав ахгатна яр.

Тахтайд хьана, тахайд хьана,
Чарадав агатна яр.
Хьайи крар махар хьана,
Зи гъиляй акъатна яр.



      Гьиссерин кимел

163161

       ВУЧ ИЙИН?

АлтIуш хьанва мад зи винел эхъенар, 
БалкIан фена, гъиле ама лекьенар. 
Зи сафунин чIехи хьанва тIеквенар: 
Дустар сад-сад аватзава, вуч ийин?

Ухшар ава захъ тай квахьай карудин, 
Ни лугьуда зун хьайид я харуди? 
Бинедилай юзурнавай парудин, 
Къванер сад-сад алатзава, вуч ийин?

Шадвал амач, сувар амач гъенел зи, 
РикIин гьава циф галайд я, чIимел зи, 
Диде жагъай етимар хьиз кьилел зи, 
Гъамар сад-сад агатзава, вуч ийин?

Бахтунин фу аватзавач тIанурдай, 
АкIанва зун, акъат тежез чамурдай, 
ШтIум хьанвай, гатIум хьанвай уьмуьрдай, 
Йикъар сад-сад къакъатзава, вуч ийин?



 Седакъет Керимова

164162

ЧУН - УЬМУЬРДИН ЮЛДАШАР

Чна санал са уьмуьрдин кьатIна рехъ,
Йисари чи мекериз ягъана рех,
Гагь тийижиз жуван кIвализ гъидай мекь,
Гагь чиз-чиз икI сад-садан цIал алугдай,
     чун – уьмуьрдин юлдашар.

Вахтар фена гзаф чIавуз яцIар яз,
Гагь сад-садан рикIел дерин кьацIар таз,
АлатIани санал фикирд парар гваз,
Гагь агатиз, гагь къакъатиз чалухдай,
   чун – уьмуьрдин юлдашар.

Жегьилвал вуч фад авахьна гъапарай,
Дагъдин сел хьиз гьикI акъатна къапарай?
Къе мани яз ван сад-садан япара,
Са фикирдал, са гафарал илигдай,
      чун – уьмуьрдин юлдашар.

Чахъ кикIидай мажал амач гила гьич,
Сад тахьайла муькуьдан жез дуьнья мичI,
Гьатна рикIе квадарунин залан кичI,
Хуькуьрунар рикIелай фад алуддай,
     чун – уьмуьрдин юлдашар.

Шумуд хелни чIидгъер алай тар я чун,
Яргъал физва къе тIалар чи, гузва чIун,
Чаравили садлагьана рикIе кIун
АкIурай къуз сад-садавай къакъуддай –
      чун – уьмуьрдин юлдашар.

      13.02.2021



      Гьиссерин кимел

165163

ДУЬНЬЯ МИЛИ ГЬАВАДАВА

Дуьнья мили гьавадава,
Иервилер пара я.
Зи рикI къене юзурзавай
Хвешивилер хара я.

Дунья верцIи гьавадава,
Зар алайд хьиз цIару я.
Вучиз ятIа кьару я ам,
Вучиз ятIа хару я.

Дуьнья бахтлу гьавадава,
Ам зи рикIиз чими я.
Циферикай елкен кьунвай
Дагълар чIехи гими я.

Дуьнья ашкъид гьавадава,
Лув гуз кIан я цавара.
Вун зи къвалал ала лугьуз,
Бахтлу я зун сувара.



 Седакъет Керимова

166164

ГЬИКI ЛУГЬУН?

Къени тушир мез, къилих,
Ял тийидай дуьзвилихъ,
Акваз кIандай вич кьилихъ,
Ваз жуванди гьикI лугьун? 

Вун я дагъ туш, я дугун,
Вид кIарун я, вид ругун,
Чизвайди кун, алугун,
Ваз жуванди гьикI лугьун?

Фикир течир, гъам течир,
Гуьне течир, кIам течир,
Вегьей чIуру кам течир,
Ваз жуванди гьикI лугьун?

Къекъуьрайла вил пата,
Жедани уьмуьр гата?
За ви ракIар гьикI гатан?
Ваз жуванди гьикI лугьун?



      Гьиссерин кимел

167165

  ЧIИЖРЕН КIУР

Алахънавай кIура руш
Чепелукьрик галтугиз.
Юкьва туна нагагьдай
Ам чIижери алтугиз.

Садлагьана бицIекдай
Хци гьарай акъатна.
«Вуч хьанватIа?» хабар кьаз,
Вири адав агатна.

ДакIунвай гъил акуна
Хьана рушан гьалар чIур.
Минетзавай виридаз: 
«Акъуда тIун чIижрен кIур».

«Чан» лагьана бицIекдиз,
Дидеди кIур акъудна.
Темен гана фад гъилиз,
Аял вичив агудна:

– Зи багьади! ЧIижериз
Цуьквер пара кIанда хупI.
Вун цуькведай кьуна жед,
Чан зи иерд, зи кукупI!



 Седакъет Керимова

168166

ВУЖ ПАРА КIАНДА? 

Завай гагь-гагь арада,
Хабар кьада парада
«Лагь ваз вуж пара кIанда?
КIвенкIве вуж пара кIанда?»

Диде кIанда лагьайла,
Хъелда закай бубади.
Буба кIанда лагьайла,
ПIуз кватда зи дидедин.

РикIивай лугьун за квез,
Жузур чIавуз завай къвез:
«Лагь ваз вуж пара кIанда?»
ЦIай гьатда хьи, зи чанда.

Диде кIан жедачни заз?
Бахтлу я зун ам аваз!
Буба – ам зи дагъ я, дагъ!
Зи уьмуьрдин ацIай рагъ!

Заз бадени кIанда икI,
ЧIехи буба – ам зи рикI.
Зи вахарни стхаяр,
Тушни бес зи архаяр?

Зун гъвечIи чубарук я,
Жуван хайи муг кIани.
Хизандилай масанди
И дуьньяда авани?



      Гьиссерин кимел

169

Поэмаяр



 Седакъет Керимова

170



      Гьиссерин кимел

171

ДАГЪДИН СИНЕЛ

Дагъдин синел са хуьр алай,
Чилер авай, эл авачир.
Гьи патахъ вил вегьейтIани,
Рекьер авай, гел авачир.
 
Дагъдин синел са хуьр алай,
Иервилин тай авачир.
Дагъдин синел са хуьр алай,
Бахтуникай пай авачир.
 
Ацахьнавай инаг бегьем,
Акунач заз са туькIвей кIвал.
Цлар акваз ина уьцIвей,
Дегиш хьана зи рикIин гьал.
 
РакIарикай куьрсарнавай
ДапIарри зи иширна рикI.
Гум атIанвай гурмагъри зун
ЦIай галачиз ифирна гьикI.
 
Им са хуьр тир, са чIехи хуьр,
Къулар амай, чим амачир.
Ялар жечни акурла ваз,
Са лезги  хуьр – ким амачир?
 
Квар къуьневай рушан рекьер 
Хуьзвай булах авай ина.
КIанибурухъ цIигел хьанвай
Ялгъуз къавах авай ина.

169



 Седакъет Керимова

172

Дагъдин синел алай хуьруьз
Залан гъамар хъиченавай.
Кас амачиз хьана сефил,
Адан шадвал эчIенавай.

Ина кьуд пад эчIелар тир,
Ина кьуд пад харапIаяр.
Яраб гьина къекъвезватIа,
Инай фейи къурабаяр?
 
Жув илифай и дигедиз
Хуьр гьикI лугьун, кумачир пун?
Ина хайи лезги чилин
РикIин кьилиз ягъанвай кIун.
 
Бегьер кIватIдай кас амачиз,
Зарул хьанвай багъларин гьал.
Гелкъведайди амач лугьуз,
Ахквазмачир са дигай сал.
 
Дагъдин хуьре къекъвена зун –
Хеб амачир, кIел амачир.
АцIай канду, ахъа суфра,
Я фу, яни кьел амачир.
   
Гадар женни хайи ватан,
Гьикьван четин хьайитIани?
Яргъара бахт жагъидани,
Анаг женнет хьайитIани?
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      Гьиссерин кимел

173

Диде чилин гьуьм пара я,
Хайиди я адан накьвар.
Ватандивай къакъатайдан
Кими женни вилин накъвар?
 
РикIиз чими са ял жеда
Хайи хуьруьн гьар са пипIе.
Хуш жедачни жува цайи
Жуван никIин къуьлуьн рипе?
                *** 
ЦIар ягъайла магьлейрилай,
Са карди зи атIана пагь.
Са кицIи чIар юзур тийиз,
Са кIвал хуьзвай, аман Аллагь!
 
Къара гузвай ада кIвализ,
Алат тийиз ракIарилай.
Сугъулвилив ацIай вилер
Алуд тийиз рекьерилай.
 
Хамни кIараб хьанватIани,
Умудрив къар акъудзавай.
Ада вичин зарул ванцив
Хуьр ахварай авудзавай.
 
Им анцI тушир, им гьарай тир
«Гьинава куьн, эллер?» лугьур.
«Я инсанар, я лезгияр,
Гадардани чилер?» лугьур.
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Шумуд гъенел фенатIани,
Акунач кас. Эл амачир.
И хуьруьз хуьр гьикI лугьуда,
Я сувар, я мел авачир?

Са инсандин веледдихъ рикI
ЦIигел хьана зи и хуьре.
Гьайиф тушни элдин кьула
Уьмуьр гьалун лугьуз-хъуьрез?
 
        ***
Кьве гьавадин са кIвали зун
Ялна вичихъ куьз ятIани.
Ина фадлай иесияр
Амачирди чизватIани.

Гьахьна къенез варарай зун,
РикIе умуд аваз куьлуь.
Акуна заз рекъер ханвай,
ЧIиж амачир куьгьне куьнуь.

Са береда и рекъерай
Вирт кIватIайбур амач, амач.
И чIехи кIвал, и чIехи гъен
Къе садазни кIамач, кIамач.
 
Инаг чIехи са хизандин
Чими муг тир, хайи макан.
Ихьтин зурба, фирягь са кIвал
Хайибуруз женни такIан?
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КIвалин ракIар ахъаяйла,
Алукьайла кьеверал зун,
Къав чкIанвай и уьцIуьнри
Туна бегьем кIевера зун.
 
        *** 
Са айвандал са кьеб алай,
Ам акурла ишена рикI.
Агь, гьикI хьана куьч хьанатIа
Ам гадарна хизанар, гьикI?

Ацукьна зун и кьепIинихъ,
Ягъан лугьуз са герен ял.
Адан яру тангар акваз,
Акахьна зи фикир-хиял.
 
Галукьзавай зи япарихъ
Са дидедин хъуьтуьл тир ван:
«Ваз вуч хьанва, зи верцIиди?
Вилер мичIна ксус тIун, чан».

Ахпа ичIи кьепIинилай,
РикI юзурдай чIалар авай,
ЧкIана са лезги лайлай,
Са бадедин мили лайлай.
 
«Ични чуьхвер хьтинди,
Виртни дуьдгъвер хьтинди,
Лацу гъвергъвер хьтинди,
Лайлай, зи бицIек, лайлай».
          ***
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Ацахьнавай са цлакай
Хкатнавай са лезги къул.
Марфаривай чIур хьанвачир
Винел алай гиширрин зул.
 
Налугьуди, накь устIарди
Раснавай тир ам рикI алаз.
ЧIал ахъайна рахазвай чав,
И акунар зегьем галаз:
 
«Зун туьхуьрмир, квез минет хьуй,
Зав чим гума, ифин гума.
Зун кучукмир, я инсанар,
Аквазвачни, зак чан кума!»
 
И цIугъари, и эверди
Иширзавай цавар-чилер.
И мусибат гьич садазни
Такурай мад, я чан эллер!
 
        *** 
Са гъенел са ни ятIани
Гадарнавай пурар алай.
Адан патав кIарар ханвай
Са кIарасдин гурар алай.
       
Эгь, балкIанар гьалзамачир
Чкадиз  гьикI хуьр лугьуда?
Са береда чи бубайри
Чпин хуьруьз пIир лугьудай...
 
        ***
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Дагъдин синел алай хуьруьн
Пелер къацу махпурдавай.
И иервал акваз, рикIе
За инсанриз ахмурзавай.
 
Бахтавардиз алахьзавай
Ина зулун цуькверин ни.
Са береда хуш хиялрихъ
Ялдай ина экверини.
 
КIандатIа гъил яргъи ая,
Кьаз жедай хьи, вавай цифер.
Муьгьуьббатдин гьавада икI,
Алатзавай ина йифер.
 
Эл дагъларин кьула аваз,
БицIек хьиз тир къундахдавай.
Нихъ такабур акатдачир,
И кьакьанрин къужахдавай?
 
        *** 
Хуьр къе  маса гьавадава,
Вичихъ ахъа пел амачиз.
Ина дагъни дегиш хьанва,
Я марф, яни сел амачиз.
 
Чи бубайриз чир хьанайтIа,
ИкI жедайди хуьруьн эхир,
Рехъ гудачир чаравилиз,
Вядедамаз михьиз пехир.

175



 Седакъет Керимова

178

Ингье и хуьр дагъдин синел
Кас авачиз етим амай.
Ни лугьуда, са береда
Ина гъиле яракь кьуна
Ватан хвейи, лезги лагьай
Шумудни са сихил авай?

Дагъдин синел лезги хуьруьн
Залан хьанвай, залан парар.
Адахъ рикI куз ишез авай,
Хуьруьнвийрин ялгъуз сурар.
 
        *** 
Югъ алатна акваз-такваз,
Акъатайла рагъдандин мекь,
Акуна заз сурарилай
ЦIар ягъазвай са шумуд лекь.
 
КьатIана за руьгьер тирди
Абур хуьрьун кьейибурун.
Ишезвайди ватан туна
Къариблухриз фейибурухъ.
        *** 
Са лезги хуьр – кас амачир
Дагъдин синел туна за икI.
Гьа чIавалай звал къачуна
Йифиз-юкъуз тIазва зи рикI.
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ИкI регьятдиз хуьр таз жедай,
ИкI асантдиз руьгь хаз жедай
Лезгияр гьикI ийин авхар?
Квахьнава зи вилин ахвар.
 
Амач рикIиз, амач кьарай,
ГьикI эллериз ийин гьарай?
ГьикI лугьун чеб батIул тирди?
Им нагьахъан са тIул тирди?
 
КIвал квадариз, хуьр гадариз,
Жуванд-чарад акадариз,
Хайи чилер вегьез кIвачик,
Яргъариз физ хьана кIвачин.
Им гьи югъ я чун авайди?
Фикирра звал, чIун авайди?
 
         ***
Эгь,  са хуьре, дагъдин синел
АлкIанва къе гъамдин хара.
Ана чкIай мукар пара,
Анлай анихъ
КIвал амачир,
ЧIал амачир 
Чил амачир…

Дагъдин синел са хуьр алай,
Чилер авай, эл авачир.
Гьи патахъ вил вегьейтIани,
Рекьер авай, гел авачир...
      2017

177



 Седакъет Керимова

180178



      Гьиссерин кимел

181

       ЧIАЛАКАЙ БАЛЛАДА

Садра са лезги хуьре
Зав са жегьил агатна.
ЧIалакай гаф кватайла 
Лагьана хъел акатна:

«Вуч чIал я чахъ авайди?
Жаваб це заз, жуванди!
Ванер аку «тI»-завай,
Ванер аку «кI»-завай.
«ЦI»-яр аку – цIай галай,
«Къ»-яр аку – къай галай.

«Хъ»-диз килиг, пIузаррай 
Акъудзава къал, гьарай.
Гаф юкьвалай кIарзава, 
Рахайла туьд тIарзава».

Ада са агь чIугуна, 
Мадни баян хъувуна:
«Авайвиляй ихьтин чIал, 
Чун жен герек вири лал.

Ахьтин чIалар ава хьи, 
Рагъ хьиз рикIиз я чими. 
Ван атайла рам жеда, 
Ван татайла гъам жеда».
 
Патан чIалар вине кьаз, 
Секин хьанач жегьил кас. 
Хъел алахьиз датIана, 
Рахана ам, рахана:
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«Садакайни чуьнуьхдач, 
Субутизни алахъдач.
Зи гафар я вири гьахъ, 
Бегьем тир чIал авач чахъ.

Я вах, за ваз дуьз лугьун, 
Регъуьзва заз рикIивай. 
Ихьтин зуракI чIала чун, 
Ийизва хьи, рекьивай».

Кутаз чIалак рехнеяр,
Чизвайди хьиз дегьнеяр.
Гьар гафуник къал галаз,
Рахана ам ял галаз. 
 
Ихьтин гафар – къай галай, 
Эхиз женни  рикIивай? 
Чанда лезги цIай аваз, 
ИкI лагьана за адаз:

– Зи чIалакай аваз хъел, 
Рахамир мад вун, киса. 
Ви рахунри зи рикIел 
Гъана хуьруьн са кьиса.

        *** 
Чи хуьре са паб авай,
Вирибуруз кIани тир.
Кесибвилив хуьзвай кьил,
Дерт садазни тийиз чир.
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Уьмуьрда адаз гзаф
Четинвилер акунвай.
Залан шеле, залан пар
Ялдалди юкь какванвай.

Жегьилзамаз гъуьл кьена,
Рехи хьанвай гъам чIугваз. 
Иервилин акунар
Хвенвай, чина циф къугъваз.

Рак гатай кьван илчияр
Негь авуна, вичин чан,
Гъуьлуьн тек аманат тир
Хциз авунай къурбанд.

Ада чIехи авунай 
Хва вилерин нине хьиз.
Ам кIелиз ракъурайла,
Хьанай адан рекьер хуьз.

Тек са кардал шад тир ам, 
Бахтлуз акваз къецикай. 
Алим хьанвай дидедин 
Лекьрез ухшар хцикай.

Ада шегьердиз паяр
Ракъурдай гьар вядедиз. 
Ингье адан веледди 
Гьай гудачир дидедиз.
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Са чар кьванни кхьена,
Ракъурдачир яргъарай, 
Сефил хьанвай дишегьли, 
Чанда гьатна лал гьарай.

Ажуз диде пашман яз, 
ТIушунзавай тIалари, 
Цава нуькIер иширдай 
Адан дертлу чIалари.

Вилин ахвар квахьнавай, 
Гьикьван чIав тир дидедин, 
Ам гелерик цIигел тир 
Вичин хайи веледдин.

        *** 
Рехъ хуьдалди галатна, 
Йикъар-йифер алудиз, 
Гам маса гай пулунив 
Рекье гьатна Бакудиз.

Кьуна мадни пар, кула, 
Аваз гьебеяр кIула, 
Шегьер тирвал суракьна, 
Хцин кIвализ агакьна.

Адан кIвал-югъ цIарцIевай, 
Бахтавар тир хцин югъ.
Ингье рехи дидедин 
АтIузвачир вилин нагъв.
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Свас кефина, дигана, 
Хтуларни вервецI тир. 
Бес вучиз и дидедин 
Туьтуьнай фу тефиз тир?

На лугьумир, гадади 
Хъиляй пIузар жакьвазвай, 
Адаз вичин хайиди 
Къекъвераг хьиз аквазвай.
 
«ЦIуру пекер, цIуру шал 
ЧIудгъун жезва михьидиз. 
Са къат алух авач жал?» –
Фикирзавай, къаридиз.

«Вучиз ада къачузвач 
ЦIийи валчагъ, цIийи пек? 
ГьикI хьана и къариди 
Гайиди я зазни нек?

Бес вучиз ам шегьерда 
РахазватIа лезгидал?
Зун гьикI дуьшуьш хьайид я,
И гъуьргъуь хьай къаридал?»

Лезги чIал ван атайла, 
Физвай чиляй-чилериз. 
Хва дидедив рахазвай, 
Килиг тийиз вилериз...
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Дидед пуд югъ пуд йис хьиз,
Алатна шегьерд кIвале.
Вичи хайи веледдин
Рам тежез рикIин кIеле.

ВучдатIани чин тийиз,
Ам кIевера акIана.
Зарул хьана дишегьли, 
Мураддин кIвал чкIана.

Кьуд лагьай къуз яралай, 
РикIе гъамун пар авай 
Паб накъвара эхъвена,
Хуьр галайнихъ элкъвена.

           * * *
Квадарна хайи велед, 
Къайи хьана чими къул, 
Гьатна месе дишегьли, 
Акъат тийиз чандай фул.

Вилер гана,
ЧIал кIевиз кьур, 
Намус хвена, 
ТIвар чIехиз кьур, 
Лезги чилин
Эл виниз кьур 
Кьуьчхуьр Саид 
Алаз рикIел, 
Шел акьалтна 
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Дидед вилел:
«Ашукь Саид, 
ЧIалар верцIид, 
Лагь са мани, 
РикIиз кIани.

Залум Мурсал 
Жервал усал, 
Чуьнгуьр кьуна, 
КIела вуна.

И Ватандиз 
ЧукIурай ван, 
Ая зи чIал 
Мадни кIубан. 

АтайтIани 
Пехъи Мурсал, 
Дегиш мийир 
На кIусни гьал.

Ада кьве вил 
Акъудна ви, 
Эха, эха, 
Эха, Саид.
Чуьнгуьр гъиляй 
Къакъудна ви, 
Шехьа, шехьа, 
Шехьа Саид.

Къанвай рикIиз 
Вучда кьван цIу? 
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Канвай рикIин 
Къаяр аку!
И манидик 
ЦIарар кутур, 
КIар кумачир 
Зи гурарик 
КIарар кутур, 
ЗуракIбурук 
Зурар кутур. 

Зи баладин 
Фал ахъая, 
Лал хьанва ам, 
ЧIал ахъая.

Ашукь Саид,
ЧIалар хцид,
Са дидедин 
Уьмуьрдин кьуьд
Атанва хьи,
Гатун цикIиз,
Са мани лагь
Гьарай чикIиз.

Ашукь Саид,
Са макьам ягъ,
На чуьнгуьрдал
Адаз гъам ягъ.

Чандал алаз,
Ван хьуй адаз
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Лезги чIалар,
ВерцIи аваз.
Ам уьмуьрдин 
Къузадава.
ТIалди кьуна, 
Сузадава...

Сугъул хьанвай дишегьли,
Хуьз тежез вилерин сел.
Эхиз жедай кар яни,
Са сихилдин квахьна гел…

          ***
Дерт чир хьана эл, уба 
Дидед кьилив атана.
Хуьруьнбуру адан гьал 
Хъсандаказ кьатIана.

Кьуд пата вил къекъуьрна, 
Ада веси авуна:
« – Квез веси хьуй, миресар, 
Заз кимид я лугьумир, 
И дуьньяда дидед чIал 
Алапехърев вугумир.

ИкI тавуртIа, тахьайтIа, 
АтIудач чи сузаяр,
ЧIал квахьайтIа, кьилел чи 
Пара къведа къазаяр.
 
Садни хьи, сур авай пад 
Чириз тахьуй хциз зи.
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Ада хци гапурдив 
Хер авуна рикIел зи.
И дуьньяда хайи муг, 
Хайи диде къинихай, 
Вичин хайи чIалакай 
Негь авуна, синихай

Веледдикай Ватандин 
Къванни тахьуй, миресар. 
Аллагьди тIал гана заз, 
Масдаз тагуй, миресар».

Кьуна чIулав цифери 
А дидедин ахъа пел,
Ам кучукиз кIватI хьана 
Вири уба, вири эл.

           ***
Йикъар-йисар алатна, 
Дидедин сур куз хьана, 
Адан чIехи руьгьдини 
Гададин рехъ хуьз хьана.

ГьикI ятIани са юкъуз,
РикIе гьатна хайи хуьр,
А алимдин гьиссери
Ийиз хьана хура цIур.

Хайи кIвал алаз рикIел,
АцIай хьар хьиз ифена.
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Дидедихъ хьана цIигел,
Ам ватандиз хъфена.

Им бубадин кIвал я жал, 
Свар атана чкIизвай?
Им дидедин руьгь я жал,
ТIал хьана хур чуькьуьзвай?

Хуьруьнбуру садани
Адан салам къачунач.
Хайи хуьре а касдиз
Са ахъа пел акунач.

Пуд югъ, пуд йиф алатна, 
Адав садни раханач.
Дидедин сур гьинватIа, 
Сада чка къаланач.

Жуванбурун арада
ЧIулав пехъ хьиз къекъвена, 
Эхир чара атIана,
Ам шегьердиз хъфена...

        ***

Тамамарна и саягъ 
За и гъамлу риваят. 
Вилералди акур кар, 
Аламат я, аламат.
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Вучиз бязи ксариз 
Чакай икьван хъел ава? 
Чи Ватанда, чи чIала 
Чи тарихдин гел ава!

Са халкь рекьин паталди 
Азар, ажал герек туш.
ЧIал такIан тир веледри 
ИкI сад-садаз гуда тIуш.

…И кьиса ван хьайила 
Дегиш хьана а жегьил.
Хъел элекьна, регъуь яз, 
Къекъуьрзавай ада вил.

Пер хаз тахьуй садрани, 
Усалд туш чи хайи чIал. 
Чи намусни, абурни, 
Дамахни я лезги чIал!

ВерцIивиляй нез тежер, 
Серинвиляй хъваз тежер, 
КIанивиляй сакIани 
РикIин къене тваз тежер

Я чIехи чIал, хъсан чIал! 
Я верцIи чIал, масан чIал! 
Зи дердериз вун хьтин 
Авач мелгьем маса чIал!

            * * *

190



      Гьиссерин кимел

193

Шумуд йис тир авачир захъ секинвал, 
Шумуд йис тир и кьиса зи рикIевай. 
За жуван дерт ахъайна ваз, жуванди, 
ТахьайтIа ам эхиз жечир рикIивай.

Гапурди хьиз зи рикI атIай хциди, 
Саврухар тир, тIурфанар тир, тIал тушир. 
Вуч хъсан тир хайи хуьре лезгиди 
Кучукайди са диде тир, чIал тушир...
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МАГЬИ ДИЛБЕР

Дагъдин хуьре, вацIун кьере
ЭкIя хьанва Магьи дере.
АватIа мад дере ихьтин,
Дигай ашкъид бере хьтин?

Иниз рангар илифнава,
Ина цуьквер къекъифнава. 
Гьавадаваз хъуьтуьл, таза, 
Бахтавар я гуьне, къуза.

Магьи дере, булахрин кIам,
Гьайиф къведа эцигиз кам.
Юзадачни акурла рикI?
Иер руш я гатфарин цIиг.

Ахъа хьайла цуьквед гамар,
ЧIалал къведа рикIин гъамар.
Югъ алатна хьайла рагъдан,
Гьатда ина са гъариб ван.

И дереда кIубан я чил, 
Иервили рамзава вил, 
Лепедава векьерин гьуьл, 
НуькIери хупI шадда гуьгьуьл.

И дередин ятар элциф, 
И дередин вилера циф.
Зарулдаказ мани лугьуз, 
Шеда дере, атайла йиф.
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Юзадайла серин шагьвар, 
Ван чкIида «Аман, сад яр». 
Сугъул я агь, зарул я ван, 
Ишезва сад, лугьуз: «Рагъдан».

Са иер ван чкIида икI, 
И авазди чIагурда рикI.
«Рагъдан» лугьуз ишейла ван, 
Зулун пеш хьиз юзада тан.

Магьи дере, Магьи дере, 
Чи дерейрин шагь и дере. 
Са тарих я, са кьиса я,
Са мани я агь, и дере. 
  ***
Зи дидеди са береда, 
Лезги чилин са дереда
Хьайи крар хиялдаваз,
Ихьтин кьиса раханай заз.

Са руш авай, къветрез ухшар, 
Хьанвай вичин цIувад яшар. 
ЦIувад йикъан варз хьтинди, 
ЦIувад рушан наз хьтинди.

Са шиир тир адан къекъуьн, 
РекIв гуз авай гъед хьиз экуьн. 
Гьейран жедай вили цавар, 
Акур чIавуз чилин тавар.
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Муьгьуьббатдин гар такьунвай, 
Хажалатдин къар такунвай, 
Бубу хьтин хъуьхъвер яру,
Тубу тир ам гзаф хару.

Наздив къекъвез, лугьуз-хъуьрез,
Жедай фад-фад вацIун кьере.
Магьи тир а сунадин тIвар, 
Иер тир ам къуьневаз квар.

Яд ацIурна булахдилай, 
ЦIар ягъана къавахдилай, 
Хкведайла хуьруьн тават,
Адан вилик акъатна сад.

И жаванди кьакьан буйдин,
РикIиз чими, иер суйдин,
«Иер руш,  заз гудани яд?» 
Лагьана гъаб ахъайна фад.

Булахдин яд хъваз жегьилди, 
Кьунваз иер руш гуьгьуьлди,
Акьалтнаваз гьиссерал звал,
Хабар кьуна: 
– Вуч я ви тIвар?
– Зун Магьи я.
– Яни?
Иер я вун, рикIиз кIани.
– Им вуч гаф я? Лагь кван, вуна.
– Хъелмир закай, назлу суна! 
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Вун Магьи я, зунни Рагъдан, 
Атанва зун къе ваз мугьман.

Гатун цикIиз вацIун кьере, 
КIанда рикIиз лугьуз-хъуьрез. 
РикIера фад куькIуьнна цIай
Ихьтин ашкъи-гьавадикай.

Авазва кьвед квахьна кьарай,
Гьатна хура ашкъидин цIай.
ТIебиатдин бахтавар чIав!
ЧикIидачни кьуд патаз чав?

Вучиз абур хьанватIа шад? 
Эхиз женни такваз са-сад?
Чинаваз хъвер авазва кьвед,
Налугьуди, кьве лацу гъед.

Лув гуз ава и дереда,
Гатфарин иер береда.
Гзаф шад я гадани руш, 
Циф дередал жезва аруш...

Виш йис санал алайбур хьиз, 
Рахазва кьвед – чинаваз хъвер. 
Аян ятIа чилиз-цавуз, 
Жедайдакай хуьре мехъер?

  ***
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Булахри мад шуршурзава, 
Ван ацалтна ава чарчар.
Рушар деред къаншардава, 
Лугьуз-хъуьрез, кIватIиз хъчар.

Садлагьана сал регъелдал 
Дегиш хьана абурун гьал. 
Секин хьана, кис хьана фад, 
Хуьз акъвазна багъ галай пад.

Ичин тарцихъ къуьн-къуьневаз,
КIанивилин шад мелеваз 
Ацукьнавай рушни гада, 
Алайд кьвед хьиз и дуьньядал.

Ашукь яз икI сад садал хупI, 
Руш акунрай – чуьлдин кукупI. 
Муьгьуьббатдин гьавадавай, 
Гзаф мили навадавай.

Муькуьд хуьруьн  викIегь кьегьал, 
Буй-бухундиз – дагъдин са кьвал.
Пагьливан я – авачир тай, 
ЦIайлапан я – чукIуриз цIай.

Сад Магьи я, цуьквед хурук
Ахъа хьанвай таза кIурукI.
Муькуьд Рагъдан – хуьруьн кьегьал, 
Ацукьнавай лекь хьиз рагал.
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Ава абур гъил-гъилеваз, 
КIанивилин шад мелеваз. 
Са дереда къе сувар я,
Жегилвилин шад чIавар я.

Муьгьуьббатдин дуьньядавай
ЭвичIнавай кьве лиф цавай. 
Рам ийизвай чилер, цавар.
Вуч иер тир ашкъид навар!

КIанибурун бахтлу я гьал, 
Ахъа хьанва абурун чIал. 
Сирнавзава ашкъид гьуьле, 
Дуьнья авач абрун виле.

Гзаф шад я кьегьал гада,
Чан-рикIзава рушаз ада.
Хъверзава къе цаву, чили, 
Ван хьайила гафар мили:

Зи иерди, зи сад, – лугьуз, 
Зи кIаниди, зи гад, – лугьуз, 
Зи чар булах, зи яд, – лугьуз,
Зи ашкъидиз це дад, – лугьуз, 
Чан-рикIзава рушаз ада, 
Бахтлу я икI кьегьал гада!

КIанибуруз авач хабар,
Юкьни-юкьвай чIугваз часпар, 
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Сад хьанвайбур ийиз кьве пад, 
Гьазур хьанва шумудни сад.

– Рушар, килиг, им Магьи я!
– Муькуьд вуж я, чидан?
– Рагъдан!
– Секинз акъваз, гьараймир кван!
– Рушал алай чин аку тIун!
– Яваш рахух, такурай чун!
– Акъатдайд я йикьни-шуван!
– Такурвална мез хуьх жуван!
– Залай мез хуьн алакьдайд туш, 
Магьидиз фу хъжедач нуш.
За дидедиз гуда хабар, 
Дуьнья адаз авурай дар.

Чуьнуьх хьана къерехда са, 
Кьве жавандиз иза-къаза 
Ийиз авай рушар хуьруьн,
Какахьнавай рахшанд, хъуьруьн.

(Гьа ихьтинд я дуьньяд крар, 
Кьуриз кIанда масдал харар.
Садан бахтлу къар акурла, 
Адан рикIе цаз акIурда.)

Хабар хьанач кIанибуруз, 
Гьим атана, хъфена гьим. 
Къацу багъда авай абур, 
Бахтавар тир ашкъидин ким.
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Вилерилай алахьиз хъвер, 
Шад тир абур кIвачеваз звер. 
Рам ийизвай синер, равар,
Вуч верцIи тир дуьньяд навар!

...Хурушумди рак гатана, 
Чаравилин вахт атана,
Кьве кIаниди къакъатда гьикI? 
Чара тежез хьанва гъарикI.

Чара хьана кьве иер лиф, 
Чара хьана вилера циф. 
Йифед кьурла гуьнени кIам, 
И дередиз чикIизвай гъам...
  ***
Чаравили гъанва къаяр,
Ракъурзамач ашкъид паяр.
Алукьнава дертлу бере,
Пашман хьанва сир гвай дере.

Къарибвили рикI акъудда, 
Яргъи йифер гьикI акъудда?
Хажалатар гьикI агудда?
Кьве кIаниди гьикI къакъудда?
 
Магьидин гьал накьанди туш, 
Зарул хьана ишезва руш.
Гузва хуруз гьиссери тIуш.
Гъам тандилай жезва аруш.
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Рагъданаз ваъ, са масадаз
Гузва Магьи гужуналди.
Чара женни тIазвай рикIиз
Дуьньяд гъамар чIугуналди?

КIанидаз ваъ, са такIандаз
Гузва Магьи хайибуру.
Вуч авурай аман, эллер,
Ашкъидин цIу кайибуру?

Гузва тават мал авайдаз, 
Шумуд гамиш, кал авайдаз, 
Шумуд никни сал авайдаз, 
АцIай, чIехи кIвал авайдаз.

Залум буба, залум диде, 
ТакIанариз хайи диге,
Вучиз кьазва веледдиз гьад? 
Гудан адаз уьмуьрди дад?

Ашкъид шегьре сал хьана, сал, 
Ава Магьи атIана ял.
МуркIадава рикIин чIере, 
Хиялдиз къвез цуьквед дере.
  ***
Мехъер жеда лугьуз хуьре,
Чав чкIанва шумуд жуьре.
Юза хьанва тамар, сувар,
Мехъер – мел я, мехъер – сувар...
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Магьи рушан мехъер ялда, 
ЯтIан адан рикI хер ялда. 
Къекъвезва ам вилерал циф, 
Хиялриз гъам жезва илиф.
Ялиз ава ам гъамунихъ, 
Чешне авач и гамунихъ.

Акъат тежер яцI хьана дерт, 
Секин тежер вацI хьана дерт. 
Низ лугьуда, гьикI лугьуда?
Рушан рикIел кьацI хьана дерт.

Хуьруьн рушар ава жузаз, 
Сад садавай гаф хабар кьаз: 
– Чи Магьидин мехъер яни? 
– Чаз мехъерихъ эвердани?
– Бес Рагъданан гьикI хьурай гьал? 
Руш чарадан свас жеда жал?

Ава хуьре мехъерин ван, 
Агатнава кьуьзуь-жаван. 
Далдамдини зуьрнеди икI, 
Хуьруьнбурун рамзава рикI.

Бахтлувилер хупI пара я, 
Амма Магьид дерт хара я. 
ТIушунзава цифери пел, 
Силе хьанва вилерин сел.
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Са Магьидин гъарикI я гьал, 
Яргъарава квахьай хиял.
Авазва ам течиз кьарай,
Агакь тийиз ярдив гьарай.

Ялгъуз амай бубу хьтин, 
Такьат амач адахъ эхдин.
Накъваривди рахаз вилер, 
ЧIалал гъизва цавар-чилер. 

Зарул я агь, таватдин гьал, 
Яргъарава адан хиял.
Ам Рагъданахъ тунва цIигел,
Кьел алахиз кайи хирел.

Рушарини чпин саягъ 
Ийиз тазва адав дамах. 
Эвягъзава хъуьтуьл кифер, 
Нагагь сусаз авач кефер.

Лезги хуьре пуд югъ, пуд йиф, 
Эл мехъерик хьана илиф.
Демер хьана экуьналди, 
Тух хьанач эл кьуьлуналди.

Кьвед лагьай дем чкIай йифиз, 
Дердерикай хъухъваз, ифиз,
Гьатна чанда ашкьидин звал, 
Дегиш хьана Магьидин гьал.
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Ахъайна рак явашдаказ, 
Акъатна ам садаз такваз. 
Фена ярдин кIвал галайнихъ, 
Вичин рикIин тIал галайнихъ.

ГьинаватIа кIани гада?
Эвер гана ярдиз ада. 
Ахъа хьайла кIеви дакIар, 
Сефил гьиссер хьана кукIвар.

Ам акурла атIана пагь,
Рагъданалай алахьна агь:
– Им вун яни, я сад Аллагь? 
Вуч хабар я, чарадан свас?

– Рахамир вун завди хкIаз,
Алахъмир зи рикIел кьацI таз.
Дуьнья кIандач вун тахьай заз. 
Зид мехъер туш, зид чIулав яс.
Вун я чир хьухь, рикIин мурад, 
Вун тахьайтIа жеда заз гьад.
Чи дереда ама зи вил,
ЧIугван чна ша адал кьил.
Аватдалди эл ахварай,
Заз а дере мад ахкурай.

Кисна Магьи икI лагьана, 
Акъваз женни яб тагана?
Магьи руша чIугурла агь, 
АтIудачни Рагъданан  пагь?
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ЧIалахъ тежез хьайи кардин, 
Гада есир хьана ярдин.
  ***
А дередиз агакьайла, 
Къуьн-къуьневаз ацукьайла, 
Магьи рушан юзана ван:
– Зи гафарихъ яб це, Рагъдан.

Цуькверикай мес ая заз,
Вун зи чам хьухь, зунни ви свас. 
Дере хьурай чаз тавдин кIвал,
Секин хьурай ви рикIин тIал.

КIватIа цуьквер геж тавуна,
Зи винелай алаха на.
Маса затIни кIандач вавай, 
Жузаз тахьуй гафни завай.

Лув акатна ава Рагъдан, 
Дуьнья амач виле адан.
Бахтлу я гьикI, чинаваз хъвер,
КуькIуьннава рикIе эквер.
Акатнаваз кIвачерик звер,
Ава кIватIиз чуьлдин цуьквер.

Хвешизва агь, Магьидиз гьикI, 
КIанивилив ацIанва рикI. 
Са сусазни икьван дигай
Хьайиди туш тахт кутугай.
Кьве кIаниди сад я лугьуз, 
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Муьгьуьббатдин гад я лугьуз, 
Гъетер суст тир цава авай,
Цуьквед дере хиялдавай.
КIанивилин тахтунавай, 
Магьи дере бахтунавай.

Рушан гьиссер алахьзавай,
Ам булах хьиз авахьзавай:
– За масадаз яр лугьудач, 
За масадав гъил вугудач. – 
Гагь хъуьрез, гагь ишезва руш, 
Рагъданалай хьана аруш.
 
– КIанид лугьуз чарадав куьз, 
Агатин зун адетар хуьз?
Вун аватIа, кIан я дуьнья, 
Агата зав, чан-рикI ая.
Агата зав, къачу зи наз, 
Хуьруьз са хабар тахьанмаз.

Кис хьайила и лацу лиф, 
Цуькведилай иер, зериф,
РикIиз шадвал хьана илиф,
Гатун циф хьиз хьана алциф.
 
Са легьзеда атIана пагь, 
Рагъданалай алахьна агь:
– Магьи, Магьи, зи иерди, 
Ваз чидани, зи рикI хер тир. 
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На сагъарна, вун я лукьман, 
Зи уьмуьрдин багьа мугьман. 
Вун зи гатфар, зи сувар я, 
Вун зи Варз я, зи цавар я.
Дуьнья кIандач вун авачир, 
Заз йикъарин дад амачир.
Зи кIаниди, зи малаик,
Вун рикIелай алудин гьикI?

Чан-рикIзавай рушаз ада, 
Бахтавар тир, шад тир гада. 
ХупI диганвай сад садаз кьвед, 
Бахтавар тир  кьве чилин гъед.
  ***
Яр акьалтна, хьайла экуьн,
Кьуна Магьи тIалди рикIин:
– Экуь жезва дере, дугун, 
Ша чара жен гила, яр, чун.

КIанидавай чара жен гьикI?
Акъуд женни хуравай рикI? 
КIвачериз гьикI лугьуда вач?
Кам вегьидай аман авач.

– Хуьруьз хъвач вун, аман, Рагъдан, 
Тавурай заз элди дуван.
– Бес вун гьикI хьуй, зи кIани яр?
– Вуна кIусни чIурмир гьалар.
Са кIунчI цуьквер кIватIна жуваз, 
Хкведа ви гуьгъуьнаваз.
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Алцурарна Магьиди ам,
Хкянавай уьмуьрдин кIам.
Фена Рагъдан, туна дере, 
Туна Магьи гъамдин кьере. 

Цуьквед къене иер суна, 
Амай ялгъуз, тIалди кьуна.
ГьикI хьурай свас, амачиз чам? 
Адан рикIи гудачни чам?

Мад дуьньядихъ вил кумачиз, 
Агакьдай мурад амачиз
Аллагьдиз дадзавай руша:
– Зал цуьквед кафан аруша, 
Лилида тур, юзура зун, 
На манидал ксура зун, 
Авуд мийир зун ахварай, 
Я сад Аллагь, заз авхара.

РикI гъамари къарсурзавай,
Цуьквери ам ксурзавай.
Руьгь чандивай къакъатзавай, 
Хуьр мехъерив агатзавай...
  ***
УьцIена икI ашкъид чIере,
Цифед кьуна цуьквед дере.
Алукьайла нисин бере,
ЧIун гудайла Магьид хире,
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Юзана чил садлагьана,
Такур кар тир им тахьана.
Цававайдахъ акатна хъел,
И дередиз ракъурна сел.

Гьатна Магьи селдин хура,
Инсаф тирни кутаз сура?
Квахьна Магьи са хиял хьиз, 
ЦIрана ам цифед ял хьиз.

Амай вири атIана пагь, 
ЧIугваз жедай дерт яни, агь? 
Кьил-мет гатаз ава вири, 
Хъжедани Магьи дири?

Садра гъиляй акъат тавуй, 
Садра кьиникь агат тавуй, 
Авахьай яд элкъведайд туш, 
Алатай гад хкведайд туш.

Хъфирла эл пашмандаказ, 
ЧкIана са гъамлу аваз.
Ишезавай Магьидин ван, 
Эверзавай ада: «Рагъдан!»

Ахпа рикIяй ишириз эл,
Алахиз кай хамарал кьел,
ЧкIана са манидин ван, 
Лугьузвай «Магьи дилбер чан».
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«Зун къизилгуьл тар я, вахар,
  Магьи дилбер чан,
Цуьк акъудна бегьер тагай,
Магьи дилбер чан.
Зи рикIикай низ хабар я,
Магьи дилбер чан,
Эхиз тежер дердер жагъай,
Магьи дилбер чан.

И дуьньяда кьве кар гуж я,
Магьи дилбер чан,
Жуваз кIанид кьисмет тахьун,
Магьи дилбер чан.
Жегьилзамаз вяде хьайла,
Магьи дилбер чан,
Азраилдив чан гьикI вугун,
Магьи дилбер чан.

Зун дередин кафандава,
Магьи дилбер чан.
Зун сурариз твах, жегьилар,
Магьи дилбер чан.
Зи дуьньядик вил галама,
Магьи дилбер чан,
Сурук пенжер тур, кIани яр,
Магьи дилбер чан.»

Туьхъвена икI ашкъид цIаяр,
ТIимил хьана уьмуьрд паяр.
Гьа чIавалай зарулдиз икI,
А маниди атIузва рикI.
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Алатна икI шумуд бере,
Пашманзама цуьквед дере.
РикIел хвена хьайи крар,
Элди адал эцигна тIвар.

Сада «Магъу», сада «Магьи». 
Гьа чIавалай лугьуда хьи, 
Агъу авай дере я им,
Магьи тухвай дере я им.

Магьи дере, Магьи дере
Чи дерейрин шагь и дере.
КIанивилин лишан хьайи
Са тарих я агь, и дере...
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ШАИРДИКАЙ

Седакъет Къайинбеган руш Керимова 1953-йисан 
30-мартдиз Азербайжан Республикадин КцIар районда ди-
дедиз хьана. Ада 1969-йисуз КцIар шегьердин 1-нумра-
дин юкьван мектеб акьалтIарна. Мектебда кIелдай йисара 
С.Керимовадин цIудралди шиирар, гьикаяяр ва макъалаяр 
республикадин газетринни журналрин чинриз акъатнай. 
Азербайжандин Гьукуматдин Университетдин журналис- 
тикадин факультетдик экечIай С.Керимова гьеле студент тир-
ла республикадин виридалайни чIехи тираждалди чап жезвай 
«Азербайжан генжлери» газетдин чинриз акъудай макъала 
ва очеркралди кIелдайбуруз сейли хьанай. Адан ахлакьдин 
месэлайриз талукьарнавай очеркри ван авунай. Гадарна-
вай аялрихъ, иесуз дидейрихъни бубайрихъ галаз алакъа-
лу проблемаяр республикадин печатдин органра сифте яз  
Седакъет Керимовади къарагъарнай.

Вичин алакьунриз килигна С.Керимовадиз гьеле универ-
ситетдин вад лагьай курсуна кIелдай вахтунда  Азербайжан-
дин КП-дин ЦК-дин «Совет кенди» газетдин редакцияда 
мухбирвиле кIвалахун теклифнай. Гьа газетда ада датIана 
17 йисуз кIвалахна. Ада Азербайжандин парламентдин ор-
ган тир «Азербайжан» газет акъатай сад лагьай йикъалай 
редакциядин завотделвилин, гуьгъуьнлай международный  
«Гуьнай» газетдин кьилин редактордин заместителви-
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лин къуллугъар кьилиз акъудна. 1997-йисалай С.Керимова  
«Самур» газетдин кьилин редактор я. Ам азербайжан, урус 
ва лезги чIаларал чапдай акъуднавай 9 агъзурдалай гзаф  
публицистикадин макъалайрин, очеркрин, корреспонден-
цийрин, зарисовкайрин, эссе ва фельетонрин автор я.

Журналистикада къазанмишай агалкьунрай С.Керимова 
Азербайжандин Журналистрин Союздин «Къизилдин къе-
лем» ва Гьасанбег Зердабидин тIварунихъ галай премийриз 
лайихлу хьана. Ада гьакIни республикадин журналистар 
патал тайинарнавай Мегьсети Генжевидин ва Хандин руш  
Натеванан тIварарихъ галай премиярни къачуна. Гуьгъуьн- 
лай адаз Хельсинкидин Ватандашвилин Ассамблеядин 
АМК-дин «Ислягьвал» премия гана. 2006-йисуз С.Кери-
мова «Азербайжандин медениятдин лайихлу кIвалахдар» 
гьуьрметдин тIварцIиз лайихлу хьана. 2018-йисуз адаз Да-
гъустан гьукуматдин «Хайи чилиз муьгьуьббатдай» медаль, 
2019-йисуз Дагъустандин «Шарвили» премия гана.

С.Керимовадин «Ван алачир гьарай» тIвар ганвай сад 
лагьай повестринни гьикаяйрин ктаб 1985-йисуз Бакудин  
«Язычи» чапханада басма хьана ва ада автордиз кIелдайбу-
рун патай чIехи гьуьрмет гъана. 1989-йисуз С.Керимовадин 
«Са гатфарин йиф» тIвар ганвай прозадин кьвед лагьай ктаб-
ни кIелдайбуру  гзаф хушвилелди кьабулна. И кIватIалри-
лай алатайла шаирдин «Къариб къушран мани» (1991) тIвар 
ганвай шииррин ктаб чап хьана ва ана авай гзаф шиирар 
кIелдайбурун мецера гьатна. Композиторри и ктабда гьат-
навай цIудалай гзаф шиирриз манияр теснифна. Къелемэгь-
лиди 1993-йисуз азербайжан чIалал кхьена чапдай акъудай  
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«Алпаб» роман Азербайжандин прозада вакъиадиз элкъве-
на. Критикри и ктабдикай цIудралди рецензияр кхьена.

Шаирдин лезги чIалал сад лагьай ктаб «Лезгинкадал  
илига» тIвар алаз 1995-йисуз «Азербайжан» чапханади  
чапдай акъудна. Ктабди лезги кIелдайбурун патай шаирдиз 
чIехи гьуьрмет гъана. Дагъустандинни Азербайжандин лез-
ги къелемэгьлийри и ктабдикай гзаф къиметлу макъалаяр 
кхьена. 1998-йисуз С.Керимовади лезги чIалал «Къарагъ 
дуьнья, «Лезгинкадал» кьуьлериз» тIвар ганвай шиирринни 
поэмайрин ктаб чапдай акъудна.

Азербайжан чIалал кхьенвай повестрикайни романрикай 
ибарат тир «Рагъдан» (2000) кIватIалдини С.Керимовадиз 
сейливал гъана. И кIватIалдикай газетринни журналрин 
чинриз 54 рецензия акъатна. Гуьгъуьнлай къелемэгьлидин 
лезги чIалал повестрин ва гьикаяйрин «Къайи рагъ» (2003), 
шииррин «Мад са гатфар» (2003), аялар патал кхьенвай 
«Рагъ хъуьрезва» ктабар басма хьана. Адан са шумуд по-
весть ва роман «Блажная» тIвар алаз, гьакIни шиирар «За 
семью горами» тIварцелди урус чIалал чапдай акъудна.

2003-йисуз Азербайжан Республикадин Медениятдин 
Министерстводи ва Азербайжандин Гьукуматдин Ктабхана-
ди медениятдинни маарифдин карханайра С.Керимовадин 
яратмишунар теблигъ авун патал «Седакъет Керимовадин 
50 йис» тIвар ганвай ктаб чапдай акъудна. Республика-
дин Нобелан Информациядин Меркездин кьил, филологи-
ядин илимрин кандидат Бейбала Алескерова туькIуьрай и 
ктабда шаирдин уьмуьрдин рекьикайни яратмишунрикай 
гегьеншдиз ихтилатнава. ТIвар-ван авай шаир-журналист 
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Муьзеффер Меликмамедова гьа йисуз С.Керимовадин ярат-
мишунриз талукьарнавай «Седакъет» тIвар ганвай публи- 
цистикадин ктаб чапдай акъудна.

С.Керимовадин 2011-йисуз басма хьайи «КцIар, кцIар-
вияр» энциклопедиядин кIватIал адан гзаф йисара чIугур  
зегьметдин нетижа я. И ктаб кьилди районриз талукьарна-
вай ктабрилай тафаватлу я. Энциклопедия арадал гъун патал 
авторди санлай тарихчиди, чIалан пешекарди, журналистди, 
таржумачиди, фотографди, гьакIни КцIар мукьувай чизвай 
ва адал рикI алай инсанди хьиз гьакъисагъвилелди гзаф  
зегьмет чIугунва. Ктабдин кьилин лайихлувилерикай сад ам 
кьве чIалал – лезги ва азербайжан чIаларал хьунухь я.

2012-йисуз Магьачкъаладин «Илим» чапханади С.Ке-
римовадин лезги чIалал шиирринни поэмайрин «ЧIалакай 
баллада» тIвар ганвай ктаб басма авуна.

2013-йисуз Азербайжан Республикадин Нобел Информа-
циядин Меркезди «Седакъет Керимовадин уьмуьр ва ярат-
мишунар» тIвар ганвай азербайжан, лезги ва урус чIаларал 
туькIуьрнавай библиографиядин ктаб басма авуна. Гьа йи-
суз Бакудин чара-чара чапханайри С.Керимовадин пуд ктаб 
– азербайжан чIалал «Лацу гъам»,  урус чIалал «Севрен 
марф», лезги чIалал   «Квахьай йикъарган» тIварар ганвай 
романринни повестрин ктабар кIелдайбурув агакьарна.

2015-йисуз Седакъет Керимовади Муьзеффер Мелик-
мамедовахъ галаз санал туькIуьрнавай «Лезги чIаланни 
азербайжан чIалан гафарган» басма хьана. Гьа йисуз Азер-
байжандин Милли Ктабханади Седакъет Керимовадин  
уьмуьрдизни яратмишунриз талукьарнавай зурба библиог- 
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рафиядин ктаб чапдай акъудна.
2016-йисуз кхьирагдин «Сувар» тIвар алай нубатдин 

ктаб чапдай акъатна. Ктаб ада вичи арадал гъана регьбер-
вал гайи «Сувар» Лезги Манийринни Кьуьлерин Ансамбл-
дин 20 йисан юбилейдиз талукьарнава. Гьа йисуз адан аялар 
патал кхьенвай нубатдин ктаб – «Леян мани» кIелдайбурув  
агакьна.

2017-йисуз С. Керимовадин  «Лезгийе» тIвар алай проза-
дин ктаб Туьркиядин Бурса шегьердин «Star Ajans» чапха-
нада басма хьана. Ктаб туьрк чIалаз элкъуьрайди Абдулла 
Къубали я. Гьа йисуз шаирдин мад кьве ктаб – лезги баядриз 
талукьарнавай лезги чIалал «Зи зари халкь», азербайжан 
чIалал «Mənim şair xalqım» ктабар чапдай акъатна. Шаир-
ди сифте яз вишералди лезги баядар азербайжан чIалаз  
элкъуьрна кIелдайбурув агакьарна.

2018-йисуз С.Керимовадин «Зи манияр» тIвар ганвай ктаб 
чапдай акъатна. Ана автордин 100-ев агакьна манийрин чIа-
лар ва  нотаяр гьатнава. Гьа йисуз азербайжан чIалал «Özgə 
ağrısı» («Чарадан тIал») ва урус чIалал «Когда грустят горы» 
(«Дагълари гъам чIугвадайла») прозадин ктабар чапдай  
акъатна.

2020-йисуз шаирди урус чIалал «Дум моих узоры» 
(«Зи фикиррин чешнеяр») тIвар ганвай ктаб кIелдайбурув 
агакьарна. Ктабда Евгений Чеканова, Сиявуш Мамедзадеди, 
Алина Талыбовади, Наиля Баннаевади ва Александр Роди-
онова лезги чIалай урус чIалаз авунвай таржумар гьатнава. 
Гьа йисуз Седакъет Керимовади Муьзеффер Меликмаме-
довахъ галаз санал сифте яз «Азербайжан чIаланни лезги  
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чIалан гафарганни» чапдай акъудна.
С.Керимова композитор хьизни сейли я. Ада вичин чIала-

риз тесниф авунвай вишелай виниз маниди лезги харусен- 
ятдик зурба пай кутунва. И къелемэгьли гьакIни лезги чIа-
лал сифтегьан художественный фильм арадал гъайи сенят-
кар я. Ада вичин сценарийдин бинедаллаз, вичин такьатрал-
ди чIугунвай  «Къайи рагъ» фильм чи халкьдин руьгьдин 
алемда чIехи вакъиадиз элкъвена. 

«Гьиссерин кимел» автордин 30 лагьай ктаб я. Ина  
шаирди эхиримжи йисара къелемдиз къачунвай, икьван  
гагьди санани чап тахьанвай цIийи шиирар гьатнава.
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