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* * *
Йә бәндәйүм хинәрәш,
Ә сәр мәзән хинәрәш.
Әри сипрә муйһой тү,
Гурбу мүдүм синәрәш.

* * *
ХУДОй һәгг ә нубот ҝүрдә, чүн Одом,
Инсонә ә вәхтү бәрдә әз һьилом!

* * *
Ҝофһой Хәййам рач омәҝәш ә хош тү,
Гул-гәровош ән йә ичҝиш мәбош тү!

* * *
Йерлә гоша фырланараг,
Ҝүнәш тәки нурланараг,
Израиллә дейиб ҹан-ҹан,
Хошбәхт йашар Азәрбайҹан!

* * *
Хьололә нун нә хурдә,
Хьисоб сох ки, ә гур дә.

* * *
Ә зир гопоз домундә,
Ә кәс нибу вомундә.

* * *
Йә бәндәйүм визори,
Виҹдон әз нәфс визори.
Әри йә чүп хәрәбиш,
Зәхьмһой ХУДО – һозори!

* * *
Бир бәндәйәм илимдә,
Сәадәт вар илимдә.
Бал додағын олмаса,
Ширин олмаз дилим дә.

   Г. Әлдар
   Әльдар Гуршумов

Ельдар Гуршумов
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Йә-дγ кәлмә ҝоф

Һьәзизә – хундәҝорhо!! Мә, Гуршумов 
Әлдар кук Пинхьос, 7- γм декабр 1940-мγн сал, 
ә тәhьрифмәндә хубә бәрәкәтлγйә хориhойγ 
hисдиhо ҹәннәтлγйә рачә γлкәй Азәрбайҹон, 
ә район бог-богчәлγйә Гγбә – ә гәдимийә 
никәрәй Гудйолчой гәймогhәнҝи воҝосириhо 
ә одлу-шонлγйә Гирмизи Гәсәбә, әз Дәдәй 
хьәсγл бирәнки, тә 10 миллйард сал hьγмγрγ 
hисдиhо әруй әни сиhирбәндә дγнйоh ән 
Офуррәҝор, хьәсрәтмәндәлγйә тәмәхьлγ мун-
диhо – чумhой hьоҹизбәндлγйә hьәйили мәрә 
ә йә сурлγмәндә хьитийотиhорәвоз вокундәм!

Һьәзизә – хундәҝорhо!! Һәлә ә мәтләб тәйтә 
расирә, мәрә войисдәни ки, ишмурә тазадан 
hәҝәнәш әйи мγшкγл мундиhо вә хәлг мәрә ә 
мγсибәтә кәләтәлγйә чәшмиши вәнҝәсдәниhо 
әлифбой ҹуhурhой догирә ә кәмә таза 
дәҝишуҝиhорәвоз әйишму расинум.

Әлифбой ҹуhурhой доги

Аа Бб Сс Дд Вв Ее Чч Ҹҹ Һh Һьhь Хх Хьхь
Ии Мм Пп Оо Лл Рр Шш Фф Йй Тт Кк Ҝҝ

Үγ Зз Нн Гг Уу Әә

Һьәзизә – хундәҝорhо!! Ә ҝәрәк бирә ҹиҝә, 
гәриблγйә ҝофhорә истифадә сохдәнки, иму ми-
таним әзи ә дәрә нγвγсдәнγмhо хьәрфhорәвоз 
кор бәрдә:

ББК 83.3
 Г97

 Гуршумов Е.
Г97 Горькие слёзы матери. – Герцлия: ISRADON, 

2007. – 816 с.

ISBN 5-94587-****

    © Оформление,                            , 2007.

    © Е.Гуршумов, 2007.
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Ёё Яя Юю Цц Ыы Щщ Жж Ээ
Митайм мәсәл овурдә: Электрик, Цыган, 

Юпитер, Журнал, Щюка, Бомж, Ёлка, Боль-
ница, Ясли вә йә чәндиҝәhош. Оммо, ҝәнәш 
митаним әҹиҝәй – ё, я, ю, ә дәрә hисдhорә 
хуно нγвγсдә: ё = йо, я = йа, ю = йу

Әһәчирәвоз ә 30 хьәрфәвоз митаним әз дүли-
ҹуниму ә һьәсонтирәвоз нүвүсдә хәтһоймурә 
рәхьәтлү хундә.

Һьәзизә хундәҝорһо! Әришму йә чәнд ҹиро 
мәсәлһо войисдә бийорум:
Ә әлифбой Ә тазайа 
Дербәндирәвоз:  әлифборәвоз:
Г1эдетбендлуь Һьәдәтбәндлү
Мэхьтеллуьгьо Мәхьтәллүһо
Гъэретиконлугъ Гәрәтиконлуг
Гуьгермишгьо Ҝүҝәрмишһо
Муьг1уьжуьзгьо Мүһьүҹүзһо
Дедейхойгьо Дәдәйхойһо
Мэг1эрекелуьгьо Мәһьәрәкәлүһо
Гъжуьмбендлуьгьо Гүҹүмбәндлүһо
Г1эсуьлмендгьо Һьәсүлмәндһо
Мэг1энолугьо Мәһьәнолүһо
Жуьрбежуьрлуь Ҹүрбәҹүрлү
Руьхьвебергьо Рүхьвәбәрһо
Уьшуьгъмендире Үшүгмәндирә
Г1уьмуьрбендлуь Һьүмүрбәндлү
Г1овдезере Һьовдәзәрә
Муьшкуьллуьгьо Мүшкүллүһо
Г1иломгезгьо Һьиломҝәзһо

Бебебендлуь Бәбәбәндлү
Гъуьлгъуьлелуьгъгьо Гүлгүләлүгһо
Жуьжермишлуьгъгьо Ҹүҹәрмишлүгһо
Хьәрмәхьлуьгьо Хьәрмәхьлүһо
Г1әзизигьо Һьәзизиһо
Мермекино Мәрмәкино
Мэг1уьлуьмгьо Мәһьүлүмһо

Ә и сәбәб ҝиро, бийо ә әлифбо дәҝишуҝиһорә 
хуб ә йор ҝүрдә бийов:

1. Г1 = Һь, 2. Гъ = Г, 3. Уь = Ү, 4. Гь = Һ,
5. Ж = Ҹ, 6. Э = Ә
Һьәзизә хундәҝорһо! Мә амбар шорум ки, и 

ҹүр әлифбо ә хош ишму мијов ҝуфтирә. Кәлә 
ХУДОш һәмишә әйишму мозолмәндәлүйә 
кумәк ҝәрдо.

Имоһой митам ҝуфдирә ки, 1958-мүн 
сал ә Гүбә Атестат вәҝүрдә бәгдә, ә шәһәр 
Боку, ә хунәй ән кәләйи бирормә Сосун 
духдир зүһүсдә-зүһүсдә, 1959–1964-мүн 
салһо 2 – факултәй инсититутә (физика вә 
математикарә); ә 1963-мүн сал ә «тар» зәрә 
ҝиро 5 сали ошколәй мусигирә; ә 1970-мүн 
сал, хәлг консерваторийара 2 факултәрә (ком-
позитор вә вокал) варасдәм. Һәлә әз вәһьдәй 
тәләбәйи һәм ә тар зәрә ҝиро, һәмиҝә ә мәһьни 
хундәйи ҝирош ә ҹүрбәҹүрә консертһо ишти-
рак сохдә-сохдә бәгдәш солист кәлә оркес-
тер радио нән телевизийай үлкәй Азәрбайҹан 
бирәм. Әз 1964-мүн саловоз ә техником 
әз физ-мат нубо дорә-дорә кәләй шү’бә; 
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мәһьлүмһорә тәкмилләшдирмиш)савада 
зийод) сохдәниһо институт кәләй кафед-
ра вә ә Комитет радио-телевизийай үлкәй 
Азәрбайҹан ә вәзифәй кәләйи редактор кор 
сохдәм, Йә кәм вәхт ә Росийа, әшәһәр Мос-
ков зүһүсдә бәгдә ә 1998 – мүн сал, ә ХУДО 
виҹириһо хори Кәләбәбәһойму гисмәт бисдо-
рум. Әз 1999 – мүн салавоз член Федерацийай 
ән Сойуз нүвүсдәҝорһой Израил вә әз 2003-
мүн салавоз Рәхьбәр Сойуз нүвүсдәҝорһой 
ҹувурһой доги виҹирә оморәм, Имоһой сой 
иму ә 40 – нүвүсдәҝор расири, Ә 2005-мүн сал 
700 сәһифәлүк китобмә – «Худолүйә Нимазһой 
Тәлхьүм» руй үшүг винири. Имоһой 750 
сәһифәлүк антолоҝийа – «Асдараһой Ҹувурһой 
доги» әдәй хьәзүр бирәни. Имоһой амбара 
китобһой шоһирһойму вәдирәмори. И сәһьәт 
нүвүсдәҝорә ҹовонһош гәләм дәс хүшдәрә 
әдәт ә хьәвәсәвоз һьәзизмәндлү синәмиш 
сохдәнүт. ХУДОш кумәк ҝәрдо әришү вә әри 
хундәҝорһошу!!!

Һьәзизә хундәҝорһо! Әйи китоб йә 
поәмара – «Тәлхьә һьәрсһой Дәдәй»ә, 2 нә 4 
ҹәрҝәһорә, гәзәлһорә, бәндәһорә, шәйирһорә, 
әри һьәйилһо, йә кәмиҝә ә зуһун мусулмунәйи 
бәндәһо нә 2 ҹәрҝәйиһо вә йә кәмиҝә әри 
вәҝирлүйә-хьүрмәтлүйә инсонһо нүвүсдәм. 
Мә һәммәй әни әз гәләм дәсмә вәдирәмориһо 
нүвүсдәһой мәрә әдәм ә ихтийор ишму 
дорәнүм, әрчү ки, шоһирә бийо әнҹәг вә әнҹәг 
ә хьәвәсәвоз хундәниһо пәрәстишкорһойу 

әз дүлиҹуни ҝоф хүшдәрә ә лойигирәвоз 
вәрзунут. Әҝәр йә шоһир әз кәлмәһой ән хүшдә 
ә ҝүллүйә богчәй ҹәннәт нәс офдорәҝә, ундә 
ҹәһьмәтиш ҝузәт сохдәниһо мәлхьәмйәтирәш 
нитану гобул сохдә, нә унүвүсдәҝорһорәш 
ҝәрәк бирәниһо хьүрмәтһо гисмәт нәс бирә. 
Һәр 4 ҹәрҝәлүйә бәндә инсонһорәш бийо ә 
фәлсәфи фикирһорәвоз ә мәһьдонлүйә хәйолһо 
дәбәрдә, йарашуги вә инҹәлүйи шәйирийәтә 
дуймиш сохдә, мәһьәнорә әри хүшдә вәҝүрүт.

* * *
Йә бәндәйүм вәҝәрдо,
Үшүг һьәсму вәҝәрдо.
Әри зәндә һьәйилиш,
Дәдәй пәшму нә ҝәрдо.

* * *
Йә бәндәйүм гәләтәш,
Һьәйил сохдә гәләтәш.
Дүнйоһ сәр-зир мачару,
Гәләт сохдҝә кәләтәш.

Һьәзизә хундәҝорһо! Мәһьәной әни 
бәндәһорәш хүрдә нә сохдә, ишму хүшдәнишму 
митанит ширинйәти зуһун дәдәйимурә әз 
сүрхә гәрболһо ҝировундә вә нүвүсдәҝорә – 
ХУДОлүйә һәглүйә гимәт дорә вә ә гәриш ки-
тоб дәриһорә хьәвәслү-хьәвәслү ә кәлә сабур 
ән Офуррәҝорәвоз рач хундә!
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* * *
Читаешь стихи Эльдара Гуршумова и слы-

шишь музыку. Это и понятно: он не только 
прекрасный поэт, но и талантливый музы-
кант.

Читаешь его стихи и вместе с ним восхища-
ешься тем, что восхищает его, влюбляешься в 
тех, в кого влюблен он, смеёшся, а иногда пла-
чешь вместе с ним. Эльдар Гуршумов – поэт, 
имеющий своё лицо. Даже если под его сти-
хами не указан автор, читатель сразу же го-
ворит: « Это – Эльдар Гуршумов. Далеко не 
о каждом поэте, к сожалению, можно сказать 
эти слова.

Но мне хочется поговорить сегодня ещё об 
од ной значимости его творчества. Иногда в 
толковых словарях рядом с каким-либо словом 
стоит указание написанное курсивом – поэт, 
то есть это слово – не обыкновенное, это сло-
во – поэтическое. Вся поэзия Эльдара Гуршу-
мова пронизана его удивительно благозвучны-
ми поэтическими словами. Эльдар Гуршумов 
вошёл в историю поэзии горских евреев как 
человек, подаривший своему народу не толь-
ко чудесные стихи, но и много чисто горско-
еврейских слов, обогативших лексику родно-
го языка.

Замечательный певец, замечательный ора-
тор, замечательный поэт. Удивительно, как он 
находит нужные слова, как умело нанизывает 

он их в своей речи, в своих стихах, в своих 
песнях одно за другим. И они – его речь, его 
песни, его стихи – становятся и такими же 
прекрасными, как нить жемчуга, собранная 
искусным специалистом.

Только природный талант и упорный труд 
создают такие жемчужины творчества. Я лич-
но благодарен Эльдар-мюалиму не только за 
то, что он дарит человеку благие минуты при 
чтении своих стихов, но и за то, что имел воз-
можность почерпнуть из его богатой лексики 
множество слов при составлении горско-ев-
рейского словаря.

Профессор Михаил Агарунов,
член Союза писателей Израиля

* * *
Неделю ночами я читал книгу – «Божест-

венные Синагоги Талхума – Таира», наслаж-
даясь строками и разнообразными формами 
стихов и поэм горско-еврейского поэта Эль-
дара Гуршумова. Я понял, что передо мной 
современный поэт – новатор, которого я не 
встречал в нашей горско-еврейской поэзии за 
всю свою долгую литературную жизнь.

Лазарь Амиров, поэт, 
член Союза писателей Израиля
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                                      Поәма 
 

ТӘЛХЬӘ HЬӘРСHОЙ ДӘДӘЙ

1. Нәкумийә хәҹәләти

Тγ мәрә hорой зәри,
Ә шори тγ оморум.
Лап бисдорум сәр-сәри,
Токи, hич нийоморум.

Әгγлмәнди сәртγрә
Киhо фурухд, ки висто?
Килит зәрәм дәр тγрә,
Раста ҝофә чγ бисто?

Зийодлγйә ҝоф-ҝәләҹ
Ворушлγйә дәб дири.
Әз биhьори ән бивәҹ
Дγлтγ әрчγ гәлп бири?

Ә лов хәндә вәҝγрдә,
Әри нумтγ гуч бγрγм.
Имоhой гәм дәҝγрдә,
Нәфсә әрчγ пуч дγрγм?

Сог hьγмγртγ, әй хьовур,
Мәвәдәшән hич әз йор.
Бисдориҝәш бийобур,
Бил мә ҝуйум, тγ ҝуш дор:

«Куктγ бисдо сә сала,
Ә сәр пойиш хуб пойисд.
И рачә руз васала,
Тγрә хуш дирә войисд.

Ләх зәрәнки обурhо,
Садан ҝуҹлу нийо бу.
Ә мәхьшәвой сабурhо,
Виҹдон бурҹлу бийо бу...

Әз шәггәhой ән тәрси,
Ә ләхс дори hьорирәш.
Ҝоф дори, чγн hьәриси
Миҝировни шорирәш.

Ә дγләсти домундә,
Минутhорәш шуморди.
Әз hәгhо том нә мундә,
Ки ҝуфди ки, – зу вор ди?

Һьәсму – офто дирәнки,
Буглу бисдо фикирhош.
Әз гучиhой зирәнҝи
Чγп ничару ә тирhош.

Чәнд руз пишо әз базар
Амбара чиш вистори.
Тәhьди сохди лап амбар;
Кәй мийовҝәш руз шори.



14à À 15à À

Лойигә кук зәндлγhо,
Ә ҹәhьм бәхтhош мидаров.
Ә ХУДОй hәгг бәндлγhо,
Ә hәр боләш нидаров.

Хьәвәс тγрә гәдәр нисд,
Тик вошәнди лап сәрә.
Ә чиҹо дуст, тониш hисд,
Һорой зәри hәммәрә.

Әри нәвсә вәҝγрдә,
Сабур әҹә, гәм әҹә?
Әри сәсhо нә ҝγрдә,
Хьәшил әҹә, бәм әҹә?

Ранҝә-бәранҝ hисдиhо,
Ҝγлhой богдор – дәстәлγ.
Пәхγрә дγл нисдиhо,
Һьәрγс-духдәр – мәстәлγ.

Хәндәлγhо – зил-бәмлγ,
Сохдә чиhош додлγни.
Хундәҝорhо – мәлхьәмлγ,
Зәрәҝорhош одлуни.

Дәҝәсундә тов залаш,
Хьәвәс әз нур парусди.
Чγклә шори ән балаш,
Ә hьәриси чарусди!

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Әз хьолтγ чорә нә ҝγрд.
Думон – пәшмиш воромо,
Үшγг чумhорә дәҝγрд.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Мат бистори ә фурм гог.
Әз коh йәлов диромо,
Аташ рихди ә зулм дог.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Ҹγрhьәт куки чγ бисто?
Зәхьәр ә руй воромо,
Һьәсγл тγрә ки висто?

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Бог-богчәйγ бәhәрсγз.
Ә ов ҹилит диромо,
Човгун вәхγшд тәhәрсγз.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Дγлвәбәрә бәхт әҹи?
Хьγҹәт ә хьγлг воромо,
Ловhош ә хәнд мγхьтоҹи.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Имидhойу – рәхьҝγрлγ.
Зулмәт ә зәхьм диромо,
Миродhойу – тәлхьмγрлγ.



16à À 17à À

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Нәбзγ чәмγст, зу ләрзи.
Сифәтγ гγҹ диромо,
Винирәҝор митәрси.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Һьγмγр хошу кәм бисто.
Митанусдҝә нийомо,
Хурдәhойу гәм бисто.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Мәтләбhойу – гәдәрсγз.
Мозолhо кγнд нәйомо,
Кγшди урә тәhәрсγз.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Зийод бисто дорд дγлтγ.
Ә назавош воромо,
Бивәхт паҹи дор ҝγлтγ.

Дәдәйтγш әз кәнд омо,
Зиндә-зиндә сәлт мγрди.
Гуногhош чәнд-чәнд омо,
Дәсhошурә мәст кγрди.

Дәдәйтнш әз кәнд омо,
Батмиш бисто кγй сәстγ.
Һәшданки тук диромо,
Ә согломә дγ дәстγ.

Нә омори пишово,
Нә ҝγрди дәс дәдәйә.
Ә дγлтγ губ диромо,
Кγшди хьәвәс дәдәйә.

«Хош омори» – нә ҝуфди,
У пәлтәкә зуhун тγ.
Хурдәhорә вокуфди,
Ләрз диромо ә ҹунтγ.

Гәбул сохди тγ hәчи;
Сипрә муйә дәдәйә.
Һишди ә фурм вәчвәчи,
Рузу сийә дәдәйә.

Дәдәйтγрә войист ки,
Балайтγрә гәл ҝγрγ.
Һьәҹәл сәрраст пойист ки,
Һәйсәhьәт гәсд мәҝγрγ.

Дәдәй әз дγл имид хосд,
Догуног бу фикирhо.
Дәдәй hәчи думит сохд;
Чγп чарусди ә тирhо.

Әхи ләгәб балайтγ
Әдәшлγ бу ә бәбә.
Әхи тәләб балайтγ,
Шәриклγ бу ә Гγбә....



18à À 19à À

Тγндә hьәйбиш дирәнки,
Ҝумон нибу әз зәhьиф.
Зомон дәҝиш бирәнки,
Бәдбәхтирә чγ тәhьриф?

Әз овшәнә бәдрәhо
Кәй, шитиләш нәм мидγт;
Ә ворвори гәтрәhо
Әврγшγмәш дәм нидγт.

Әз ҹәхьтбәнди ән тукhо
Үшγгиш тор нийо бу,
Әз гәлхәнди ән кукhо
Ҹәhьмәтиш шор бийо бу.

Әз тәшнәйи хьәз hьγмγр
Толихьмәнди нә сохтә,
Ранҝ вәҝγрдә әз кγмγр,
Зәхьләбәнди ки хостә?

Шәггә зәрә хәндәрә;
Тәйтә ә рәхьм дәшәндә,
Чорәлγйә бәндәрә
Ә бод – мγрγ ки шәндә?

Тә вәhьдәhой – ҝәрәкиш,
Тә хьγкм ә дәс дәмундә,
Һоволуйә дәмәкиш
Ә сабур нәс вәмундә...

Һәммәшму руй чарундит,
Дур пойисдит әз дәдәй.
Зәхьләйγрә парундит,
Мунд ә ҹиҝәй кәс – дәдәй.

Зәнтγрәш войист hәлә,
Ҝуҹлу дору дәбәрәш.
Чумhорә сохдә кәлә,
Зу пиш соху дәдәйәш.

Тγш руйә мә чарусти,
Ҝуфдири әз биhьори:
«Әхьвол әз ҹун парусди,
И зән әрчγ омори ?

Ҝуфдирәбγрγм әхи,
У шәв шори нәйовҝу.
Әҝәр сохдҝә тәмәхьи,
Сәбәхьмиси бийовҝу.

Дустhо ә руй мизәнγ,
Кәндчийәти сәр мәрә.
Сухдум ә ҝәрм ән тәнγ,
Чγтам кγшγм шәр мәрә?

Гуногhоймәш шиниҝә,
Мидәнγшγт чәпәки.
Гәбиләймуш виниҝә,
Дийә әз мә дәс вәҝи.»



20à À 21à À

Биз-биз бисдо муйhой сәр,
Әрәг сохд пишонимәш.
Вәҝосурум ә лой дәр,
Хьол нә вәмунд hич әмәш.

Әри ҹунә вәҝγрдә,
Гәргγш фурмиш гәм омо.
Һьәсму аташ дәҝγрдә,
Сәнгәлугиш нәм омо.

Һәрчи тγ бул-булиндә,
Әрәгитγш – ов булог.
Әз рачә сәс ән хундә,
Мәст бирәбу hәр гуног.

Тγ ә кухни нушунди,
Тәйтә сәбәхь дәдәйә.
Тγ сәлт ә хун тушунди,
Оморә рәхь дәдәйә.

Лов – гирмизи, гош – сийә
Гәбиләрә ҝγрди гәл.
Оммо, сугдә дәдәйә
Мумо хуно сохди хьәл.

Тγ чәк зәри, вәҹәсти
Әз пойтγ ләрзи хори.
Дәдәй ә гәд дγләсти,
Тγ чат зәри әз шори.

Пәйлә ә дәс вәҝγрдә,
Гәбиләрә сохди тоҹ.
Бихьол нәфәс тә ҝγрдә,
Дәдәй дур мунд әз әлоҹ.

Рγхьәй дәдәй хьәл бисто,
Тγрә чәшмиш дирәнки.
Дәдәй ҹун до, ҹун висто,
Гәбләш – дәдәй бирәнки.

Һәшданки гγҹ диромо,
Йә виҹә бисдо дәдәй.
Һәшданки кәшд hьиломә,
Зулмәтә висто дәдәй.

Һәшданки hьәҹәл висто,
Рачә бухун-буй дәдәй.
Һәшданки мәхьәл бисто,
Әри мγрдәй ҹун дәдәй.

Һәшданки тәhәрз хори
Ә сәрγ чәрх хурд хунә.
Һәшданки йә ворвори
Гәл зә, вәҝγрд бәрд бунә.

Һәшданки ән нәзникә,
Асдараhо сур бисто,
Һәшданки мәнҝ әз ҹиҝә,
Зәвәро рафд, дур бисто.



22à À 23à À

Һәшданки hәммә рафд зур,
Дәдәй нәди уhорә.
Һәшданки гәсд бийобур,
Ә гәрг hишди – буhорә.

Һәшданки лап шовундут,
Бор вәрийә дорhорә.
Һәшданки лол ловундут;
Нимазлγйә хорhорә.

Һәшданки торики зә;
Аташлγйә нур офто.
Һәшданки килит дәзә,
Ҝоф әз ләhьә нәофдо.

Һәшданки пой ләнҝ чәмγст,
Ә сәр савза ҝийовhо.
Һәшданки бәхт нәҹγмγст,
Әри мозол бийовhо.

Һәшданки гимиш нәсохд,
Бизмудлγйә дәбhорәш.
Һәшданки кәмиш нә хосд,
Рурундәйә гәлпhорәш.

Һәшданки бивәҹлγ бу,
Әри дирә hәр гогәш.
Һәшданки сәлт мәрҹлγ бу,
Әри бирә сәдогош.

Дәдәйә hәчи кγшди,
Ә ҝушу кутәхьә хәр.
Оммо, тоблу нә нγшди,
Ә бәдбихьисобә сәр.

Йогин тγрә хәбәри;
Әз конйак бирә гәриш,
Чγн hьәринә hьов зәри,
Бәгдә сохди «ҝилҝәзиш.»

Мәрд гәбилә чум чарунд,
Боҹихь дәшәнд ә сәртγ,
Дәдәйтγ рγхь дәпарунд,
Һич нә бисто хәбәртγ.

Тγ бисдори сәлт гудуз,
Сәс дәшәнди ә хунә.
Дәдәйтγ нγшдә сәргуз,
Ә зир дәндγ ҝγрд ҹунә.

Һәммә ләhьә вокундә,
Дәдәй тγрә пγрсγрγт.
Тγ, тә әрәг покундә;
Ҝоф – «ночог»ә шинγрγт.

Дәдәй әз дәс фурмундә,
Тәhгир нисохд hәр кәсә.
Ҝәнәш ҹγрhьәт бурбундә,
Нә вокунд дәр гәфәсә.



24à À 25à À

Зәрблγ дирә ҝупирәш,
Сәсә hγндγр нә вәбәрд.
Зәхьәрлγйә губирәш,
Ә дγл хγшдә зу дәбәрд.

Бәхьсә – нәхьслγ нә норә,
Чолә офдо ә рәхьγ.
Хорилγйә чәрх дорә,
Гәриш бисдо мувәхьγ.

Бәдбин дирә рγвәхьәш,
Гәргγшә ҝоф нә сохдә,
Руҝәруҝә – тәмәхьәш,
Хьәйолмәндлγ ки хосдә?

Нә вәҝγрдә моч – марча,
Гәриб бисдо кифләтγш,
Ә фурм ҝγллγйә парча,
Хьофт ранҝ вәҝγрд сифәтγш.

Хьәл бирәйи – суй кәрә,
Ә ҹикәй сад ҹγр шори;
Әз коминҹо гуй зәрә,
Омо, и бәд ворвори?

Ҝоф ночогә шинрәмунд,
Ә дγләсти домундәш;
Сеҝаhлγйә мугам хунд,
Әз бим дәдәй – ханандәш.

«Һич мәбош хьγршләмиш әй ҹовонә кук,
Әз ҹуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш.
Хγшдәрә ә йон тγ ҝγрдәниҝәш сук,
Әз нуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш.
Әз ҹуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш.

Тγ hорой сохдиҝәш, у бисто гурбу,
Әз норә пойhойтγ сәхт кәши гәйгу.
Тә хубә руз дирә, уни рәхь бурбу,
Әз нγниш ширинтә дәдәи ҝәнәш,
Әз ҹуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш.

Нумтγни әрийγ hәм мозол, hәм бәхт
Ки хосдә әвлодә тәhәр дәдәй сәхт?
Пγрсγhо йортγрәш ҹовоб ди hәр вәхт,
Әз нуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш,
Әз ҹуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш.

Сог һьүмүр ә пишо дузә рәхь норә,
Әри hәр йарайтγ зу офди чорә.
Әз дәрдтγ сипи сохд сийә муйhорә.
Әз нуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш,
Әз ҹуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш.

Сабурлу чәрх дорә чәнд ҹγр васала,
Әҝәр ки, дириҝә сади бисд сала,
Әз йортγ hич мәшән ҝофhой Әлдара;
Әз нуниш ширнтә дәдәи ҝәнәш,
Әз ҹуниш ширинтә дәдәи ҝәнәш.»



26à À 27à À

Йә бәдрә ов докундут,
Һәшданки ә сәр дәдәй.
Һьәрс чумә нә покундут,
Дордлу омо – шәр дәдәй.

Зәхьмлγ бисдо хγрдә кор;
Һәм ҹәлә бу, hәм – тәлә.
Гилиг дγлә ҝγрдәҝор,
Нә чγклә бу, нә кәлә.

Гәнәт зәрγт фикирhо,
Имидә кγшд бәтәрсγз,
Йә чγп чаруст ә тирhо,
Хәйолhойуш гәдәрсγз.

Ә чум овурд Гγбәрә,
Ҹовоб нә до – сәс дγлγ.
Йә чәндбойҝәш дγборә,
Ҹәгли чәмγст әз кγлγ.

Ҹофоhойу hәдәр бу,
Нә мәстлγ бу, нә хумор.
Әз гәзомот бәтәр бу,
Нγшдәбуhо чор дувор.

Мәнҝиш товуш дорәбу,
Гәрәнтуйи ән шәвә.
Тәнҝиш – имид норәбу;
Фил ниимбу әз дәвә...

Кими – «сог боши» ҝуфди,
Кими ә хγшдә домунд.
Әз hьәйб ҹиҝә нә офди,
Сәртγ руйә хори мунд.

Дәсhой бәhьзи зу вомунд,
Әз амбара чәк зәрә.
Ә кимиhо хьол нә мунд,
Биз-биз дγрγт муй сәрә.

Сәхьиб – hьошир бирәнки,
Сәҝиш гудуз бийо бу.
Һьәҹәл чγн шир дирәнки,
Һьγмγр – уҹуз нийо бу.

Һәрбой мизраб вохурдә,
Ә зәрдәйә симhой тар.
Зәхьәрлγйә гәм хурдә,
Һьәзоб кәшири амбар.

Әз зәhьифи ән гоги,
Дγлә ә гәрд нийо ди.
Шәрәфлγйә ҹун соги,
Әз милйонhош зийоди.

Әнҝγшд әсәр ән пәрдә
Ләрзундәнки симhорә,
Әри рγхьә вәбәрдә,
Човгунлу бу – бим чорә.



28à À 29à À

Ички хурди лап амбар,
Мәхьтәлбәндлγ бистори,
Рухундәйә hьәрс ән тар,
Дур сохд тγрә әз шори.

Әз дәс шәнди хуширә,
Гәриш бисдо мувәхьтγ.
Винирә дәм буширә,
Ә hьәсму рафд рγвәхьтγ.

Думдумәйә чәрх дорә,
Әнҝγл зәри ә чумhо.
Әри ә руй әрх норә,
Мәхьтәл мундут гоhумhо.

Кәм мундәбу, – вәхγшдә
Бәсдә нәфәс hьәйб-hьорәш;
Зәхьмлγ бурбундә мγшдә,
Тәрсуни хундәҝорәш.

Ҝилов зәрә – лолтγрә,
Сәргузитγш әз кин бу.
Хунхурлγйә хьолтγрә,
Пәхьни сохдәш чәтин бу.

Руй сифәтә ковундә,
Пәлhой чумәш ләрзунди.
Ҝоф ләhьәрә товундә,
Куйә-куйәш дәрзунди.

Ҝәнәш гәбиләhой тγ,
Дәниширγт зир чуми.
Зу парустут ә лой тγ,
Һәчи танки, – ҹуркуми.

Бәхьс бәрди ә нәвсәвоз,
Һәр ҝофә йәки-йәки;
Ә ширинә сәсәвоз,
Ҝушhойтγ шинирәнки.

Дәсә- ә дәс зәри тγ,
Мувәхь гәриш тәhәр бу.
Һәр кәлмә ҝоф әритγ,
Әз суй ҝулләш бәтәр бу.

Кура сохдә гәм шәрә,
Фәләк hьәсбәлγ вирихд.
Сурлуйә кор дәм зәрә,
Әз hьәмэлтγ рәхьм нә рихд.

Ҝуҝә шоhир, ә чум руз
Тγрә сәнгә дγл дирә;
Нγвγсдәбу димбә-дуз,
И кәлмәhой мәhьнирә.

Тγ чарусди ә ҹилит,
Шәйир нур до чγн офто.
Лов-ләhьәйтγ зә килит,
Хьγрмәт hьортγ йон офдо.
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Гуногhо әз чәк зәрә,
Нә мунд дγруй-дγкорә.
Йә бойҝәш и мәhьнирә,
Һишдγт хундә дγборә.

Дәдәйә ҹун воромо,
Ҝәнәш шини ҝофhорә.
Дәсдәй хәйолhо омо,
Ә йор дәшәнд софhорә.

Дәдәй тануст ки hисди,
Гәдγртана әвлодhо.
Дәдәй тануст кәм нисди,
Варафдатhо ә одhо.

Дәдәй – танусдәнбу ки,
Һьәсγлмәндә йә фәрзәнд;
Йγрә hишдә ә тәнҝи,
Ә гәбилә нибу бәнд.

Дәдәй тануст, чәндбо тγ
Ранҝ дорә – ранҝ вистори.
Ә нум мәрдә бәбәйтγ,
Һич лойиг нә бистори.

Дәдәй – танусдәнбу ки,
Һγнәрмәндә шγвәрγ;
Ҹунә гурбу дори ки,
Ҝовлә бу кәнд, шәhәрγ.

Дәдәй – hәчи нори ки,
Һьәсγлмәндә бирору;
Ҹунә гурбу дори ки,
Лов хәлг хәндә бийору.

Дәдәй тануст, сәр тγрә
Гәриш сохдә ә кор-бор;
Гәбиләй тγ хγшдәрә,
Әдәй хундә сәхьиб кор.

Дәhьно зәрә нә тануст,
Пәлтәк вини зуhунәш.
Зарhо ә шәш нә чаруст,
Гумор ҝуфди, – зγhунәш.

Войисд бийов ҝγрγ гәл,
Һьилом сәр-зир вачаруст.
Чумhо сохдәнки пәл-пәл,
Тγрә дирәш нә тануст.

Йә hьовуни нә сохдәш,
Әз дәс офдо мозол, бәхт.
Садбо hьәҹәл тә хосдәш,
Зулум вини әзтγ сәхт.

Ә hьәйили хурдиhо,
Шириш әз чум вәдромо.
Әз и ҹиро хγрдиhо,
Сифәтγш гγҹ диромо.
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Дәдәй – гоhум-гәрдәшиш
Вир сохдәбу чәнгәдә.
Оммо, урә дәрд йәкиш
Нә кγшдәбу ингәдә.

Нимәлитә хьγршhойу
Әдәмбу дγл шовундә.
Килитбәндә мγрсhойу
Әдәмбу кγл товундә.

Әз hьәсәлhой согломи
Чухуткәрә чγ хәбәр?
Әз кобобhой догломи
Ловhош вошәнд зу гәбәр.

Әри хγрдә гуз дәдәй,
Сугдә кукиш кәләк бу.
Әри мγрдә руз дәдәй,
Говрәвәкәш ҝәрәк бу.

Кγлγнҝ зәрә – Фәрhадлγ,
Бинәй никә дәпарунд.
Һьәмәл ҝγрдә – шәрдодлу,
Әз гәлпи хьол ки парунд?

Бугозбури нә сохдә,
Әнҝγл вошәнд hәлгәрә.
Йә пәйлә ов тә хосдә,
Боглу мунд чγн мол-гәрә.

Чәкәвәки кәширә,
Сγстәлγ мунд биноhог.
Хьәрим сохд хурдә ширә,
Борсуз мунд будог-будог.

Хγрд сохдәнки тγндә ҹәхьт,
Әз бихьоли бисдо ҹоҹ.
Дәр сабура бәсдә вәхт,
Нә мойә мунд, нә гозонҹ.

Пинәки – хов нә духдә,
Бәҝәм дәрдлγ ә пих дә?
Гәйтон шәhьәм нә сухдә,
Һьәрсhой чумуш нәс рихдә.

Гәлпәй дγлә парнуhо,
Мигдорлуйә сой әҹи?
Кусов кγлә чарнуhо,
Ҝирйәлγйә вой әҹи?

Парс ҝγрдиҝәш чγн hовун,
Нибу кγшдә сойиглγ.
Судум дирә биhьовун,
Чγтам нγшдә лойиглγ?

Һьәсγл нисдҝә хьәлим-хьәл,
Садан әзҹә вихди hьор?
Гәлифорә hич мәхьәл,
Нитав бирә ихьтибор.
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Лγҹγ бофдә әз нолә,
Дәдәй омоҝәш ә дод,
Йә әзини әхьволә
Нә субути, нә исбот.

Әз човгуни нәвс ҝиро,
Тәхтлγ бисдо hьоширhо.
Әз дәдәй бирә ҹиро,
Әҹә мунд хурдә ширhо?

Әз гәриби кγк шәндә,
Хәйолhорә гәдәр нисд.
Әз бәдлγйә хьәл мәндә,
Ки мухойу сади бисд?

Ә дәсәвоз әйәки,
Пойhош әдәй ләрзирә.
Дәдәй – мундә ә тәки,
Әз дәрд әдәй hьәрсирә.

Ә дураза рәхь ники
Ҹәнҝәсуриш нә дири.
И ҹәвгийә пәхьники
Ә коми кγнҹ дәбири?

Әз сузовә човгуни
Гәчорлγйә ҹун бири.
Әз әрхлγйә ов – хуни
Гәнимлγйә нун дири.

Һәглγмәндә дуз дәдәй,
Йә шәфтирәш нә ҝәзи.
Пишой мγрдә руз дәдәй,
Үшγг hәчи дәҝәси.

Дәсhо зәриҝәш гәбәр,
Ҝиснә чумиш нә мунди.
И хьололә рγхьвәбәр,
Бәҝәм, ә кук вәмунди?

Һγнәрмәндә тәк чγли
Ә йә гәтрәш нә пичи.
И зулмәтhой йәк дγли
Ә фурм сәгγз вәпичи.

Ә хьγкγм «йод» вәмунди,
Шор нә вәчи йә әтәк.
Ә мәйдуй ҹәнҝ дәмунди,
Чγн йә иҝид – тәк-бәтәк.

Рихдә овә вәчирә
Әйә кәсиш нә мунди.
Хәйфбәрирә кәширә,
Дәс ә чунә вәмунди.

Ә бәмзәри йә соил,
Хγшдәҝγши войисди.
Гәбиләш чγн йәсоул,
Ә кәлләйγ пойисди.
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Ә кәлә зол ән хунә,
Хурдә-бәрдә йә од бу.
Әри дошдә тон ҹунә,
И шор дийәш зийод бу.

Һьәсγлhорәш hьγзәт до,
Чγн асдара тә ҹәсдә.
Гуншиhорәш ләзәт до,
Сәс ән зәрә-вәҹәсдә.

Тә ов-сайлов кγл кγшдә,
Йә дәдәй бу паралγ.
Тә ә ҹиҝәй ҝγл нγшдә,
Йә дәдәй бу йаралγ.

Рач бу дәстәй чәләнҝи,
Тәмәхь – әз тәмәхь зийод,
Рγхь ковундә – пәләнҝи,
Хубә әз бирәхьм чγ од?

Тә дорд сәрә пойундә,
Чалма дәҝγрди – дәдәй.
Кγч бирәрә войундә,
Фәткә вәҝγрди дәдәй.

Кукә hәчи пуч дирә,
Бәхтγ ә гәд чол дарафд.
Сәбәхь очмиш нә бирә,
Вәхγшд, ә рәхь вадарафд.

Омо, ә Гγбәй хγшдә,
Вәҝγрд сурәт шγвәрә.
Хγшдәрә кγшдә-кγшдә,
Гәл ҝγрд сурәт шγвәрә.

Дәс воно ә пишони,
Нγшд ә гәриш чор дувор.
Һич нә сохдә hьовуни,
Бәхтγ нә ҝγрд ә «гумор».

Ҹару вәҝγрд, зу покунд
Шорирә тәрсhой дәдәй.
Ә гутинә әрх вокунд,
Дигләйә hьәрсhой дәдәй.

Тә hьәил кәлә сохтә,
Чәнд арзуhо кγк шәндә.
Богбон ҝγлә нә хостә,
Богчәш нитав дәшәндә.

Вәрфhой Шоhдог хьәл бирә,
Имидhорә ов бәрди.
Сурәтә ә гәл дирә,
Пинәки до – хов гәрди.

Әрәг руйә покундә,
Гγҹ диромо ә болуш.
Әри дγлә вокундә,
Нә ләлә бу, нә – холуш.
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Әз hьәсму бәхт чирәҝор,
Ә хун мидγ рәхь бәдә.
Шәхсигәрәз бирәҝор,
Һомун нидγ ҹәhьмәтә.

Динҹи нисдҝә әз рәхьәт,
Мәрдмазири – hәмчγни.
Ә бәдә руз мундә вәхт,
Дәрдлγ митав – гәм чγни.

Әри hьәмәл бидинсох,
Фәргγ нисди – нәрлγ бу,
Әри одоми шинох,
Чумиш бийо зәрлγ бу.

Ә чән-думон дәбирә,
Хьγҹәт имбу нур согәш.
Хәбәрәтәр нә бирә,
Гимәт нибу сурогәш.

Бофдә нисдҝә әз кәләк,
Мәлхьәм мийни әз хуши.
Бивәҹирә чγ ҝәрәк,
Һомбор пури, йә буши.

Әз дәс ҹинә – зәбуhо,
Кор-пишәрә чγ расди?
Ә зәhьифи дәбуhо,
Ҝуҹ мγйнγ әз карасди.

Лов-ләhьәрә ҝγм норә,
Мәхьәл нисдҝә әз тобу;
Фурогустә чумhорә,
Чорә әзҹә бийо бу?

Әз пичирәй hингинә,
Дγрγст нивни согhорәш.
Әз гувот бирәнгинә,
Батмиш мийни догhорәш.

Әри дәгмә кәширә,
Һәгсγзирәш – гәрдγни.
Ә ҝузҝи дәниширә,
Бишәркирәш – дәрдγни.

Ә фурм вәрфhой ән бәйә
Хиникирә вәдорә,
Сипрәмуйә – дәдәйә
Ә мәhьрәкә ки норә?

Әз чофоhой гәтрәкәш,
Бор-бәhәрә чирә вәхт;
Дәрд әвлодә кәш-нәкәш,
Әз русму ки ҝγрдә сәхт?

Гуног рафдҝә hоволγ,
Хурдә чийγ нуш нибу.
Дориш нисдҝә сойәлγ,
Һәндәвәрγш буш мибу.
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Һорой-хьәшил ән васал
Ҹар нә бошҝу әз сиро.
Ә чор фәсил ән йә сал
Бәhәрлγни, – дор Тиро.

Зәхьми дорә хγр тәнҝи,
Вир сох hьәдәт гузирәш.
Хγшҝә нунәш хурдәнки,
Сәвҝәндлγ хой – дузирәш.

Сойә ә сад бγнγhо,
Хәбәр нисдҝә әз кγчγ,
Кәләҝәди вγнγhош,
Әз хок бәди мәпγчγ.

Бәхт hьәсмурә чирәҝор,
Ә сәр кипә дәҝγрдә.
Китобшγнос бирәҝор,
Әз Тиро дәс вәҝγрдә?

Чγн асдара тә ҹәсдә,
Зийод мәсох гәдәрә.
Ә вор ҝиро вәҹәсдә,
Гисос мийни hәдәрә.

Кәләтәрә хок дирә,
Сәhьәр гураш мивини,
Дәдәйхойлу нә бирә,
Шор hьиломәш нивини.

Торик сохдә товушәш,
Гәним дәдәй ки бири?
Думонсγзә ворушәш
Әйи hьилом ки дири?

Хьәвәс куки мγрдиҝә,
Хьолол нитай орд тәштә.
Сугра зани хγрдиҝә,
Пой-пийодә ки ҝәшдә?

Тәвәр вәҝәш ә кутук,
Хьγкγм хунлу нийо бу.
Әри дγнмиш бирә кук,
Ки ҹовобдор бийо бу?

Тә расирә тγ ә буй,
Зәхьмәт дәдәй әҹә рафд?
Ҝуфәрәрәйә хәнәнуй,
Әрчγ әз йор вадарафд?

Дәдәй – хьисоб сохд hәчи;
Ә руй хориш мунди тәк.
Һингинәйγ вәпичи,
Дәрдhой дγлγш йә әтәк.

Гәришмәндлγ мунд у шәв,
Ә йор нәбу hич нумуш.
Зиндәҝуни биз-битәв,
Ҝирошд әз рәхь ән чумуш.»
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2. Хубә рузhо

Дәдәй hәлә hьәйил бу,
Пишәйγ бу хундәйи.
Әз хосийәт йәhь нәбу,
Әз hьәсγлγ – мундәйи.

Һәм ҝуфәрә муҹумунд,
Һәм кор мисохд ә хунә.
Тәмизирә муҹуҹунд,
Сәхд никәши хьәйф ҹунә.

Ә тәhәр мәнҝ, асдара,
Әри hово γшγг бу.
Шәвhо мушушд палтара,
Ә торикиш ошуг бу.

Сәхьиб йә кор бирәнки,
Һьәмәлдани нитануст.
Биразулуг дирәнки,
Шәкәш hьәйблγ митануст.

Һорой мизә ә хундә,
Һьәрγс-духдәр мәхьәлә.
Таза палтар вокундә,
Очуг ниҝγрд йәхәнә.

Ә лов хәндә вәбәрдә,
Үзҝә сәсәш нишини.
Әгγл сәрә тә бәрдә,
Сәс ән дγләш мишини.

Ә гәриш шори-ники,
Бирәбу әнҝγшдбурбу.
Һәр кәс танусдәнбу ки,
У дәс расти сабур бу.

Ҝуҹ дорәнки зәхьмйәти,
Һьәйил буhо гәл дирә.
Әз хотурhой рәхьмйәти,
Сәнгиш мийост хьәл бирә.

Ә буй-бухун рач бәhәм,
Һγндγртәлә бирәбу.
Оммо, салу букәш кәм,
Чәнд ҹγр нумҝир дирәбу.

Әри дузә соф дирә,
Шәфтә пишо никәши.
Гәйгулу бу ҝуфдирә,
Хьәйфбәрирәш микәши.

Дәдәй hәлә ә йәкиш,
Нәс дорәнбу hич фикир.
Ә хунә ҝоф бирәнкиш,
Ранҝ сифәтә мисохд вир.

Зарафата хосдәйи,
Голмоголи нидәшәнд.
Тәмизкори хостәйи,
Холчәй ҝγли мидәшәнд.
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Ә руз йәбо чәнд хәбәр
Инфирсорут әлчиhо.
Ҝәнә дәдәйә әз сәр
Нивәдәбәрд hич уhо.

Шәвиш-рузиш чәнд ҹиро
Ҝофә мивәҝγрд, – дәдәй.
Ә гисмәтә бәнд ҝиро
Чумәш мидәҝγрд, – дәдәй.

Йәкирәш хәбәр нәбу,
Әз доруни дγл дәдәй.
Йәкиш hәлә нәсданбу,
Ки имбу тоҹҝγл дәдәй.

Рγхьвәбәри кәй нитав,
Бим-фикирлγ нγшдәни.
Сәбәхьирә ки митав;
Вәхт – hәр чγрә кγшдәни.

Әнҝγл әшгә бәсдγhо,
Буглуйә пар нийо бу.
Ә зир воруш ҝәшдγhо,
Палтаруш тар бийо бу.

Шоh раҝγрә миҹумунд;
Һәр оморә – hьәрәчи.
Дәдәй сәрәш ниҹумунд,
Ҝирошд е чәнд сал hәчи...

Йә руз сәбәхь нә бирә,
Ә хунә сәс диромо:
«Кук гунши хундәйирә
Ә Боку варасд, омо.»

Дγл дәдәйә hәшданки,
Ә тәhәр дор шовундут.
Дәдәй hәчи танустки,
Әйγ ҝоф дәшнәвундут.

Кәши лγхьγфә дәҝγрд,
Зу пәхьәни сохд сәрәш.
Бәгдә зу ә дәс вәҝγрд,
Хγшдәнийγ – хγшдәрәш.

Хәм-хәйолу, зирәнҝи,
Ә пишой чуму омо.
Бушә вәхтγ бирәнки,
Кук әз Боку мийомо.

У амбар пойисдәнбу,
Ә пишой ән дәр дугоз.
Ә ҝуҹәвоз дорәнбу,
Ҹовобсγзә чәнд когоз.

Һәрбой дирә йәкирә,
Сәргуз пойисдәнбγрγт.
Һәрдγшγ чәшмиш бирә,
Ҝофиш нәс офдәнбγрγт.
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Дәдәй – сохдә тәhьәди,
Әз йон гунши миҝәшд дур.
Ә хьәфтәрәвоз вәди,
Ниимбисто әз обур.

Һәмишәлуг әри кор,
Дәдәй сохди hә сабур.
Ә гәд килит нә очор,
Танусдәнбу дошдә сур.

Һәлә салуш кәмтә бу,
Рафда рәхьә виҹи дуз.
Миродhойуш әдәмбу,
Бәhәр дорә руз-бәруз.

Ә hәр когоз ән дәхγл,
Рачә мәhьни кәм нәбу.
Ә hәр кәлмәй ән әгγл,
Дәhьәмлγйә дәм дәбу.

Ә ширинә сәсәвоз,
Мәлхьәмәлγ хундәнбу.
Ә хьәсрәтә нәвсәвоз,
Тәкәлγклγ мундәнбу.

Әз ширинә хәйолhо
Бог-богчәйγш ҝγллγ бу.
Ҝоф нә сохдә, чγн лолhо,
Кук гуншийγш дγллγ бу.

Нә хундәбу чум йәкиш,
Ә когозhо вәhорә.
Һәлә тәйимоhойиш,
Дәдәй дошди уhорә:

«Йә бәндәйγм, дәри тγ.
Ә гәд дγлмә дәри тγ.
Кук ән гунши hисдγмҝәш,
Әдәм мγрдә әри тγ.

Йә бәндәйγм, хинәрәш,
Ә сәр мәзән хинәрәш.
Әри сугдә муйhойтγ,
Гурбу мγдγм синәрәш.

Йә бәндәйγм, нибошум.
Садан хуштγ нибошум.
Һьәрисиму бирәнкиш,
Чогәгучтγ имбошум.

Йә бәндәйγм, hьәнҝ әҹи,
Һьәсәл ширин, hәнҝ әҹи?
Руй hьиломә ҝәшдγмҝәш,
Йә чγнтγни мәнҝ әҹи?

Йә бәндәйγм, дγлγм мә.
Мγhбәтлγйә дγлγм мә.
Тγсγз ә пич әшглγhош,
Кусовлγйә кγлγм мә..»
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«Гәрәнтуйә рузлунум,
Ә чорәймә бийо йор!
Һьоҹизлγйә гузлунум,
Ә hороймә бийо, йор!
Ә чорәймә бийо, йор!

Синихмишә дγллγнγм,
Паҹирәйә ҝγллγнγм,
Хокистәрә кγллγнγм,
Ә hороймә бийо, йор!
Ә чорәймә бийо, йор!

Хьәсрәтлγйә дәрдлγнγм,
Михәнәтә зәрдлγнγм,
Мγрбәтлγйә гәрдлγнγм,
Ә hороймә, бийо йор!
Ә чорәймә, бийо йор!

Шәhьәмлγйә мумлунум,
Ториклγйә чумлунум,
Дәрйоhлγйә гумлγнγм,
Ә hороймә бийо йор!
Ә чорәймә бийо, йор!

Гисмәт уҝәй нимунум,
Тγсγз субой мумунум.
Бәхтә чγтам ҹумунум?
Ә hоромә бийо, йор!
Ә чорәймә бийо, йор!»

«Бәхтлγйирә чирә-чирә,
Мәнҝлγйирә дирә-дирә,
Динҹлийирә вирә-вирә,
Ә мγhләттγ домундәм, йор.
Ә мγрбәттγ вомундәм, йор.

Әхьволирә мγрдә-мγрдә,
Шоботирә ҝγрдә-ҝγрдә,
Гәмиhорә хурдә-хурдә,
Ә мγhлγттγ домундәм, йор.
Ә мγhбәттγ вомундәм, йор.

Хушбәхтирә – мәсәл хундә,
Бәдбәхтирә – пәсәл хундә,
Хостәйирә – hьәсәл хундә,
Ә мγhләттγ домундәм, йор.
Ә мγhбәттγ вомундәм, йор.

Бәхилирә йодлу ҹусдә,
Зиhимирә ходлу ҹусдә,
Хубиhорә одлу ҹусдә,
Ә мγhләттγ домундәм, йор.
Ә мγhбәттγ вомундәм, йор.

Офтойирә аташ дирә,
Бофтойирә саташ дирә,
Софтәйирә палаш дирә,
Ә мγhләттγ домундәм, йор.
Ә мγрбәттγ вомундәм, йор.»
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«Рузҝор hьәсму дәҝγрдәнки,
Воруш hьәрә нә ҝγрдәнки,
Үзҝγм зәрә ә чорчәнҝи,
Әмә гисмэт имбоши, йор!

Әз hәггиhой ХУДОбәнди,
Әз дәhьнәhой тубобәнди,
Әз Тироhой нубобәнди,
Әмә гисмәт имбоши, йор!

Мозол-бәхтә дәчирәнки,
Зомон вәхтә вәчирәнки,
Мγhбәт ҹәхьтә кәширәнки,
Әмә гисмәт имбоши, йор!

Сабур ә шор чарусдәнки,
Бәhәр әз дор парусдәнки,
Ҝγлhо әз hьор тарусдәнки,
Әмә гисмәт имбоши, йор!

Рγхь сγрхирә гурбундәнки,
Һьор-hьәсγлә бурбундәнки,
Ҝоф ләhьәрә бурҹундәнки,
Әмә гисмәт имбоши, йор.

ХУДО – шγhрәт-шон дорәнки,
Ә сәр кипә вәноронки,
Әнҝγшдәри дәнорәнки,
Әмә гисмәт имбоши, йор!»

«Әз ХУДОи бәхш бирәнки,
Гисмәтлγhо дур нәс бирә.
Хьол-әхьволә нәхш дирәнки,
Торикиhо нур вәс чирә.

Фикирлγйә γзҝә хәйол,
Ә богчәйму сәнг нишәнγ.
Асдараhо пойисдҝә лол,
Бәхт рәхьмирә мәнҝ мишәнγ.

Сабурлуйә мγhләтиму,
Әз сәнгйәти Шоhдог мийов.
Тәмизлγйә мγрбәтиму,
Әз софйәти булог мийов.

Мозол йә дор бирәниhо,
Хьәчәрәш чат нибу сохдә.
Рәхьә hомор дирәниhо,
Һьγмγрәш сад имбу хосдә.

Һәр когозә ә зай дорә,
Хьисоб мәсох, – парс hовуни.
Йә дγнйоhлуг арзуhорә,
Пуч хундәйиш әз hьовуни.

Әз ХУДОи hьәҹәл хосдә,
Раста – дурҝуш ки нγвγсдә?
Синәмиши әри сохдә,
Әхи дγ бош ки зγhγсдә?»
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«Гәнәтлγйә гуш имбошум,
Токи, бәҝәм сохи мәрә.
Ҹәннәтлγйә хуш имбошум,
Токи, бәҝән сохи мәрә.

Дәрдhой тәнҝи кәмиш имбу,
Дγлhой сәнги нәмиш имбу,
Зилhой бәнҝи бәмиш имбу,
Токи, бәҝән сохи мәрә.

Офтолγйә товәш мийним,
Ширинлγйә ховәш мийним,
Хәндәлγйә ловәш мийним,
Токи, бәҝән сохи мәрә.

Әз ҹофоhо бориш мийов.
Әз софоhо вориш мийов.
Әз Тироhо hьориш мийов.
Токи, бәҝән сохи мәрә.

Әз hγндγрhош гуз мγчγнγм.
Әз растиhөш дуз мγчγнγм.
Әз hьγмγрhош руз мγчγнγм.
Токи, бәҝән сохи мәрә.

Үҝәйлγйә гәлпәш нибу,
Сайловлγйә селhош нибу,
Ловголγйә хьәлhош нибу,
Токи, бәҝән сохи мәрә.»

«Хәбәрсγзә сурог мундә,
Сипи мәсох муй сәрмәрә.
Әз ҹиҝәйγ гирог рундә,
Сипи мәсох муй сәрмәрә.

Аташлγйә бәрг имбошум,
Кусовлγйә тәрҝ имбошум,
Дәрйоhлуйә гәрг имбошум,
Сипи мәсох муй сәрмәрә.

Мозолhойму ә кишә дә,
Әгγлhойму ә пишә дә,
Ҝузҝиhойму ә шишә дә,
Сипи мәсох муй сәрмәрә.

Әз гәләти – ә дур бура,
Әз товуши – ә нур бура,
Әз пәлтәки – ә сурр бура,
Сипи мәсох муй сәрмәрә.

Һийләҝәрә бәдчум дирә,
Чолвәкәрә бәднум дирә,
Хосдәҝорә Мәҹнун дирә,
Сипи мәсох муй сәрмәрә.

Расай овсар ә дәстγ дә,
Ҹγрhьәт мγhбәт ә нәвстγ дә,
Ҹовоб «hәри» ә сәстγ дә,
Сипи мәсох муй сәрмәрә.»
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«Кобоблγйәш дог имбошум,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.
Хәзонлγйәш бог имбошум,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.

Ошугбәндиш хорлу имбу,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.
Үшγгмәндиш торлу имбу,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.

Хьмоллγйиш ә вой мурав,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.
Хололлγйиш ә ҹой мурав,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.

Бихьолйәтиш әз шок мийов,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.
Динҹийәтиш әз хок мийов,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.

Сабурдориш килит мγйнγ,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.
Обурдориш ҹилит мγйнγ,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.

Хосдәхуниш нәвслγ нибу,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә,
Әнҝγшдәриш дәслγ нибу,
Гәйчи мәзән бәнд муйhорә.»

«Һич настанум әҹә бәрγм сәрмәрә,
Әз hьәйили ошуг бирәм, әтγ йор.
Әзимоhой шорлу воку дәр мәрә,
Әз hьәйили ошуг бирәм, әтγ йор.

Һәр сәбәхьhо муйә гγҹум вәҝγрдә,
Ә сәр дγшhо ҹγфтә бәндә дәҝγрдә,
Нәзник бийо, тәрсә ә дγл нә ҝγрдә,
Әз hьәйили ошуг бирәм, әтγ йор.

Михәнәтhо хостәйирәш гәлп дири,
Асдарахой – сγрхә бәхтәш дәб чири,
Әйи сәвҝи йәрәг дγлиш ҹәлб бири,
Әз hьәйили ошуг бирәм, әтγ йор.

Һьәдәтhорә рушум нибу хәстийγ.
Мәрдγмлγрә ә ҹун мобу гәсдийγ,
Мәҹнунбәндә Ләйли имбу мәстийγ,
Әз hьәйили ошуг бирәм, әтγ йор.

Ә сәйәг мар, әз гобугиш мадарам,
Ә фурм «Бәhьәз» әз дохьориш мидарам,
Субой мундә, әйә гопуш нидарам,
Әз hьәйили ошуг бирәм, әтγ йор.

Чγн Короглу, гилинҹ нитам вәҝγрдә,
Ә фурм hьәсму тγндлγ нитам дәҝγрдә.
Әз сәнг говрә чорә нитам нә мγрдә,
Әз hьәйили ошуг бирәм, әтγ йор.»
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Нә ҝирошдә hич йә руз,
Дәрә куфдут гуншиhо.
Дирәморуткәш сәргуз,
Сәртик вадарафд уhо.

Ҝузәтсγзә шор хәбәр,
Лап мәхьтәл hишд hәммәрә.
Пич-пичиhо ҝγрдә сәр,
Ә hәр хунә куфд дәрә.

Әз мозолә дәс сукиш,
Тәhьәриф до шинрәҝор,
Һәлә сәхьибhой кукиш,
Нәсданбу сохдә бовор.

Йә вәхт мокунд зуhунә;
Ә гәриш шори-ники,
Һәм ә гәриш йосхунә,
Дәдәй кук муҝуфди ки:

«Кукмә – әдәм дирәки,
Әз Губә зән нихойу.
Хундә томом бирәнки,
Әз Боку зән михойу.»

Ҝиләйиhо нә буҝә,
Әри чумhо тир нәбу.
Оммо бәбәй кук, ҝуҝә,
Ҝәнәш ә фикир дәбу:

«Чγтам бир кук-духдәр,
Суррлу дошди хостәрә?
Йәкиш нә ҝγрд йә хәбәр,
Ихдилотhо сохдәрә.»

Вошәндә омо лап сәхт,
Әнҝγл ән дγ севмиши.
Ә гәд мозол, ә гәд бәхт,
Ҝирошд шори гγдγши.

Дәдәйтγрә товуш до,
Сухдәниhо шәhьәмhо.
Игрор hьәриси офдо,
Ә гәд чәнд ҹγр дәhьәмhо.

Әзу руз таза бисдо,
Сәрдәҝи тә мәхьс – дәдәй.
Чγн асдара тов висдо,
Әнҝγшдәри дәс – дәдәй.

Ә були ҹиhизhо мунд,
Кәләтәhой ән хунә.
Хубә hьәриси нушунд,
Варасдәмунд дәймγнә.

Чәк зәрә вәҹәсдәбу,
Оморә мәрд-зән – Губә.
Һәшданки ники дәбу,
Ә hәр ҹиҝәй ән Губә.
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Һьәриси бәгдәш hәлә,
Гуногhо чәнд ҹәрҝә нγшд.
Һьәрγс-духдәр мәхьәлә,
Хинә воно ә әнҝγшд.

Пишой hьәрγс вәҝγрдә,
Ҹиҝә нәбу ә рәхьhо.
Һәшданки хәлг ҹәhьм ҝγрдә,
Парадлγ бу тәмәхьhо.

Ә хушлγйә зиндәҝун,
Кγк дәшәнд бәхтhой дәдәй.
Ә нушлγйә фировун,
Рач ҝирошд вәхтhой дәдәй.

Кәләтәhош рәхьм дирә,
Нә домундут әз муно.
Хосдут хотур йәкирә,
Сугдә бирорә хуно.

Гәбиләhош кәй тәйтә,
Гоhумлу раст оморә.
Әз хәhәриш гәдәртә,
Һьәрγс дорут – доморә.

Тәhьрифирә шән дорә,
Һγндγр водо – тикирәш.
Шәhьәм ҝγрдәй зән-зорә,
Йарашуг до никирәш.

Дәдәйтγрә кор нидо,
Меhрибонә шәвхәhәр.
Бәhәр нәфсәш hьор мидо,
Софә хушhой ән шγвәр.

Дәблγ бисдо hәвәлhо,
Һич йә лγҹγш нәләрзи.
Әз ширинә hьәмәлhо,
Йә руз ә йә сал вәрзи.

Хьγрмәтлγйә хубинә
Әз сγрх йәрәг норәнбу.
Мәнҝәлγйә гутинә
Вәрәг-вәрәг дорәнбу.

Зәхьмәтдори ән hγнәр
Әри ҹуhур дәбә бу.
Хьγрмәтдори зән-шγвәр,
Ә китобhош нә вәбу.

Ә дор хунәй гисмәти,
Сәр лγҝәhош дуллу бу.
Ә гәд богhой ҹәhьмәти,
Сой бәhәрhош буллу бу.

Әри Тирой боботиш –
Сухдәй шәhьәм сγфтә бу.
Ош-йәрпәги шоботиш –
Дәhьәмә чи сγфрә бу...
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Йә сал ҝирошдә бәгдә,
Тγш ә hьилом омори.
Дγл дәдәйиш у вәhьдә,
Ҹиҝә нә ҝγрд әз шори.

Әрәг бәхтә покундә,
Дәб мозолә хуш дγрγт.
Һәммә ләhьә вокундә:
«Бәбә доро!» – Ҝуфдγрγт.

Һич нә танусд чиҹәво
Бәрγҝә сәр хγшдәрә.
Хосдә-хосдә ловоhо
Сәр ҝγрд, гәмә кγшдәрә.

Әз сәр тә пой hәр чирә
Висдо, дәдәйхолуй тγ.
Зу ҝуфәрә – ҝуширә
Норут ә кин болуйтγ.

Әзи хьәсγл оморә,
Дәдәй дири – әвлодлγ.
Нәвс hәммәрә додорә,
Һьәзиз бири – зийодлу.

Әз хәндәйтγш әй хьовур,
Әгрәбәрә ворунди.
Әз чумhойтγш рихдә нур,
Тор хунәрә хорунди.

Никиhо вәҝγрдәбу,
Нәсиллγйә бәбәрәш.
Сγфрәhо дәҝγрдәбу,
Вәҝир дошдә дәбәрәш.

Чум-гош тγрә винирәш,
Һәммә ә тγ бисдо бәнд.
Һәрбой софә ҝоф бирәш,
Ә сәр тγ бу hәр сәвҝәнд.

Тγрә әз дәс – ә дәсhо,
Дәдәй, холә нә hьәмәш;
Йә нәсилә хьәвәс до,
Рγхьә вәбәрд шән hәммәш.

Әз шәв – тә руз парустә,
Асдараhош бәхтлγ бу.
Тәйтә γшγг палустә,
Нур офтоиш ҹәхьтлγ бу.

Әз мәнҝәнәй хәйолh,
Йә γҝәйиш соф нирафд.
Хуш вихдәнки әз хьолhо,
Әз рачитγш ҝоф мирафд.

Кәләдәдәйтγш hәрдән,
Ҝуфдирәнбу ә hәммә.
«Кәм тәhьәриф дит, бирдән,
Бил чум нәбу ә нәвә.»
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Тимор сохдә сәртγрәш,
Ә хәhәлтγ мунд – дәдәй.
Ҹумундәнки ҝуфәрәрәш,
Йовош-йовош хунд – дәдәй:

«Хәндәй ловтγ нә кәрдо кәм,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!
Һич нә танош чуниҝә гәм,
Нәнуй-нәнэм, нәнуй-нәнәм!

Шәhьәм сухдә, хьәл имбу мум,
Әз вороври лов имбу гум,
Әз ҝирисдә сәр имбу ҝум,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!

Һовой Шоhдог, ов ән Гудйол,
Шәггә зәрә, нә муно лол,
Хурдә ширhой дәдәй – хьолол,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!

Дорд нә ҝиро йә сәр тγрә,
Мозол куйо hә дәр тγрәj
Ә чум вином бәhәр тγрә,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!

Руйочуг бош, hәмишә хәнд,
Ә кор вәтән hәглγ бош бәнд,
Таза рәхьhо вокун чәнд-чәнд,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!

Ҝуч вәҝγрдә әз хок Гγбә,
Вир-сур сохош hьәзоб-губә.
Лойиг мунош ә нум бәбә,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!

Тγни – дәстәй ән ҝγл дәдәй,
Тγни – войәй ән дγл дәдәй,
Тγни – тиҹәй әгγл дәдәй,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!

Кәлә бирә, тγ әй бала,
Винош дәhьәм ән hәр сала.
Зивош hγмγр сад васала,
Нәнуй-нәнәм, нәнуй-нәнәм!

Мәhьәнирә шинирә,
Чумhо марафд зу ә хов.
Дәдәй – шормәст винирә,
Хәндә мошәнд ә сәр лов.

Әри ҝирисдә hәрдән
Шәвhо мисохди тәмәхь.
Миҝордундγт шγвәр-зән,
Ә гәл-гиҹог тә сәбәхь.

Аграном кор сохдәнбу,
Бәбәйтγ, ә йә колхоз.
Корсохhош hә әдәнбу,
Имборәк сохдә hәр руз.
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Хосдәҝорhой бәбәйтγ
Дошдә, обур hьорирә:
«Сад сал зγhо нәвәйтγ,
Кәй нушундә шорирә?»

Ҝуфдирәшγ хорлу бу;
Бийовт ә шор ән бәбә.
Данандайа корлу бу,
У ә шәhәр ән Гγбә.

Зәрҝәрлγйә шорлуни
Богбонлγйә сәнәhьәт.
Сγрхәлγйә дорлуни
Әз гәдими и hьәдәт.

Пучкунәндә нәс бирә,
Һγнәрлγйә ҹофоhо.
Әри милләт вәс дирә,
Бәрәкәтә софоhо.

Әз ХУДОи нәхш буhо,
Һәр ҝийовәш ҝофуни.
Ә колхозчи бәхш дγhо,
Зәхьмәтγрәш бофуни..

Хубә гозонҹ сохдәбу;
Хьγрмәт чγклә-кәләрә.
Ҹәhьмәтәлγ хосдәбу,
Зийод вγнγ бәhәрә.

Кәләтәhо ҝоф норут,
Әз ширини мәсләхьәт.
Ә кучәhо офдорут,
Минәтчиhо чәнд сәhьәт.

Сурог шори дәбисдо,
Ә ҝуш Боку нә Дәрбәнд,
Ә гуг hьәсму вәбисдо,
Шинирәҝор йә чәнд-чәнд.

Платкаhо вонорә,
Сарай норут – софтәлγ.
Үшγгчиhош оморә,
Товуш дорут – офтолγ.

Хьәрәкәтлγ бирәбу,
Мозоллγйә тобиhош.
Хьәзурлуги дирәбу,
Тиролγйә рабиhош.

Әз рузиҝор ән hово,
Дуләпәсә нә бγрγт.
Ә фурм Одом нә Хьово,
Ә рәхь ХУДО дәбγрγт.

Варавундут сифрорә,
Ә гәд савзәй мәхьәлә.
Гуногhорә кәйф дорә,
Мәҹлγс вокунд – йәхәрә.
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Әз хьγрмәти ән лойиг,
Әз ҝγл дәстә бофдәбу.
Ә дγл hәммәй хәләйиг,
Сурхәлγйә ҝоф дәбу.

Йә шәвлугә зγhунhош,
Дәhьәм дγрγт – әтәклγ.
Кәлмәлγйә зуhунhош,
Һьәсәлγ бу – пәтәклγ.

ХУДОлγйә дγллγhош,
Ә хьофт гәти вәбγрγт.
Пийонлγйә лγллγhош,
Ә моч-мочи дәбγрγт.

Ләрзундәбу хорирәш,
Шәв тә сәбәхь – вәҹәстә.
Гул-гәнәт до шорирәш,
Мугом, мәhьни, шикәстә.

«Фәргγ нисди духдәр бири, кук бири
Асдарайγ бәхтлγ ҝәрдо hәмишә.
Оморәйγ әри hәр кор сук бири,
Войҝәhойу тәхтлγ ҝәрдо hәмишә.

Дәдәй бирә йә шәрәфи әз ХУДО,
Пәшмуйәти вир-сур ҝәрдо hәмишә.
Әз гуг сәрγ кәм нә ҝәрдо дәс ХУДО,
Нәсилhойу пир-сир ҝәрдо hәмишә.

Гәйгулурә моҹолhойу кәм бирә,
Гозонҹhойуш обур ҝәрдо hәмишә.
Сәррафлγрә мозолhойу дәм дирә,
Чорәhойуш сабур ҝәрдо hәмишә.

Дәдәйхоhи әз гәдими дәб бири,
Йәрәвурдиш бәhәм ҝәрдо hәмишә.
Мәрдмазари әз бидини hьәйб дири,
Рәхьмәдγлиш дәhьәм ҝәрдо hәмишә.

Имидhойу хомуш дирә сәрә-сәр,
Хубиhойуш мәсәл ҝәрдо hәмишә.
Зиhимhойу очмиш бирә тәвәссәр,
Кәлмәhойуш hьәсәл ҝәрдо hәмишә.

Тә вомухдә дирәниҝә гәләтә,
Боботhойуш иҝид ҝәрдо hәмишә.
Сәхьиб писәр бирә ҹиҝә – кәләтә,
Шоботhойуш миhьид ҝәрдо hәмишә.

Хәлолуши дирә-дирә шәр тәмәхь,
Дγшмәйәтиш гәрглγ ҝәрдо hәмишә.
Нур офторә ҹирә-чирә hәр сәбәхь,
Ҝовләйәтиш бәрглγ ҝәрдо hәмишә..»

Һәммә мәстлγ – биз-битәв,
Тост ҝуфдурут әз тәмәхь:
«Дураз кәшγ бил и шәв,
Очмиш нәбу бил сәбәхь.»
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Ә сәр сифрой пура чи,
Бушә ҹиҝәш ниофди.
Ә зир дәрhой тураҹи,
Бγскәш ҝушдлγ миофди.

Әри шоhир, бәстәкәр
Чәннәтлγ бу мәнзәрәш.
«Ләзҝинкә»лγ ҹәсдәҝор,
Нивадарафт әз hьәрәш.

Ойдунлуги нә бирә,
Һьәзизмәндиш – мәнҝлγни.
Никиhорә нә дирә,
Зиндәҝуниш – ләнҝлγни.

Имишәви хьисобәш
Тиролγйә тубо бу.
Гирмизинә Гәсәбәш
Ә зир гәнәт ХУДО бу!

Һәчи – йәлов варафда,
Аташ ворихд әз кγмγр.
Әдәмбу чәрх дарафда,
Ән хубә рузhой hьγмγр.

3. Сийә хәбәр

Ә бисд дγйγм ийун, чγлйәкγмγн сал,
Сәбәхьмундә әхири руз ән васал;

Ә hәр ҹиҝә сәсә дәшәнд – Левитан:
«Фашистhо hγҹум сохд ә хори ватан.»

Бәгдәтә хорлу бу мәhьниhой дәhьво,
Ә гәриш ән ризhо ҝофhой ән шәhьво.

«Тә әхир ән нәфәс, тә әхир ән ҹун,
Имбәрим ҹәнҝhорә, нитәрсим әз хун!

Дγшмәhо чарусдҝәш әҝәр ә гудуз,
Вәхт мийов, мийилим уhорә сәргуз!»

Пәнҹ салиш нә ҝирошд әз шори дәдәй,
Зимиләрз диромо ә хори дәдәй.

Әэ сәрхьәд пой дәшәнд мәрдγм бихәбәр,
Ләрбәй дγл ҹыҹ вошәнд ә тәhәр гәбәр.

Ә сифро хγшҝ бисдо хурдә лγгәй нун,
Гәмлγйә фикирhо гәсди сохд ә ҹун.

Нә тануст ә ҹәhош бәрγҝә сәрә,
Һингинәй чәшмиши гуй зә ә hьәрә.

Дәниши ә кучә әз руй пәнҹәрә,
Ә гәриш дәрдисәр вини hәммәрә.
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Һәрс чумә тиhи сохд ә тәhәр воруш,
Әхьволу хγрд бисдо чγн мәндәйә гуш.

Зуhуну ҝγрдәбу ә сәйәг ән лол,
Ә гәриш ән дγлγ офдо сийә хол.

Зәвәро нәсданбу вошәндә сәрә,
Дурәлов ҹунә зә чәнд ҹиро хәрә.

Хьәллγйә нисд бисдо шориhой дәдәй,
Зимиләрз ҝузәт сохд хориhой дәдәй.

Нә тануст чγларзә имбәрγҝә боҹ,
Мунд әри хәндәhой ән ловhо мγхьтоҹ.

Әрәглγ вәдрәмо әз дәс-пойу ҝуҹ,
Мәтләбhой арзуйу вадарафд ә пуч.

Һәшданки ховлγйә дәрд-гәм хγшдәрә,
Бәхш сохдә, дорәбу әри мγшд зәрә.

Дор тутиш дәдәйә фәрзундә, ҝуҝә,
Пойунд вәҹәсдәрә hәр вәлҝ, hәр лγҝә.

Чор тараф сәссγз бу әз фикир-хәйол,
Шәггәрәш зу пойунд никәрәй Гудйол.

Сийәйә чалмалγ нγшдәбу Шоh дог,
Лихьәйә ранҝ вәҝγрд товә ов булог.

Ә болә офдорут ҹәhьмәт ән Гγбә,
Тирәлγ вγнγрγт йә чγклә чγпә.

Булоглγ нәм бисдо пилигhой ән чум,
Нәшумо хьәл бисдо ә фурмәй ән мум.

Сад ҹиро хәйолә овурдγт ә сәр,
Бодлγйә гәрглγ мунд бирор нә хәhәр.

Зуhунлу ә пәс рафд чәнд ҹиро шори,
Әз әрәг пишони ов хурд тән хори.

Хундут ә сәр дәдәй, нән вәтән шәhьво,
Хьәтонhой hьәрγсhо рафдγт ә дәhьво.

Нимәлит мундәи миродhой ән дγл,
Ворәйә сириг до – вошәндә әнҝγл.

И ҹиро гәм дарафд ә рури hәр кәс,
И ҹиро ләрзлγ бу ә ҝушhо hәр сәс.

Әз шәhәр ән Гγбә, кифләтhой хунә,
Ә ХУДО вәйишдγт чәнд hозор ҹунә.

Әзу руз ҹиҝә ҝγрд тәлхьә фикирhо,
Тиролу минәт мунд оhилhо-пирhо.

Бәбәhо, дәдәйhо, hьәрγсhо сәртик
Кор бәрдγт ә колхоз, ә завод-фабрик.
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4. Шγвәрлγйә дәhьво

Дигләй hьәрсә ә сәр синә рухундә,
Дәдәй ә рәхь докунд бирор хγшдәрә.
Бәгдә ә гәд аташ дγлә сухундә,
Ҝузәт сохд, хьоләтсγз, нубот шγвәрә.

Йә мәхьәл повесткә ә дәс вәҝγрдә,
Бәбәйтγ, әй хьовур, зу әз кор омо.
Бәгдәтә зур-зури шγшнәфәс ҝγрдә,
Ә тγ хисирәйhо хунә диромо.

Муҝу: «Хосдәй ҹунмә – hьәзизә бала,
Йәбойҝәш тγ әмә руйтγрә бурбун!
Таза пой донорәй тγ ә пәнҹ сала,
Нитәрсγм ҹунмәрә дорумҝәш гурбун.

Токи, тγ дур мунош әз hәр бәдә руз,
Токи, тγ шор винош ҹәhьмәт хγшдәрә.
Токи, тγ нә ҝәшдош бәбәсγз сәргуз,
Токи, тγ зу шинош пәшмуй дγшмәрә.

Ә гисмәт хундәи бәнд бирә-бирә,
Норә рәхь ХУДОрә сәдиг буравош.
Сәбәхьи рузhорә пишотә дирә,
Чәнд сурhо вәкундә ә тоҹ варавош.

Сог hьγмγр, ҹон бала, сәхҝи ә йор тγ,
Хьγрмәт ән дәдәйә гәйгусγз нә тан.
Обурә әз hьәсγл ҹиро мәдор тγ,
Хәҹәләт кәшγҝу гизмишә садан.

Йод тγрә әримә нә вино амбар,
Әз сәртγ йә муйиш бил нәбошу кәм.
Гәнәтhой ән сγрхи зәрә бәгдә пар,
Ә йарай ән дәдәй тγ вәнош мәлхьәм.»

Парустә ранҝ руйә тәрсәлγ дирә,
Дәдәйтγ гәл дәшәнд ә ҝәрдән шγвәр.
Һьоҹизә чумhойγ тә hьәрси бирә,
Ловhош ә нәкуми вошәндγт гәбәр.

Муҝу ки: «Зуhунмә лоли имбуруз,
Мә тγрә хуб әдәм ә сәр офдорә.
Нимунум ә йонтγ hич мәхьәл сәргуз,
Ә ҹиҝә мийорум hозор ҹγр корә.

Оммон, дγләпәсә мәмун әз хунә,
Кор сохдә, ховсγзиш митанγм мундә.
Дәhьәмә мәлхьәмлγ нидорум ҹунә,
Һич мәхьәл нитанγм чγни вомундә.

Бовор сох, тәкәй ки, ниимпойу дγл,
Чумhоймә hәмишә ә рәхьтγ имбу.
Уҝәйә фикирhо мәйор ә әгγл,
Хьәвәсмә тә әхир – тәмәхьтγ имбу!»

Әй хьовур, кγнд омо кәләбәбәйтγш,
Әдәнбу әрәгhой hьорә рухундә.
Муҝу ки: «Ҝурунди хьол ән Гγбәйтγш,
Дәрд Вәтән γлγҝә әдәй сухундә.
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Мә сийә рузhорә амбар винирәм,
Дийә нә воҝошдо уhо пәсәво.
Дузи, Короглурә ә чум нә дирәм,
Әнҹәг урә хуно бура пишово!

Ә чγлhо, сәхьроhо бәрдә-бәрдә боҹ,
Иҝид бош, ә дγшмә кәмәр нә бурбун.
Сәдиг мун ә сәвҝәнд, сәдиг мун ә нәвс,
Тә әхир ән нәфәс, тә әхир ән ҹун.»

Омо кура бисдо гоhум-гәрдәшиш,
Гуншиhош шинирә бисдорут нәзник.
Ранҝ hәммә парустә, ранҝ hәммә дәҝиш
Ҝуфдурут әйәки: «Рафда рәхьтγ ник.»

Богруй коми дәдәй ниимбу пара,
Фирсоҝә әвлодә ә пишой мγрдә?
Муҝу ки: «Воҝошдә зу бийо, бала,
Әри митой мәрә ә сәр дγш ҝγрдә.

Зуhунтγ нә ҝуйо, – чγ сохум, омон!
Пар зәрә ҝировош әз гәриш аташ.
Әз сәртγ дур ҝәрдо бирәхьмә hомон,
Ә тәhәр ов булог hә мунош палаш.

Гултγрә ҝуҹ дори хурдә шир дәдәй,
Рәхьбурбуй дәстә бош – әри hәр йәтән.
Ворә сох дғшмәрә, мун вәҝир дәдәй,
Зу бура ҝовлә бу хориhой Вәтән!»

Һә йәбо сокити пой доно, омо.
Һәшданки ә хунә йәкиш нә дәбу.
Һич дийә зуhунhо ә ҝоф нәомо,
Нәмлγйә чумhошу ә хьоләт нә бу.

Бәбәйтγ сад сали иҝидә хуно,
Ә кәлә сәсәвоз ҹγрhьәтлγ муҝу:
«Әдәм ә сәр ишму сохдәнγм муно,
Дγл hәммә тәвәссәр бил сокит буҝу.

Хәбәрсγз омоҝәш хунхурә фашист,
Имурә hьоҹизлγ тәрсундә нийов.
Уhорә мисохим әз хориму нист,
Бәгдә сурогhойму әз Берлин мийов!

Үзγлмиш имбошут әз зәхьми битоб,
Дәсhошу буховлу, ләhьәhошу ҝγм.
Үлγҝhой осдугу бирәнки кобоб,
Мозолмәнд нивγнγ сәхьибә мәрдγм.

Бәгдә буй мошәнγт hәр кук, hәр духдәр
Һич әз йор нишәнγт бәбәй хγшдәрәш.
Вәҝирлγ мидорут чγн сәрпуш ән сәр,
Шγвәрсγз мунуhо дәдәй хγшдәрәш.

Һәчи ҹиро бисдо бәбәйтγ у руз,
Һγнәрлγ гәнәт зә ә пәсәй гудуз.
Дәдәйтγш чумhорә докошд ә дугоз,
Тә кор сох ән почта овурдә когоз.
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5. Дәhьволγйә когозhо

«Рузhошму хәйирлγ бил бошу hәр вәхт,
Ишмунит әримә hәм мозол, hәм бәхт!
Мәрә дγ мәтләби, ҝуйум әришму;
Йәки дәрд Вәтәни, йәки дәрд ишму.

Йә дәрд ә дәсмә дә, йә дәрд ә дәстγ,
Тγ унҹо иҝид бош, мә ә инҹиҝә.
Бил були бийору зәхьмәт ән дәстγ,
Шинирә шор бошум мә ә hәр ҹиҝә.

Чумтγрә мәвәҝи әз сәр hьәилтγ,
У имбу әритγ йә вәхт рәхьбурбу.
Йә руз сийә хәбәр шинириҝә тγ,
Сог hьγмγр ә рәхь кук ҹунә ди гурбу.

Дәрд дәдәй нимәҹун сохди сәлт мәрә,
Йогин ки, ҝурунди хьол ән бәбәймәш.
Әз базу мәвәҝи ҹузләй гәлпәрә,
Чәнгәдә имкон hисд, әвуhо сәр кәш.

Бирәхьмә, дγлсγзә бәдә дγшмәрә,
Лов-тумлу тә сохдә ә сәйәг хошхош;
Һәми ә кор колхоз бурбун хγшдәрә,
Һәмиҝә ә хәhәл сγрхә хәләф бош.

Әз дур әдәм ҝγрдә hәммәшмурә гәл,
Әзмә әри hәммә салам-дуво ҝу.
Мәрә нәс тәрсундә вәхтсγзә hьәҹәл,
Токи, хори Вәтән ҝовлә бошуҝу.»

«Рузhошму хәйирлγ бил бошу hәр вәхт,
Ишмунит әримә hәм мозол, hәм бәхт.
Хәйли мәh ҝирошдҝәш әз оморәймә,
Һәләлуг дγрγсти дәсhо-пойhоймә.

Инҹо иҝидhорә ә дγнйоh той нисд,
Ә инҹо вир сохдәйм чәнд hозор ҹунә.
Әз бим гәдәрсγзә бомбоhой фашист,
Ә вой бун домунди боруй hәр хунә.

Ә инҹо кәндhорә сохдәт хок хори,
Ә гәриш аташ сухд зәнhо- hьәйилhо.
Ә инҹо мәрдhорә сад hьәзоб дори,
Әз дорhо горинә кәширәт уhо.

Хоhинhо, шәhәрhо ә дәс вәҝγрди,
Тәлатγм бирәҝор лап гәдәрсγзи.
Дурәhо чγн думон hьәсму дәҝγрди,
Ә зуhун овурдә сәхд тәhәрсγзи.

Ҝулләhо рихдәни ворушә хуно,
Руз-бәруз ә мγрдә әдәйм рафдәним.
Ә hьәләм ән вәтән сохдәним муно,
Ә пәсәй ҝулләhо нәс дарафдәним.

Ә ники мичару бәдә гәмhошму,
Ловорә-тәшворә ХУДОлγ хунит!
Тәшнәйә хьәсрәтγм әри hәммәшму,
Һьәсәлә hьәзизhо саламат мунит.»
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«Рузhошму хәйирлγ бил бошу hәр вәхт.
Ишмунит әримә hәм мозол, hәм бәхт.

Ә гәриш ән дәhьво әз су парустәм,
Әз хьәсрәт руй ишму ә чγп чарустәм.

Әз аташ ҝәрмтәйи тубойиhойму,
Гәлхәндә иҝиди Гγбәйиhойму.

Имидhо фирәhи, гисосhо тәнҝи,
Һәр виҹәй ән хори йә мәйдуй ҹәнҝи.

Шинохдә нәс бирә ҹовонә-пирәш,
Гәзәблγ мундәним hәр бой хун дирәш.

Һәләлуг рузҝориш әдәй ҝирисдә,
Ә чумhой гәстчиhош тор дә, гилиз дә.

Зәнhоймуш мәрдйәти әдәй бурбундә,
Хьγвсәләй мәрдγмhош ә әхир ҹун дә.

Йә сурог нәмунди әз сабур хәндә,
Ә сәр хок дәҝәшдәйм әз обур мәндә.

Ҝәрмирә вир мәсох әз гәриш дγлиш,
Бул бәhәр воровун әз вәрдиш чγлиш.

Һьәсγли хьололмәш әз бәбәймәни,
Сγрхийә хәйолмәш әз Гγбәймәни!

«Рγзhошму хәйирлγ бил бошу hәр вәхт,
Ишмунит әримә миҹәһой ән бәхт.

Әз әхьвол Вәтәни дәрди-сәримә,
Ә дγшмә дог мәнγ аташ нәримә.

Булогhой чγлhошγш лихьәлγ имбу,
Мγрдәhой гәргирәш мәхьәлγ имбу.

Моҝошдут пәсәво сог мундәҝорhо,
Ҹовобдоh имбошут әри hәр корhо.

Йә пойлγ, йә дәслγ амбари инҹо,
Ләшhо ә сәрйәки hомбори инҹо.

Тәфәhьәт мәтанит дурум әз ишму,
Хьәрәкәт сохуҝу дγ пой-дәс ишму.

Ә сәрhой иҝидhо hә шәhьволγнит,
Һәммәшму ә Гγбә hә дәһьволγнит.

Боҹ бәрдә ҝәрәки ә залумәвоз,
Тәрсирә нитаним ә зулумәвоз.

Мугойәт хәләф бош ә гәриш имкон,
Һә йә бо оморә ә дγнйоh инсон.

Фашистhо туз имбу әз зәхьми ХУДОш,
Бәхтәвәр мизиhит әз рәхьми ХУДОш!»
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«Рузhошму хәйирлγ бил бошу hәр вәхт,
Ишмунит әримә hәм мозол, hәм бәхт.

Ә hγҹум ҝирошдәйм ә хори дγшмә,
Богрушу йара зә – әз кγшмә-кγшмә.

Чәнд ҹиро γлкәhо ҝовлә мунд әз шәр,
Ә хок Ҝерманийа дәрим тәвәссәр.

Имоhой раҝhошу әдәй хун дорә,
Имоhой пакhошу әдәй ҹун норә.

Бәдийә гәйгуhо ә пәсә мунди,
Имоhой синәрә танкhо рурунди.

Һәммәшγ гәләтлγ, hәммәшγ дәрдлγ,
Имоhой γлγми әришγ гәрдлγ.

Уhорә ихьтибор нә мунди дийә,
Һәсмуй Ҝерманийа дәҝγрди сийә!

Әз офто нур дәҝγрд товә рузhойму,
Әз ХУДО рγхь вәҝγрд ловәй дузhойму.

Йә кәмләй тәhьәди мәсохит әнҹәг,
Ә бугоз Ҝитлериш мизәним нәҹәг.

Руймәрәш мивинит ә зутәрәвоз,
Шор мунит, шор зиhит ә ХУДОрәвоз!»

6. Ҝирйәй дәдәйhо

Чәшмиш бирә hорой дәшәнд,
Дәдәй йә руз сәбәхь-сәбәхь.
Согә пойу йә лγнҝ нә шәнд,
Чум хγшдәрә вәҝγрд әз рәхь.

Бәди овурд сийә когоз,
Силләлγ мунд руй гутинә.
Хγшҝи вошәнд дорун бугоз,
Муй сәр ворихд әз кγк бинә.

Дәдәй әз тγ вәҝγрд годо;
Бирйонийә хьолә дошдә.
Йә дәрдиҝәш чунә водо,
Сал бирору нә ҝирошдә.

Ә хәйолу нәбийовhо,
Гәрәнтуйә зомон бисдо.
Ә фурм чәрхhой йәсийовhо,
Рγхьәйγрә hомон висдо.

Ҝурунди до хәбәр шγвәр,
Рихҹиҹирә нәҝγрд дәдәй.
Ә шоh раҝγ вохурд тәвәр,
Хьол мγрγрә вәҝγрд дәдәй.

Гуморлγйә пγшҝ hинәрә,
Ләхтәй хунлу парунд дәдәй.
Рурундәйә хγшҝ синәрә,
Ә сәр ләhьә чарунд дәдәй.
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Нәзник омо сойәй болә,
Зәhьифи до ҝуҹ әгγлγ.
Ҹарлγ пар зә ҹурай нолә,
Тγнди вәҝγрд аташ дγлγ.

Сәбәхь дәдәй тәлхьлγ бирә,
Сийә вокурд бош-палтара,
Ранҝ хьолγрә торлу дирә,
Үшγг фирсо мәнҝ, асдара.

Имид дәдәй руйә тγ мунд;
Нисд бирәнки тоҹ кифләтγ.
Пәнҹәй дәсγ ә дγл вәмунд,
Гγҹ диромо пуст сифәтγ.

Чогәгучту бирә-бирә,
Хост әритγ ҝәнәш лово.
И сәhнәрә дирә-дирә,
Дәҝиш бисдо әвир hово.

Вой дәдәйә шинирәнки,
Гулум-гунши кура бисдо.
Кәлә-чγклә йәки-йәки,
Ә сәс дәдәй hәммә сәс до.

Ә сәр сурәт чәрх дарафда,
Бәгдә ә сәр синә вәно.
Тәйтә чγлә вадарафда,
Ҝирйәй дәдәй hьәрә нәдо.

«Нγвγсди ки, соглом мийой ҝуфдирә,
Ҹунә хьәл сохд сийә хәбәр, ҹон шγвәр!
Әзҹә танум дийә нийой ҝуфдирә,
Дорун дγлмә вошәнд гәбәр, ҹон шγвәр!

Хунә-ҹиҝә сәлт чарусди ә бәрбод,
У hич дийә нитав бирә тов-обод.
Чумәрәхьи әркәвонә йә әвлод,
Ә шоh раҝмә зәри тәвәр, ҹон шγвәр!

Һәчи дан ки, гәнәтсγзи гуш ҝуҝә,
Митой тγрә нитам дирә мә буҝә,
Йәтим hишди чорәсγзә йә кукә,
Йә у мунди дγләвәбәр, ҹон шγвәр!

Ләшҝәр бирәхьм сохди әз чум кур, тγрә,
Коми залум hишди әз мә дур тγрә?
Ә ки дори – пишой мγрдә сурр тγрә?
Кәширими амбар сәhьәр, ҹон шγвәр!

Сәрбәрәхьи балайтγрә мидорум,
Хәндәйтγрә ә пишой чум мийорум,
Ә гәд дγлмә γзҝә мγhбәт нидорум,
Һьәсәлhоймәш бири зәхьәр, ҹон шγвәр!

Иҝид бирә, hьәләм ә дәс вәҝγрдәй,
Хок Вәтәнә ә сәр дγшмә дәҝγрдәй.
Тә соглγнγм, тγ әримә нә мγрдәй,
Кәй мокунум ә руйтγ дәр, ҹон шγвәр?»
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Әз ҝиснәhой шәр мγрдәйи,
Кошдә дорhош борлγ бисдо.
Дәрьвой hьилом сәр ҝγрдәйи,
Йәтимхонәш корлγ бисдо.

Ҝурундлγйә шәләй дәрдhош,
Ворушлу рихд ә сәр нә тән.
Тәк-тγк мундә кәлә мәрдhош,
Ночоги вихд әз шәр вәтән.

Бәдмозолә бәхтә чирә,
Чум вокундҝәш чәплγйә хьир;
Дγрγсдирә әри дирә,
Вәдиш нәбу сәр нә әхир.

Әз бәсдәhой бәдрәйәти,
Ә гәд чумиш йара дәбу.
Әзи ҹиро гәтрәйәти
Әри мундәш чорә нәбу.

Думон ә сәр Шоhдог нγшдә,
Рузҝор hово дәҝγрдәбу.
Аташ ҹунә әри кγшдә,
Воруш hьәрә нә ҝγрдәбу...

Тәйтә әхир ҝоф хγшдәрә
Нә варасда, hәлә дәдәй;
Ҝирйәлγйә шивән зәрә,
Гәсоб бисдо кәләдәдәй:

«Хок гәриби кук нәрирә фубәрди,
Ҝирйә сохит, годошмурә вәҝиром!
Гγбәй мәрә дәрдәҹәри зу бәрди,
Ҝирйә сохит, годошмурә вәҝиром!

Рγхьγ рафди әки Одом нә Хьово,
Асдарайγ γшγг нә до ә hово,
Лойиг мунди ә шәhьвоhо дороhо,
Ҝирйә сохит, годошмурә вәҝиром!

Нә диромо ә гәнәтмә бәhәрмә,
Гәрәнтуйи пой донори ә дәр мә,
Зиндә-зиндә хок вокунит ә сәрмә,
Ҝирйә сохит, годошмурә вәҝиром!

Ә зир аташ ҝировунди сә сала,
Хунлу дири рихдә воруш васала,
Чумhой тγрә ки бәсд унҹо, ҹон бала,
Ҝирйә сохит, годошмурә вәҝиром!

Әз тәшнәйи гәбәр зәрә ловhорә,
Нибу хурдә лихьә бирә овhорә,
Зәхьәрлγйә огу дирәм ховhорә,
Ҝирйә сохит, годошмурә вәҝиром!

Һγҹум сохди ә сәр иму hәр йәтән,
Ләшәhошу сула бири дән-бәдән,
Әри әни hьәзизмәндә кук Вәтән,
Ҝирйә сохит, годошмурә вәҝиром!»
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Корә зәхьмлγ дирә ҹиҝә,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?
Дγлтγ рәхьмлγ бирә ҹиҝә,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Гәлпәлγни синәй хори,
Әнҝәллγни бинәй хори,
Мγрдәhойи чинәй хори,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Рихҹиҹлγhо ә чγк мунди,
Тониш-билиш тәк-тγк мунди,
Мәхлуг битәв әз кγк мунди,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Һγмγрвози – hәдәрлγни,
Мγри-муни – бәтәрлγни,
Хγшдән дγшмә кәдәрлγни,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Кими пойсγз ә рәхь дәри,
Кими ухә ә рγхь зәри,
Русмуй имид ә ҹγх вәри,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Бирорсγзи – бγҝγр хәhәр,
Сурогсγзи – шγкγр хәбәр,
Сәхьибсγзи – тγтγр шәhәр,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Хьγкγм дири – гәстийәти,
Зәхьәр чири – мәстийәти,
Рушум бири – хәстийәти,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Хьγҹәтлγни бәхьсhой дγнйоh,
Тиросγзи нәхьсhой дγнйоh,
Шоботсγзи нәвсhой дγнйоh,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Әз хок зәрди – сипийәти,
Миҹәй гәрди – митийәти,
Рγхьә бәрди – гитийәти,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Ҹун чарусди ә чγп ләмбә,
Хокhо сухди ә фурм пәмбә,
Дγшмә мунди ә хьол хьәмбә,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Хьитийоти ә бәм зәри,
Инсонйәти ә гәм дәри,
Ҝовләйәти ә дәм вәри,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?

Һәр суалаш ҹовоб hисди,
Ҝирйәhорәш гәдәр нисди,
Ә гәд аташ ки зиhисди,
ХУДОй hьилом, и чγ дәрди?
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«Хәрәбәйи бул бирәйи руз-бәруз,
Ә хорәвоз ҝирйә сохит, дәдәйhо!
Ҝулләй мәрдγм туш дирәйи дуз-бәдуз,
Ә хорәвоз ҝирйә сохит, дәдәйhо!

Хьомоллγhо ә руй ән ов вомунди,
Хьололлγhо ә динҹи хов домунди,
Хәйоллγhо ҝофә әз лов шовунди,
Ә хорәвоз ҝирйә сохит, дәдәйhо!

Әри дәhьво гәнәтсγзә гушлуним,
Әри лово гәнимсγзә нушлуним.
Әри шәhьво минәтсγзә хушлуним,
Ә хорәвоз ҝирйә сохит, дәдәйhо!

Чәтиниhо ә гуг кәллә варафди,
Бәдиниhо ХУДОйә рәхь нә рафди,
Мәтиниhо ә хок хори дарафди,
Ә хорәвоз ҝирйә сохит, дәдәйhо!

Зиhисдәйи бимә хуни имбуруз,
Воҝошдиhо нимәҹуни имбуруз,
Имид нисди, мумунуми имбуруз,
Ә хорәвоз ҝирйә сохит, дәдәйhо!

Ҝиснәhорә – зу варасди гургуту,
Иҝидhорә пойсуз hишдәт әз буду.
Овроhомә hорой зәнит, гурбу дγ,
Ә хорәвоз ҝирйә сохит, дәдэйhо!»

«Салдатhойму зу вәҝәрдо әз дәhьво,
Әз ҝирйәйму ә рәхьм бийо, ҹон ХУДО!
Рәхьм нә сабур амабар ҝәрдо чγн шәhьво,
Әз ҝирйәйму ә рәхьм бийо, ҹон ХУДО!

Ә зулмәтhой ән фашистhо домундәйм,
Әз хәбәрhо ә сәр дәрзә вомундәйм,
Әз hьәрсийо дәрйоh чумә шовундәйм.
Әз ҝирйәйму ә рәхьм бийо, ҹон ХУДО!

Әз дуриhо сийә хәбәр вәҝγрдәйм,
Хәйол кγлә ә сәр иму hә ҝγрдәйм.
Ә йос нγшдә, сифрой бәди дәҝγрдәйм,
Әз ҝирйәму ә рәхьм бийо, ҹон ХУДО!

Чәнд hьәрγсhо шγвәрhорә вир сохди,
Дγшмәйәти hьоҹизhорә шир сохди,
Чумәрәхьи дәдәйhорә пир сохди,
Әз ҝирйәйму ә рәхьм бийо, ҹон ХУДО!

Зуhун Ҝитлер – бурра бошҝу әз бинә,
Лап зутәтә хун вәрәхшо әз синә.
Тов чумhойу сийә муно әз хинә,
Әз ҝирйәйму ә рәхьм бийо, ҹон ХУДО!

Һозор салhо, хуби винойм әз нәвстγ,
Ҝовләйәти бәрглγ ҝәрдо әз сәстγ,
Хәлгhой дγнйоh – бирор бошҝу әз дәстγ,
Әз ҝирйәйму ә рәхьм бийо, ҹон ХУДО!
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«Ә мәхьтәлhо домундәнкищ,
Йәрәвурдә ҝирйә бошҝу!
Ә хьәрмәхьhо вомундәнкиш,
Йәрәвурдә ҝирйә бошҝу!

Годоhорә нә ҝγрдәнкиш,
Һовоhорә дәҝγрдәнкиш,
Хориhорә вәҝγрдәнкиш,
Йәрәвурдә ҝирйә бошҝу!

Рихдәhорә нә чирәнкиш,
Вихдәhорә дәчирәнкиш,
Вихьдәhорә вәчирәнкиш,
Йәрәвурдә ҝирйә бошҝу!

Ә бәзмуhо нә бирәнкиш,
Ә русмуhо дәбирәнкш,
Ә hьәсмуhо вәбирәнкиш,
Йәрәвурдә ҝирйә бошҝу!

Ә γҝәйhо нә hишдәнкиш,
Ә тоорих вәhишдәнкиш,
Ә γлγҝhо дәhишдәнкиш,
Йәрәвурдә ҝирйә бошҝу!

Хосдәйирә hә дошдәнкиш,
Ә хәйолhо воҝошдәнкиш,
Һозор салhо ҝирошдәнкиш,
Йәрәвурдә ҝирйә бошҝу!»

«Бугозбури сохдәнимҝәш,
Ҝирйәлγйә мити әҹи?
Ҝовләйирә хосдәнимҝәш,
Ҝирйәлγйә мити әҹи?

Мγhγҹγзhо дирәнимҝәш,
Һьәҹәлhорә чирәнимҝәш,
Тәлатγмлγ бирәнимҝәш,
Ҝирйәлγйә мити әҹи?

Дәгмәлγйә кобобимҝәш,
Хунхурлγйә ҹовобимҝәш,
Зәхьмәлγйә совобимҝәш,
Ҝирйәлγйә мити әҹи?

Гәлхәндирә зарундәймҝәш,
Нәшуморә парундәймҝәш,
Согломирә ҹарундәймҝәш,
Ҝирйәлγйә мити әҹи?

Думонлγйә ворушимҝәш,
Офтолγйә товушимҝәш,
Тиролγйә хомушимҝәш,
Ҝирйәлγйә мити әҹи?

Хәйонәтә дәрдлγнимҝәш,
Зомонәтә шәртлγнимҝәш,
Омонәтә гәрдлγнимҝәш,
Ҝирйәлγйә мити әҹи?
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Ҝирйәлγйә хунәhорә,
Гәдәр нәбу ә гәд Гγбә.
Тәкрор сохдә мунәhорә,
Кәдәр дәбу ә бәд Гγбә.

Синәй хори нә hишд ҝумон,
Бивәхт зәрди вошәнд ҝγлhо.
Хьол човгунә вәҝγрд думон,
Шивән тәрси дәшәнд чγлhо.

Ҝуҹлу бисдо бирәнгинә,
Әдәшлγ мунд ә зимиләрз,
Тә ҹγмγстә әз кγк – бинә,
Дорhош домунд ә бим ән ләрз.

Әзи корhо визор бирә,
Ов Гудйолиш нәдо hьәрә.
Ә хьγршәвоз ов хγшдәрә,
Зә ә сәнгhой ән никәрә.

Офтоирәш нә мунд хьәвәс,
Ох кәширә, пәсәво рафд.
Тә вәпчирә тәнҝә нәфәс,
Зу ә hьәрәй догhо дарафд.

Хокпәсәр нγшд – дохьор «Бәhьәз»,
Хьоләт нәбу әз гәсди ҹун.
Палустәнки hьγмγр йә ҝәз,
Шәвә хуно сийә бу хун...

Саламата нә ҝγрдәнки,
Ә бим соги мундә ночог,
Ҹузлай базу вәҝγрдәнки,
Войҝәлγрә чγ гоноҹог?

Зәхьәрлγйә хов нә дирә,
Шγбhәш нибу әз шәки соф.
Хьγлчγг дγшмә лов тә бирә,
Әз ҝовләйиш ниимбу ҝоф.

Имкон нәвси имбисдоҝә,
Дγлә нитав тәрс дәҝγрдә;
Әҝәр инсоф нибисдоҝә,
Сγрхәш митав парс вәҝγрдә.

Ә бим динҹә рәхьәтиhо,
Пуч бисдоҝә сабур вәҹи;
Ә руй шәкә гәhәтиhо,
Гәлифорә обур әҹи?

Һьәйбәлγйә сәбәтлγhо,
Нәхәндуҝу ә бәд дγнйоh.
Шәhьмәләйә hьәдәтлγhо,
Батмишлγни ә гәд дәрйоh.

Малад бири тузhой хори,
Ә йос домунд чγл – бийобон.
Гисос бири мγздhой шори;
Кγч сохдәнки рγхьәй богбон.
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7. Ҹофоhой дәдәй 

Ә hәр ҹиҝә зу гәнәт зә шорә хәбәр,
Варасд дәhьво, ҝовлә бисто хори Вәтән.
Ә hәр ҹиҝә очмиш бисто килит hәр дәр,
Әз руз – тә руз зийод бисдо шори вәтән.

Тә бисд миллйон гурбу дорут ҹун хγшдәрә,
Воҝошд омо – әз гәд аташ мундәкорhо.
Тә бисд миллйон гурбу дорут хун хγшдәрә,
Воҝошд омо – кγк дγшмәрә рундәҝорhо.

Әйи чор сал әри hәммә мунд йәдиҝор.
Чум йәкирә кур сохдәбу аташ бомба.
Йәки дәсә сур дорәбу, йәкиҝә пой;
Ҝуш йәкирә кар hишдәбу саташ бомба.

Ә чәнд ҹиро хьәсрәтәвоз кура бирә,
Ҹәhьмәт Гγбә гәл дәшәндγт ә сәрγшγ.
Бәhьизиhо кәм мундәбу сәлт хγшдәрә,
Гәнәт зәрә, тәhьди даров әз дәрγшγ.

Тә чәнд миллйон кифләт хунә бәбәсγз мунд,
Тә чәнд миллйон субойә кук ҹунә дори.
Чум чәнд hьәрγс имоhойиш ә рәхь домунд.
Ә чәндиҝә йәдиҝор мунд әнҝγшдәри.

Мәhhо омо – кура бирә, чарусд ә сал,
Әз дәдәйиш кәм нә бисдо ноләй ән вой.
Сәр гуз ҝγрдә hәм ә пойиз, hәм ә васал,
Гәдәрсγзә ҹофо кәши әз умоhой.

Йә чәндиhо hьәрсhой чумә рихдγт дуг-дуг,
Сәр кимиhо ә чәрх дарафд тәhәр хори.
Әйә хунә ҝирйә офдо hәмишәлуг,
Әйә хунә зийод бисдо хәндәй шори.

Шори мисохд бул бирәнки бәhәр hәр дор,
Хьәрмәхьhойу hорой мизә әри нγшдә.
Сәхд вомундҝәш пәс нә пойисд у әз hич кор,
Рәхьәтирә хьәрим танусд әри хγшдә.

Хундәрәвоз ҝирошдәнбу рузтγ битәв,
Тγрә нә hишд ә йә кориш дәсә зәрә.
Әтγрәвоз нубо мисохд тә нимәшәв,
Рγхьә мәбәрд винирәнки пәнҹиhорә.

Норә имид ән колхозә зәвәр вошәнд.
Әз зәhьмәтhо – дәдәй бисдо әнҝγшдбурбу.
Ә кор хγшдә лап әз дγли бисдокәш бәнд,
Чум хγшдәрә hич әз сәртγш нә вәҝγрд – у.

Ә иҹлосhо нум дәдәйә хошлу ҝγрдә,
Гәдәрсγзә тәhьәриф до колхозчиhо.
Бәгдә hәммә зури-зури дәс вәҝγрдә,
Дәдәйтγрә кәләй дәстә виҹи уhо.

Зиндәҝуни инсонhорә ә чум дирә,
Ә пишойтγ γшγгмәндә рәхьhорә но.
Әз китобhо нә hишд тγрә ҹиро бирә,
Рузтγ ҝирошд – бәбәлγйә кукә хуно.
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Әри дәдәй хуб бисдори – дγләвәбәр,
Ә сәр дәрдhо мозолhорәш дәҝγрди тγ.
Һич хγштәнтγш нәтанусди ҝγрдә хәбәр,
Салhо ҝирошд атестаташ вәҝγрди тγ.

Әйи дәh сал чәндбо hьәрс рихд зәнhой Гγбә,
Дәдәй гәм хурд, ҝурунд бисто амбар хьолуш.
Әз тγ дур мунд кәләдәдәй, кәләбәбә
Әз тγ дур мунд дәдәйхолуш, бәбәхолуш.

Ҹофокәшә дәдәй тγрә войисд дирә;
У ширинә арзуhой тγ хорлу хунут.
Нә шәв, нә руз hич нәсданбу сокит бирә,
Фикир дәдәй – фикиртγ бу сәр йә мунут.

Әгγл сәрә әз чумhойтγ шовундәнки,
Рачә, хушә зиндәҝуни ә нәвс добу.
Әҹиҝәйтγш ә дγләсти домундәнки,
Ә тγрәвоз ә рәхь офдо руйә Боку.

Әз hьәили хирург бирә войист тγрә,
Дγрγст бисто арзу сохтә мәтләб дγлтγ.
Лов-тум сохди әз руй дәдәй думон, хγрә.
Гул-гәнәт до дәдәйтγрә ҝγҹ әгγлтγ.

Зу пар зәрә, ә Марс варафд хьәвәс дәдәй,
У кор нәбу, ә гәд колхоз нәбәрγ боҹ.
Һич дур нәмунд әз нәфәстγ – нәфәс дәдәй,
Әри hичиш нәйишд тγрә муни мγхьтоҹ.

Әхири сал хундәйи тγ, ә руз йәбо
Сәхьиб хунә ә пишойтγ чәнд духдәр но.
Ҝоф дәшәндә, ҝуфдирики у вәхт чәндбо,
«Мәгсәдмәни – хушбәхт бошум бәҝә хуно!

Кәлә зәнлә дәрму бисдо әри хьолhо,
Бинәлγйә духдәрhо бу войисдәйтγ.
Һәвәлдәнhо дәмундиҝәш ә хәйолhо,
Әз сал – тә сал дәҝиши офд хосийәттγ.

Диплом бәгдә ҝурунд ҝγрди лап хγшдәрә,
Әдәмбири шип-ширинә ховhо дирә.
Сәхьиб хунә лойиг нә ҝγрд тап нγшдәрә,
Сәр ҝγрд әри гәрболлγйә корhо дирә.

Хγшдәни тγ ҝγл нә чирә әз дог-дәрә,
Лап хәбәрсγз омо ҝирошд hәчи чәнд сал.
Имтоhонhой духдирирә ә сәр зәрә,
Диплом тγрә ә дәс ҝγрди йә руз васал.

Сәбәхьмиси кәлә зәнә – сәхьиб хунә,
Хьитийотлу – йовош-йовош әтγ муҝу:
«Митай дошдә ә гәд пәмбә ширнә ҹунә,
Имоhой бил дγлтγ дийә шор бошуҝу.

Мә әритγ лап йә рачә духдәр офдәм,
Мγдγр кәлә йә тукуни бәбәләйγш.
Рази сохдә, ә сәр ҝофиш әнҝγл бофдәм,
Әз хонумhой ән ҹунини дәдәйләйγш.»
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Чәнд ширинә никә мәтләб ә дγл дәри,
Әйон духдәр вәбәрд тγрә сәхьиб хунә.
Тониш бирә, әз шори дγл шәггә зәри,
Хьәзγр мунди әри гурбу дорә ҹунә.

Ә әшгәвоз ворухунди мγhбәт тγрә;
Әз йә кәлә әгрәбә бу босийәт тγ.
Әз руз-бәруз зәвәр ҝγрдγт хьγрмәт тγрә,
Ә хош γшγш оморәбу хосийәт тγ.

Йә кәм бәгдә зәнгәбилә hорой зәрә,
Нийәт дγлә очмиш сохдә әтγ муҝу:
«Әзим бәгдә бийо дәдәй ҝуйи мәрә,
Шγвәрмәрәш ә hәр ҹиҝә тγ бәбэ ҝу.

Әз рәхь район импойуним иму тγрә,
Ә болнисәй шәhәр Боку кор мисохи.
Әвунҹиҝә имбурбуни хуб хγшдәрә,
Һәммәймурә доморлγйә шор мисохи.

Руз имурә миҝировним әйә ҹиҝә,
Әри hичиш дийә мγхьтоҹ нибоши тγ,
Сог hьγмγриш нитаники дәрд чγниҝә,
Ҝоф мисохим, аспирантиш имбоши тγ.

Ҝуш дор мәрә, мәвәдәшән әз hьәдәт тγ,
Йә ҝофмәрә дγдγ мәсох тγ hич вәhьдә.
Ҹγрhьәт сохдә, ә хунәймә әз кифләт тγ,
Йәкиш нийов, hьәриси тγ бирә бәгдә.»

Имид тγрә лап сәхт бәсди ҝилә-ҝилә,
Сугдә дәдәй ә фикиртγ hич нәйомо.
Пул, мол, дәвләт, мошин нә дач ән гәбилә,
Ә шәв йәбо ә винирә ховтγ омо.

Сәр йә минут нәшумойтγ әвунҹо мунд,
Нγмкγрдәрә ҹиҝә дори ә гуг ән сәр.
Разулуги гәбиләрә вәкирдәмунд,
Зу фирсори әри дәдәй шорә хәбәр.

Кура сохдә, бир-нәбирә вәчи дәдәй,
Сәбәхьмиси у ә шәhәр Боку бисдо.
Шориhорә ә сәр ники дәчи дәдәй,
Әз сәр тә пой – ҝәрәкирә пул до, висдо.

Ә ҝуфдирәй дәдәйәвоз hорой зәри,
Зури-зури тониш сохди нγмкγрдәрә.
Дәдәй гәл ҝγрд – ә зуhуну лово дәри,
Ә ширинә хьәсрәтәвоз моч сохд урә...

Ҹәрҝә-ҹәрҝә кура бисдо ҹәhьмәт Гγбә,
Әри hәммә дураз сохди дγ дәси тγ.
Әз hьәили дур мундиҝәш әз гәл бәбә,
Ә сад ҹиро шори вәрзи hьәриси тγ.

Сәр тик ҝγрдә ҝуҹлγйә тост ҝуфдирәнки,
Ә гәд hәр дγл ҹиҝә вәҝγрд ҝофhой дәдәй.
Ҹәhьмәт әтγ имид бирә ҝудфурут ки:
«Бәhәр мγдγ hәр кәширә ҹофой дәдәй.»
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8.Һьәриси бәгдә

Варасдамунд шоритγ,
Хьол офдо ә дγл дәдәй.
Ҹилит зә руй хори тγ,
Паҹи кошдә ҝγл дәдәй.

Һәминон буҝәш ҝәрми,
Ләрзи дγ пой – дәс дәдәй.
Зумустуйә нәкуми
Пой доно ә нәвс дәдәй.

Ҝуйҝә зир пойу чәмγст,
Ә чолә дарафд дәдәй.
Һәмишәлуг бисдо сγст,
Әзи дγнйоh рафд дәдәй.

Ҝуйҝә hьәрс рихд чум Шоhдог,
Ҝуҹлу бисдо ов Гудйол.
Ҝуйҝә бәhәр богчә-бог
Ә сәр ҝийов офдо лол.

Һәшданки зәрди вошәнд,
Савза вәлҝhой ән ҝγлhо.
Һәшданки шивән дәшәнд,
Дузлγйә рәхьмә дγлhо.

Ҝуш дор мәрә әй хьовур,
Биhьор мәбош hич вәhьдә.
Дәҝиш бирәй әз обур,
Әз руз hьәриси бәгдә.

Ҝирошдәмунд йә хьәфтә,
Гәбиләйтγ хун сийә;
Туршлу сохдә сифәтә,
Ә ҝоф пойунд дәдәйә.

Муҝу: «Мәйо ә дәрмә,
Вәлҝә хуно миләрзи.
Әри хунәй духдәрмә,
Ә гуллугчиш нивәрзи.»

Тона вошәнд тик hәлә,
Нә тануст хьәйо, обур.
Ә гәриш ән мәхьәлә,
Дәдәйә hишд бийобур.

Һәшданки пәрдγ офдо,
Ә сәр фәгирә дәдәй.
Әз хотуртγ пәрти до,
Ҝәрдәнγ гирә дәдәй.

Дәдәй буҝәш догвәҝи,
Лап бирәбу сәр-сәри.
Һәлә тγш сәр-сәлγҝи,
Урә hә дәhьно зәри:

«Ой дәдәй, ә и хори,
Чγ бири, вәсси дийә.
Хун имурә вәхт шори,
Әрчγ сохдә тγ сийә?
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Сәбәб нә бирә ҹиҝә,
У дәшәндҝәш боҹихь-вой,
Гәблә әҹә, тγ әҹә?
Ҝирор бәгшләмиши хой.

Имбошут әз мә ҹиро,
Биhил нәфәс вокошум.
Имоhой ә тγ ҝиро,
Бийо бәҝәм бәхьс кәшγм?

Һьәнкор мәсох тγ мәрә,
И дәрд урә мγкγшγ.
Гуз нә ҝγрдә зу сәрә,
Әмә буhо мγнγшγ.

Танки, бγтγн гоhумhо
Ә зәнгәблә сәр зәрә.
Тγ ки, әйон әнуво,
Лап чγкләйи ә hьәрә.

Ә hьәрγсиш хуб дәниш,
Дәрдә нибу дәчирә.
Бирәйγрә вогониш
Һич нтану кәширә.

Тәйтә офдә уворә,
Үшγг чумиш зу рафди.
Мәйил мәрә – оворә,
Хуниш ә сәр варафди.

Мошин әз дәс мадаров,
Дәhьәм шориш кәм имбу.
Әз бугозмә ов нирав,
Нухорушмәш гәм имбу.

Урә hәммә шинирә,
Зийодә хәйр вәҝγрдә.
Тик вошәндә – винирә,
Биой бурам тә мγрдә.

Ҹγрhьәт әну нисд hьони,
Лап ҝуҹлуни hγнәрγш.
Һәр ҝоф әну гонуни,
Һәлә әри шγвәрγш.»

Рафди ә кин гәбилә,
Дәсγрә зу моч сохди.
Ә йон дәдәй hәр ҝилә,
У гизмишә тоҹ сохди.

Хьәрим бисдо – хьололтγ
Хьγрштγ зәвәр воромо.
Әри дәдәй и хьолтγ,
Йә тәлхьлγйә хов омо.

Дорә γшγг офтойи,
Торик омо әрийγ.
Әз булә hьәрсhой тийи,
Ҝуҹ до дәрди-сәрийγ.
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Нә вомундә ә нун тγ,
Зәхьми руйтγ рγхь висдо.
Ҝуфдирә ҝоф зуhунтγ
Әри дәдәй тәлхь бисдо.

Дәдәй ҝγрдә нумтγрә,
Шори мисохд хәйоллγ.
Чарундәнки чумтγрә,
Һәм гоглу мунд, hәм – лоллγ.

Нә пойисдит ә Гγбә,
Воҝошдит зу оморит.
Әйә хьәфтә дәрд-губә,
Һγмγрлугә бәхш дорит.

Һәки, ҹибтγ буш мумунд,
Дәдәй ҝәрәк имбисдо.
Имой хәтон бирәмунд,
Дәдәй ҝәрәк нә бисдо.

Дәдәй домунд ә фикир:
«Кукмәрә ки зәхьм дори?
У, гәбләрә сохд вәҝир,
Оммо мәрә – хок хори.

Балаймәрә чγ бири;
Бимәрд ҝγрди хγшдәрә.
Йогин чуммә кур дири,
Нә шинохди хуб урә.»

Дәр дәдәйә әзумой,
Нә куфт дәс ән почталйон.
Нумурә нә зә hорой,
Дийә сәс ән почталйон.

Ә хотурәй мозол, бәхт
Залум дәдәй ки бирә?
Токи, тойтγ hич йә вәхт
Нийосд, hәчи ҹун чирә.

Зәнҝ нә зәри йә ҝилә,
Һич әз сәри-вәри тγ.
Оммо, ҝофhой гәбилә
Мәлхьәм бисдо әри тγ.

Хушбәхт хунди-хγшдәрә,
Ә нум дәдәй пой зәри.
И гәбиләй ән шәрә,
«Ҹон дәдәй!» – Һорой зәри.

Гәдәрсγз бу әхьволтγ,
«Волга» дәбу ә дәстγ.
Рази бири әз хьолтγ,
Шори вәбу ә сәстγ.

Мәhhо ә сал чарустҝәш,
Нә омори ә Губәш.
Дγлтγ әз сәнг парустҝәш,
Йә руз бисдори – бәбәш!
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Дәдәй кγшдҝә хγшдәрәш,
Йә тәфәhьәт нә вини.
Чγклә hьәил – нәвәрәш,
Әз вәhьдәйγ пәс шини.

Столhо варавунди,
Гуногhо йә чәнд ҹәрҝә.
Дәдәйсγз ҝировунди,
Шори-ники ән кукә.

Умоhой нәс ҝәшдәнбу,
Әз дγл кобоб бу дәдәй.
Увәхти дәҝәшдәбу,
Сәхтә ночог бу дәдәй.

Хәбәр дорутҝә hәләм,
Ҝофhо гәнәт зә әз ҝуш.
Гулум-гунши мәхьәләш,
Дәдәйтγрә зә сәркуш:

«Ҹунә гурбун водори,
Әри сугдә йә бала.
Әҹиҝәhой ән шори
Пойиз дирәй, – васала.

Әзи ҝәрмә гәнәттγ,
Куктγ әрчγ дур бири?
Сәр кәшγҝу бил әтγ,
Әхи хубә духдири.»

Ләhьә вокунд йәкиҝәш,
Әз гунши ҝофә висдо.
«Хубә духдир hисдиҝәш,
Лойигә кук нә бисдо.»

Йә гуншиш нә вотовусд,
Ә дγл губә дәзәрә.
Кәм мундәбу бошу сγст,
Сокит пойунд hәммәрә.

«Вәссит мәдәшәнит сәс,
У ә хγшдә нә дәри.
Хγр пичири ә нәфәс,
Ҹилит пойуш ҹунбәри.»

Оморут чәнд духдирhо,
Дәрд сәбәби әри факт.
Дәшнәвундә ә пирhо
Ҝуфдурут, – зәри инфаркт.

Дәдәйтγрә гуншиhо,
Әз ҹиҝә нә ҹумундут.
Нубот ҝγрдә ҹунчиhо,
Ә йон ночог вәмундут.

Һәчи омо мәh ҝирошд,
Тγндлγ бисдо хьол дәдәй.
Лγхьγчәкә чорә дошд,
Чалма нә бәсд – шол дәдәй.
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Мозолмәнди ә ҹой рафд,
Рузhо ә сәр мәh омо.
Ә дγлтγ рәхьм нә дарафд,
Әзтγ хәбәр нәйомо.

Шәвhой hьγмγртγш дийә,
Тәhәр пәмбә сипи бу.
Оммо, пирә дәдәйә,
Шинохдә нәс бирәнбу.

Ә хәм-хәйол дарафда,
Әдәмбу руй дәҝγрдә.
Тә чум ә хов варафда,
Лово михост әз мγрдә...

Дәдәй ҹофо кәширә,
Гувотлу сохд кγктγрә.
Урә войисд дәнширә,
Һьовунсγзә куктγрә.

Тәбрикhорә чәнд ҹиро,
Шинирәбу дәдәйтγ.
Тәхьно нγшдә ә сиро,
Миҝрисд әри бәбәйтγ.

Дγлшорирә кәй-бәкәй,
Әз сурәтhо дирәнбу.
Хубә мунәй ән дәдәй,
Һә ә сәртγ бирәнбу.

Дγ мәh пишо сохд фикир,
Муҝу: «Шәш сал ҝирошди.
Зиhисдәниҝә вәҝир,
Бәлкә дγлγ воҝошди.

Арзуй дγлмә бу hәр вәхт,
Урә әри ник дирә.
Зиhисдәниҝә хушбәхт,
Дийә тоймә ки бирә?

Хундәниҝәш мәрә йод,
Бийо бошум рәхьбурбу.
Әхи ширини әвлод,
Чγтам нә бошум гурбу?

Биhил вγнγм хγрдγмҝәш,
Руй ән кукә – нәвәрә.
Әзумбәгдә мγрдγмҝәш,
Дәрд ниимбу hич мәрә.»

Омо ә хьәвәсәвоз,
Омо ә хьәсрәтәвоз,
Ҹәнҝ бәрд ә тәмәхьәвоз,
Һәм ә мозол-бәхтәвоз.

Дγл дәдәйә тә сәбәхь
Сухунди, сохди гәбәр.
Кәй офдоҝәш у ә рәхь,
Һич нә ҝγрди тγ хәбәр.
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9. Бурҹ кук

Сог Һьγмγртγ әй хьовур,
Мәвәдәшән тγ әз йор.
Бисдориҝәш бийобур,
Бил мә ҝуйγм, тγ ҝуш дор:

«Дәhьәм нә дә ә бул тγ,
Әз hьошири кәйф мәсох.
Тә гувот дә ә гул тγ,
Ә дәдәйтγ рәхьми сох.

Биhьорлу чум докошдә,
Дәгмә зәри ә дәдәй.
Әз хунәйтγ воҝошдә,
Хьол нә вәри ә дәдэй.

Вәҝγрдәйҝәш дипломә,
Инсон бирә чәтини.
Шовундәйҝәш ҹиб хомә,
Чγнтγниhо – сәр тини.

Ә у зәрә хәндәhо,
Нә обур дә, нә хьәйо.
Әри руйу – гәндәhо,
Ә нγкәри тән мәйо.

Кәм hисдиҝә бирәйиш,
Миҹәй хунтγ – дәдәйи.
Бәдә γлγм дирәйиш,
Хьәсγл ҹунтγ – бәбәйи.

Бәhәр әз дор кол офдо,
Һәр γҝәйә ҝоф дори.
Ә зир гәрги ән офто
Ә сәхьроhо офдори.

Тә пәнҹ митро дирә ог,
Дәдәйлγ бош синәсов.
Нобҝә әз сәр ән Шоhдог,
Бура мийов бинәй ов.

Ҹар бирәнки сой – гәдәр,
Ловой дәдәй – hәрчγни.
Әз дәдәйтγ бихәбәр,
Ҹәвлон зәрә әрчγни?

Әри шәки ән дәдәй,
Чγ ордовиҹ, чγ гәрбол?
Сәркушиҝә шән дәдәй,
Чγтам ҝγрдә тγ гәрол?

Һә ә Боку домундә,
Дур нә рафди йә виҹә.
Дәдәй ә ог вомундә;
Мγрдәйини – нәтиҹә.

Хиник бири тәмәхьγ,
Һьәзроилә ҝоф дори.
Ә hомори ән рәхьγ,
Пой ә ҹәлә офдори.
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Тәпик нә зән ә нун-ов,
Мийов войhой ән дәдәй.
Әз чумhойтγ мәдиров,
Хурдә ширhой ән дәдәй!

Софолγйә нум дәдәй,
Шәр гәбилә нийо бу.
Фурогусдә чум дәдәй,
Хәндәҝγлә бийо бу.

Бог-богчәрә кошдәнки,
Әз дәдәй хой ҝγлтγрәш.
Ҹунсогирә дошдәнки,
Әз дәдәй хой дγлтγрәш.

Хәрәб йодәш – хуб дирә,
Очуглу мунд дәрhой тγ.
Ә ҹиҝәй бәхт – губ чирә,
Ә гуг вәмунд шәрhой тγ.

Һьәилирә тγ әз йор,
Мәвәдәшән hич мәхьәл.
Богбон әри дирә шор,
Дәрдγ ҝγлсγз нибу хьәл.

Гәбиләйтγш – гәбилә,
Дәдәйтγш тан – дәдәйи.
Ә сәр дәбәр hәр ҝилә,
Рәхьм виҹдонтγ әҹәйи?

Тәшнә hшдә овсузә,
Дγлсγзә кук бисдори.
Дуллу сохдә лов-бузә,
Ҹун дәдәйә вистори.

Дорә хуно хγшҝ зәрә,
Рәхьмлγ бугоз нибуру.
Ширинә ҹун хγшдәрә,
Ә рәхь дәдәй мудуру.

Гәбиләрәш тәйтә кәй,
Миҝордуни ә сәр дγш?
Ҝоф шиниҝәш әз hәр кәй,
Әз лов дәдәй чγ гәргуш?

Һьәҹәл ән дγл нәбуhо,
Тоҹ мисоху дәдәйә.
Ә сәр әгγл дәбуhо,
Хок нисоху дәдәйә.

Зиндәҝунә hәмишә
Дәдәй дорә йарашуг.
Воҝошдә әз кор-пишә
Гәл ҝи, ә фурм сәрмәшуг.

Шопкәйтγрә вәҝγрдә,
Һәггә бини ә минҹи.
Кул ән гәмә дәҝγрдә,
Дәдәйә бәр ә динҹи.
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Әри hьәрсә рухундә,
Ә хьол куки дәбош тγ.
Әри нәвсә сухундә,
Сәнгә чохмох мәбош тγ.

Ә дур мундә әз биҹдон,
Әз чумтγ бәр хифләтә.
Имид дошдә ә виҹдон,
Ә ҹәhьм бийор кифләтә.

Йγнҝγл сохдә хомушә,
Ә йор дәшән фәгирә.
Ҝуҹлу дирә ворушә,
Ки мухойу – дәгирә?

Ә хьололи пой норә,
Гисос вәҝи әз кәләк.
ХУДОлγрә hой дорә,
Мәхьтәл бирә чγ ҝәрәк?

Ә йон дәдәй пой вәчи,
Ә ҹой мара – зофрутә.
Ә и hьилом той әҹи,
Әз дәдәйтγ софлγтә?

Ә пул чγлки вомундә,
Ә хьγлг нибу чγп зәрә.
Ә мәhьрәкә домундә,
Гәсдлγ покун шγбhәрә.

Гәрәбәчә – вози сох,
Әз миhьиди – hьәрәво.
Ә дәдәйиш хуби сох,
Хәстлγ мәбош хьәлово.

Гәбиләйә – сукиҝә,
Әз hәр чумиш hьәрс нийов.
Дәдәйлγйә чγкиҝә,
Әз ХУДОиш тәрс мийов.

Әз чγп ләмбә ҝγрγhо,
Әгγл сәрәш кут дирә.
Әри тәмәхь мγрγhо,
Әз мозолиш лγт бирә.

Богруй хубә рундәнки,
Кәйф дирәйγш нибу чәхь.
Дγләпәсә мундәнки,
Дуланмишиш имбу тәлхь.

Ҝофу – нәшдәр бирәҝор,
Нә hьэзизи, нә поки.
Хьәримбазиш дирәҝор,
Бихьолийγш әз шоки.

Хьәр-хьәвγҹә нә кошдә,
Тәрәвәзиш – ниҝуйут.
Богбонирә нә дошдә,
Рәхьҝирориш – муҝуйут.
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Әз дәб норә дәдәйә,
Ә hьор уҹуз мираси.
Һьәзоб дорә дәдәйә,
Ә хубә руз нираси.

Ә раҝ кγкhо зә билә,
Бинәй софтγ вачарусд.
Бәлкә әз вор гәбилә,
Дәдәй әйә кәс чарусд?

Пой ҝγрдәнки воhнәhо,
Дәрд кәши хәлг Гγбәйтγш.
Әри әни товнәhо.
Рәхьм нә вини дәдәйтγш.

Әз сγрх тγндә гәбилә,
Зәхьмәт дәсhо дийәш хуб.
Дирлγ-зулу йә ҝилә,
Дγлтγш мγйнγ – тәлхьә губ.

Огу дәри ә ҝоф тγ,
Әз зәхьәри миҹәйтγш.
Ләзәт нә дә ә боф тγ,
Гурлуни hәр виҹәйтγш.

Гәбиләрә ҝγрдә сәхт,
Сохдәниҝәш тγ бовор.
Йә ҝоф мәрәш вәхтә-вәхт,
Мәвәдәшән hич әз йор:

Дәдәйә хок сохуhо,
Хγшдәнийγш хок мибу.
Дәдәйә нә хойуhо,
Хушбәхтийγш пак нибу.

Әз гәдимә дәвр Одом,
Коми дәдәй шәк зәндә.
Тγ кγч бирә әз hьилом,
Дәдәйә ки тәк шәндә?

Дәдәйтγ әз ов булог,
Бил hәр ҝилә палаш бу.
Әз хисирә бош уйог,
Мәйил, гәблә аташ бу.

Дәдәй бирә бәхт шори,
Урә ә дур мәйил тγ.
Ҹγрhьәт дошдә әз hьори,
Ә сәр обур вәйил тγ.

Тә ә говрә дарафда,
Гимиш мәсох рәьмирә.
Нобҝә, ә хьγрш варафда,
ХУДО мγдγ зәхьмирә.

Гәм нә хурдә әз чγкγ,
Руйә чγн шәр гуҹундә.
Дор чинорә әз кγкγ,
Коми бихьәйр ҹумундә?
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Чγн хошхошhой ән туми,
Хьәрим имбу хьололиш.
Ә зомонәй – нәкуми,
Ә гур мурав мозолиш.

Дәдәйи ҝγл богчә-бог,
Урә гуллуг ҝәрәки.
Тәйтә ҹуну hисди сог,
Нәбу дәнши чәпәки.

Дәдәйи гувот ән гул,
Зәhьиф амбар нимуну.
Зийодиҝәш мол нә пул,
Нγкәр азар мумуну.

Дәдәйи γшγг офто,
У, ә рәхьтγ тов мγдγ.
Ә бγҝγртγ ки офдо,
Һич ширинә хов нидγ.

Дәдэй әри бәhәр-бор,
Зәхьмәткәши чγн богбон.
Бәнд бирәнки әйи кор,
Шортγш имбу йә чәнд тонн.

Дәдәйи сур ән hьилом,
Ә нум куки лойиг бош.
Урә хундә тγ овом,
Әз гәнәтγ ҹγг мәбош.

Әз ҝуфдирәй гәбилә,
Әз чәнд ҹиройә дурҝу,
Вир сохдәйҝәш әгγлә,
Дәдәйә мәсох гурбу.

Инсон буҝә – гәбилә,
Ә hьәрәй дәдәй-писәр,
Хьир-хьир зәрә чәнд ҝилә,
Чапар никәшγ hәдәр.

Тγш әгγлмәнд бошиҝә,
Дийә гәбиләй тγрә,
Нийили ә hәр ҹиҝә,
Кәшγ расай сәртγрә.

Йә руз сәртγ дорд доҝә,
Ниимбоши сад тәhәр,
Дәдәй дәсә воноҝә,
Ә пишони тγ әҝәр.

Әз дәрд мγрдәни әдәй,
Хьисоб мәсох у йоди.
Йә бурра нәхуй дәдәй,
Әз сад бирәхьм зийоди.

Нγкәр сγрх бирәйинҹә,
Парчоh hовунhо бош тγ.
Әз чум офдорәйинҹә,
Тоҹи зуhунhо бош тγ.
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Шәш сали томом бири,
Руй Гγбәрәш нә дирәй.
Һәшданки әз hьәили
Ә Боку кәлә бирәй.

Һьәшданки рәхьhой Гγбә,
Һич әйортγш нә мунди.
Нәнуй-нәнәмәш ҝуҝә,
Зән гәбиләйтγ хунди.

Вәсси, сохдәйhо гәсди,
Дог мәсох – дәдәй тγрә.
Әз сад ҹиро дγләсти,
Хилос сох- дәдәй тγрә.

Той-бәтой вокун дәрә,
Әри дәдәйтγ hәр бой.
Ҹәвги сохдә ә hьәрә,
Мәйофдон ә дәс, ә пой.

Ә дәдәй ҝуш докошдә,
Бил кәм нәбу йә ләмбәш.
Бурҹлу тан, әри дошдә,
Сγрхә хуно ә пәмбәш.

Һәрбой сγфрәhо норә,
Оморγтҝәш йә гушун.
Дәдәйә ҹиҝә дорә,
Лап ә кәлә кγнҹ нушун.

Әҹә бирәҝәш бошҝу,
Хγрд мәсох дәдәйтγрә.
Пәйлә вәҝи соги ҝу,
Вәҝир сох дәдәйтγрә.

Ов булогиҝәш пул тγ,
Бәхтә әзир пой мәвош.
Тәйтә ҝуҹ дә ә гул тγ,
Дәстәчуй дәс дәдәй бош.

Бил hьәзоб – гур нә кәшγ,
Сәргирлγйә дәдәйтγ.
Бил нәфәсә вокошγ,
Фәгирлγйә дәдәй тγ.

Чәнд ҹγр салhорә сәргуз,
Ҝировунди – дәдәйтγ,
Тγрә әйи хушә руз,
Воровунди – дәдәй тγ.

Чγтам әз сәр-вәритγ,
Дур мундәйҝәш әз кишә.
Танки, дәдәй әритγ
Гурбучәйи hәмишә.

Хубә хьγрмәт дәдәйә
Вошәндиҝә лап ә тик;
Әз әзини hәдийә –
Әхирhойтγш имбу ник!
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Йә нәхьслγйә кәләҝәд,
Нийо боши тә мγрдә.
Пой доноҝә – бәдә-бәд,
Пишойγрәш ки ҝγрдә?

Овә лихьә сохдәҝор,
Суй низәнγ – ә Одом.
Шәфтә рәхьә хосдәкор,
Руз нивγнγ әз hьилом.

Согломә нум войуhо,
Әнҝγшдбурбу бийо бу.
Хьγрмәтдори хойуhо,
Хγшдәбурбу нийо бу.

Танки, йә оh ән дәдәй,
Ҝуҹлуни әз зимиләрз.
Танки, йә коh ән дәдәй,
Вәнҝәсдәни ә ҹун ләрз.

Вир мәсох hич вәхттγрә,
Пәшму бирәй лап амбар.
Кура сохдә ҹәхьттγрә
Зу зән, ә йон дәдәй пар.

Годой кәсhо hә коли,
Кутәхь бирә hьγмγрγ.
Сәртγ виниҝә боли,
Дәдәй – әз дәрд мγмγрγ.

Бура ә йон дәдәйтγ,
Ә лол чарун – хьәширә.
Шор бош, әз «ҹон!» дәдәйтγ;
Нум бәбәрә кәширә.

Ә гәд γлγм дара тγ,
Бил нә паҹγ ҝγл дәдәй.
Һич ә хγшдә мара тγ,
Рәhьмлγ бирә дγл дәдәй.

Әз тәлхьә ҝоф ән вошҝу,
Ә сәр зуhун дәрму но.
Бил ә сәртγ hә бошҝу,
ХУДОлγйә hәр муно.

Разимәндлγ мунуҝу,
Бγзγрҝә хәлг Гγбәйтγш.
Нәнуй-нәнәм хунуҝу,
Әри куктγ дәдәйтγш.

Бийил зәнтγш варасγ,
Нәхьсә нийо бийори.
Әхи, йә руз мирасγ,
Тγш hьәрγсә мийори.

Бил нәзникhо, ҹойhойтγш,
Суй дәдәйә войуҝу.
Бийил гәбиләhойтγш,
Бәгшләмиши хойуҝу.
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Ҝуфдирәнγм мә бәҝә,
Хотурхоhи hич мәсох.
Әҝәр дәдәй тоҹиҝә,
Гәбиләрәш вәҝир сох.

Ҹару зәнки хγр сәрә,
Пойиз дәдәй – васал бу.
Һәчи бәр, ки хγшдәрә,
Һьγмγр дәдәй – сад сал бу!

Йә кәм hисдиҝәш hьони,
Мәкγш хьәвәс дәдәйә.
Нγш ә сәр сугра зани,
Моч сох, пой-дәс дәдәйә!

Әри сийә шәв hьγмγр,
Дәдәйи мәнҝ – асдара.
Чәрх дарафда ә бγҝγр,
Әз чумhойу пәс мара.

Аташ дγлә сухундә,
Ҝәрми ди ҹун дәдәйә.
Һьәрс шәhьәмә рухундә,
Үшγг ди чум дәдәйә.

Тә чәнгәдә – дәдәй hисд,
Ә сәр дәсиш hә ҝордун.
Тәhьәди сох, тә дир нисд,
Бурҹ кукирәш вәҝордун!

10. Шγбhәй ән кук

Амбар фикир сохд хьовур:
«И дәрдә ки мәҝγрγ?
Хьип-хьәл имбу әз обур,
Дәдәй әрчγ зу мγрγ?»

Зәрә хәндәй ән ловуш,
Мәhьәнолу нә бисдо.
Ә йә хурдә хγп овуш,
Ҝуйҝә зәхьәр дәбисто.

Тәхьнолγйә ҹар зәрәш,
Гәриш бисдо мувәхьγ.
Войисдәнбу пар зәрәш,
Руйә Гγбә бу рәхьγ.

Пәшмунәти дирәйи,
Шивән дәшәнд әз хьиллә.
Әз йәhьәлмиш бирәйи,
Хунә вошәнд ә кәллә.

Ә сәр дивон ән хунә,
Һьәзоб тануст нγшдәрә.
Дәс вонорә ә чунә,
Гуҹунд сифәт хγшдәрә.

Ҹун ән нәвсә висдоҝәш,
Ҹуркум паруст әз дγлγ.
Ә фурм алмаз бисдоҝәш,
Ворихд йә ҝәз әнҝγлγ.
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Йә мәхьәлhо ҝоф дорә,
Имидлγ hишд дәдәйә:
«Дγрγст мийни hәр корә,
Фикир мәкәш hич дийә.

Пучлуйә кук нибошум,
Хундәйирә марасγм.
Кәлә хирург имбошум.
Ә нийәтмә мирасγм.

Хәhәр-бирор нисдиҝәш,
Гәйгубәри никәшγм.
Офдуми мә hисдиҝәш,
Һә наз тγрә микәшγм.

Кәс танусдҝәш гәдγрә,
Софтойимә нитанум.
Ә торикиш мә тγрә,
Офтойимә митанум.

Тәрҝ сохдумҝәш Гγбәрә,
Хәлолуши нийорум.
Ҝуфдирә ҝоф бәбәрә,
Ә сәрбәhәм мийорум.

Ә йә ҹиҝәш ә бәдтγ,
Ҹирой ҹунтγ нибошум.
Мγзγhγм ә гәнәттγ,
Товуш чумтγ имбошум.»

Хьовур бәдә тәгсирә
Вәҝγрдәнки ә ҝәрдә.
Хьол хγшдәрә пәс дирә,
Әдәмбу дог вәҝγрдә.

Зәхьримор бу дод дәhьәм,
Гәрәнтγ бу чумhойу.
Һәчи дан ки, чγн шәhьәм
Хьәл бирә бу мумhойу.

Гоноҹогу дәбуhо,
Әз дәб кукиш ничару.
Нәмйәтийγш нәбуhо,
Ә чубигиш мичару.

Асдаралγ бирәҝор,
Бәхтәш сәхьиб митанγ.
ХУДОсγзи дирәҝор,
Дәдәйәш сугд нитанγ.

Бигийрәтә бушhорә
Зиhисдәйγш бим имбу.
Гәнәтсγзә гушhорә
Пар зәрәйγш ниимбу.

Әз дγл хәбәр нәбуhо,
Ә чγк-чонәш мидаров.
Әгγл ә сәр дәбуhо,
Ә бугхонәш нидаров.
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Кәширәнки назγрә,
Йә вәчәләш – кәрҝлγни.
Гочорлγйә базурә,
Парундәйиш – сәҝлγни.

Йә hьиломә вистоҝәш,
Инсон гәләт нийо бу.
Лап уҹузлу бисдоҝәш,
Ә кор бәләд бийо бу.

Виҹдонhошу паклγhо,
Ә бод нийлγт дәдәйә.
ХУДОбәндә фактлγhо,
Ә од мийлγт дәдәйә.

Ә гуг ән сәр вәриҝәш,
Йә руз пойәш мийофи.
Һозор гәрбол зәриҝәш,
Той дәдәйәш нийофи.

Ләшҝәриҝә хәйолhош,
Һич нә домун ә хγшдә.
Дәдәйлγйә хьолол бош,
Һәрбой нγшдә-вәхγшдә.

Бәбәмәндә – дузиҝә,
Зәхьми нийов әз ХУДОш.
Дәдәйбәндә рузиҝә,
Рәхьми мийов әз ХУДОш!

Зән гәбилә hич hәчи
Нә дирәбу доморә.
Әз хотурәй ән вәҹи,
Гәлпәлγ hишд hоморә:

«И чγ кори, ой бала,
Әрчγ бирәй хьγршләмиш?
Мозолмәнди чәнд сала,
Нитав кγшдә йә гәмиш.

Бәдә чумә кγшдиhо;
Йә сарайи хунәйтγ.
Әри кутлγ нγшдиhо,
Сийә мәсох хунә тγ.

Кәлә корhо дирәйи,
Ә вәҝири дәри тγ.
Хубә духдир бирәйи,
Ә сәр хьγрмәт вәри тγ.

Ә данани вомундә,
Әз бәбәйи – әгγлтγ.
Ә чγк-чγки домундә,
Локо мәзән ә дγлтγ.

Лап йә кәлә кори ки,
Ҝоф-ҝәләҹhо воhнәйи.
Ә гәд шәвhой торики,
Хγшдән мәнҝиш тәхьнойи.
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Дәдәй тγрә вәҝγрдә,
Нә вирихди Гγбәйтγ.
Әки дәдәй тә мγрдә,
Ә хов мийов бәбәйтγ.

Ә хәйолтγ бийор ки,
Нийо боши – рухьбәрмә.
Дорун-дорун ә йор ҝи,
Хγшдәнмәни – духдәрмә.

Әри ә дәс воҹ бирә,
Әки дәдәй мара тγ.
Зән-hьәилә тоҹ дирә,
Ә бим γшγ дара тγ.

Согломирә гурбундә,
Губә ә дγл мәдәчи.
Һьәилвози бурбундә,
Дәс-пой тγрә зу вәчи.

Бәҝәм hәсму дәҝγрди,
Әри пирә йә вошҝу?
Һәләм тәкәй нә мγрди,
Хγшдәкγшиш нә бошҝу.

Чат зәнγhо йә хьәчә,
Гәсдчи сохдә йә бәйәш.
Кәлә буhо йә вәчә,
Нәс шинохдә дәдәйәш.

Аташ бисдо дγл хьовур,
Сухд ә тәhәр шәhьмәлә.
Нәhьәләт сохт ә сабур,
Боҹихь дәшәнд лап кәлә:

«Гәдәрсγзә тәкабурhо,
Йә залумә бугозбурhо,
Дур мундиhо әз обурhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Дураз сохдә ҹγфтә дәсә,
Пулhой әрәг дустә-кәсә,
Докундиhо кисә-кисә,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Әри ҹәвги ҹунә дуhо,
Әнҹәг әри хγшдә зγhо,
Кәсиҝәрә ә бод дγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Шоботирә нә ҝγрдәҝор,
Сγфрәй хьәрим дәҝγрдәҝор,
Гәлпәй базу вәҝγрдәҝор,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Муй кәнγhо әз дәрдәҹәр,
Сәләм дγhо ә гәрдәбәр,
Бишәрҝлγйә йә hьәйбәҹәр,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?
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Шоhраҝмәрә ҹумундиhо,
Ҹузлаймәрә бурҹундиhо,
Виҹдонмәрә гуҹундиhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Ә дγл йара зәриhойму,
Ә сәр дәрзә вәриhойму,
Ә хьол мγрдә дәриhойму,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Гонунhорә дорәҝорhо,
Пойә ҝурунд норәҝорhо,
Сәхьиб бәдә hьорә корhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Йәлов – суйә войисдәҝор,
Ә сәр кусов пойисдәҝор,
Бγсҝә хуно товусдәҝор,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

ХУДОсγзә пәхирлγро,
Шәриксγзә нәхирлγhо,
Хьисобсγзә әхирлγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Ә мәйдуй бәхьс дарафдәҝор,
Ә сәр кәллә варафдәҝор,
Ә гәблә той нә рафдәҝор,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Ә ҝуш-ҝуши нγшдәниhо,
Хьәвәс дγлә кγшдәниhо.
Әз хойә муй ҝәшдәниhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Шәhьмәләйγ – йәловлγhо,
Кәчәлийγ – ҝийовлγhо,
Ә ҹунбәри – бийовлуhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Бәhәрhойу – коләлγhо,
Азарhойу – боләлγhо,
Боҹихьhойу – ноләлγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Дγләпәсә зγhγсдәҝор,
Әз хәләйиг нγвγсдәҝор,
Әз гоhумhо hә ҹусдәҝор,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Пәнҹәhошу – чомоглγhо,
Әхьволhошу – домоглγро,
Сифроhошу – гәймоглγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Зәхьәрлγйә тохлу буhо,
Тәлγлγйә шохлγ буhо,
Лγҝγлγйә лохлу буhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?
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Әз шγкγрhо сурр хойуhо,
Әз бγҝγрhо дур пойуhо,
Әз кγмγрhо гур войуhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Бихәйрлγйә – биҝорлγhо,
Биномусә – биҝорлγhо,
Бигийрәтә – бишорлγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Чγпә ә тир чарундәҝор,
Әхьвол руйә парундәҝор,
Хун дамара палундәҝор,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Хьγвсәләйγ нә мундиhо,
Ә хун нәвси домундиhо,
Әйә русму вомундиhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Бурәгәҹлγ ҝоф сохуhо,
Хγшдәнхоhлу соф сохуhо,
Тәхьсирәлγ боф сохуhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Хьәшорилγ бирәкорhо,
Ҹунбәрәлγ дирәҝорhо,
Бәдәрγхьлγ чирәҝорhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Гәсдә ә бγск вәйишдиhо,
Кинә ә дγл дәйишдиhо,
Йә руз дирә нәйишдиhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Нәхьсйәтирә вихьдәниhо,
Бәхьсйәтирә рихдәниhо,
Нәвсйәтирә вихдәниhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Зәхьәрлγйә марлγ буhо,
Пуфдәдийә шарлγ буhо,
Ҹуркумлγйә парлγ буhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Амбар-амбар вор чирәҝор,
Чәйтән-чәйтән вәчирәҝор,
Һомбор-hомбор дәчирәҝор,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Хунәй дγлγ ҝәрм нисдиhо,
Пилкәй руйγ чәрм hисдиhо,
Чоләй пойу нәрм hисдиhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Гуноглγйә – дәсбушлуhо,
Ҹинҝирлγйә – хәспушлγhо,
Бәднумлγйә – сәрпушлуhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?
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Әри домор шәрт бγнγhо,
Зуhун кәсә пәрт мγнγhо,
Рγхьбәрирә гәрд вγнγhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Бәдхьисобә мәрдмазарhо,
Сәбәбкорә дәрд азарhо,
Сәхьиб пулhой бәрдә зарhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Гәришуги сохдәҝорhо,
Ҹәнҝәсури хосдәҝорhо,
Ширнә ҹунә восдоҝорhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Пушмусγзә – сиролγhо,
Торосγзә – ҹиролуhо,
Гәдәрсγзә – ҝиролγhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Асдаралγ ҹәсдәниhо,
Рәхь-рγвәхьә бәсдәниhо,
Рушумәлγ мәстәниhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Ә бирәй кәс дәнγшγhо,
Ә зәнйәти нә нγшγhо,
Нәфс шγвәрә hә кγшγhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?

Зомонлγйә – гәчәглγhо,
Һомонлγйә – гучоглγhо,
Добонлγйә – гуҹоглγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Зәхьәрлγйә – hьәсәллγhо,
Кәләклγйә – hьәмәллγhо,
Фәләклγйә – hьәҹәллγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Мγнγклγйә – шурбийорhо,
Говрәлγйә – гурбийорhо,
Мγрγлγйә – сурбийорhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Сәдигирә кошдәниhо,
Ҹәглитирә хошдәниhо,
Мәнәмирә дошдәниhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Богрулγйә – ловолγhо,
Осдугуйә – соволγhо,
Хγрсилγйә – ховолγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Ә лойиги нивәрзγhо,
Әз ләhьнәти миләрзγhо,
Әз шәкйәти митәрсγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?
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Чоголлγйә – вишәлγhо,
Говоллγйә – кишәлγhо,
Чугуллγйә – пишәлγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Әз зир сγмәр овбәрлγhо,
Әз руй офто товбәрлγhо,
Әз гәд чумhо ховбәрлγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Кγмγрлγйә – бирйонлγhо,
Хонумлγйә – hәйронлγhо,
Һьоширлγйә – милйонлγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Ә шәр гумор дарафдиhо,
Рәхьә hомор нә рафдиhо,
Ә сәр домор варафдиhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Сифәтhошу – тәфтәлγhо,
Һьγмγрhошу – чәхьтәлγhө,
Һьәмәлhошу – шәфтәлγhо,
Дәдәймәни, нобҝә ишму?

Ҝоф ләhьәйγ дурҝулуhо,
Ә хок вәтән гурбулуhо,
Ә гәриш хәлг бурбулуhо,
Дәдәймуни, нобҝә ишму?»

Шинирәнки хьовур мәрә,
Зән гәбилә hәшданки мγрд.
Дγл до, домор ән хγшдәрә,
Мәрд гәбилә ә ҝофиш ҝγрд:

«Ә сәртγни никә муно,
Танусдәнки дәб гәдγрә.
Йә сугдәйә кукә хуно,
Хостәним хуб хотур тγрә.

Ҝуш дор ә ҝоф ән кәләтә,
Йәкәм буҝәш сабурлу бош.
Йә ширинә ҹәhьм кифләтә,
Догуноглу мәсох нимдош.

Фәм сохдәнки тәбийәтә,
Гәрд hьиломиш лγҝγлγни.
Рәхь дорәнки бәдийәтә,
Чәмән-чγлиш луҝулγни.

Әйә ҹиҝә гуроглуги,
Әйә ҹиҝә воруш рихдә.
Әйә ҹиҝә сумоглуги,
Әйә ҹиҝә товуш вихдә.

Шәhьмәләрә тә сухундә,
Гәләтирәш hисди чорә.
Тәhьәдийә ҝоф рухундә,
Йәхән тγрә мәсох ворә.
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Ә hьәрәлγг шәки hисдҝә,
Мәhьәнойγш бушлу мибу.
Гәм hәммәйму йәки нисдҝә,
Зиндәҝуниш хушлу нибу.

Мәрдмазари сохдәҝорhо,
Йә дир, йә зу ләнҝиш имбу.
Ҝофhой сγрхи сохдәҝорhо,
Әз фирәhи тәнҝиш нибу.

Хийә зәрә нәс офдоҝәш,
Һьәдәтлγ мун ә вор hьγмγр.
Тазайγрә нәс бофдәҝәш,
Дуст бошуҝу ә чор бγҝγр.

Сугдәлγйә кор дәстγрә,
Киhо бурри, киhо бәсди?
Тухтәлγйә шор сәстγрә,
Ә фурм чорәш ә нәфәс ди.

Гәнәт зәрә ә хьофт гәти,
Ҝәрәк нисди hорой-ҹурай.
Дир нә бирә, әз тәhьәди,
Тγ ә Гγбәш бийо бурай.

Ә дәдәйтγ гәл донорә,
Догуног сох ҹәгли сура.
Ә ҝоф Тиро чум вонорә,
Рәхь ХУДОрә hәглγ бура.

Сәхьиб писәр буhо дәдәй,
Әз йәкиш кәм нитав бирә.
Ә ҹиҝәйтγш иму әдәй,
Бәгшләмиши митайм дирә.

Бәхш бирәйи Хьово – Одом,
Нум ән дәдәй – нум Тиройи.
Әз дәвр Миши нә Овроhом,
Кук әз дәдәй – чγ ҹиройи?

Йә пинголиш hич нә зәрә,
Богруй инсон йармиш имбу.
Йә әзини сәхьиб шәрә,
Һич хьγрмәтγш тоҹ ниимбу.

Сәнгhорә ҝуш мәбисдоҝә,
Хьәл имбисдо ә тәhәр орд.
Виҹдонә дәс имбисдоҝә,
Сәрәш-тәнәш зу мәҝγрд дорд.

Һомборлγйә тәхγлсγзhош,
Ҝиснәйирә соф мийору.
Бирәхьнәйә әгγлсγзhош,
Ә руй дәдәй ҝоф нийору.

Огой сәрγ бирә ҹиҝәш,
Ҹузләбәрә ки хушундә?
Сәнhьәткори дирә ҹикәш,
Дәм ән чойә ки душундә?
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Ҹиҝәрγ хун бирәҝорhо,
Мәлхьәм ҝәшдә әри йара.
Әри бәднум дирә корhо,
Митирә чγ дара-бара?

Дәдәй йә фурм γҝγд дγҝәш,
Һәрки йә ҹγр вәрасирә.
Һәммә сибhой ән йә лγҝәш,
Ә йә вәhьдә нәс расирә.

Ә йә хунә буй шәндәнкиш,
Тәфәhьәти – духдәр нә кук.
Хосийәтә кәширәнкиш,
Йәки – ҝурунд, йәкиҝә – сук.

Әри hьәдәт мәзәндә кор,
Гәблә – холә митав бирә.
Кук-духдәрә нә зәндәҝор,
Сугдә дәдәй нитав бирә.

Әз хьилләйи ворухундә,
Ә бәнд «Гудйол» ов ди гәмәш.
Хубә домор әри мундә,
Дәрди-сәри дәдәйә кәш.

Дәвләт hисдҝәш ҝурунд-субук,
Кифләт ә бәд нийо дәбу.
Домор, духдәр, hьәрγс нә кук,
Ә йә хьγрмәт бийо вәбу.»

Сәр хьовурә фикир вәҝγрд:
«Мәрдгәбилә дәҝиш бири.
Чγпә ә фурм йә тир нә ҝγрд,
Ҝурундирә тәкиш дири.

Дәнишγрγм ә гәбилә,
Һәр кәлмәйγш ләпәлγ бу.
Ҝоф сохдәнки ҝилә-ҝилә,
Нәсиhәтγш бәбәлγ бу.»

Әзи ҹиро мγhбәтйәти,
Гирйәт әз нәвс ҝуҹлу бисдо.
Пой норәнки мγhләтйәти,
Бәхьс ә виҹдон бурҹлу бисдо.

Әзи сәhнәй ән рузиҝор,
Бирәхьәт бу мәнҝлγйә шәв.
Руй хьовурә әз дузи кор,
Әрәгшури вәҝγрд битәв.

Виҹдон зәхьмә вәрзундәнки,
Ловhо хәндәш нитав дирә.
Хәйол рәхьмә фәрзундәнки,
Чумhо мәндәш митав бирә.

Әз бим ҹәхьтhой нәри дирәш,
Буш нийо бу hьилом вәҹи.
Сәдигмәндлγ әри бирәш,
Овроhомлγ – зомон әҹи?



144à À 145à À

Әри ә сәр офдорәҝор,
Дорихмишиш hьәҹәллγни.
Субук буhо йә чγклә кор,
Әри мγрдәш hьәмәллγни.

Әз гәсдими, әз бәдими
Йәхән рәхьсо бийо муну.
Йәрәвурди әз гәдими;
Тух – ә ҝиснә нивомуну.

Дәдәйлγ мун ә hәр фәсил,
Әзимбәгдә туболу бош.
Әри hозор-hозор нәсил,
Әзбәрмәндә нуболу бош.

Рәхь мозолә виҹирәнкиш,
Алыш-вәриш бийо бошу.
Әгγлмәнди ҝиҹирәнкиш,
Мувәхь гәриш нийо бошу.

ХУДО ә тγ ҝуш докундҝә,
Нә тан зәхьәр – hьәсәллγни.
Гәсдий рγвәхь чум вокундҝә,
Пойпичәкиш hьәмәллγни.

Нә шинохдәм, хьовур, тγрә,
Дәҝиш бирәй хосийәтлγ,
Дураз мәкәш сабур тγрә,
Дәдәй бошҝу хошийәтлγ.

Мошин hәй сох әз дог-дәрә,
Зутә вокун дәр дәдәйә.
Ҝирйәй куки зәрә-зәрә,
Әз кγкγ бур шәр дәдәйә.

Нәчогийγ тәрс мәҝγрγ,
Ә ҹун бийор хьол дәдәйә.
Руйә әз тγ пәс ниҝγрγ,
Ә ҝоф вәбәр лол дәдәйә.

Ә пишони дәсә вәни,
Дәниш пирә руй дәдәйә.
Нγшдә ә сәр сугрә зани,
Гурбу бура суй дәдәйә.

Әз бим ҝγрдә нәфәсhойу,
Һоволγ бош әри дәдәй.
Тә воҝошдә тон сәсhойу
Чорә виниш әри дәдәй.

Войҝәлγни гулум-гунши,
Догитмиш сох гәм дәдәйә.
Сγгдә бала нибу хунчи,
Ә рγхь бийор hәм дәдәйә.

Тγрә гәллγ дирә ҹиҝә,
Бил дәҝиш бу зәрди дәдәй.
Тәхьнойә кук бирә ҹиҝә,
Йә hьиломи гәрди дәдәй.
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Духдириҝә әҝәр, хьовур,
Субут дәни ә хьол дәдәй.
Гәнәт зәрә әз Бокуй дур,
Чалма вәни әз шол дәдәй.

Вәдилγйә кукә хуно,
Нурә бийор ә чум дәдәй.
Толихьмәндә никә хуно,
Лойигә дор ә нум дәдәй.

Дәрдлγ митав гәм чγниҝә,
Һьәсәл рухун ә ҝоф дәдәй.
Чойчи ҹусдә дәм чγниҝә,
Һьγмγр сухун ә соф дәдәй.

Йәзугбәри – рәхьми дγли,
Ҹур ниворов әз тум дәдәй.
Гәрәтикон зәхьми чγли,
Ҝγлhо моров әз нум дәдәй.

Сойә мγдγ палутдориш,
Чум мокуну войәй дәдәй.
Пойу диҝә әҝәр хориш,
Гәзонҹ мγнγ мойәй дәдәй.

Шорилγйә hьγмγр кәми,
Булоглуни hьәрсhой дәдәй.
Чол вәкәндә – тγтγр нәми,
Кутәхьлγни вәрсhой дәдәй.

Чор дуворә дирә чиҝә,
Сузовлγни зомон дәдәй.
Тγ ә кийγ бирә ҹиҝә,
Буховлγни hомон дәдәй.

Рγгән шәhьәм нә варасда,
Торик нибу бγҝγр дәдәй.
Ҝоф-кәләҹтγ тә ә раст дә,
Дураз имбу hьγмγр дәдәй.

Расирәнки вәhьдәй нәхши,
Хор нибошу рәхь дәбәйтγ.
Хьололиҝә дәдәй бәхши,
Шор имбошу рγхь бәбәйтγш.

Бугулмишә вәхтә дирә,
Чγп ләмбәрәш чорә митав.
Дорихмишә ҹәхьт нә бирә,
Йориш дәhьәм дорә нитав.

Ә сәр әгγл дәбирәҝор,
Кинә – мойә нитав дошдә.
Әз сәррафи рγхγhо hьор,
Сад богчәрәш митав кошдә.

Әз хойә муй нә офдәҝор,
Әнҝγшдә hьәнҹ нәҝγрγҝу.
Шори сохдә, чγн офдәдор,
Сәр мәсәлә дәҝγрγҝу.
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Сәрәдорди гуҹундәнки,
Булутлγни hьәсмуй дәдәй.
Зәхьлә дγлә пучундәнки,
Манҹарлγни русмуй дәдәй.

Ә зир хори, әз сад hьәмәл,
Нγгрә ә сγрх нәс чарусдә.
Расирәнки вәхт ән hьәҹәл,
Догhой сәнгиш ләс парусдә.

Пойә ә рәхь гәрг норәнки,
Имид мәйил ә ҝоф йодиш.
Ҹәhьмәтбәндлγ бәрг дорәнки,
Шγбhә нибу ә соф одиш.

Хьγҹәткори буhо ҹиҝә,
Йарай дәдәй кγз ниҝγрγ.
Сәрбәрәхьи дирәниҝә,
Һьәҹәл мурав әз бγҝγрγ.

Тә тәхьсундә бидин дәрдә,
Гәмә нийо фубәри тγ.
Ихтилотә ширин бәрдә,
Дγлә бийо вәбәри тγ.

Һәрҝой әзтγ зәвәр бирә,
Бәдрә мәбәст ә хьәрмәхьиш.
Ә сәр кутук тәвәр дирә,
Гурбу мурай әз тәмәхьиш.

Нийәт дγлә вәрасирә,
Инсон нγкәр-гул нийо бу.
Ә кәрҝ-хуруз тә расирә,
Чинәй вәчәш бул бийо бу.

Йә hьиломә висдориҝәш,
Кγч бирәрә ә йор дәшән.
Ә суй парчоh бисдориҝәш,
Шорә әз чум нә вәдәшән.

Руз дириҝә хьололбәнди,
Зиhисдикәш ә гәд сарай;
Әз тәлхьлγйә хәйолбәнди,
Ә чγк-чγкиш нийо дарай.

Йә гуншиләш хγрдә-хγрдә,
Расириҝә ә лγгәй нун.
Кәләҝәдиш ҝγрдә-ҝγрдә,
Рγхшәндлγйә вид нә бурбун.

Нисйә нитав кγшдә нәгдәш,
Сγрхә хуно софлутә бош.
Мәсләхьәтә дорә вәhьдәш,
Бичорәйә ҝофлу мәбош.

Ә гутинә әрх норәнки,
Ә муй сәриш мофдону дон.
Сал hьγмγрә чәрх дорәнки,
Һәр фәсиләш – йә ҹиро тон.
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Хьγҹәтбәри нә ҝириҝә,
Ә зән-hьәйил тәкәй бәндиш;
Гәбиләhо вәҝириҝә,
Гәймоглγни – дәдәйбәндиш.

Йә hьонирәш ә йон – бγҝγр,
Дәhьәм нидγ гәрглγ дирә.
Вәхт бирәни ә рәхь hьγмγр,
Рузиш әз руз фәрглγ бирә.

Бор дирәнки әз пишәй кор,
Тәк-тγк имбу hьәзийәтиш.
Пойпичәкә дәшәндәҝор,
Хор имбошу әз нийәтиш.

Әләгиҝә тумhой γҝәй,
Нурәш нидγ – hәди вошҝу.
Әри сугдә чумhой дәдәй,
Ҝузҝий дγлиш вәди бошҝу.

Рәхь ХУДОрә рафда-рафда,
Ә hәр богчә йә дор дәзән.
Әз вихьдәhо вадарафда,
Гәләтhорә ә хор мәзән.

Имконhорә сәр-зир норә,
Ә зиндәҝун hәдәр мәбош.
Гәрд кукирә тә зур дорә,
Зутә ә гәл дәдәй дәбош.

Хьовур hәчи ә гәд йә руз,
Кәши hьәзоб ән сад сала.
Әз хγр-думон, ә гәриш туз,
Фәрзунд салон кәлә зала.

Товуш нә до ә фурм офто;
Ә пул буhо ҹәхьт тәмәхьγ.
Хьол дәдәйγ ә йор офдо,
Гәриш бисдо сәлт мувәхьγ.

Ҝуйҝә әз шор hγҹγмhойуш,
Чәнд сийәйә сойә вәҹәст.
Һәчиданки әз чумhойуш,
Ә нәкуми ҹуркумhо ҹәст.

Йәзуглγйә суй дурҝундә,
Зәнгәбилә митийи хосд.
Пәшмулγйә руй бурбундә,
Хьγршhой дγлә тийи нәсохд.

Һич нә сохдә дийә сикә,
Вокундәнки чум ән сәбәхь.
Һәммәләшγ ә йә ҹиҝә,
Вәдарафдγт ә никә рәхь.

Әз чәнд ҹиро ҝунәй-дәрә,
Шәhәр Боку домунд ә дур.
Әдәмбу лап гәнәт зәрә,
Һәчиданки мошин хьовур.
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Рәхьhо тари буҝәш hәлә,
Дγ сәhьәт вәхт ҝирошдәмунд;
Ә пишой дәр ән мәхьәлә,
Хьовур зутә мошин пойунд.

Әзи сәhнәй губә тәнҝиш,
Пучәлγ бу – hич-hичиhо,
Зән-зәрәhо винирәнкиш,
Һьәрә нәдо пич-пичиhо:

«Сәр нә кәши hич йә ҝилиш,
Овә әз сәр ән бинә бәст.
Соглу муно тониш-билиш,
Нобҝә чумә зутә имбәст.

Токи, ХУДО hәләм нибәрд,
Дилибочә и дәдәйә.
Бәлкә, чорәй Боку мибәрд,
Рузу пучә и дәдәйә.»

«Чγ муҝуйγ дийә зуhун,
Хγшдәнхоhә типә куки.
Чγн әзини биhьорә ҹун,
Һич нә буhо дийәш хуби.

Оморәшγш сәбәблγни;
Бир-нәбирә әри бәрдә.
Һьонкоришγш мәсәблγни,
Хьәл ки сохдә и ҹγр дәрдә?»

Ҝиләйлγйи гуншиhорә,
Әз руйhошу офдо ә сәр.
Үзйогирә бәднум норә,
Нәзник бисдо ә тараф дәр.

Хәҹәләтә hьәйб вәҝγрдә,
Сγлмәhорә ҹәлд вәромо.
Нәфәсhойу ҝγрдә-ҝγрдә,
Әки дәдәй зур диромо.

Шор нәвәчи әз hγҹуму,
Һич шинохдә нәс бирәнбу.
Фурогусдә hәр дγ чуму,
Дийә дγрγст нәс дирәнбу.

Обур руйу рафда-рафда,
Хьовурмә нγшд ә бонләйγ.
Рγхьγ тәйтә вәдарафда,
Ҹиро нә мунд әз йонләйγ.

Сухдә-сухдә дорун гәтγ,
Йәбо дәдәй чумә вокунд.
Әз гγҹлγйә руй сифәтγ,
Хьовур йә дуг нәмә покунд.

Ҝуҹ хγшдәрә кура сохдә,
Нимәхәндә воно ловуш.
Әри әз кук ҹовоб хосдә,
Ҝуйкә парусд ширнә ховуш.



154à À 155à À

«Үшγгсγзә мәгбунумҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!
Тәхьсирәйә дәгбунуҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Паралγйә ҹиҝәрγмҝәш,
Ҹырмишлγйә зибәрγмҝәш,
Чәхәлγйә бисәрγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Ә русмуhо вомундәйиш,
Ә мγшкγлhо домундәйиш,
Ә гәбләhо hьовундәйиш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Тубосγзә возинγмҝәш,
Тиросγзә hьосинγмҝәш,
ХУДОсγзә гозинγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Ә гормогhо вәбирәйиш,
Ә биhьори дәбирәйиш,
Ә кукйәти нә бирәйиш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Гийәмәтә дәрдлγнγмҝәш,
Бигирйәтә мәрдлγнγмҝәш,
Бихьγрмәтә гәрдлγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Әловлγйә доглунумҝәш,
Һәловлγйә гоглунумкәш,
Ловголγйә соглунумҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Хьәримлγйә нунбәрγмҝәш,
Тәшнәлγйә хунбәрγмҝәш,
Ҹәллодлγйә ҹунбәрγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Хокистәрә кγллγнγмҝәш,
Паҹирәйә ҝγллγнγмҝәш
Бивәрзлγйә дγллγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Голмоголә сәрлγнγмҝәш,
Бидәдәйә дәрлγнγмҝәш,
Биhьәдәтә шәрлγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Дурҝунлуйә дузлунумҝәш,
Дуллулуйә бузлунумҝәш,
Шидралγйә гузлунумҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Әдәбсγзә шәклγнγмҝәш,
Гимәтсγзә чәклγнγмҝәш,
Бәбәсγзә тәклγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!
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Ләпәсγзә пучлунумҝәш,
Ҝәрәксγзә гучлунумҝәш,
Гәнәтсγзә ҝуҹлунумҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Нубоhорә нә ҝγрдәмҝәш,
Тубоhорә вәҝγрдәмҝәш,
Гонунhорә нә ҝγрдәмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Ҹурәлγйә борлунумҝәш,
Гәбиләйә ворлунумкәш,
Сәрсонлγйә йорлунумҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Фолчилγйә бофлγнγмҝәш,
Гγдгγдлγйә ҝофлγнγмҝәш,
Мәмзγрлγйә софлγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Думдумәйә чәрхлγнγмҝәш,
Ҝирйәлγйә әрхлγнγмҝәш,
Мазаләйә чәхлγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Сәнгәлγйә сәхтлγнγмҝәш,
Ҹәнҹәллγйә бәхтлγнγмҝәш,
Говрәлγйә вәхтлγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Шәhьәмсγзә бәндәйγмҝәш,
Тәмәхьсγзә мәндәйγмҝәш,
Дәhьәмсγзә гәндәйγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Ичҝилγйә дәмлγнγмҝәш,
Ворушлγйә нәмлγнγмҝәш,
Гәргγшлγйә гәмлγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох,ҹон дәдәймә!

Мγрдәлγйә вәслγнγмҝәш,
Ҹәhьмәтлγйә пәслγнγмҝәш,
Үҝәйлγйә кәслγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Муҹинәлγ ҹγмγсдәмҝәш,
Сәрмонголлу чәмγсдәмҝәш,
Дγширәлγ дәмγсдәмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Зуhунлγйә ҝγрдәйγмҝәш,
Чумәлγйә хγрдәйγмҝәш,
Хьәзγрлγйә мγрдәйγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!

Чорәсγзә сурлγнγмҝәш,
Дәhьәмсγзә ҹурлγнγмҝәш,
Говрәсγзә гурлγнγмҝәш,
Бәгшләмиш сох, ҹон дәдәймә!»
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Кук хγшдәрә шинрә бәгдә,
Тәгсиркорлу танусдәнки,
Дәдәй – пишой мγрдә вәhьдә,
Сад сал зγhγст hәчитанки.

Йә боләйҝәш чум вокундә,
Кәши сурәт сγрхийирәш.
Ә ҝоф-ҝәләҹ ҝуш докундә,
Рухунд hьәрсhой әхирирәш.

Әз зәhьифи мәст бирәйи,
Һьәҹәл – ә фурм кинчи пойисд.
Хун шоhраҝә хәст дирәйи,
Әгрәб дγләш динҹи войисд.

Аташ рихдә әз hовоhо,
Думон руйә нә ҝγрдәйи.
Әз тәшвоhо, әз ловоhо,
Ҝуҹлу бисдо гәст «мγрдәйи.»

Ә гәд хунә ки доно пой,
Һәммә офдо ә дγ-йәки,
Ә ҹиҝәләй дәдәй имой,
Хьовурләймә мγрд hәшданки.

Гобул сохдә йәсирирәш,
Ә сәр мәйит хγшдәрә шәнд.
Синәсовлу бирә-бирәш,
Нолә зәрә, шивән дәшәнд.

11. Ҝирйәй ән кук

«Сγрхәлγйә дәдәй мγрди,
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!
Һьәҹәл әз хьγлг бугоз ҝγрди,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Кутәхь бири сал hьγмγрγ,
Лойиг нәбу у зу мγрγ.
Пишой зәхьмә ки мγҝγрγ?
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Һозор ҹиро hьәзоб дорум,
Йә фәрсγзә кук бисдорум,
Ҹун дәдәйә мә висдорум,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Зиhисдγмҝәш ә гәд буллуг,
Дәдәй әзмә нәди гуллуг.
Токи, мγрγм мәш йәболуг,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Нийәт бәбә hә тәшнә мунд,
Арзуй дәдәй ә әшг домунд,
Кук ән йәтим ә мәшг вомунд,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!
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Тиҹлγ бошҝу тәвәр-нәҹәг,
Әвлод нийо бошу әлчәг.
Залум дәдәй мәнγм әнҹәг,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Әлчәгhорә вәҝир дγрγм,
Ә рәхьhошу әсир бγрγм.
Имой сәрә hә гир ҝγрγм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Дурҝун ә hәгг нәс дәбирә,
Рушумлγhо хәстсγз бирә,
И хьолмәрә сγстлγ дирә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Бугмә дәри ә шәфтә рәхь,
Ә гур муно сәхьиб тәмәхь,
Нивадарам тәйтә сәбәхь,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Ә и hьилом тойу нәбу,
Ә ҝγзәрон ҹәhьмәт дәбу,
Рәхьмәдγлә йә дәдәй бу,
Һьәрә мәнит, чон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Догуногә дәhьәтлγнγм,
Говрәлугә рәхьәтлγнγм,
Гирлигонә сәhьәтлγнγм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Ихьтиборә нә висдорум,
Ә рихшәнди дәбисторум,
Лойигә кук нә бисдорум,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Нә оhилγм, нә ҹовонум,
Йәтим мундә әрковунум,
Дәрдә чγтам вотовунум,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Нәнуйhорә әз йор шәндәм,
Нәнәмhорә әз hьор шәндәм,
Мәнәмhорә әз вор шәндәм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Пой бирәхьнә нә hишд мәрә,
Ә гуг кәллә вәhишд мәрә,
Ә ҝәрм хγшдә дәhишд мәрә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдэйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!
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Хәндәhоймә ә лов нийов,
Торикhоймә ә тов нийов,
Имоhой йә ә хов мийов,
Һьәрә мәнит, чон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Шәриклγйә шори нибу,
Дәдәйлγйә вори нибу,
Михәнәтә кори мибу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Шәкиhоймә тәлә имбу,
Гәмхуримә ҹәлә имбу,
Һәндәвәрмә гәлә имбу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Билойигhо вәҝир бисдо,
Хушбәхтирә әхир бисдо,
Йә дәдәймә фәгир бисдо,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhө!

Һьәнҹ лγгәрә әз ләhьә но,
Сәнгвозирә әз сәгэ но,
Чи хьәримә әз ләгә но,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Тәhьрифлγйә хуш hәрчγни,
Ләзәтлγйә нуш hәрчγни,
Гәнәтсγзә гуш әрчγни?
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Лихьә бисдо палашимә,
Хоhинлγ мунд саташимә,
Йәлов ҝγрди аташимә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Бәднумимә ҹарлγ мунди,
Һγндγримә сарлγ мунди,
Ҝәзирәймә марлγ мунди,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Бәбә-писәр ҝофмә нәбу,
Дәдәй-писәр софмә нәбу,
Имой бири «уф» мә зәбу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Һьәсәл шәрик зәхьәр нибу,
Хγшҝә дорә бәhәр нибу,
Һәр ҹофорә сәhьәр мибу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!
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Дәдәйнәхоh сог нийо бу,
Хьγрмәтдори лог нийо бу,
Кобобимә дог бийо бу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Ә гәнәтмә нә вәҝγрдγм,
Лγхьγфγрә нә дәҝγрдγм,
Әз хунәймә вәдәкγрдγм,
Һьәрә мәнит, чон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Бирәхьмлγйә сәрлγ бирәм,
Биодлγйә дәрлγ бирәм,
Дәдәйлγйә шәрлγ бирәм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Вәрфhой Шоhдог совиш бисдо,
Дәрйоh Хәзәр овиш висдо,
Богруй дγшмә ловиш бисдо,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Дог нә чаруст әз кγлγнҝмә,
Шәфти дәбу ә hәр лγнҝмә,
Тγтγр бирәм тә γлγҝмә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Дәдәймәрә hорой зәрә,
Һьәсму вокунд дәрвозәрә,
Мийофдонум ә дог-дәрә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Фурогусдә кәдәрлγнγм,
Ҹәhьмәтлγйә hәзәрлγнγм,
Әз мγрдәhош бәтәрлγнγм,
Һьәрә мэнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Үшγглγги чуммә рафди,
Ошуглуги нуммә рафди,
Очуглуги туммә рафди,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Чойә хуно дәм кәширәм,
Дәрдә хуно гәм дәчирәм,
Хокә хуно нәм вәчирәм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Пучлу буhо дәрд микәшγ,
Гучлу буhо зәрд никәшγ,
Ҝуҹлу буhо ҹәхьт микәшγ,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!
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Хәзон дири богчәй ҝγлмә,
Гәлпә шәнди базуй дγлмә,
Бәднишони чатий бγлмә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Һьәрслγбәндә әрхлγ бирәм,
Хоримәндә чәрхлγ бирәм,
Дәдәймәндә фәхрлγ дирәм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Хьәримхурhо ә од варафд,
Гизишмишhо ә бод нә рафд,
Хьололхурhо ә йод дарафд,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Ә сукйәти нәвәбирәм,
Ә шәкйәти hә нә бирәм,
Ә кукйәти нә дәбирәм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Човгун офдо ә hәд чγлмә,
Сайл омори ә бәд ҝγлмә,
Зимиләрз дә ә гәд дγлмә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Хәhәрсγзә йә бирорум,
Бәбәймәрә йорбийорум,
Һәчиданки рәхь ҝирорум,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Һьәрә-hьәрә нә оморум,
Ә сәркәллә вороморум,
Ә мәhьәрәкә дироморум,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Кутлγhорә пой ниимбу,
Хунәлγрә ҹой ниимбу,
Дәдәймәрә той ниимбу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Дурҝу-мурҝу гәләтлγ бу,
Хотур-мотур бәләдлγ бу,
Обур-мобур хәләтлγ бу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Зиндәҝунә нуш нибошум,
Хәләйигә хуш нибошум,
Гәнәтсγзә гуш мибошум,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо.
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Дәстәклγйә нәр нә бирәм,
Бәhәрлγйә бор нә чирәм,
Тиролγйә hьор нә дирәм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Ловголγhо растлγ нибу,
Рушумлуhо хәстлγ нибу,
Хуморлуhо мәстлγ мибу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Михәнәти ҹурлу бисдо,
Хиловйәти гурлу бисдо,
Гәләтйәти гурлу бисдо,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Әз у дγнйоh hой низәнγм,
Ә рәхь ҹәннәт пой нидәнγм,
Бγтγн hьγмγр вой мизәнγм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Молкомутә ҹәхьти бисдо,
Хушбәхтлγйә гәhти бисдо,
Фурмундәйә әhди бисдо,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Зиhимлγйә корhо бошҝу,
Бәhәрлγйә дорhо бошҝу,
Ҹәhьмәтлγйә шорhо бошҝу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Зийодhорә буллу виним,
Иҝидhорә гуллу виним,
Нәмәрдhорә дуллу виним,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Бәхилhойγ хьәмислγ бу,
Муҹуҹийγ тәмизлγ бу,
Хγшдәнийγ hьәзизлγ бу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Үшγг чумуш йә куклә бу,
Сәрпуш нумуш йә куклә бу,
Кγкәй тумуш йә куклә бу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Зәлγчиhо хунбәр бири,
Гәчәгчиhо нунбәр бири,
Гисосчиhо ҹунбәр бири,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!
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Үҝәйә рәхь нә рафдәбу,
Ә бим сәбәхь дәрафдәбу,
Ә рγхь-рγвәхь вәрафдәбу,
Һьәрә мәнит, чон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Гуншилγйә хәhәрлγ бу,
Һьәсбәлγйә йәhәрлγ бу,
Һәчиданки шәhәрлγ бу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Тикилγйә зәвәрлγ бу,
Сифирлγйә тәhәрлγ бу,
Ширинлγйә шәкәрлγ бу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Сипилγйә муйлу мунди,
Тәфтәлγйә руйлу мунди,
Говрәлγйә буйлу мунди,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Софоhойму – зәхьмәтлγни,
Нимазhойму – ҹәhьмәтлγни,
Мγрдәhойму – рәхьмәтлγни,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, чон дәдәйhо!

Пγшкγлγйә мәрҹи бирәм,
Ҝозитлγйә дәрҹи бирәм,
Үзҝәлγйә хәрҹи бирәм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Зәхьәрлγйә йә марлγнγм,
Һьоширлγйә азарлγнγм,
Алвәрлγйә базарлγнγм,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Сγрхә нибу – чγлки дирә,
Ҝγрҝә нибу – тγлки дирә,
Чγлә нибу – мγлки дирә,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Духдәрhорә обурhо дит,
Нәвәhорә сабурhо дит,
Чγнмәнирә ҝазурhо дит,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Балаhойму фәрлγ бошҝу,
Хундәhошу сәрлγ бошҝу,
Мизузәhо дәрлγ бошҝу,
Һьәрә мәнит, чон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!
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Офто – чорәй ән hьиломи,
Тубо – миҹәй ән Одоми,
Сәдиг – хγшдән Овроhоми,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Муй дәдәйә тимор сохит,
Рәхь дәдәйә hомор сохит,
Кук дәдәйә домор сохит,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Хосдәй кукhо мозол ҝәрдо,
Хурдәй кукhо хьолол ҝәрдо,
Арзуй кукhо hозор ҝәрдо,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Тирой Миши әзбәрлγни,
Кор Оврором нәвсбәрлγни,
Ҝоф Соломон хьәзбәрлγни,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

Нәсилhорә тубо бошҝу,
Ҹовонhорә нубо бошҝу.
Зуhунhорә ХУДО бошҝу,
Һьәрә мәнит, ҹон дәдәйhо!
Ҝирйә зәнит, ҹон дәдәйhо!

12. Һьәрс гәләм

Әри колә мγрдәй дәдәй,
Гәлхәндлγйә Шоhдог ҝирисд.
Әри йосә ҝγрдәй дәдәй,
Ҝоhи йәйлог, ҝоh бог ҝирисд.

Хьол нә вомунд ә дог-дәрә,
Шәхә пойунд овhой Гудйол.
Сәрә ә сәнг зәрә-зәрә,
Ҝγмлγ рафдγт ә сәйәг лол.

Чәмәнлγйә ҝγлhой хорhош,
Чоршобhорә боҹ дәҝγрдγт.
Бәhәрлγйә лγҝәй дорhош,
Әз хок хори моч вәҝγрдγт.

Космос фирәh бирә ҹиҝә,
Офтош ә гәд тәнҝи дәбу.
Әз дуриhо дирә ҹиҝә,
Асдараhош – мәнҝи нәбу.

Куралγйә думон hьәсму,
Хок хорирә малад нәсохд.
Пәрдә зәрә ә фурм бәзму,
Ә рγхь дәдәй хьγрмәтә сохд.

Огуй овә докундәбу,
Мирбидинә әсәбhоймуш.
Сийә партал вокундәбу,
Гирмизинә Гәсәбәймуш.
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Ә мәгбуни дибирәҝор,
Ә γзйоги мисоху ҹәхьт,
Динҹә нуну нә бирәҝор,
Хушбәт бирә нитав hич вәхт.

Надан – кәйки чарусдәни,
Ә вор-дәвләт нәвс докошдә.
Соворәhош танусдәни,
Мγрдәҝорhо нәс воҝошдә.

Хьәрәмзәдә йә бәдиҝәш,
Нибу ә гәд гәфәс норә.
Сәргуз мундә hьәдәтиҝәш,
Пәшмуйәти бор нәс дорә.

Тәшвишлγйә бәдәлоги,
Ә дәс виҹдон әсир мундәш.
Ән зобунә бәдә доги,
Дәдәйсγзә йәсир мундәш.

Мγрдәйәти тәрс hисдиҝәш,
Хьγкмә йәкиш нәс покундә.
Ворушлγйә hьәрс рихдиҝәш,
Ҝәнәш дәрә нәс вокундә.

Кәй ночоги нидγ hьәрә,
Ә бонләйγ тә әхир нγш.
Ә согломи сәр нә зәрә,
Мγрдә бәгдә чγ хγшдәкγш?

Һәрбой ҝирйәй йәсирә,
Әз дγ-йәки парундә,
Мәрдhош йәйлуг дәсирә
Әдәнбγрγт ҹарундә,

Йә чәндиhо вәхγшдә,
Тәhьриф дорут сәр йә ҝоф.
Гәбиләhош дәнγшдә,
Сәлт оморут ә инсоф.

Әгибәти бурбундә,
Нә нәхьс бγрγт, нә кобуд.
Һәр кәлмәрә бурҹундә,
Пойисдγт ә йон тобут.

Гәрд ХУДОрә тә дорә,
Әнҝγл вәкәнд тобиhош.
Ә сәр кипә вонорә,
Тиролу хунд рабиhош.

Ҹәhьмәт бγрγт әсәблγ,
Нә имид мунд, нә сабур.
Амбардәки гәзәблγ
Дәнишγрγт ә хьовур.

Йәки-йәки хост лово,
Һәммә хьололбу висто.
Ә гәриш ән говроhо,
Дәдәйиш зийод бисто.
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Гупмиш бисдо дγл хьовур,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.
Ә хок чарусд кγл хьовур,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.

Ә раҝhойу хун пойист,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.
Йә γлγмә ҹун войисд,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.

Үлγҝhойу – хьәлимлγ,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.
Хурдәhойу – гәнимлγ,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.

Парустәйә ранҝлγ бу,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.
Дәhьволγйә танклγ бу.
Әз сәр говрә нә вәхγшд.

Ҹиҝәрлγйә пара бу,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.
Тәхьсирәйә кара бу,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.

Догуногә hьилом бу,
Әз сәр говрә нә вәхγшд.
Гәләтлγйә Одом бу,
Әз сәр говрә нә вәхγшд...

Ә гәд кәлә мәхьәлә,
Миси вәҝγрд ҹәhьмәтиш,
Әз ҝоф ҹуhурhо hәлә,
Зийод бисдо «рәхьмәтиш.»

Кәлә раби ән нимаз,
Чум нә вәҝγрд әз Тиро,
Руш нә буҝәш диб-дураз,
Мәсәл кәши чәнд ҹиро:

«Ҹоhил сәйәг бирәнкиш,
Софтәй хунә – дәдәйи.
Оhилйәти дирәнкиш,
Офтой хунә – дәдәйи.

Әз Соломон мундәиш,
Ворhой фәрзәнд – дәдәйи.
Әз Овроhом хундәйиш,
Шорhой фәрзәнд – дәдәйи.

Әз бәхшиhой ХУДОиш,
Сифир Тиро – дәдәйи.
Әз нәхшиhой ХУДОиш,
Сγрхи Тиро – дәдәйи.

Тәбиәтә хошдәнкиш,
Рачи hьилом – дәдәйи!
Әгибәтә дошдәнкиш,
Тоҹи hьилом – дәдәйи!»
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Хьовур ә хьол ән мγрдә,
Ә бγҝγрмә сγст пойисд.
Муҝу: «Гәләм вәҝγрдә,
Нγвγс, шоhир, тә дир нист.

Бил хунутҝу ҹәhьмәтиш,
Тиҹ дәнγшγт ә руймә.
Бил сохутҝу нифрәтиш,
Бил хьәл бошу и буймә.

Ки, ХУДОлуш ә hәгг дә,
Бил софлγйә рәхь бурав.
Домор буhош hич вәhьдә,
Бил шәфтлγйә чәрх нәрав.

Бил дәдәйhо hич йә вәхт,
Ә гәбләймәш той нәбу.
Бил hәмишә и ҹγр ҹәхьт,
Әри кукhош тубо бу...

Воҝошдум әзунҹиҝә,
Әй hьәзизә хундәҝор.
Ә фәрлүйә йә ҹиҝә,
Нγшдγм ә гәд чор дувор.

Сәр мозолә дәҝγрдә,
Гәрбол зәрүм бәхьс гәмәш.
Йә чәнд вәрәг вәҝγрдә,
Рухундум hьәрс гәләмәш.

ГӘЗӘЛHО

Һьорлγ маров сγлмәрәш

Губhой дәрди ҝәрәк нисди дγлмәрәш,
Сиркәй бәди чат мисоху бγлмәрәш.

Әз hьәйили ә чγл-чәмән бәнд бирәм,
Һьәнҝ – hьәсәли нә ҹарнуҝу ҝγлмәрәш.

Ә ҝофәвоз хорундәнγм нәдана,
Ә ҹәглийо суйлу мәди кγлмәрәш.

Сәдигирә әз Тироhо вәҝγрдәм,
Зимиләрзлγ ворвор нә тан hγлмәрәш.

Әз йә дориш гәд нә сохдәм лγҝәрә,
Ә руй мәзән мәстә пийон лγлмәрәш.

Һьәрсә чумум әз бугоног гәмйәти,
Ә сәр аташ ә дәм мәди хγлмәрәш.

Хушбәхтирә әз дог-дәрә нә ҝәшдәм,
Һьоҹиз мәхун кγтлγбәндә шγлмәрәш.

Ә бим ники ҹәлдәлγни вәҹәhhо,
Мәрдγм нитав сурлумәнди ҹγлмәрәш.

Хосдәйимә әз хьол Мәҹнун сγрхтәйи,
Пойhой Лейли бил нә ҝәшдγ чγлмәрәш.

Ә hγндγри әшглγйә дор хосдәхунд;
Әлдар әнҹәг hьорлу маров сγлмәрәш.
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Һьәрс шори

Вор hьиломәш тә имоhой ки бәрди?
Сади бисдәш шор зиhимҝә, чγ дәрди?

Худолγhо ә рәхь Тиро вәмунди,
Сифирhорәш ә гәл-гуҹог вәбәрди.

Мозоллγйә сиhирлγни дәр хунә,
Мизузәрәш әсәр гопу дәбәрди.

Һьиломҝәзи hьәдәт бири ә чумhо,
Ә әшгәвоз әз хосдәйи хәбәр ди.

Ә войҝәhо гурбу нидγт имидә,
Хәйолhорәш әз сабури нә бәрди.

Воhнәйәти ә хунхәсти чарустә,
Хосдәхундәш ки ҝуфдирә сәhьәр ди?

Асда-асда мәлхьәм бирә hәр кәлмә,
Әз нәкумиш нәбу дγлә гәбәр ди.

Әз хьγвсәлә вадаровhо чγк зәрә,
Ә гәсдәвош зәхьәр хостҝә, шәкәр ди.

Пойдәлγрә гимиш нидγ hьәсбәлγ,
Нәфсγ нисдҝәш, йә сγрхийә йәhәр ди.

Ә руй Әлдар вокундәнки дугозә,
Әз hьәрс шориш нәбу бихьол дәҝәрди.

Нәр мәни

Кәлә hьәсмуш әз hәр ҹиҝә дәр мәни,
Гәсди дγhош йә дγшмәйә шәр мәни.

Әз аташиш йәловлγнγм бәтәртә,
Дорд hьиломәш тоб дориhо сәр мәни.

Бихәбәрhош ә хов динҹи дарафди,
Һовоз сәсәш хьисоб мәсох hьәрмәни.

Әшглγ буhош бәндлγ дошдә муйhорә,
Дәб мγhбәтәш нәбу ҝуйи, hәрдәни.

Хосдәхундиш миҹәй доди сог hьγмγр,
Ҝоф-ҝәләҹәш сайлов шушдә, бәрдәни.

Торикирәш ХУДО дори – тән-бәтән,
Асдараhош булулишγ – сәр-тәни.

Хьәримлγhош ҹәләлγнγт лγнҝ-бәлγнҝ,
Әсәр дγшhош тирозуй hәгг – ҝәрдәни.

Кәмәгγлиш йә бәндәйи әз бәхшhо,
Ә сәр кγрпиш нәбу hәрбой хәр зәни.

Мәhәббәтәш әз лγҹγйγ ҝγрдәнγт,
Ә пәлγйγш әз брилийант зәр вәни.

Гәләм дәсиш – бәхт Әлдари әз мозол,
Сγрхә кәлмәш – хәйол буhо нәр мәни.
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Ихьтибори имурәш

Хостәлγйә ихтийори имурәш,
Хубтәлγйә бәхтийори имурәш.

Хәлолушә нәс овурдә сәдигhо,
Дγлбәрлγйә михьтийори имурәш.

Сазандаhо әз бим ники парустә,
Гγдγшлγйә рγхьбийори имурәш.

Хьәтонлγhо чумә ә хов нәс дорә,
Һьәрγслγйә рәхьҝирори имурәш.

Докунуhо – варасдәйγ ҹар нибу,
Шобошлγйә рәхьмидори имурәш.

Һьәсәллγhо әз кγк шәндә ҹыҹәрә,
Шәрәфлγйә ҹәхьтийори имурәш.

Нәсилhорә тубо дорә дәб бирә,
Сәрпушлγйә зәхьмикори имурәш.

Воҝорушhо ә бод норә дәрдлγрә,
Гәрболлγйә мәхьбийори имурәш.

Мәнҝәлγhо әдәш ҝγрдә рачhорә,
ХУДОлγйә сγрхә hьори имурәш.

Тәhьәрифhо суй дорәнки әз тоҹи,
Әлдарлγйә ихьтибори имурәш.

Сәдигәт

Риб-рач бирәй әз нурйәти мәhәббәт,
Йә чγнтγни hьәрγс нибу hич hәлбәт.

Ә хәйолhой хуштәhәри дәмундәй,
Солхум-солхум хәйирлγни әгибәт.

Шәhьәмлγhо асдарайә товлγни,
Мәнҝ шәвирә ҝγйчәк дири – hәгигәт.

Мозолhорә әз зир гәрбол виҹирәй,
Ә шәфтә рәхь лγнҝә нинγ – дәгигәт.

Човгунлγйә сузов мәтан әшглγрә,
Васаллγйә чγл – чәмәни тәбиәт.

Зәhьифмәнди тәмбәлирә руй мәди,
Парчоhфурми бил варайу тәхтиәт.

Бәдә ҝилҝул чум нәнуҝу руз-бәруз,
Сойәлγйә хьәрмәхь мундә бәхтиәт.

Әз сади бисд зәвәр нисди hьγмγриш,
Бил әз дәстγ учмиш нәбу вәхтиәт.

Ошугмәндлγ – буш низәнγ әнҝγлә,
Алмазлγйә киплγ бошҝу сәхтиәт.

Әз ХУДОи дәниширә ә сәс дγл,
Ә хьол хγшдә Әлдара тан – сәдигәт.
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Хьәтон винош

Дәрдлγ-дәрдлγш гәмә хурдә дур мара,
Тәhьди сохдәш әз дәр мозол зур дара.

Асдараhо ҹәнҝәсури әз бинә,
Ә бәмиhош гурбу мәди зил тара.

Зиндәҝуни гәймог бошҝу ә сәр бәхт,
Тәhьрифмәндиш ә дог мәнγ буйсара.

Әшрәфирә гимәтγни әз hәгги,
Ҝирбишинәш бийо дори әз кара.

Сәрмәшугhо йә дγшәҝи ә богчә,
Нγшдә вәhьдәш ә мәгбуни нәдара.

Хосдәлγhо дәрдәҹәрγт әзйәки,
Әз сәдигиш ә hγндγри мавара.

Ҝофhой сγрхи hоҹизлγрә ҹун дорә,
Мәрдγмhорәш әз дγли сох, – сад пара.

Догуноги зәхьм ХУДОи әз Хьово,
Әз Одомиш нитай ҹусдә оh-зара.

Рихдә hьәрсә hозор ҹиро сәбәби,
Нγкәр кәмиш нәбу бийли амбара.

Һьәрисирә әри дирә чγн hьәрγс,
Әз хостәйиш хьәтон винош Әлдара!

Ә миҹ хун дә

Ә хубә чи чумиш митав дәмундә.
Ә тубочи ҹуниш нитав вәмундә.

Сәдогәйә гурбу бирә хосдәҝор,
Ә торики дγлиш ә бим зомун дә.

Һәггсγзирә гәбул мәсох hич мәхьәл,
Әз хьәрими нәвсиш ә гәд hьовун дә.

Пар зәрәнки ворилγйә мәhәббәт,
Әз хостәйи йорәш дәблγ ҹовундә.

Од бирәнки богбонлγйә сәнәhьәт,
Әз бихьәйфи дорәш hьәйблγ шовундә.

Үзҝγм зәрә ә ов дәрйоh – әшгәлγ,
Әз офтои руйәш нурлу товундә.

Бәдхьисобhо ә ҹәләй hьор офдорә,
Әз ХУДОи нәхьсиш ә парс hовун дә.

Сәhьәрлγйә hьәзоб нидγ инсонәт,
Әз гувоти дәсиш ә бим hомун дә.

Севҝилиhо фурмуш нийлγ вәhьдәрә,
Әз думони сайлиш әрхлγ овундә.

Ҹар дәшәндә, сурог мәхой әз дγнйоh,
Әз Әлдари – hьориш миҹлγ ә хун дә.
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Әрчγни

Хушбәхтирә дирәниҝәш и хәм-хәйол әрчγни?
Ә духдәрhо бирә ҹиҝәш и гәм хьәмол 
әрчγни?

Әз дγләсти ҹиро мундә – сәдигирә дирәҝор,
Ҹәhьмәтлγйә hьәзизиҝәш и дәм-хьәлол 
әрчγни?

Бор-бәhәрә нивәчγнγ әз тәмбәли тәрсγhо,
Нурлумәндә офтоиҝәш и нәм бихьол әрчγни?

Гәнәтлγйә гушлу имбу – ә мәнҝ шәви 
бәндлγhо,
Асдарайа бәхтиниҝәш и кәмә хьол әрчγни?

Үшγгмәнди зийод сохдә хьәвәслγйә ҹофорә,
Ториклγйә тәшвишиҝәш и чумә хол әрчγни?

Үҝәйлγйә нәрлγ нибу, ә сәдиги суй дγhо,
Ҹәннәтлγйә богчәйиҝәш и ҹурә кол әрчγни?

Мәҹнунйәти фойдә нидγ әз ҝузәти дәрдиhо,
Лейлимәндә хьәсрәтиҝә и бәмә лол әрчγни?

Ә зир пойу холчә буhо, гәдγр ҝγләш 
митанγ,
Сγрхибәндә дәвләтиҝәш и гγҹә мол әрчγни?

Ә лов хәндә нитав зәрә – дарамирә доруhо,
Шолумлγйә ҝовләйиҝәш и голмәгол әрчγни?

Ихьтиборә вир сохдәҝор сәргуз мундә 
hәмишә,
Шәhьволγйә сәвҝәндиҝәш и бәдмозол 
әрчγни?

Хушбәхтирә бәрглγ дошдә, йәдиҝори әз 
Одом,
Ҝовләмәндә зомониҝәш и сийә шол әрчγни?

Ә суд ХУДО губ мийору, – сади бисдә 
нә дирә,
Оhилмәндә Әлдариҝәш и динҹә чол әрчγни?
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Дγли мәрәш

Хориhойу богчәлγйә ҝγли мәрәш,
Ҝийовhойу холчәлγйә чγли мәрәш.

Сәйирлγйә чәмәнhорә сойуш нисди,
Мәнзәрәйγ сәрвәтлγйә ҝөли мәрәш.

Аташлγйә офтойирә нуриш hисди,
Хокистәрγ кγмγрлγйә кγли мәрәш.

Мәҹнунлγйә мγhбәтлγрә Лейлиш имбу,
Мәрдγмийγ зәрәлγйә бγли мәрәш.

Шорәлγйә ичҝиhорә гәмиш нибу,
Хәйолийγ дәмәлγйә лγли мәрәш.

Тәмәхьлγйә согиhорә салиш бәрди,
Әхьволийγ гγҹәлγйә шγли мәрәш.

Сәдиглγйә ихьтиборә кγкγш сәхти,
Войҝәйийγ ворворийә пγли мәрәш.

Палашлγйә хостәйирә әшгγш тоҹи,
Хьәсрәтийγ хутәлγйә ҹγли мәрәш.

Зәхьәрлγйә дузҝунирә бәдγш нийов,
Мәлхьәмийγ хубәлγйә хγли мәрәш.

Тиролγйә хьәвәсирә мәкγш,Әлдар,
Рәхьмийийγ ХУДОлγйә дγли мәрәш.

Зийод сох

Ә рәхь фәhми ихьтиборәш зийод сох.
Әз хьγкм рәхьми ихьтийорәш зийод сох.

Гәлпәлγйә дγл нә бошҝу виҹдонә,
Әз hьәзизи мәхь тиморәш зийод сох.

Ҹγрhьәтирә вир нисоху нәр буhо,
Әз хостәйи чәхьтиhорәш зийод сох.

Дәр бәдирә нивокуну – ХУДОлу,
Әз шәhьвойи миh Тирорәш зийод сох.

Хγшдәкγши од нийору ә hьәрә,
Әз сәдиги вихдәhорәш зийод сох.

Мәлхьәм бирә йарашуги гәд хунә,
Әз тәмизи вихьдәhорәш зийод сох.

Дананбәндлγ әгγл ҹусдә ҹовонhо,
Әз сабурhо рихдәhорәш зийод сох.

Милләтхойhо гойим дошдә вәтәнә,
Әз hьошири сγрх дийорәш зийод сох.

Чум вонорә ә сәр кифләт кγчлγhо,
Әз ҹәннәти рγхьбийорәш зийод сох.

Һәр хосдәҝор Мәҹнун нибу, ой Әлдар,
Әз Лейлиhо михьтийорәш зийод сох.



190à À 191à À

Әз дәстγ

Һьиломлγйә догуногум әз дәстγ.
Аташлγйә бугоногум әз дәстγ.

Ҝунәйhорәш хьәсрәт hишдәй ә ҹунмә,
Дорунлγйә лугоногум әз дәстγ.

Вәлҝhой дорhо зәрдә хинә вонори,
Хәзонлγйә богуногум әз дәстγ.

Ҹузлай базуш локо hишди әз хγшдә,
Дәгмәлγйә чγкәногум әз дәстγ.

Шәкәрйәти әз ширини офдори,
Зәхьәрлγйә огуногум әз дәстγ.

Ҹәсдәҝорhо ә вориhо вәмундәт,
Гопулγйә сокуногум әз дәстγ.

Хьγрмәтhорә ҝилов зәрәй – гисгонҹлу,
Рγхшәндлγйә логуногум әз дәстγ.

Миҹәй әшгә кусов нитав сухундә,
Кγмγрлγйә ҹогуногум әз дәстγ.

Виҹәhорә ә буй вәрсhо чарундәй,
Нәчоглγйә согуногум әз дәстγ.

Хьовобәндлγ – гәләт мәсох, ой Әлдар,
Одомлγйә йә гуногум әз дәстγ.

Һьәрсhой чумә овундәм

Тәлатγмә гутинәйγм, ә хьәсрәт тγ
домундәм мә,
Ә гәтрәйи зутәйинγм, ә мγһләт тγ
вомундәм мә.

Нәданhорә рихриҹ сохди дәрйозлγйә
йәрәг ХУДОш.
Хьγкγмhорә гиндог зәрә, ә фурм hьәйил
ҹовундәм мә.

Бог-богчәрә ҝәшдә-ҝәшдә, ә хошәвоз
фәм сохдәнкиш,
Ә тәмәхьә хьәсрәтовоз лγҝәй дорә
шовундәм мә.

Йә кәлмәлә зийодә ҝоф нә дарафди әз
дәр ҝушhош,
Дәрд-бәләрә кура норә, ә бим хγшдә
hьовундәм мә.

Фикир-хәйол дәбәрдәнки ә тγндлγйә
вишәй зәхьми,
Гәләм дәсә тиҹлγ сохдә, зәхьмой дγлә
ковундәм мә.

Ә чγл-чәмән гисмәт бирә, йә гγзγрҝγл
чирә вәhьдәш,
Ә хγрәвоз дәhьәм дирә, ов булогә
совундәм мә.
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Тәшнәлγйә мәhәббәтә ә зир офто
сухундәмҝәш,
Чордоглγйэ чапар ҝγрдә, сәр бунурә
hовундәм мә.

Нәзникитγ чорәймәни, нәфәслγйә
тәhәрз hовош.
Шәггәлγйә хәндәчирә ә бәхтәвоз
ловундәм мә.

Ә гәсдәвоз пой дәнγhо мәрдмазара
гуй сохдәнкиш,
Ә хушбәхти ҹәhьмәт мундә, гәйгуhорә
зомундәм мә.

Һьәсәл буhо ховә хуно әз пинәки дәм
зәрәнки,
Ә сәр зани сәр вонорә, чумhой hьорә
ховундәм мә.

Ә мәрдйәти нәс ҝγнҹγсдә, одохлγрә
гәмлγ дирәш,
Әшгйәтирә хьолол хундә, тәhьрифирә
товундәм мә.

Мәҹнунйәти рәhь норәнки әри сабур ән
Әлдариш,
Әз тәхьнойи гуйлу рафдә, hьәрсhой чумә
овундәм мә.

Һьәрγслγйә хушмәст

Войисдәни мәлхьәм вγнγм hоволγйә
нәфәстγрәш,
Йә ҹиройҝә тәлхьәм нинγм ловолγйә
хьәвәстγрәш.

Кγлγнҝ зәрә ҝәрәк нибу Фәрhадбәндә
Шоhдогирә,
Ә сарайhо мичарунум синәлγйә гәфәс-
тγрәш.

Имидhорә hьәдәтhойи ә кумәки са-
бурәвоз,
Гисмәт буhо бәхт миданγм hовозлγйә
у сәстγрәш.

Дγлхγрдирә кәширәҝор шәвγш рузлу
митав бирә.
Ә ҝәрдәнмә бийо дәнγм гәнәтлγйә дγ
дәстγрәш.

Әлчәгирә бурбундәҝор чум вонорә ә
сәр hьовун,
Әри хуби мивәрзунум Тиролуйә йә
пәстγрәш.

Боворими сохдәҝорhо софлγтәйγт ә
әшг ҝиро,
Һьәмәллγйә шор нихунум ҹиролγйә
йә кәстγрәш.
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Бихьγрмәти гуй тәhәри ә ҹγфт гәнәт
ворвориhо.
Мизузәйә бәхт миҝуйум тилсимлγйә
дәр нәвстγрәш.

Ҝоф-ҝәләҹә шовундәйи ошкор hишдә
нәтиҹәрә,
Ә ҝушhоймә хош мидорум мозоллγйә
йә вәстγрәш.

Һьәсмумәндә ковуйирә ә руй овhо нәхш
зәрәнки,
Дәрйоhмәндә боҹлγ мγйнγм γзҝγмлγйә
йә ләстγрәш.

Һьәрγсмәндә бәхтәвәрhо нәнуйhорә
хундә вәhьдә,
Әз hьәилhо сурог мәҝрγм – ҝуфәрәйә
дәбәстγрәш.

Одохлуhо ҹγфтлγ-ҹγфтлγ ә гәд ҝγлhо
вәҹәсдәнки,
Мγhбәтлγйә богчә муҝйум – чинорлγйә
вәләстγрәш.

ХУДОмәндә Тиролуhо таза гәрор бәхш
дорәнки,
Әлдарлγйә гисмәт митам – hьәрγслγйә
хушмәсттγрәш.

Тоҹ шәhәрγм

Ә софә дγл шγбhә зәрγм,
И митирә тәкәй бәрγм?

Хәндәйә лов хәйоллу мунд,
Бихьоллγйә сад тәhәрγм.

Зәхьәрлγйә руй бурбунди,
Һәчиданки миҹәй шәрγм.

Товушә руз торик дори,
Ә сәр ризhой шәви дәрγм.

Рачә богhо вишә нори,
Ҝγлhош паҹи, – дγлгәбәрγм.

Ә ҝушмә дә – сәс хәндәй йор,
Бәлкә мийов, ҝушхәбәрγм.

Мәскән мәрә дәҝиш сохдум,
Әз бәхтлγhо зәвәр вәрγм.

Ҝоф бәбәhо дγрγст бири,
Мозолмәндә сой –гәдәрγм.

Вәтән Әлдар – Израили,
Йәршолойим – тоҹ шәhәрγм!
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Бәднум сохдум

Думон-хγрә лов-тум сохдум,
Сәнг-кәрпичә туз-гум сохдум.

Әз гәд богчә-бог ҝирошдум,
Ә тоҹ ҝγлhо сәлт чум сохдум.

Бәhәр дорhо гәдәрсγзи,
И ҹәннәтә од-нум сохдум.

Һьәсәл hьәнҝhо – дәhьәм ҹуни,
Пәтәкhорә әз мум сохдум.

Асдараhо әз дур – дури,
Ә мәнҝ шәви hγҹγм сохдум.

Овhой дәрйоh тов-товлγни,
Чап зәрәрә – γзҝγм сохдум.

Гушhо мәhьни вәтәнә хунд,
Чор тарафа сγст-ҝγм сохдум.

Әз хьәсрәти чум вокундә,
Муйhой йорә гγҹум сохдум.

Әз хәлг ҹиро нәҝәшд Әлдар,
Хγшдәнхоhә бәднум сохдум.

Дурими, йор

Һьγмγр рафди, зурими, йор?
Шори дγлтγ пурими, йор?

Ҹузләй мәрә кобоб сохдәй,
Тγрә инсоф бирими, йор?

Ҝәрми аташ йәлов зәри,
Тγ әйи хьол дәрими, йор?

Хьγҹәт зәхьмә нә пойунди,
Ә әшг локо зәрими, йор?

Лγнҝ пойhорә аста нори,
Хәбәрдор тγ шәрими, йор?

Ҝγлhой богчә нә паҹири,
Тәлγhойу вәрими, йор?

Һьәрәчиhо бγхтγ воно,
Хунәй мәрдγм гурими, йор?

Туршов гисмәт дәhьәмә кγшд,
Бәhәр мγhбәт ҹурими, йор?

Сәдиглγрә бихәйр хунди,
Чумhой мγhбәт курими,йор?

Әз бигәдγр дур мунд – Әлдар,
Мозол әз бәхт дурими, йор?
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Шор миҝрори

Әз хьәвәстγ дγлмә шори,
Хушбәхт ҝәрдош ә руй хори.

Гир-гир мәхун бәнд муйhорә,
Шунәй сәртγ – пар ворвори.

Һьәйбмәндәлγ мәбош әз кәс,
Әшглγ бирә – сγрхә кори.

Әз ҝγйчәки нәхшлγ мундә,
ХУДО тγрә әгγл дори.

Фурмуш мәмун әз ҝоф садан,
Хостәй ән нәвс – дәhьәм hьори.

Хостәлγhо дәрдлγ бирә,
Гәйгуhошу сад hозори.

Раса бәсдим ә дор тути,
Гәл дәшәндә, ҹәйим вори.

ХУДОлγйә Тиро хундә,
Мәҝу: «Бәхтмә – ҝγнохькори!»

Гәймоглγйә дәhьәм имбу,
Әз хушә руз ки визори?

Тә ҹунтγ сог hисди, Әлдар,
Әз рәхь дузи шор миҝрори.

Нәс тәрсирә

Әз зуhун шән ҝоф бәхьсирә,
Ә кγл дәшән боф нәхьсирә.

Тиҹә чумhо дγрγст дирә,
Митро мәхун – рәхь вәрсирә.

Гилинҹ човгун мәйду хундҝә,
Ҹуну согhо чγ ләрзирә?

Тубо нисдҝә шәр бәдирә,
Кγчмиш имбу әз тәхьсирә.

Әгγл ә сәр дәбирәҝор,
Рушум нитав тγнд хәстирә.

Виҹдону пак – сγрхәлγhо,
Кут мисоху дәс гәсдирә.

Гилиг никә тоҹ ҝγрγhо,
Әшг – мγрбәтә hә вәс дирә.

Товушлуни мәнҝ – асдара,
Тәйтә сәбәхь нәс хисирә.

Һәр рачә руз хьәвәс дорә
Һәр йәтимә, hәр йәсирә.

Дәрдә ә дγл мәдор, Әлдар,
Кук хәлг әз гәм нәс тәрсирә.
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Зу сухундәм

Шәрәш әз бәхт ворухундәм,
Нәвсәш әз ҹәхьт вурухундәм.

Нәшумоймә гәлпә дори,
Чумәш тγсγз нә хγсундәм.

Мәҹнунлγйә тәмарузум,
Ҝоф-ҝәләҹәш нә бγхтγндәм.

Офдумлγhо шәклγ бирә,
Ләзәтγрәш нә мәхьундәм.

ХУДОлγhо рәхьми дирә,
Зәхьмийγрэш нә рγхьундәм.

Сәдигирә тәрҝ нә сохдә,
Рушумирәш нә тухундәм.

Пишой рәхьә бәсдә ҹиҝә,
Богруй йодәш пуч тәхьсундәм.

Гәриш сохтәй вәhьдәй вәхтә,
Губәш ә фурм кγл ҹγхундәм.

Ә хьәсрәттγ домундәйи,
Һьәрс мγhбәтәш сур рухундәм.

Әз торики мәтәрс, Әлдар,
Шәhьәм дγләш зу сухундәм.

Һγмγрлγйә кәмлγнγмҝәш

Хγсγhорә нивохсунум хәндәлγйә бәм-
лγнγмҝәш,
Гутинәрә нидохсунум мәндәлγйә гәм-
лγнγмҝәш.

Хәйолмәндhо парлγниҝәш ә руй hьәсму
һγндириhо,
Гәд ҹиҝәрә нисухунум мәрдәлγйә фәм-
лγнγмҝәш.

Дуроловуш тγнд мәдиров, нур офторә
тор хунуhо,
Лово-тәшво нимухунум зийодийә нәм-
лγнγмҝәш.

Әз бәдиhө руй вәҝγрдҝәш хәйонәтә
соф тануhо,
Чум әшгирә нихγсунум мγhбәтлγйә
дәмлγнγмҝәш.

Йә мәхьәлиш бәhәр нидγ хγшҝә лγҝәй
кәлә дорhо,
Дәрдлγйә hьәрс нирγхунум говрәлγйә
нәмлγнγмҝәш.

Ә рәхь ХУДО ҝовлә ҝәшдҝәш алмазлγйә,
пойhой Әлдар,
Зийодә руз нимухойум, hьγмγрлγйә кәм-
лγнγмҝәш.
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Чγ сохдәнγм

Йослγhорә дарамнγhо ҝирйәй хорәш чγ
сохдәнγм?
Говрәhорә варавнγhо сийә торәш чγ
сохдәнγм?

Әз рүхшәнди кук нийо бу тәhьәрифә
вәҝирлγhо.
Ҹовонирә пиринγhо тәлхьәй шорәш чγ
сохдәнγм?

Брилийантә гош ҝәрәки ҹγфтә ҝушвор
hьәрγсhорә,
Ә чирәhо нивәрзγhо ҹурай дорәш чγ
сохдәнγм?

Ә зийодә нәфсhо ҝиро соги ҹунә нибу
дошдә,
Әз бихьоли hьәрсунуhо хьәйой hьорәш
чγ сохдәнγм?

Ә миллйонhой сойи ҝиро hьγмγр дураз
нитав бирә,
Ләпәhойу тәлхьγнγhо хәрәй ворәш чγ
сохдәнγм?

Әз γшγг чум зийодтәйи севҝилийγ әри
Әлдар,
Бәдбәхтирә бийоруhо γзҝәй йорәш чγ
сохдәнγм?

Йорлγнγм мәш

Тиробәхьси нийо танγм, чәhьмәтлγйә
хорлγнγмҝәш.
ХУДО тәрси бийо танγм, мγhләтлγйә
һьорлγнγмҝәш.

Ә бәдә руз мийофдонут – билойигә
войҝәлγhо.
Рγхшәндирә нийо ҝуйум, шәрбәтлγйә
борлγнγмҝәш.

Офуррәҝор йәрәг дошди – гилинҹлγйә
ворворирә.
Рәхь рәхьмирә нийо бурум, ҹγрhьәтлγйә
шорлγнγмҝәш.

Мәндәлγhо рγхь мәбәрγ ә хошә ҝоф би-
рә ҹиҝә.
Зәхьләй дγлә нийо бәрγм, зәхьмәтлγйә
корлγнγмҝәш.

Богчәй ҝγлә хәзон мийнγ – гудурмиши
вәҝγрдәнки,
Гәрәтикон нийо корум, – мγhбәтлγйә
ворлγнγмҝәш.

Арзуй дγлә нәсда дирә биhьорлγйә hәр
кәс, Әлдар,
Обур-хьәйо бийо дорум, – гисмәтлнйә
йорлγнγмҝәш.
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Мәбәр мәрәш

Билойигә кәмихьтибор мγнγк доҝә
гәбәрмәрәш,
Дәрдәҹәрә йор мишинγ нимәҹунә
хәбәрмәрәш.

Ә хушә руз гисмәт нибу, γшγг чумә
кγшдәҝорhо,
Гиндог зәрә ә фурм hьәйил ә сарай дγл
дәбәр мәрәш.

Бог-богчәрә дәшәндәнки ә сәр нәрмә
хокhой хори,
Йәршолойим нишон дори hьәсәллγйә
бәhәрмәрәш.

Гәнәтлγhо пар зәрәнки мәләк тәhәр ә
руй hьәсму,
Алмазлγйә гойимлγ тан – шидралγйә
кәмәрмәрәш.

Шәhьәмлγйә хьәлим имбу дγлγ әз сәнг
бирәҝорhо,
Годо-гурбу бирә ҹиҝә зийод мγдγт сә-
hьәрмәрәш.

Гәрбол зәрә нә вихдиҝә рэхь Тирорә
әҝәр, Әлдар,
Гимиш сохдә, әй ХУДОй hәгг, әки хүш-
дә мәбәр мәрәш.

Чγтам бурам

Мγhбәтйәти ә гәм дәҝә ә у hьәрәш, –
чγтам бурам?
Мәҹнунйәти ә дәм вәҝә ә дог-дәрәш, –
чγтам бурам?

Рәхьми дγлә хәрҹ сохдәнки әри бәдә
биhәгглγhо,
Вир сохдиҝә әгγлмәнди әгγл сәрәш, –
чγтам бурам?

Әз хьγвсәлә вәдарафдә зэхьми ХУДО
боҹ бәрдәнки,
Үткәмлγйә парлγ дирә дурәй шәрәш, –
чγтам бурам?

Ә ҝуҹ ҝиро дананмәндә ә гәд гәфәс
дәшәндәнки,
Дәрдәҹәрлγ бурра бәгдә базуй нәрәш, –
чγтам бурам?

Аташ офто офдорәнки ә гәд ҝәрми тә-
нγйә әшг,
Шәhьәм синә хьәллγниҝә тәhәр кәрәш, –
чγтам бурам?

Сади бисдә ә сой норә, чум Әлдара
бәсдҝә hьәҹәл,
Әз и рачә зиндәҝуни гәнәт зәрәш, –
чγтам бурам?
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Әҹә мурай

Дур-думоглу нγшдә-нγшдә әҹә мурай
hәчи, әй йор?
Хьәвәс дγлә кγшдә-кγшдә әҹә мурай
hәчи, әй йор?

Иштоhлγйә тәмәхьлγhо имид бирә ә
сабурhош.
Гәлпәй мәрдγм тә вәхγшдә әҹә мурай
hәчи, әй йор?

Инсофлγрә рәхьмhойуни, әз тур гәрбол
виҹирәнкиш,
Ә сәр синә зәрә мγшдә әҹә бурай hәчи,
әй йор?

Тирохунhо хуб танустә дәhьәм шобот
ҝγрдәйирәш,
Сγпγл шәhьәм тә ҹәгγсдә әҹә мурай
hәчи, әй йор?

Әшг нә мγhбәт вәравундә пура сифрой
ән никирәш,
Зәхьмhо әз hьор тә чәмγстә әҹә мурай
hәчи, әй йор?

Әз хәйолhой hьәсәлйәти – ХУДОй Әлдар
шор дорәнкиш,
Чумhо әз хов нә дәнγшдә әҹә мурай
hәчи, әй йор?

Зиндәҝуниш hәдәри

Һәр вәлҝ Тиро ә hьориhош – вәбәри.
Һәр руз ХУДО ә шориhош – дәбәри.

Мозолhорә ә гәрболhо низәнγт,
Ә бәхт ҝиро хостәйирәш гәдәри.

Сәдигhорә гимәт нибу ә дγнйоh,
Михәнәтhо әз дγ-йәкиш бәтәри.

Мәҹнунлуhо обур-хьәйо тә дошдә,
Лейлиhорә әшг-мγhбәтγш кәдәри.

Гәлпә дγллγ мисә ә сγрх суй доҝә,
Сәррафлγрә әз hьәмәлγш хәбәри.

Нәданлγhо ә сиб Хьово вәмундҝә,
Зәхьәрлγйә ҝоф ләhьәйγш хәсәри.

Ә вәhьдәйγ ә суд рγхьhо, ой Әлдар,
Бил нә ҝуйут: «Зиндәҝуниш – hәдәри!»
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Әзтγ ҹиро нитам бирә

Дог ә тәпә чарусдәнкиш әзтγ ҹиро нитам
бирә,
Сγрх әз дәбә парусдәнкиш әзтγ ҹиро
нитам бирә.

Ә ҝовләйи пой донорәм, ә чумhойтγ бәнд
бирә вәхт.
Бәд әз ковнә варусдәнкиш әзтγ ҹиро
нитам бирә.

Хилоскәрә сәдиг бирәм, ә палаша әшгтγ
ҝиро,
Дор әз бәhәр ҹарусдәнкиш әзтγ ҹиро
нитам бирә.

Парчоhлγйә тәхтә дирәм, ә ширинә
хәйоләвоз,
Гош ә ҝушвор зарусдәнкиш әзтγ ҹиро
нитам бирә.

Гәнәтлγйә ҝәмилγнγм, ә Тироhо сәр
зәрәнҝи,
Ов ә дәрйоh шарусдәнкиш әзтγ ҹиро
нитам бирә.

Шоhирмәндә мозол чирәм, ә шорә рγхь
Әлдаровоз,
Бәхт әз hьәсму сарусдәнкиш әзтγ ҹиро
нитам бирә.

Әҹә рафдә

Ә бихьолә дәрдирәвоз гәнәт зәрә, әҹә
рафдә?
Ә hьγмγрә гәрдирәвоз гәнәт зәрә, әҹә
рафда?

Мәсләхьәтhой дин-дәhьотә ә вәhьдәйγ
нә ҝγрдәйҝә,
Ә зәхьәрә зәрдирәвоз гәнәт зәрә, әҹә
рафдә?

Хуб-хәрәбә нә виҹирә, ә сәр хьγҹәт
вәбирәйҝә,
Ә лолийә пәртирәвоз гәнәт зәрә, әҹә
рафдә?

Мозолhорә гиндог норә, әнҝγлγрә
вошәндәйҝә,
Ә hьәмәлә шәртирәвоз гәнәт зәрә, әҹә
рафда?

Ә хьәримә бәхширәвоз милйонhорә
шумордәйҝә,
Ә гуморә нәрдирәвоз гәнәт зәрә, әҹә
рафда?

Ә нум ХУДО лойиг буhо, Әлдар, йә руз
нәдирәйҝә,
Ә кон дγлә бәрдирәвоз гәнәт зәрә, әҹә
рафдә?
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Тәхьно мәйил

Шор дγнйоhә вәчирәнкиш нәбу тәхьно
бийли мәрә.
Дәрд hьиломә кәшрәнкиш нәбу тәхьно
бийли мәрә.

Шәвлγйә мәнҝ тов дорәнки ә сәр пәрдәй
коврә hьәсму.
Губhой дγлә дәчирәнкиш нәбу тәхьно
бийли мәрә.

Ә сурлуйә хәйоләвоз дәс Хьоворә ҝγрдә
вәhьдә,
Шоhмор бәди ҝәзирәнкиш нәбу тәхьно
бийли мәрә.

Ә hәндәвәр асдараhо, – ә сәр сифрой ән
мәләкhо,
Ә хьофт гәти вәбирәнкиш нәбу тәхьно
бийли мәрә.

Һьγмγрлγйә котубәрәш вәрәг-вәрәг әри
хундә,
Ә суд ХУДО дәбирәнкиш нәбу тәхьно
бийли мәрә.

Рәхь ҹәннәтә очуг hишдә – Офуррәҝор
хьγкм дорә вәхт,
Нум Әлдара вәҝирәнкиш нәбу тәхьно
бийли мәрә.

Софлу бошҝу

Шиниhорә әз йор мәшән, гәм-гγссәрә
дәчирәнкиш,
Чиниhорә ә вор дәшән, дән мγздирә
вәчирәнкиш.

Һьәрәсγзә нәзник мийов бинәлγйә дур
буравhо,
Ә зир пойhо мийофдону кγкhошурә нә
чирәнкиш.

Һьәрсийә чум нитав бирә, кор ХУДОрә
вәрзундәҝор,
Шоhә догhо ә ләрз мийов, әз хьγкмиhой
ән зирәнҝиш.

Офуррәҝор нивотову hьәрγс хунә гәм
хурдәнки,
Ҝузҝилнйә чат мизәнγ, хьγвсәләhой бәдә
тәнҝиш.

Ә чγп ләмбә той нийо бу – йәсир мундә
соворәhо
Асдараhо ҝирйә мγнγ – ворушhәнҝи ә
фурм мәнҝиш.

Мγhбәтйәти нур дорәнки, әз хостәйи
нәвстγ, Әлдар;
Согләмйәти софлу бошҝу – әри дузиш,
әри ләнҝиш.
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Шидрай кәмәр

Әз йор гәhри нитам бирәш, hьәҹәл тәйтә
рγхьә бәрдә,
Һьәсәллγйә hьәмәлhойуш әз бихьоли дγл
вәбәрдә.

Гиндоглγйэ гәл ҝγрдәнки воруш дγhо
hьәсмуй бәхтә,
Әз пәрдәhой ән думониш чалмалγйә сәр
дәҝγрдә.

Әри софә хостәҝорhо, ХУДО дийәш тә
рәхьм дорә,
Мәнҝәлγйә товә руйуш, ә гәриш дγл, ә
зәвәр дә.

Әз хушбәхти дәм низәнγ, нур офторә нә
дирәҝор,
Русмулуйә имидhойуш ә ҝоф шори ән
хәбәр дә.

Ә дәс гилинҹ нитав ҝγрдә, хори пойу
говгушлуhо,
Әз ҹыҹаhо паҹириhош пәләмγрдлγ ә гәд
шәр дә.

Мәhәббәтә гимәт дγhо сәрсон нитав бирә,
Әлдар;
Чунки, γлγк мәлхьәмийγш ә шидраһой ән
кәмәр дә.

Чирә ворhо

Әз hьәрс чумhо руй нишуру, әгγл сәрγ
бирәҝорhош,
Ә ҝовләйи нивадаров дәрд hәр рузә
чирәҝорhош.

Локой гәнәт нәс вомундә ә сәр hьәсмуй
ән суриhо;
Һич хьәсγлиш нә оморәт ә чум хγшдә
дирәҝорhош.

Мәҹнун сәйәг ҹар зәрәнки фурмунийә
хосдәхундhо,
Кунпәсәво нәс воҝошдә ә әшгәвоз бирә
корhош.

Рγхшәндлγйә ҝоф нийо бу әз пирйәти
оhилиhо,
Һьәсәллγйә бор овурдә, сад салирә дирә
дорhош.

Хьәсрәтлγйә «hой» дорәнки, Сифир-Тирой
Офуррәҝор,
Шолйәхьлγйә рәхьм войәрдә, ҹәhьмәтлγйә
пирә хорhош.

Әлдарбәндә ошуглу бош, ә сәр аташ ән
хостәйи,
Нобҝә кγмγр-кγл рухундә, – әз hовойи чирә
ворhош.
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Һьәрγслγйә дәс

Әз тәшнәhой ән хостәйи ә бәнд муйhо
бәсди мәрәш.
Ә руй дγнйоh ошкор сохти мγhбәтлγйә
гәсдимәрәш.

Әрковонлу хошлу бирә, – ә кәф пәнҹә
дарафдәнки,
Ә сад ҹиро hьәмәләвоз рушум hисди –
хәстимәрәш.

Үшγгмәндә нур фирсорә, чумhой офто
хәндγсдәнки,
Ә ов дәрйоh хосдәхунди – чорәлγйә ләс
ди мәрәш.

Ә ширинә хәйоләвоз ә хьофт гәти пар
зәрәнки,
Чγн асдарай мозолмәнди бәхтәвәрә сәс
ди мәрәш.

Әз дин-дәhьот шоботйәти шәhьәмhорә
сухундәнки,
ХУДОлγйә дәhьәм хундәй хуморлγйә
мәсдимәрәш.

Ә имидhой сабурәвоз әз шәрт Әлдар
парусдәнки,
Әз лугонди дорунә әшг hьәрγслγйә дәс
ди мәрәш.

Чәрх мухуру

Рәхь hьγмγрә ә торикhо мәбәр, йор,
Нәфс мγhбәтә ә товушhо дәбәр, йор.

Әз рачитγ ҝγл чәмәнәш hьәйб омо,
Ҹар шорирә ә hьәсмуhо вәбәр, йор.

Әз hьәйили нәхшлγ бирәй әз ХУДОш,
И бәхшәрә ә хубиhо hә бәр, йор.

Хушбәхтирә гәнәт дорә – ихьтибор,
Сәдигирә гәриш мәсох ә шәр, йор.

Һозор ҹиро чорә дирә мизузәш,
Парсалγйә килит мәзән ә дәр, йор.

Кγклγ нибу гуморлγйә hьәмәлhо,
Тиролγйә имид мәни ә зәр, йор.

Дәрдәҹәрә Мәҹнун буhош чγн Әлдар,
Хорилγйә чәрх мухуру ә сәр, йор.
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Әз шоритγ

Шәрбәтлγйә бәhәр дγhош кγкәй дорум,
әз шоритγ,
Ә човгунhой зумустуhош ҝγл мийорум,
әз шоритγ.

Билойигhо ҹар дәшәндә, тәрс нәдγҝу
бәдидорhо,
Ә сәр Сифир ән Тироhош солист хорум
әз шоритγ.

Ә бог ҹәннәт ҹиҝә офдә сәдигә рγхь
бирәҝорhо,
Ә нγкәри мәhәббәтиш hьәдәткорум әз
шоритγ.

Дәр пирирә шор вокундә, – оhилирә
дирәҝорhо,
Әри сабур имидиhош хьәйой hьорум
әз шоритγ.

Әз ҹилитhо сурог нидγ, нур офторә
чирәҝорhо,
Ә бәхтлγйә имисалиш – ә фурм порум
әз шоритγ.

Софә кәлмә тикәй сγрхи әри тиҹә гәләм
Әлдар,
Вор-дәвләтә дәчириhош сәхьибкорум әз
шоритγ.

Әгүл мидүт

Йәбойкәhош бисуроглу йон мәҝирор
дирәнки,
Руй гутинәш нифурогу чумо хумор
бирәнки.

Һич фәләкиш нитав хундә ҹиролγйә
нәфсhорә,
Дγл асдараш имбу доглу, колә бәхтә
чирәнки.

Бәхтәвәрә ХУДОй hьилом фикир дорә ә
рәхьмлγ,
Шәх-шәхәhош – ов булоглу нитав рихдә
зирәнҝи.

Хосдәҝорә ә вәhьдәй вәхт бийо ә дγл дә-
бәри,
Бәгдәтәhош рәхь очуглу губ миойру ә
тәнҝи.

Ҹунсогирә хγшҝ мисохут, – рихдә-рихдә
hьәрсhорә,
Сәбәблγhош шеh гуроглу – офто сәйәг ә
ҹәнҝи.

«Бәниҝору» хундә-хундә, дәс Әлдара
ҝγрдә вәхт,
Сәррафлγhош хушбәхтбәндә әгγл мγдγт
пирәнҝи.



218à À 219à À

Ҝовләйи бәр

Ә хьγршәвоз тγhмәт мәди hьорлγрәш,
Ә әшгәвоз ҝәрми дγл ди шорлγрәш.

Сәдигhорә сийә шγбhә нәс бирә,
Дәhьәмлγйә бәhәрлγ дан борлγрәш.

Лейлибәндhо ә бим мγрбәт офдорә,
Әз коhнәйтγ хиник мәсох йорлγрәш.

Һьәдәткорә әз hьәсγлγ шинохдәт,
Ҹәhьмәтлγйә хьәйолу ҝу хорлγрәш.

Хьγрмәтбәндә бәхшийәти йә ҝγлиш,
Хосдәлγйә богчәлγ хун дорлγрәш.

Бигәдγрә инсоф нибу софолγ,
Мәлхьәмлγйә чорәлγ хой корлγрәш.

Әз пәшмуни тубо дирә чγн Әлдар,
Ә нурлуйә ҝовләйи бәр торлγрәш.

Рәхь садан

Дуразлүйә бәнд войурдәм муй тγрәш,
Хәйоллүйә тγнд овурдәм суй тγрәш.

Әз бәдиhо гул-базуhо ләрзирә,
Йә мозолә бәхт танусдәм руй тγрәш.

Хублу буhо, әз hьәсγлhо ҹар зәрә,
Ә рачиhо дәҝиш нидγм буй тγрәш.

Бәхтәвәрhо сәрә ә сәнг нәс норә,
Гучогбәндлγ гимәт дорәм гуй тγрәш.

Әгγлмәндhо әз Тироhо рγхь дирә,
Ҹәhьмәтәлγ вәдәбәрдәм ҝуйтγрәш.

Хосдәхундhо ә әшгәвоз тоҹ бирә,
Чигиндлγйә вози дирәм чуй тγрәш.

Рәхь садана бурра вәhьдә чγн Әлдар,
Кочуклγйә мγшд виҹирәм куй тγрәш.
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Лойигә вәҝири

Дәрдә әз күк митав чирә сурр фикир,
Гуй-гәләндәр нитав бирә бир-нәбир.

Ә ҝγләвоз варайисдә чәмән-чγл,
Әз хьололи войγрдәйи миҹәй шир.

Хәндәйә лов бил бошҝу гәбәрлγ,
Әз зутәhо бәhәрлγни дирә-дир.

Хиникә хов – нийов әз ҝәрм лγхьγчәк,
Әз чум офто нур вәҝγрди зәвәр-зир.

Һьәрс бәдирә, нирухуну дәрәй дог,
Әз ҹәйронhо йон миҝрору ҝулләй гир.

Әз дәрйоhиш лугонтәйи бинәй әшг,
Әз пәнҹәй дәс ә дур нирав вирә-вир.

Ә фурм Әлдар шор хундәйи әз Тиро,
Ә чум ХУДО – сәдиглγни нум вәҝир.

Чү сохум

Монухьойи йә гәрдиҝәш чγ сохум?
Ҝоф ләhьәрә нә ҝγрдиҝәш чγ сохум?

Хуш дγллγhош ә бәд hомон чарусдә,
Губә ә дγл дәбәрдиҝәш чγ сохум?

Ә сәhьәр гур бәнд бирәйи зиндәҝун,
Бихьγрмәти hә дәрдикәш чγ сохум?

Хурдәйирә вәкуфдәнки hьәсмуhо,
Сийә шолә дәҝγрдиҝәш чγ сохум?

Әшг-мγhбәтлγш ҝиләй-ҝγзар ҹусдәйи,
Ширнә ҹунә вәҝγрдиҝәш чγ сохум?

Ә чγләкон хосдә-хунди офдорә,
Руй гутинә зиб-зәрдиҝәш чγ сохум?

Ә гонунhой ХУДО ҝиро, ой Әлдар,
Һьилом вози йә нәрдиҝәш чγ сохум?
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Сипи мәсох

Әз гәм хуриш Лейли мәҝу хушдәрә.
Әз ҝирйәhош hьәдәт мәҝи кγшдәрә.

Һәр кәлмәрә ҹиҝәйγни сәдәфлγ,
Ә лов ләhьәш hәрбой нибу мγшд зәрә.

Хостәйирә гәдәр нисти бәhәмлγ,
Ним-ноhогиш хьәрсо мәйил дәр мәрә.

Офтойисγз рузәш имбу торундә,
Думонhорәш hьәрслγ мәзән ә хәрә.

Мәнҝ шәвирә – гошиш хунди шоhирhо,
Ҝуфдурутҝәш бовор мәсох hич кәрә.

Сур мγрбәтә нә вәкундәт һәләмиш,
Сурогhорәш рγхшәнд мәйил ә hьәрә.

Рәхьм ХУДОрә фубәрдәнки чγн Әлдар,
Әз фикирhош сипи мәсох муй сәрә.

Әшглүһош

Әз офтош нур вәкγрдә әшглγhош,
Әз мәнҝәи сур дәҝγрдә әшглγhош.

Туш бирәнки гисмәтлнйә ҝγрγшhо,
Пой вәчирә хγрдә-хγрдә әшглγhош.

Ҝоф-ҝәләҹhо әз ихьтибор рихдәнки,
Зәрдлγ-зәрдлγ ранҝ сγпәрдә әшглγhош.

Әз кәләтә шәһьәмлү хьәл бирәнки,
Ә сарай дүл губ дәбәрдә әшглүһош.

Бор чирәйи әз әгγлhой дананhо,
Овә хуно hьор фγбәрдә әшглγhош.

Асдаралγ сухдә-сухдә шәhьәмhо,
Ә мәлхьәми ән hьγмγр дә әшглγhош.

Һьәйблγ-hьәйблγ ухшәш зәрә ә Әлдар,
Әз гәсд мγһбәт әдәй мγрдә әшглγhош.
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Әшглүйә шори

Нә танусдум чγ бириҝә ә hьәрәш,
Йә сад ҹиро мәhьно дори ҝоф шәрәш.

Мәлкәмутhо әз хов зутә вәхγшдγт,
Войисдγт ки, шир вәҝγрγт әз кәрәш.

Гәрәгәтрә нифрәт хундут ә офто,
Гәрәнтγйә сийәйи ҝγрд дог-дәрәш.

Фәләк сәйәг ә дәс, ә пой офдорут,
Ҹәhьм бисдорут ә дγ-йәки дог зәрәш.

Вәпичγрγт әз лγҹγhой мәhәббәт,
Тойә зәрγт гәмлγйә дәрд – кәдәрәш.

Аташ рухунд бирәнгинәй ҝовләйи,
Шивән офдо, сой нә бисдо гәдәрәш.

Рәхьми ХУДО – софлу дирә Әлдара,
Ә әшглγйә шори чарунд hәдәрәш.

Ә сәс тү

Ә hәр шори хинә вәни ә дәс тγ.
Әри сад кор зийод бошҝу хьәвәс тγ.

Бил сәнгhорәш йармиш соху ух виҹдон,
Дγл асланиш довом нидγ ә бәхьс тγ.

Әз ҝовләйә богчә чиним ҝγлhорә,
Битәмизә хәтәр нийов ә нәфс тγ.

Азадирә войисдәҝор – чγ амбар,
Руй пәләнҝиш раст нәйово ә нәхьс тγ.

Кγкγ мγхькәм буhо дорhо бор дорә,
Йә дγнйоһлуг бәхшә дәри ә вәс тγ.

Ә лγҹγй әшг бәмзәрлγни русмуhо,
Сириг мәнγ ә далгаhой нәфәс тγ.

Чγн ХУДОйи шоhид нибу, ой Әлдар,
Әз hьәйили ошуг бирәм ә сәс тγ.
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Гисмәт бәрдүт

Рузә хуно кутәхь бисдо мәhәббәт,
Вәрфә сәйәг хьәлим висдо әгибәт.

Хьγкγм йә моч йәлов вәнҝәсд ә ловһо,
Кγмγр фурми ә кγл чаруст hәгигәт.

Йә кәлмә ҝоф мγшкγл омо ә ләhьә
Әгγл мувәхь чорә нә офд әз hәлбәт.

Ә нәкуми ҹилит вәҝγрд хорирә
Һьәрә дорә, мозол нә рихд әз сәбәт.

Гәрәнтуйә хьол диромо ә чумhо,
Моҹол нә мунд әри сохтә вәсийәт.

Тәнҝи нәфәс губ дировунд ә гәд дγл,
Ҝγлhой сәвҝи зәрди вошәнд гәрәгәт.

Тиҹә гәләм буховлу мунд килитсγз,
Рγхь Әлдара гисмәт бәрдγт ә хьофт гәт.

Хосийәтәш зу вәҝи

Ҹиро бирә чәтиникәш әзйәки,
Ҹγфтлγ мундә бәди, – дийәш әз тәки.

Нишон дорә hьәсәлирәш әз тәлхьи,
Чалма зәрә сийә шоләш мәдәҝи.

Бул бирәҝор әгγл сәрγш әз бинә,
Һьоширийγ кәм hисдиҝәш йә бәҝи.

Йә мисголлуг hьор дәриҝәш ә ҹунтγ,
Әз hьәдәти йә миhьидәш пәс мәҝи.

Ранҝ-бәранҝи фәсилhорәш хьγкмhойи,
Һәрдән рузhош, hәрдән шәвhош ҝудәҝи.

Рγхшәндлγйә хәндәhорәш зәрәнки,
Хьисоб сох ки, зарафатиш – hәнәҝи.

Сәрсон тәhәр хосдәниҝәш Әлдара,
Әз ләшәйтγ хосийәтәш зу вәҝи.
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Гәм нихуру

Әз хунәйтγ кәм нә бошҝу мәhьәниhой
мәлхьәмиш,
Бил рγхь тγрә вәбәрγҝу овоз зили нән
бәмиш.

Хушбәхтлγйә руз винирә сәнәhьәтә
хосдәҝор,
Шγкγрлγйә хилос бирә әз дәрдиhой ән
гәмиш.

Кәләкγтγр дог-дәрәйи гисмәт нисдҝә ә
руйу,
Ә нимә рәхь овhой дәрйоh ниимфуравт
әз ҝәмиш.

Әз аташһой ҝәрми тәнγ әрәг руйә рих-
дәҝор,
Дәмлγ-дәмлγ фадилγйә нун мәҝγрγ әз
хәмиш.

Дәhьәмйәти хосдәхундә әз бор мγhбәт
ҹусдәҝор,
Шикойәтә нитав сохдә әз амбари, әз
кәмиш.

Шорә hьәрсhой мозолмәнди дәхγсундҝә
Әлдара,
Офтолγйә нурлу буhо, гәм нихуру әз
нәмиш.

Гиймәтлү тан

Нурә хуно чорәлγни нәфәстγ,
Әз боҹлγйи мәйофдоно хьәвәстγ.

Йә кγлγнҝиш йә сәнг нитав ҹумундә,
Гәләбәндә сарай дγли гәфәс тγ.

Ә hьиломиш ухшәрийγ нә буhо,
Йә ҹиройҝә мәлхьәм дәри ә сәстγ.

Тәшнәлγйәш ҝиснә нисди тγндә әшг,
Йә дәрйоhлуг сәрвәт дәри ә нәфстγ.

Нәдоворәш бәхшипару сохдә вәхт,
Бγхьγрмәти нә бурбундәй ә кәс тγ.

Әз ХУДОйиш хьәлолбәнди дириhо,
Йә дγнйоhлуг софо вәри ә пәс тγ.

Нәсиhәтәш гиймәтлγ тан чγн Әлдар,
Әри мγрдәш разиҝәрγм ә дәстγ.
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Гәһри мәбош

Минәтлγнγм, мәрә ә сәр бийофдон,
Синәтлγнγм, ә дәр-бәдәр мәйофдон.

Хушбәхтирә әри дошдә hьγмγрлγ,
Сәбәб нибу нә йә шγhрәт, нә йә шон.

Ә мәнҝәнә офдорәнки hәгг дузи,
Чорә нидγ нә йә парчоh, нә йә хон.

Тирохунhо ҝәрдундәнки Сифирә,
Әгγллγhо ҝоф нисоху әз добон.

Сабурhорә ҹару зәрә руз-бәруз,
Имидлγйә чорә мәхой әз hомон.

Софә әшгә сухундиҝәш кγмγрлγ,
Оhиллγйә ҹовоб нийов әз ҹовон.

Әнҝγшдәри нә дорәйҝә ә вәхтγ,
Ә фурм Әлдар гәhри мәбош әз зомон.

Бәхтәвәриш имбошим

Ә бәхтәвоз нәхшә нәриш имбошим,
Ә әшгәвоз сγрхә зәриш имбошим.

Ҝовләйәти дәҝγрдәнки Вәтәнә,
Ә һәггәвоз мозол дәриш имбошим.

Һьәрс шорирә рγхундәнки hьәсмуhо,
Ә рγхьәвоз хәбәрбәриш имбошим.

Кәлә-күтүр дәмундәнки ә горбол,
Ә хьүкмәвоз һьәҹәл шәриш имбошим.

Шәhьәмhорә сухундәнки шоботhо,
Ә нәфсәвоз сәрпуш сәриш имбошим.

Ҹару зәрә дәрдимәнди мәхлугә,
Ә рәхьмәвоз һүнәрвәриш имбошим.

Разулуги вәҝγрдәнки әз ХУДО,
Әлдаровоз бәхтәвәриш имбошим.
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Ә духдәр

Наз дорәй тγ кγшди мәрәш, ә духдәр,
Човгунә дорд ҝγрди сәрәш, ә духдәр.

Ҝоф ләhьәймә әз hьәсәлhо парусди,
Ә виҹдонмә мәшән шәрәш, ә духдәр.

Әз хостәйи дог кәширәй ә ҹунмә,
Чорә нибу шитә кәрәш, ә духдәр.

Шори-ники зийод бири руз-бәруз,
Тγсγз нирам ә йә hьәрәш, ә духдәр.

Ә пәхγрә йонуглуhоҝуш чум норә,
Ҝоф –ҝәләҹә мәзән хәрәш, ә духдәр.

Әшглү буһо һьоҹизбәндлү нәс бирә,
Тәлхьә фикир мүкшү нәрәш, ә духтәр.

Ә шәш гушә хьәсрәт hишдә Әлдара;
Ә сәр дγ-бир мәҝи зәрәш, ә духдәр.

Ә йор мә

Әзмә ә дур бийо мара, ә йор мә,
Ә доруни дγлмә дара, ә йор мә.

Севҝәндлγнγм әзтγ ҹиро нибошум,
Гәнәт зәрә ә сәр вара, ә йор мә.

Ә ворушиш ә тәшнәй тγ офдорәм,
Ҹиҝәр мәрә мәсох пара, ә йор мә.

Йә сурлуйә вози дирәм hьиломә,
Ҹуфтә гушә вошән зара, ә йор мә.

Ә хьәсрәт тγ ә фурм hовун парсирәм,
Хушбәхтимә ҝγрди кара, ә йор мә.

Азәрбайҹон – Вәтән мугом бирәйиш,
Әз ҝирйәhо мәзән ҹара, ә йор мә.

Симhой мизраб hьәрсә рухунд, ой Әлдар,
Тγсγз нитам зәрә тара, ә йор мә.
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Ә ХУДО вомунди

Коh ләhьәйтγш пилигhорә шовунди,
Бәйәй дγлтγш гутинәрә ковунди.

Гγзγрҝγлhо тәйтә чумә вокундә,
Хуморирәш ә мочәвоз ловунди.

Ләйли – Мәҹнун әз сәдиги мундәйи,
Нәшумошуш ә гисмәтhо домунди.

Ҹар дәшәндә коврә hьәсмуй – сәрпуши,
Хγшҝиhорәш әз вәрф – воруш овунди.

Фикирhорә сийә думон хундәйи,
Хәйолhорәш ә чумhойму ховунди.

Човгуниhо ә hьәҹәл суй дорәнки,
Рәхьhошурәш кәрми офто товунди.

Әз сабурhо мозол Әлдар рихдәйи,
Имидhоймуш йә ә ХУДО вомунди.

Оһиллүйә хов

Ә гәд пәмбә бийо дорим миҹәлγйә 
рүхьтоҹирәш.
Әз дорун дγл бийо хойим ХУДОмәндә
мγхьтоҹирәш.

Гәдимийә Шоh догhорә зәлзәләлγ 
ҹумундәнки,
Ә ворвори ухшәр дирәйм hγнәрлγйә хьол
боҹирәш.

Нә дәрд мунди, нә гәм мунди ә гәд сарай
ән хәйолhо,
Әз Мисраим ә гуй зәрәйм туболγйә 
гирмоҹирәш.

Хосдәхунә ҹовонhойи ҝγлә хуно рач 
һисдиhо,
Ә хәндәhо шор вошәндәйм мγhбәтлγйә
лов мочирәш.

Нәсиллγйә хорәлγнγм ә дәр нимаз ән 
сифирhо,
Әз бәбәhо пак виҹирәйм Тиролγйә рәхь
воҹирәш.

Шоhирлγйә пойhой Әлдар руй хорирә нә
ҝγрдәнки,
Ә динҹиhо гурбу дорәйм оhиллγйә хов
ҹоҹирәш.
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Шәр әхир

Ә дәрдлγйә фикирәвоз хушә рузә нитай
дирәш,
Ә вишәйә рәхьhорәвоз ҹура бәхтә митай
чирәш.

Туболγйэ гәргγш сохдә, чәвги мәйор ә гәд
хунә,
Ә мγшдәвоз куфтә сәрhо, әгγл дγрγст нәс
дәбирәш.

Ә сабурhо имид мундә, сәхьиблγ бош әри
ҹунтγ,
Йә ҝийовиш ә руй хори һә нимноhог нәс
вәбирәш.

Ә бим ҹәhьмәт гәрорлγhо вәҝир дошдә 
кәләтәрә,
Әз рәхьм ХУДО рγхь вәбәрдә, әз дәсγ ҝи
hәр фәгирәш.

Тироhорә мозоллу тан ә гәд сγрхә Сифир
нимаз,
Зэхьми бәдә гуй сохуhо, ә сәр хγшдә тоҹ
дәчирәш.

Ләзәтлγйә дәhьәм нийов әз буш мундә 
ләгә, Әлдар,
Әз чγрhьәтә дананйәти пишотә вин шәр
әхирәш.

Пәнҹ митро ог

Әз зәхьмәтhо нә ҹусдиhо ҹувурлγйә 
доглγнγм мәш.
Ә ҹәннәтhо чарусдиhо богбонлγйә 
боглγнγм мәш.

Зәhьифмәнди нитав кγшдә, рәьмийγ соф
нисдиhорә,
Тәбиәтә сәйр сохуhо алмазлγйә 
соглүнγм мәш.

Мәhәббәтә hьәләм ҝγрдәм ә пәнҹәй дәс
шоhирйәти,
Дастанhорә мәлхьәм дγhо кγкәлγйә 
тоглγнγм мәш.

Зиндәҝунә мозолмәнди гәнәтлγйә пар
зәрәнки,
Гурбучәй йор рафданиhо лолмәзәйә 
гоглунум мәш.

Йә ә ховмә гисмәтлγни кγлγнҝ зәрәй ән
ҹовони,
Әз ХУДО һәгг бәхш дириhо оhиллγйә 
чоглүнγм мәш.

Әз гәд ҹәhьмәт ҹиро ҝәшдә, тәхьно нитай
мундә, Әлдар,
Ә вәhьдәйγ кγч бирәнки, пәнҹ митройә 
оглунум мәш.
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Нитай ҹиҝә ҝүрдә

Бихьγрмәтә дастан нисди нәгγл мәш,
Әз асдара бәхтә чири әгγлмәш.

Әз hьәили ҹофо дирәм софолуш,
Әз бикори парс ниҝγрγ әнҝγл мәш.

Ә дог-дәрә гуй нә зәрэ әз пишә,
Сγмбγллγйә зими кошдәй ә чγл мәш.

Вәрф-ворушлу аташ рихди әз hьәсму,
Кγк бирәхьмә гәриш сохдәй ә кγл мәш.

Әз тоҹиhө әри сәргуз офдорә,
Пилләhорә вәдәшәнди әз сγлмәш.

Сарайhорә вачарундә әз бинә,
Сγркәй әшгә тγнд докунди ә бγлмәш.

Чум Әлдара шорундиҝәш имоhой,
Дийә нитай ҹиҝә ҝγрдә ә дγлмәш.

Сүрхә чорә

Софә әшгә нә дәрд имбу, нә гийбәт,
Әри хосдә варайусди тәбиәт.

Пәнҹәрәрә гили мәйил ә руй мәнҝ,
Ә гәд гәфәс нийо добу hәгигәт.

Асдараhо руй вәҝγрди әз шобот,
Шәhьәм сәйәг әдәт сухдә әз гийрәт.

Гγзγрҝγлhо буй вошәнди – ширәли,
Һьәсәлирә гимиш сохди әгибәт.

Билойигhо ә пәхγри домунди,
Әз нур офто тәмизтәйи сәдигәт.

Одом нори бинәборуй зэхьмәтәш,
Бәхиллγhо кара ҝγрди гәтә-гәт.

Мәҹнунлγйә гәләт мәбош, ой Әлдар,
Сγрхә чорәй хушбәхтини мәhәббәт.
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Нивомуну ә һүлмә

Һьәзоб дγhо губ мәдәшән ә дγлмә,
ХУДОлγйә рәхьмә дәшән ә дγлмә.

Севҝилиhо мәскән ҝγрди ә богчә,
Хәзонлγйә тәләф мәйор ә ҝγл мә.

Әз ранҝ hьәсму суй вошәнди зимиhо,
Нә рурундә молә мәкәш ә чγл мә.

Ә дәрдәвоз әдәй сухдә хәйолhо,
Хокисдәрә гәриш мәсох ә кγл мә.

Рγхьвәбәри – хоривози бәндәhо,
Һозор ҹиро дәhьәм дәри ә бγл мә.

Пойhо әдәй ә чум ҝиро ҹγмγстә,
Һьәйнәлγйә бәхил мәбош ә чγл мә.

Гувот гулhо ҝуҹлуниҝәш, ой Әлдар,
Ворвориhо нивомуну ә hγлмә.

Сойәрә нивини

Имид норә, вәлҝ хәбәрәш нивини,
Нолә зәрә, губ гәбәрәш нивини.

Шәггәй хәндә зийод бисдо әри тγ,
Шәрбәтлγйә лов шәкәрәш нивини.

Дурәсγзи – ҝәрмә тәнγй офтойи,
Йәловлγйә су ҹиҝәрәш нивини.

Һьиломҝәзи гисмәт нибу ә надан,
Әз винитγ йә зәвәрәш нивини.

Назлγ-назлγ әри дγлә вәбәрдә,
Ошуглγйә тар зәрәрәш нивини.

Хәҹәләти кәширәйи әз ҝγлhо,
Мγhбәтлγйә дог-дәрәрәш нивини.

Суроглγйә ҹарлγ мәҝәшд Әлдара,
Әзимбәгдә сойәй мәрәш нивини.
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Ә гәд дүлмә дәри тү

Танусдәнγм әгγлмәндә сәри тγ,
Хγшдән ХУДО кумәк бирә әри тγ.

Ә чум милләт нур офторә докундәй,
Ә гәриш хәлг, ә сәр зуhун вәри тγ.

Лугондирә hәгг-хьисобу нә буhо,
Дәрйоhлугә әгγлмәнди – «хәри» тγ.

Сәхьролугә ә фурм ҹәннәт чарундә;
Әз иҝидhо зийод бошҝу нәри тγ.

Сәдиглγhо Сифир – Тиро вәҝγрдә,
Һьәсәлбәндә палустәйи – «шәри» тγ.

Офуррәҝор бәшгә дори нәхширә,
Ошкор кәрдо сγрхәлγйэ зәри тγ.

Йә рузлугә нә дирикәш Әлдара,
Бовор сох ки, ә гәд дγлмә дәри тγ.

Ҝуфдурут

Ҝәвγлсγзиш hьәрγс бирәй, ҝуфдурут,
Әз асдараш бәхтә чирәй, ҝуфдурут.

Мәhәббәтә әз hьошири ҹусдәнки,
Ә тәнҝиhош нә дәбирәй, куфдурут.

Хосдәхунлу нγкәр пойтγ бирәнки,
Ә сәр тәхтиш шор вәбирәй, ҝуфдурут.

Софә әшгә ә хун дамар дошдәнки,
Дәрдһой дγләш бул дәчирәй, ҝуфдурут.

Шәвһой шобот ә сәр сифро нγшдәнки,
Ә чумәвоз рәхь кәширәй, ҝуфдурут.

Ә мәҹлγсhо пәйләhорә зәрәнки,
Әз хәндәhош гәм вәчирәй, ҝуфдурут.

Хьәсрәт Әлдар сурмәзәлγ кγшдәнки,
Йә сәhьәти руз нә дирәй, ҝуфдурут.
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Бинәборуй һьәсүл

Фурогусдәй ән дγлтγрәш ә сәр зуhун,
нәбу вәни,
Фуҹогусдәй әгγл тγрәш ә шәр зγhун
нәбу дәни.

Үзийоги ән шоhири дастанhорә 
ҝүнҹундәйи,
Ҹызмагәрәй нәгγл тγрәш ә кγнҹ сундуг
нийо шәни.

Тәйтә ХУДО ҹәзо дорә, сәҝәрави 
сохдәҝорhо,
Вошҝунәвой кәкγл тγрәш әз гобугу бийо
кәни.

Ширин пәрәст бирә ҹиҝә әз хьγрмәтhой
дананйәти,
Һьәсәлиhой ән ҝγлтγрәш бил нә ҹγнγт әз
ҹун тәни.

Шорлу-шорлу ҝәшдә-ҝәшдә ә хосдәхунд
йорирәвоз,
Офурриhой хьәсγлирәш әз хәйолhо ә дур
нәни.

Обур-хьәйо дошдә-дошдә бγтγн hьγмγр ә
фурм Әлдар,
Бинәборуй hьәсγл тγрәш әз алмазhо бийо
зәни.

Дәр ҹәннәтә очуг дирә

Әз доруни лугондиhо мозолирәш нибу
офдә.
Әз хорини бугонтиhо ҝозилирәш дәби
бофдә.

Ҹарлумәндә сурогиҝә михәнәти 
бәдбәхтлγhо,
Ә мәсләхьәт офдорәнки зәхьмиhорәш 
мәҝу софтә.

Йарашугә виҹириhо әз hьошири ән 
тәбиәт,
Чинорлγhо – бәhәрсγзи, варайисдҝәш ә
фурм кофтә.

Фәсил-фәсил варасдәнки гуногйәти ән
нәсилhо.
Соворәйә зиндәйәти хьәсγлиhош әхьүкм
ноф дә.

Гәзонҹhорә бәхширәнки сәдиглγе ХУДОй
hьилом,
Һγнәрмәндә иҝидйәти әнҹәг ҝәнәш ә гәд
ҝоф дә.

Гγл-гәрәвош Сифир-Тиро бирә ҹиҝә, 
Әлдар, дан ки,
Дәр ҹәннәтә очуг дирә, – шоботҝирhош сәр
йә хьофтә.
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Мозол ХУДО

Руз сәйәги hγнәр мийнγ торикийә шәвә
нәр тγ,
Гузйәләги hәдәр нивнγ шәрикийә 
тәвәссәр тγ.

Ә гәд алмаз гобугйәти кип-колиҝә рүхь
нәшумо,
Әз хьофт гәтиш сура космос мәләк нийов
эри бәр тγ.

Бийов – бурав бәгдәhорә тγндә вози хундә
вәhьдә,
Әз гушшәhой ән шәшиhош шолйәхь мийов
әри зәр тγ.

Ә мәнҝәнә нийофдони гисмәт ноҝә 
Офуррәҝор.
Гилинҹ пәнҹәш тγндлγ мийов, рәхь
бурриҝә сойәй шәр тγ.

Тироhорә хундә ҹикә – вәрәг-вәрәг ә 
әшгә-воз,
Ә мизузәш бәхтлγ дәниш, вәҝосиҝә ә руй
дәр тγ.

Думон hьәсму ә хьγкмәвоз гуй бирәнки 
ҝәнәш, Әлдар,
Мозол ХУДОш тиhи имбу ә hәндәвәр, нә ә
сәртγ.

Шүһрәтһой ән шән

Әз мозолә ҝузәтйәтиш мә – ән тγнγм, тү –
ән мәни,
Әз хьәлолә гисмәтйәтиш мә – 
шγвәртγ тү –, зәнмәни.

Сәдигмәндә гонунhорә сойәй мозол ҝүрдә-
ҝγрдә,
Ҹәннәтлγйә парлγйәтиш рγхь нәшумой ән
тәнмәни.

Әз гәдимә бәбәhойму вор хьәлолә 
вәчирәнки,
Һозор сали сабурйәтиш әз Тироhой Вәтән
мәни.

Ә йә бәндә нә бурбундәм човгун дγhо 
хәрәбирә,
ХУДОлγйә шолйәхьйәтиш – рәхьҝирорә
йәтән мәни.

Тәhьәдийә видов мәсох, рәхь hьγмγрә
ҝирошдәнки,
Сипрә зулог оhилйәтиш әз ҹәhьм муйhой 
ән дән мәни.

Тиҹә гәләм брилийанти парс нитанγ ҝүрдә,
Әлдар,
Һьиломҝәзә шоhирйәтиш әз шγhрәтhой ән
шәнмәни.
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Ләзәт нидү зиндәҝуниш

Ә γзҝәhо ҹәләг нирав нәшумоhой ҹундә-
ҝуниш,
Ә γҝәйhо йәләг мирав hьошириhой нун-
дәҝуниш.

Бәхиллγйә гәргγшиhо ә фурм воруш рихдә
вәhьдә,
Әз обурһой дошдә имбу – сγрхәлγйә 
бундәҝуниш.

Әз сабура ҹофой hьәнҝhо хьәйо вәҝγрд 
ҹувур доги,
Чалмабәндһой кипәлγни Тиролγйә 
ҹусдәҝуниш.

Сәдигйәти йә миҹәйи әри тоҹмәнд 
бәхтәвәрhо,
Әз хьәлолә әрәг бошҝу әнҝγшдәри 
хосдәхуниш.

Әз хьәримә билойиги варайусдҝә сифрой
ники,
Әз войисдәй ХУДО нибу мәлхьәмиhой 
мун-дәҝуниш.

Әз сади бисд хостәйиhо шор нә рихдҝә 
әҝәр, Әлдар,
Шәрхәҹәләт хурдә рузһо ләзәт нидү
зиндәҝуниш.

Ҝүлә хуно

Ҝγлә хуно очмиш бирәй, ә мирод дγл 
расирә вәхт,
Асдараhош ә сәр мозол гош вәнори әз 
түнди бәхт.

Гәйтонлγйә ҝәрмә мумhо ә шәhьәмдон хьәл
бирәнки,
Тироhорә нә хунуhо, ҝоф ХУДОрә ниҝүрү
сәхт.

Әз хубиhо рγхь вәҝγрдә γшγг чумhо нур 
дорәнки,
Динҹимәнди войуhорә ә хәрәбиш нисоху
ҹәхьт.

Сәдигмәнди ән Овроhом ә гәд дγлhо 
дәбирәнки,
Дγ тарафай ихьтибори әз шолуми имбәсдү
әхт.

Гилинҹлγйә пәнҹәй дәсhо ҝуҹ-гувотә 
вәчирәнки,
Әдәб әркон дәблγ бирә, рушумлуhо низәнү
ләхт.

Әз нәhьләти хγшдә, Әлдар, рузу йорсγз 
ҝирошдәнки,
Әз әшг-мγһбәт сурогсγзи ләзәт нидγ 
сүрхийә тәхт.
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Сәдиги тү

Хәндәлγһош дγл войурди әз шорлγйә 
сәдиги тγ,
Лγҝәлγhош ҝγл овурди әз борлγйә 
сәдиги тγ.

Войҝәлγhо кура бирә hьиломлугә ҹар 
зәрәнки,
Пәшмулуhош ранҝ парунди әз hьорлγйә
сәдигитγ.

Гәрболлүйә ҝүйчәкиһо хәми әшгә 
войурдәнки,
Мәләклүһош руй вәҝүрди әз ворлүйә 
сәдиги тү.

Лейлипәрәст хосийәти мәчнунhорә 
ҹогундәнки,
Мγһбәтлγhош паклγ бири әз корлүйә 
сәдиги тγ.

Әз дγ-йәки рачә рузhо hьγмγр сала пуч
сохдәнки,
Имсаллγhош шор вәчири әз порлγйә 
сәдиги тγ.

Овозлγйә ҹәhьмәт нимаз, рγхь Әлдара 
вәбәрдәнки,
Нәсиллγhош бәhәр дири әз хорлγйә 
сәдиги тγ.

Тәрсмә нибу

Нур сәбәхьә дирәнγмҝә әз думониш тәрсмә
нибу.
Сур тәмәхьә чирәнγмҝә әз ҝумониш тәрсмә
нибу.

Гәлизбәндә чәхә дγшмә әгγл сәрә вир 
сохдәнки,
Әгγллγйә тиҹлγнγмҝә әз йомониш тәрсмә
нибу.

Әстерлүйә духдәр доги ә бим милләт 
мундә вәhьдә,
Ә ХУДОй hәгг боворγмҝә әз Амониш
тәрсмә нибу.

Мәҹнунлγйә хьәсрәт мундә ә чγллугhо 
офдорәнки,
Лγгәй нунә хурдәнумҝә әз йовониш тәрсмә
нибу.

Ә hәр сәhьәт фикир дорә, ҹунсогирә дошдә
ҹиҝә,
Оhилирә ҝγрдәнγмҝә әз ҹовониш тәрсмә
нибу.

Әз әшг-мγhбәт γлγҝбәнди гәләм ә дәс
вәҝүрдәнки,
Шоhир бәндә Әлдарγмҝә әз зомониш 
тәрсмә нибу.
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Ҝәрмә һьәрсһо

Ҝәрмә hьәсhой бәдбәхтирә тийи мәсох ә
сәр синә.
Әзи hьилом кγч бирәйи hьәдәт офди лап
әз бинә.

Шишәйә руй ҹовонирә мәфурогун ә хьол
мγрдә.
Рафда рәхьhой ән мγшкγли нәс воҝошдә
һич тәрсинә.

Зулумлуйә дәрдлγниҝәш бийо әнҹәг мити
боши,
Ҹәхьти сохдә, әз дорун дγл зу вәдәшән 
бәдә кинә.

Әз дәвр Одом сәр ҝγрдәйи, ә дәс инсон нә
дә hичиш,
Әз ХУДОйи бийо дори әгибәтһой Тирой
динә

Ә милйонhой hьилом мәрзγ йә Сифирә ә
дәс ҝγрдәш,
Ә дγл дуррай ән йә бәндәш дийә нәбу вәни
хинә.

Хәрҹи-вәрҹи әшг-мγрбәтә Әлдарлγ тан әри
йә ҝγл,
Йә hьγмγрә нобҝә нибу шобош сохдә 
ә фурм чинә.

Шорһой һьилом

ХУДОлγйә рγхь вәбәрдә шорhой hьилом,
Тиролγйэ ҝоф войурдә хорhой hьилом.

Фикир вәнит ә зир дәрйоh нә руй хγшҝи,
Һьәсәллγни, шәрбәтлγни борhой hьилом.

Зийодийә ҝоф нә бошҝу әз хориму,
Әз буруни, әз доруни ворhой hьилом.

Һьәйбә бγхтγ нибу дорә ә мәнҝ бәхти,
Сγрхә чорәй ән шәвhойи торhой hьилом.

Ә сәр гәнәт хәм-хәйолhо пар зәрәнки,
Әз гәдимhо сурог дорә йорhой hьилом.

Әшг-мγһбәтә кәшф сохдәйи бәндәй ХУДО,
Әз обури, әз хьәйойи hьорhой hьилом.

Сурhой дγлә гәрбол зәрә мәвиҹ, Әлдар,
Һәчиниҝәш йә возини корhой hьилом.
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Мә гурбу

Шәггәлγйә хәндәй ловә мә гурбу,
Хьәйо ҝγрдә ә чум кәм-кәс нә бурбу.

Әз бәхшиhой ән ХУДОйи рачи тγ,
Лейли, Ширин митав мунә hә дурҝу.

Һәр кәлмәй тγ шиб-ширини – hьәсәллγ,
Дәhьәмийγш нә хилов бу, нә шур бу.

Тов чумhорә әз мәнҝи тγ вәҝγрдәм,
Үшγгйәтиш тиб-тәмизә йә нур бу.

Ә руй дγнйоh йә әзини әшг әҹи?
Пич-пичиhо әрчγ бийо ә сурр бу?

Ловолγйә тәшволунум руз-бәруз,
Чумнәвәҝир бил hәмишә ә дур бу.

Әз дәс Әлдар hәр вәхт ҝγрдә мара, йор,
Нобҝә садан муҝуйу ки, йә кур бу.

Имбошум

Ә хьәсрәт тγ мундә-мундә, губ дәрийә
дγл имбошум.
Соги ҹунә рундә-рундә, паҹирәйә ҝүл
имбошум.

Йәлов тәнγ хьәл нисоху алмазлγйә 
бәйәй рγхьә,
Әз офтойи руй чарундә, вәрфәлγйә чүл
имбошум.

Дийә нитав мәлхьәм бирә гәнәт зәрәй ән
чороhо,
Нурhой чумә дәпарундә, дәхьорлγйә һүл
имбошум.

Әз ихьтибор суй нивинγ әшгә сийә дирә
чумhо,
Әгγл сәрә дәчарундә, ләрзирәйә ҹүл 
имбошум.

Сабурмәндә пәшмуйәти hьәрсә чорә 
вихдә вәһьдә,
Аташ дγлә тә ҹарундә хокистәрә кγл 
имбошум.

Әлдарбәндә нубот диҝә нәфсәлγйә иштоһ
хори,
Хок синәрә дәпарундә, говрәдонә бүл 
имбошум.
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Бийо ҝәнәш

Ә хьәсрәт тγ дәмундәйи, ә hороймә бийо
ҝәнәш,
Ә мγhләт тγ вәмундәйи, ә чорәймә бийо
ҝәнәш.

Зәхьмә фикир нийо кәшγ ҹунсогирә дош-
дәҝорhо,
Әхьволәтмә нә мундәйи, ә ворәймә бийо
ҝәнәш.

Ә руй офтә гисмәт нибу әз мәнҝ шәви 
ҹусдәҝорhо,
Нурмәндирә парундәйи, ә торәймә бийо
ҝәнәш.

Мәлхьәмлγйә хумор сохдә, пәнҹ әнҝγшдә
тиморлγhо,
Сәр синәрә нәрмундәйи, ә хорәймә бийо
ҝәнәш.

Ә дог күлүнҝ нәс зәрәнүт рәхь Тирорә
рафдаҝорһо,
Гувот гулә ҹарундәйи, ә корәймә бийо
ҝәнәш.

Гул-гәрәвош тәлhой сәси – мγhбәтлүйә
мәhьнихунhо,
Тар Әлдара зарундәйи, ә шорәймә бийо
ҝәнәш.

Ҝирйәй шоһир

Әз хьәсрәти хьәл имбоши чγн шәhьәм,
Ундә митай чγниҝәнәрз тәлхь дәhьәм.

Мәҹнунйәти дур бисдоҝә әз hьәрәш,
Зу импаҹу ҝγлә хуно дәрд нә гәм.

Хушбәхт имбу Лейлитәhәр хойуhош,
Чәшмиш буhо ҝоһ амбари, ҝоһи кәм.

Үзйог нисдҝә сәдигирә доруhош,
Хәстәйә әшг нийо кәшγ тγндә дәм.

Ә дур нирав, вәҹә бим-буш ҝγрγhош,
Ә hьәрс ҝиро сәнгә дγлә нә тан нәм.

Ә нум ХУДО шγкγр сохдҝә сабурлуш,
Имид мәбош ә сади бисд ән рәгәм.

Һьәмәлбазhо ҝофсγз hишдҝә Әлдараш,
Ҝирйәй шоhир нә зил имбу, нәки бәм.
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Шүбһә мәсох

Чәрхәлγйә йә пәрвонәй ән шәhьәм бош
әри ҹунмә.
Әрхәлүйә йә сәрномәй ән дәhьәм бош
әри нум мә.

Пәшмуй сабур нитав бирә ә рәхьм ХУДО
офдорәҝор,
Әз имидhо палусдиhо миҹәдори 
зиндәҝунмә.

Ә тәлхь бәди суй нәс дорә ширин-шәкәр
хәйолбәндhо,
Ә шориhо чарусдиhо мәлхьәмдори 
мунәҝунмә.

Кипәлүйә сәр бирәҝор Тиро хундә ә гәд
ховиш,
Ә шγкγрhой ХУДО ҝиро бәди нийов әз
hьовунмә.

Чүл-чәмәнһой вишәлугһо йарашуги әри
Вәтән,
Йә ҹәйрониш хунлу нибу әз ҹүрһьәти ән
зомунмә

Хостәйирә сγрхәлγ дор, ә фурм Әлдар,
бγтγн hьγмγр,
Мγhбәтмәндә шәхлγ бирә, шγбhә мәсох
әз товунмә.

Нивой мәрә

Хьол-әхьволә нә ҝγрγhо ҹундәҝуниш 
нивой мәрә,
Әз зар – сγрхи дәҝγрγhо бундәҝуниш 
нивой мәрә.

Әз хьәрими hьәмәлдани ә хок хори 
чарусдәнки,
Ә хьололи нә бәрγhо нундәҝуниш нивой
мәрә.

Мγhбәтлγйә ов ҝәрәки тәшнәлγйә 
Мәҹнунhорә.
Кγк нәшумо вәҝγрγhо рундәҝуниш 
нивой мәрә.

Шүһрәтлүйә хьүрмәт-һьорә ә хокисдәр
чарундәнки,
Рүхь һьәҹәлә вәбәрүһо хундәҝуниш 
нивой мәрә.

Палаша сәр дананйәти нγкәр ичҝи бирә
ҹиҝә,
Ә хов мәсти дәбәрγhо мундәҝуниш 
нивой мәрә.

Үмәр –Хәййам од нориҝә зомон-зомон,
Әлдар, ҝәнәш;
Әз шор шороб ҝироруhо зиндәҝуниш
нивой мәрә.
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Мозолмәндә мундәҝун

Ә фурм hьәсмуй ән зумусту хиник мәбош
әри ҹунмәш.
Ҝиров буhо гәм-фикирә зәхьәр мәкәш ә сәр
нунмәш.

Фурогусдә виҹдонлунум – әз hьәмәлә 
хостәйи тγ.
Ә гәд ҝәрми ән hәминон гир мәвәни ә хок
бунмәш.

Шәггә зәрә әз биhьори хинә мәнγт 
һьәлбγслγhо,
Ә парлγйә рγхь чарусдә, чорә нидγ шәр 
hьовунмәш.

Әз дувунhо гәлп вәхγшдә бихьγрмәтә 
гәләтиhо,
Хьәримә дог нитав рихдә әз хьәлолә 
Миҹәй хунмәш,

Әфсонәhой Лейли-Мәҹнун вәҝир нийо 
бошу hич вәхт,
Хосдәхундә сәрсон hишдә, дәблγ нибу 
зиндәҝунмәш.

Һийләҝәрбәнд гудуз дирә, воҹә әз дәс нә ди
Әлдар,
Әнҹәг әз йор суроглуни – мозолмәнди 
мундәҝунмәш.

Аташ офто кәм ниимбу

Хуморлγйә чумhой тγрә нәбу бәсди ә хов
ҝирош,
Шит-хиловә хәндәй тγрә зәбу гәсди ә лов
ҝирош.

Догуногә пәшму имбу ҝγл богчәрә 
паҹундәҝор,
Ҹофокәшә дγл богбонә шор хьәвәс ди ә хов
ҝирош.

Ә никә руз нәс расирә әз бинәдән надан 
буhо.
Сириглγйә ризhой офто нур дәбәсди ә тов
ҝирош.

Бичорәйә тәләф мурав нәбз зомонә нә 
ҝγрдәҝор,
Ҹун пәсәво нивоҝошду ә гәд ҝирйә ә hьов
ҝирош.

Гәһри мундәй hьәрәбири пәшмуйәти 
овурдәнки,
Зумустурә гәбул мәсох, йә рузлугә сузов
ҝирош.

Дәрдәҹәрhо ниҝорәнә – дγләпәсә мундҝәш,
Әлдар,
Аташ офто кәм ниимбу әз сухдәйи йәлов
ҝирош.
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Әшгәлүни гумор мә

Хубиhой тγ синәлγни ә йор мә,
Сәрпуши тγ бинәлγни ә hьормә.

Рәхь сәдиглγ дәрә-тәпә нәс бирә,
Бишәклүйә шишәлγни hомор мә.

Софә богбон хγрд нихойу лγҝәрә,
Хьәчәлγйә дәстәклγни hәр дор мә.

Рабилγйә сәрпуш сәри ХУДОй hәгг,
Тиролγhо гәришлγни ә хор мә.

Ә пакимә шγбhә мәсох hич мәхьәл,
Ә дурҝуhо пой нидәнγ бовор мә.

Ҝоф-ҝәләҹә гәрбол мәзән руз-бәруз,
Мγhбәтлγйә нуболγни шумор мә.

Корhой hьилом возиниҝәш, ой Әлдар,
Зар сγрхийә әшгәлγни гумор мә.

Тәлхьә ҝоф

Зирәй чумә фурогундә тәлхьә ҝоф.
Дурәй нумә сурогундә тәлхьә ҝоф.

Сγрхә одә сад бо хьәшо зәрәнкиш,
Шоботхьили нуровундә тәлхьә ҝоф.

Бәдмозолә сиргә зәрә әз ләhьәш,
Сәрпуширә фуровундә тәлхьә ҝоф.

Хосдәхундә ә мәгбуни дәйишдәш,
Хиловирә шурәвундә тәлхьә ҝоф.

Тәмарузә мγhбәтлγрә дирәнкиш,
Нәзникирә дуровундә тәлхьә ҝоф.

Ә хәлвәти тә имидә вәҝγрдәш,
Һьәсγллγрә буровундә тәлхьә ҝоф.

Шоhирбәндhо Әлдар пәрәст бирәнкиш,
Гәндлγhорә ҹуровундә тәлхьә ҝоф.
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Әз дәстү

Фикирлγйә сәбәхьлγнγм әз дәстγ.
Шγкγрлγйә фәрәhлγнγм әз дәстγ.

Кор Овроhом нубо бири әримә.
Тиролγйә йә рәхьлγнγм әз дәстγ.

Саломонлу әгγл чирәш әз ҝофhо,
Гәнәтлγйә рγвәхьлγнγм әз дәстγ.

Шоботhорә ә әшгәвоз миҝирим,
Шәhьәмлγйә хьәләлγнγм әз дәстγ.

Рγхь Одомә ә ихтилот миҝирим,
Ҹәннәтлγйә вирәхьлγнγм әз дәстγ.

Мәҹнунhорә тубо мγдγ әшг иму,
Мγhбәтлγйә тәмәхьлγнγм әз дәстγ.

Ә дог-дәрә нийофдону рәхь Әлдар,
Хьәтонлγйә мәхьәллγнγм әз дәстγ.

Түни әнҹәг

Ширнийәти ән мәгбунмәш тγни әнҹәг,
Ҝәрмийәти ән човгунмәш тγни әнҹәг.

Ҹофокәшhо софо дирә әз нум ХУДО,
Бәрәкәти лγгәй нунмәш тγни әнҹәг.

Мγhбәтлγhо ҝуҹ вәҝγрдә әз миҹәй әшг,
Хьәрәкәти hγнәр ҹунмәш тγни әнҹәг.

Ә тγрәвоз шор имбошум бγтγн hьγмγр,
Әхьволйәти ән омунмәш тγни әнҹәг.

Үзҝә дурә хәйол нибу гәм-гγссәрә,
Мәлхьәмйәти чорәй мунмәш тγни әнҹәг.

Ҝγлә хуно очмиш бирәй бор дорә вәхт,
Хушбәхтйәти зиндәҝунмәш тγни әнҹәг.

Әз рәхьмиhой Офуррәҝор муҝйу Әлдар,
Ҹәннәтйәти ән зомунмәш тγни әнҹәг.
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Нитани рафда

Әз мγhбәт ә дурhо нидани рафдә,
Әз хьγрмәт ә дурhо нидани рафдә.

Ә дγлhо дарафдә одлγйә нумhо,
Әз шγhрәт ә дурhо нидани рафдә.

Ә ҹәләй буховhо пой донорәнки,
Әз гγрбәт ә дурhо нидани рафдә.

Гийрәтә, номусә тоҹ ҝγрдә вәhьдә,
Әз мγрвәт ә дурhо нидани рафдә.

Сабурhо әз имид ворухдә бәгдә,
Әз мγhләт ә дурhо нидани рафдә.

Рγхьәлγ пар зәҝә гулhо-гәнәтhо,
Әз ҹγрhьәт ә дурhо нидани рафдә.

Әлдарлγ хосдиҝә hьәсәлә йорә,
Әз гисмәт ә дурhо нидани рафдә.

Хуби

Ә дγлhо даравhо шориhош хуби,
Ә чγлhо вәриhо дориhош хуби.

Сγфрәhо вγнγҝу бәhәрә, борә,
Ә Вәтән дәриhо хориhош хуби.

Әз hьәсγл бофдәнγт хьәйомәндирә,
Әз обур паруhо hьориhош хуби.

Әз ҝовләй ән ники бошҝу хәндәhо,
Ә дәвләт чаруhо вориhош хуби.

Нубойә дәб мәсох hьәмәл Лейлирә
Мәҹнунлу хойуhо йориһош хуби.

Бинәйә дәстәки ҝирошдә салhо,
Ә тоҹи варавhо пориһош хуби.

Һьәдәтлγ дошдәнки мγhбәт Әлдара,
ХУДОлγ буравhо кориhош хуби.
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Әри тү

Шорәлγйә хәбәрлγнγм әри тγ,
Рγхьәлγйә вәбәрлγнγм әри тγ.

Мозолмәнди нитав бирә әзи рач,
Сурәлγйә бәтәрлγнγм әри тγ.

Гәрәтикон ән кулиhо ҝγл дори,
Нурәлγйә йә сәрлγнγм әри тγ.

Дγрγстирә бәhәм дири ҹофәймә,
Мәзәлγйә сәhьәрлγнγм әри тγ.

Нәчогирә ҝилов зәри хәндәhо,
Ширәлγйә бәhәрлγнγм әри тγ.

Әз мәлхьәми әшг войурдәм овозә,
Мγhбәтлүйә hγнәрлγнγм әри тγ.

Әлдармәндлγ сәдиг мундә ә Тиро,
Мизузәйә йә дәрлγнγм әри тγ.

Ҝәнәш мәсти

Чорәhорә әри бура сәбәб нисдҝәш ә сәр
гәсди,
Бофдәhорә тәйтә дурра рушум мәбош ә
шәр хәсти.

Нур офторә нә винирә ҹилит имбу туз-
hой хори,
Ә мәгбунә хәйол ҝиро мәнҝ шәвирәш
нәбу пәс ди.

Ә сад ҹиро войәрәвоз варайусди 
һьилом Одом,
Ҝγлhой богчә нә вокурдә, у дγнйоhәш
нийо дәс ди.

Имог-имог кура сохдә әгибәтhой соф
мγhбәтә,
Әз доруни әшглγйә дγл, хьәсрәтлγрәш
бийо сәс ди.

Йә пәйлә ов хурдә нисди – зиндәҝуни
сади бисд сал,
Фәсилhорә сәрин дирә, ҝәрми рәхьмәш
әз нәфәс ди.

Әгγл сәрә йор бәрдәнки дәрhой чумә нә
бәсд, Әлдар,
Нобҝә ҹәhьмәт муҝуйу ки, әз дәм шороб
ҝәнәш мәсти.
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Ҝилҝулийә һьәрсһо

Ҝилҝулийә hьәрсhой чумә нә рих дийә
ингәдә.
Әз гобугу ҹиро мәсох, әзимбәгдә дин
һәдә.

Мозолмәндә бәхтәвәри ә йә ҝофтγ 
вәмунди.
Йә мисголә бәзәк дорә, нушу мәди 
садгәдә.

Йәhәр hьәсблγ ә мәйдуй ҹәнҝ, пар-пар
доҝәш сγрхәлγ,
Уйог бош ки, hич мәхьәлиш иҝид нибу
әз ҝәдә.

Лугондлγйә фикирhорә сириг мәзән ә
мувәхь,
Әз зәрдиhой нәхши парун гутинәhой
ән бәдә.

Йә ҹиройҝә мγрбәт нибу – әз алмазиш
сәхт буhо,
Брилийанта гошлγйәти ә ҝоф «әшгиш»
кәм нә дә.

Ә гәсдәвоз әз чум Әлдар вәнҝәсдиҝәш
хγшдәрә,
Һьәсәлмәндә тәhьрифи тγ ә зуhунhой
һәммә дә.

Тәлхьә зәхьмһо

Тәйтә hьәҹәл пой донорә әзтγ ҹиро нитам
бирә,
Әйә болуш сәр норәйи ширнә ховhо митам
дирә.

Йарашугә вир мисоху – богбонсγзә ҝγлhой
богчә.
Дор чинориш буй вошәндҝә, бәhәрγрә 
нитай чирә.

Әз мәлхьәмhой ән дәhьәми ХУДО бәндә
хәндәй ловhо,
Зумустуйә човгун бирә, ә дγл шори нә 
дәбирә.

Һәр дәрзәрә русмуйуни әри бофдә 
хушбәхтирә.
Гуморлγйә hьәмәл нисдҝә, зәрhо нидγ сой
сә-бирә.

Гир-сәггγзлγ мундә ҹиҝә хәмилγйә малад
хокhо,
Әз hьәсонти нипарунут шγhрәтбәнди ән
вәҝирә.

Йә дγнйоhлуг hьоширирә тә буй hьәсму 
дәчγрγтҝә,
Әлдар нитав вәтовусдә тәлхьә зәхьми ән
тәкирә.
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Очуг һишдә гопуй дәрә

Шәв тә сәбәхь хисирәҝор руз пинәки
нитав дирә.
Әз нур офто рγхь вәҝγрдә боҹ имбәрγ
ә дог-дәрә.

Пойу хори тәйтә дирә, – ә сәдиги 
әшгтγ ҝиро,
Гәнәтлγйә парлγ бирә, ҹар мизәни 
и хәбәрә.

Бәхтәвәрә зиндәҝуни hәйрон hишди
Лейлиhорә,
Ширин тәhәр гәм нә дорәй, Фәрhад ә дог
зәнγ сәрә.

Ә сәр зуhун әгγлмәндhо ҹиҝә ҝγрди шо-
нә нумтγ.
Толихьмәндә тәhьәрифи hьәсәл совуст ә
руй кәрә.

Тиролγйә hьор виҹирә, әз дәс мәди воҹ
мозолә,
Ә саданhо зәхьм бурбундә бил нәдаровт
hич ә hьәрә.

Әз чумәрәхь шәхьәнҝуми, ә сәр соку 
нγшдә Әлдар,
Ә сад ҹиро хьәсрәтәвоз очуг hишдә гопуй
дәрә.

Мәбош

Ә hьәрсhой чум дәниширә шәhьәмлγйә
дγлиш мәбош.
Хәйоллүйә гәнәт зәрә ворворийә hγлиш
мәбош.

ХУДОлγйә минәтлγнγм чорәй әшгә әри
бофдә,
Ҝоф ләhьәрә әри дурра тиҹәлγйә бγлиш
мәбош.

Әз ҹуркумhой ән офтойи тәнγлγйә руй
вәҝγрдә,
Ә мәhәббәт аташйәти хокисдәрә кγлиш
мәбош.

Һьәләмлγйә шон-шγhрәтә ә дγ дәси ҝγрдә
вәhьдә,
Ә миродhо тә расирә кутәлγйә шγлиш
мәбош.

Ә рузҝорә зиндәҝуни γшγг руйә торундә
вәхт,
Ә гәд ховhой ширинйәти хуморлγйә лγ-
лиш мәбош.

Әз сәрсони Мәҹнунйәти Әлдар әз хьол
офдорәнки,
Гул-базуйу ләрзириhо Лейлилγйә ҹγлиш
мәбош.



274à À 275à À

Ә духтәрһо йә һьәдәти

Кобоблγйә судоглγнγм ә гәд аташ ән
мγhбәти,
Үҝәйлγйә суроглγнγм ә hәд талаш ән
гγрбәти.

Рγхьбәрлγйә чумә хуно дәрдлγ hишдәй
хосдәҝорә,
Әзим бәгдә чγ мисохум әз рузиҝор ән
хьәсрәти?

Һәр йәтәнә ҝоф нийо бу, осдугусуз 
hисдҝәш зуhун,
Чγнки, бәhәр нитав дорә сәргузиhой ән
мγhләти.

Дәсә ә сәр дәс вәнорә, бәрбод мәсох 
сарай дγлә,
Хосдәхундә шори нибу әз чорәhой ән
гәhәти.

Ә хьол мозол руй туршундә, вәҝир 
мәдан бәдhьәмәлә,
Гγзγрҝγлhо зу паҹирә әз шәриhой 
бәhьәдәти.

Вәхт сабурhо дурра бәгдә, тә вәрзундә
әшг Әлдара,
Нәбу ҝуйит: «Наз дорәйи ә духдәрhо йә
hьәдәти».

Ноф хорини Израил

Фәсилhорәш вәрзунуhо ҝγл дорини
Израил,
Нәсилhорәш нәрзунуhо дγл шорини
Израил!

Әз данани әгγл ҝиро hозор салhо пар
зәри,
Соломонәш фәрзунуhо ҝоф борини
Израил!

Обур-хьәйой сәдигирә ә тоорих 
вәйишди,
Овроhомәш сәрзунуhо нур hьорини
Израил!

Әз зомонhо пузмиш нибу – нум 
Мәрдәхәй нә Әстер,
Амонhорәш тәрсунуhо ҹәнҝ корини
Израил!

Офуррәҝор – ХУДОй рәхьмhо хьγв-
сәләрә кγшдәнки,
Кγк hьиломәш ләрзγнγhо ворворини
Израил!

Ә чәhьм дγнйоh хәбәрдор сох хьофт
милйарда, Әлдар, ҝәнәш;
Мошийәхьәш ҝәрдунуhо ноф хорини
Израил!



276à À 277à À

Лидер милләт

Гәләм богә нә кошдәҝор лидер милләт 
нитав бирә,
Хьγрмәт хәлгә нә дошдәҝор лидер милләт
нитав бирә.

Сγрхәлγйә дананhорә биhьор-биhьор 
фурмундәнки,
Ә дурҝуни вәҝошдәҝор лидер милләт
нитав бирә.

Ә дәм тγндә ҝәрми тәнγ сәр хγшдәрә вир
сохдәнки,
Ә бихьоли дәҝәшдәҝор лидер милләт 
нитав бирә.

Ә сәр булә hьоширйәти йә сәhьәтә дуз 
дирәнки,
Әз бәднумә туршийә hьор лидер милләт
нитав бирә.

Әз зәхьм ХУДО ранҝ парундә, кипәй сәрә
дәҝγрдәнки,
Ә ҹәhьт булә вәхγшдәҝор лидер милләт 
нитав бирә.

Чор тарафγ ә ҝγләвоз варайγсдҝәш әкәр,
Әлдар,
Әз борсγзә йә хγшҝә дор лидер милләт 
нитав бирә.

Сәр-синәлү митав зәрә

Ә руз йәбо әз кучәhо хунә тәкәй имбу
шушдә?
Дәсә әсәр дәс вонорә дийә рәхьәт нибу
нγшдә.

Һорой зәнит милләтhорә кура бошут
әйә ҹикә,
Шолйәхьмәндә ҝовләйирә зу вγҹүтҝу
әри хγшдә.

Бил боворим ҹумунуҝу шолумлγйә 
һьәләмhорә
Вәҝирлγйә бәбә мунит, шидрай кәмәр
тә дәнγшдә.

Ә пир-оһил мундә ҹиҝә чү һьовуни 
һьәйилһорә,
Ә дүлһошу губ дарафда, ә тәрсәвоз тә
вәхүшдә.

Әз нимазhо руй чарундә, нә ҝγрдәнки
һәгг Тирорә,
Әз ов-сайлов ән дәрйоhhо догһош митав
чәп дәнγшдә.

Вәсси дийә, сокит бийлит зәхьмәлγйә
хьγрш ХУДОрә.
Нобҝә, Әлдар, сәр-синәлγ митав зәрә
пәнҹәй мγшдә.
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Таза сал

ХУДО дийәш нәзник бирә – ә таза сал
ән ҹувурhо,
Рәхьми дγләш әз ник дирә – ә таза сал
ән ҹувурhо.

Лγҝәлγйә бәhәр дорә – асдараhой 
гәдимбәнди,
Мозоллγhош бәхтә чирә ә таза сал ән 
ҹувурhо.

Йарашуглу варайγсдә hьәрγсмәндә шәв-
лγйә мәнҝ,
Чумhой офтош нур дәчирә – ә таза сал ән
ҹувурhо.

Әз әшг-мγhбәт палусдәйи соворәйә 
hьәсγллүhо,
Әз хьәлолиш хурдә ширә – ә таза сал ән
ҹувурhо.

Обур-хьәйо сәр норәйи hозор салhо ә пой
шобот,
Хәлгhой хориш hьор кәширә – ә таза сал
ән ҹувурhо.

Шолйәхьмәндә Офуррәҝор сабур сохдҝә
ҝәнәш, Әлдар;
Мошйәхьбәндhош шор вәчирә – ә таза сал
ән ҹувурhо.

Тәлхьә һьүмүр

Вәҝирмәндә йә шоhирә әз гәләм дәс 
нисдҝә чорә,
Ә руй болуш динҹимәндә сәрә нитав 
рәхьәт норә.

Нγвγсдәҝор нәхшлγ нибу, таза ҝофһо нәс
бофдәҝә,
Богбон богһо сад рәхь ҝәшдә әри ҹалаг
зәрә дорә.

Офуррәҝор ә рәхьм мийов, мәhьной һәр
сәс йә ҝоф буҝә,
Хосдәхундә мγhбәтлγhо тәк-бәтәклγ 
ҝүрдә корә.

Әз чум милләт зу офдорә – γҝәй буһо 
билойигhо
Сугдә зуhун hьәсγллγhо сγрхлγ дошдә 
миҹәй hьорә.

Һәм бирорлу, hәм хәhәрлγ гуй дориҝә 
хәрәй гәмә,
У мәхьәли әз Тиройи бул мизәни хәндәй
шорә.

Әз шуморуш хγшҝә фурсhо мәгбун нийо
боши, Әлдар;
Чγнки, ХУДО бәдхьисобә әнҹәг тәлхьә
hьγмγр дорә.



280à À 281à À

Ҹувур доги

ХУДОлуйә чарусдәйи – гүрбәтбәнди
ҹувур доги,
Тиролуйә палусдәйи – гγдрәтбәнди
ҹувур доги.

Әз гәдими нәхш зәрәйи бинәборуй
һьәсγллγhо,
Обурлуйә ҹарусдәйи мγрвәтбәнди
ҹувур доги.

Мошйәхьлγйә имидhорә һьәзиз дошдә
ә дорун дγл,
Сабурлγйә парусдәйи – мγhләтбәнди
ҹувур доги.

Ә хьәлолә гисмәтәвоз тоҹлу нγшдә ә
сәр тәхтhо,
Сγрхәлγйә зарустәйи – шγhрәтбәнди
ҹувур доги.

Шоботлγйә шәhьәмhорә ә әшгәвоз 
дәҝәсундә,
Мизраблγйә тарусдәйи – мγhбәтбәнди
ҹувур доги.

Рγхьлγмәндә hьилом Одом, ә дуриhо
һисдкәш, Әлдар;
Сγлмәлγйә сарундәйи – ҹәннәтбәнди
ҹувур доги.

Нәйовҝу

Сийә когоз ә дәхγлмә нәйовҝу,
Бәдә рузhо ә әгүлмә нәйовҝу.

Руз вассала хуб хостәнγм әз дγли,
Шәхтәй човгун ә руй ҝγлмә нәйовҝу.

Әри йормә йә зәбуни нә хосдәм,
Хәрәбә ҝоф ә hьәсγлмә нәйовҝу.

Думон hисдҝәш, сурог нисди әз воруш,
Хьол тәшнәйи ә хок чγлмә нәйовҝу.

Ранҝ сγрхирә вәҝγрд зәрдә сγнбγлhо,
Чум бәхили ә тәхγлмә нәйовҝу.

Әшг ән Лейли бәднум бири ә hьилом,
Мәҹнунйәти ә нәгүлмә нәйовҝу.

Әз хәлг ҹиро ҝәшдә нитав Әлдариш,
И дәрд, и гәм ә сәр дγлмә нәйовҝу.
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Йәршолойим

Ә софә дγл йара зәрγм,
И hьәзобә тәкәй бәрγм?

Йә дγл вәбәр нәс офдәнγм,
Ә гәд фикир-хәйол дәрγм.

Товушә руз торик бири,
Ә сәр рызһой шәви вәрүм.

Рачә богчә вишә бисдо,
Ҝγлhо паҹи – дәрдәҹәрγм.

Әз ҹәйронhо сурог нә мунд,
Овчи зәри, дγлгәбәрγм.

Мәскән мәрә дәҝиш сохдум,
Әз бәхд-мозол хубтәhәрγм.

Вәтән Әлдар – Израили,
Йәршолойим – тоҹ шәhәрγм!

Һьәсүлтүш

Нур офтои товуш дγҝу ә дγлтγш,
Сузов бәйә гәсд нәбуҝу ә ҝγл тγш.

Сγрхә ҝәндγм йәки әри сад бирә,
Сийә хокhо тәмарузи ә бγл тγш.

Обур-хьәйо дәр hьәсмурә вокундҝә,
Әз ҹәглиһо хәтәр нийов ә кγл тγш.

Тоҹмәндирә хьисоб сох ки һәмишә,
Әз буй Шоһдог һүндүртәйи кәкүлтүш.

Әшгмәндирә вәҝир ҝγрдә рафдәнки,
Гувот пойhо нә вомуно ә hγл тγш.

Әз Тироһо дәhьәм ҝофә дирәнки,
Әз дананhо мәшhуртәйи әгγлтγш.

Рәхь ХУДОрә ә фурм Әлдар ҝγрдәнки,
Әз ҹувурhой доги мийов hьәсγлтγш.
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ШӘЙИРҺО

Чүтам зәнүм

Бәдә зәhмо бәрди мәрә,
Хәндәй ловә чγтам зәнγм?
Йә hьиломлуг дәрди мәрә,
Хәндәй ловә чγтам зәнγм?
Пәнҹәлγhо – дәсәлγнγт,
Һьоҹизлγhо – сәсәлγнγт,
Һьоширлγhо – кәсәлγнγт,
Хәндәй ловә чγтам зәнγм?
Бәдхьисобhо – тойәлγнγт,
Һьәспәлγhо – пойәлγнγт.
Вошҝуновhо – войәлγнγт,
Хәндәй ловә чγтам зәнγм?
Шγhрәтлγhо – ләшәлγнγт,
Гγдрәтлγhо – дәмәлγнγт.
Мγhбәтлγhо – гәмәлγнγт,
Хәндәй ловә чγтам зәнγм?
Хәндәҝүлhо – думонлγнγт,
Әгγлмәндhо – ҝумонлунγт,
Рәхьмәлγhо – чубонлунγт,
Хәндәй ловә чγтам зәнγм?
Әлдарлγhо рγхь парунди,
Тиролγhо руй тарунди.
ХУДОлγhо буй сарунди,
Хәндәй ловә чγтам зәнγм?

Дирә вәһьдә

Сәбәхьhоймәш нурлу бирә,
Чумhой тγрә дирә вәhьдә.
Бофтоhоймәш сурлу бирә,
Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

Мәhәбәтмәш одлу бирә,
Хьәрәкәтмәш кодлу бирә,
Бәрәкәтмәш додлу бирә,
Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

Зәhьифимәш воруш бирә,
Хьγршийимәш хомуш бирә,
Торикимәш товуш бирә,
Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

Нәхоhhоймәш әләг бирә,
Пәхγрhоймәш йәләг бирә,
Һьәнкорhоймәш ҹәләг бирә,
Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

Хьоллимәш сәрлγ бирә,
Ихьтибормәш дәрлγ бирә,
Хьγрмәтимәш нәрлγ бирә,
Чумhой тγрә дирә вәhьдә.

Гγзγрҝγлмәш вазлγ бирә,
Хосдәйимәш назлγ бирә,
Әлдаримәш сазлγ бирә,
Чумhой тγрә дирә вәhьдә.
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ХУДО шино

Һозор ҹиро дәмә ҝофә,
ХУДО шино әз ләhьәйтγ.
Ә фурм Тиро hәмә софә,
ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

Ә сәр кипә вәбирәнки,
Әз хәлг ә дур нә бирәнки,
Ә мәсләхьәт дәбирәнки,
ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

Товушә рәхь виҹирәнки,
Ә дор мозол пичирәнки,
Ширинә тост ҝуфдирәнки,
ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

Хьилләтйәти тәрҝ дорәнки,
Зилләтйәти гәрг дорәнки,
Милләтйәти бәрг дорәнки,
ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

Ҝофhо әз сγрх зарустәнки,
Офто әз ҹγх палустәнки,
Һьилом әз рγхь зарустәнки,
ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

Йәрәг Мошйәхь – код бирәнки,
Ҝовләй дγнйоh – ход бирәнки,
Кәлмәй Әлдар – од бирәнки,
ХУДО шино әз ләhьәйтγ.

Бийо ҝәнәш

Һьәрәлγйә вәхт вәчирә,
Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.
Хәрәлγйә бәхт дәчирә,
Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

Зүһунлүйә нунә хуно,
Сәрпушлγйә бунә хуно,
Аташлγйә ҹунә хуно,
Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

Войәбәнди тәйтә чирә,
Хьәйомәнди тәйтә дирә,
Хосдәхунди тәйтә бирә,
Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

Торик шәви мүрдә-мүрдә,
Шеһ шәндәнки хүрдә-хүрдә,
Шүшнәфәси ҝүрдә-ҝүрдә,
Ҹүрһьәт сохдә бийо ҝәнәш.

Дγләпәсә мундә-мундә,
Мәhьәниhо хундә-хундә,
Синәй кинә рундә-рундә,
Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.

Һьәсмуй рузҝор гәм нә ҝγрдә,
Чум шәхьәнҝум тә дәҝγрдә.
Әз сәс Әлдар дәм вәҝγрдә,
Ҹγрhьәт сохдә бийо ҝәнәш.
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Динҹирә вих

Мәҹбур бирә hорой мәзән,
Гәчәглγйә ихьтиборә.
Ҹиҝәйγрә ә хок дәзән,
Тәйтә дорә сийә чорә.

Бәхтәвәрhо шор зγhγсдә,
Никә рәхьhо рафдә-рафда.
Әз гучоги нәс нγвγсдә,
Ә гуг Шоhдог тә варафда.

Сәрвориhо – хьγрмәтлγнγт,
Ә гәриш хәлг одлунγтҝә.
Ҹγрhьәтлγhо – мγрвәтлγнγт,
Ә фурм Тиро кодлγнγтҝә.

Гәрбол зәрә бугчәй шорә,
Мәшәтhорә овроглу чин.
Әшглγ ҝәшдә богчәй йорә,
Әз ҝγлhойу дәстә вәчин.

Рγхь Одомә вәрасирә,
Овроhомлу бийо ә хош.
Ә сади бисд тә расирә,
Сади бисд бо Тиролу бош.

Дәрдийәти зәхьм хосдәнки,
Совоблγйә инҹирәш рих.
ХУДОй Әлдар рәхьм сохдәнки,
Сокитлγйә динҹирәш вих.

Ҹурлу бошҝу

Чугулпәрәс бирә ҹиҝә,
Әрхәhойуш гурлу бошҝу.
Чәнҝилихос дирә ҹиҝә,
Һьәйнәhойуш курлу бошҝу.

Пәхγрлγйә шорhойиҝә,
Гәчәгийә ворhойиҝә,
Дγруйлγйә корhойиҝә,
Гәргиhойуш сурлу бошҝу.

Ләм-ләмәки хиз зәриҝә,
Иштоhмәтәлγ лиз дориҝә,
Тәмтәроглу виз нориҝә,
Гәләтhойуш пурлу бошҝγ.

Вәшкуново нγшдә-нγшдә,
Чат бирәйи әз хьγрш хγшдә,
Имид хәлгә тәйтә кγшдә,
Арзуhойуш дурлу бошҝу.

Бәхьсирәнки ә гәд дәстә,
Суй вәҝγрдә әз хγрд-хәстә,
Үшγг чумә бәсдә-бәсдә,
Пилигhойуш турлу бошҝу.

Әз йәләги ҹарусдәнки,
Әз ихьтибор парусдәнки,
Ә рәхь Әлдар равусдәнки,
Бәhәрhойуш ҹурлу бошҝγ.
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Ҹувурһой Кавкази

Тәhьәди сохд кәлә-чγклә, нә танустут
тоб дорә,
Ә вәҹ хγшдә hич нә ҝγрдγт hәм хунәрә,
hәм корә.
Ә гәд мәскән ән бәбәhо әри офдә йә
чорә,
Ә хорийγ пой дәнорут, – и ҹувурhой
Кавкази!
Ә хокhойу лов вонорут, – ҹувурhой
Кавкази!

Ә дγл hәммә ҹиҝә вәҝγрд зуhун Хьово
нән Одом,
Чумнәвәҝир ән милләтә нисд мисохут
әз hьилом,
Һәр дәh гонун йә рәхь бурбунд, нә 
hьоҹизγт, нә овом.
Ә Израил гул-гәнәтγт, – и ҹувурhой
Кавкази!
Һич нә хундәш дипломатγт, и ҹувурhой
Кавкази!

Һьәнҝә хуно зәхьмәтлγнγт, дулу нисди
дәсhошу,
Әри дусти – бирорйәти ҝуҹлутәйи 
нәфсhошу.
Ә ҝуш ХУДО зу мидаров лово хосдә 
сәсhошу,

Бинәлγйә hьәсγлмәндγт, – и ҹувурhой
Кавкази!
Мозоллγйә хьәсγлмәндγт, – и ҹувурhой
Кавкази!

Ҹовонhорә ә кәләтә йә миллйон бо 
хьγрмәти,
Һьәрγсhорә обур-хьәйо, доморhорәш
гейрәти,
Йәлизаров нә Танхорә бәхш дориhо 
милләти,
Әз hәр хәлгиш боҹлγтәйи, и ҹувурhой
Кавкази!
Әз hәр бәргиш тоҹлγтәйи, и ҹувурhой
Кавкази!

Ә Тель-Авив, Хайфа, Ришон, ә Бәр-Шәвәш
бирәт бәнд,
Йәршолойим гош шәhәрhо, әри hәммәшγш
гәлхәнд,
Йәрәвурди Гγбә, Боку, Налчик, Махач нә
Дәрбәнд.
Ки ҝуфдирә догуноги, – и ҹувурhой 
Кавкази?!
Ән мγхькәмә кγк Шоhдоги, – и ҹувурhой
Кавкази!
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Мәрә войисдәни

Мәрә войисдәни – әз хори дγнйоh,
Тирактhо сохуhо дγшмә бошу гәрг.
Мәрә войисдәни – ворвори дγнйоh,
Һьәләм шолумирә ҹумуну әнҹәг.

Мәрә войисдәни – чγклә hьәйилhо,
Әри хушә рузhо нә мунут хьәсрәт.
Мәрә войисдәни – мәрдә мәйилhо,
Ә зир хок мәхьәлсγз нә бошут гисмәт.

Мәрә войисдәни – гирмиш нәбу ҹун,
Богбонсγз нә муну бәhәрлγйә бог.
Мәрә войисдәни – нә чару ә хун,
Палаша – зγм-зγмәй овлүйә булог.

Мәрә войисдәни – ә тәhәр ән мум,
Хьәл нәбу дγл hьәрγс, нисд нәбу шори.
Мәрэ войисдәни – дийә әз hьәрс чум,
Ә малад нә чару тузhой ән хори.

Мәрә войисдәни – ҝушhо нәбу бәнҝ,
Дусди бу, ә гәриш милләтhо әнҹәг.
Мәрә войисдәни – суху туп-тγфәнҝ,
Әз атом әри хәйр боҹ бәрγ hәр хәлг.

Мәрә войисдәни – бил бошут бирор,
Инсонhо ә hьилом, әз зәнҹириш сәхт.
Мәрә войисдәни – hәммә зγhγт шор,
Чумәрәхь нә мунут дәдәйhо hич вәхт.

Чинор

Чәнд салhорә ә сәрйәки оморә,
Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.
Кγкhой тγрә ә нәрмә хок донорә,
Хγшкиhорә ә ов кошдәй, ой чинор.
Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

Ҝуҹ вәҝγрдәй әз миҹәhой ән хори,
Уни, тγрә бухунлγйә буй дори.
Гәнәт зәрә, гәсд сохдәнки ворвори,
Лγҝәhорә hьәзиз хостәй, ой чинор.
Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

Дγ-йәкирә севҝилиhо дорә вәхт,
Ә сойәй тγ ошкор бири мозол-бәхт.
Әз войәйтγ ә хушбәхти рафди ҹәхьт,
У рузhорә ә йор hишдәй, ой чинор.
Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

Нәфәс тγрә вәкоширәй әз Шоhдог,
Һәр сәбәхьhо ҝузҝи бири ов булог.
Рγхь вәбәрди ҝγлhой, борhой богчә-бог.
Ә чор тараф чум докошдәй, ой чинор.
Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.

Хγшдәни тγ әйә дәстон бәмзәри,
Ә hәр вәрәг сурhой ән йә вәлҝ вәри,
Сγрхә ҝофhо ә дγл Әлдар нәхш зәри,
Рәхь hьγмγрә шор ҝирошдәй, ой чинор,
Һозор ҹиро сурhо дошдәй, ой чинор.
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Сәхьиб бәдә хәбәрһо

Чγ нγвγсγм мә әри тγ, hич насданум
офдә ҝоф.
Әз ловгойи нәс вомундә – сәхьиб бәдә
хәбәрhо?
Йә ҹуркумә йәлов сохдә, ҝγнҹундәни
чγн сәрраф,
Һәчи мәхьтәл бирәм мундә – сәхьиб 
бәдә хәбәрhо.
Әз ловгойи нәс вомундә – сәхьиб бәдә
хәбәрhо?

Әз чγкләйи тәпик зәрәй, дур мундәй әз
hьәйб, әз hьор
Ә руй hьилом, тәкәй hәчи инсон мумну
лап биhьор?
Һич нәбуҝә әйи буйтγ, ә бухунтγ 
хьγрмәт дор.
Әрчγ ә бим тәрс домундә – сәхьиб бәдә
хәбәрhо?
Әз ловгойи нәс вомундә – сәхьиб бәдә
хәбәрhо?

Сад килорә у сад грамм әрчγ соху 
бийобур?
Войисдәни у зуhунәш вәҝи әз кγк 
бинә бур.
Тγ хьәйбәри чәндәҝә кәш, у хьәл имбу 
әз обур.

Бәҝә ҹунтγ ә зуhун дә – сәхьиб бәдә 
хәбәрhо?
Әз ловгойи нәс вомундә – сәхьиб бәдә
хәбәрhо?

Йарашуг тγ әз ҝγл зийод, чумhой руйтγ
кишмиши.
Оммо, тәкәй зуhун тγрә ә гәд зәхьәр 
мишиши?
Әхи hәммә кәлә-чγклә әз дәстγ 
хьγршләмиши.
Әрчγ ноhог сәр ҹумундә – сәхьиб бәдә 
хәбәрhо?
Әз ловгойи нәс вомундә – сәхьиб бәдә 
хәбәрhо?

Дәрд нимәйи ә кәлә хәр, дузә ҝофәш 
ҝуйиҝә.
Әгγлмәнд бош, йә руз виниш, думит 
мәсох ки, бәлкә,
Ә руй hьилом ҝәнәш мийой тγ дγборә 
йәбойкә.
У мәhьнирә нитай хундә – сәхьиб бәдә 
хәбәрhо.
Әз ловгойи нәс вомундә – сәхьиб бәдә 
хәбәрhо?
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Дуст

Дусти әри инсон ә дγнйо мәлхьәм,
Ә дуст буhо ҹиҝә дур миҝәшдγ гәм.
Дусти әри инсон гувот ән хәндә,
Ә дуст буhо ҹиҝә ниҝәшди мәндә.

Чәнд салhо оморә ҝирошдҝәш әҝәр,
Бил дустһо дировҝу hәмишә әз дәр.
Дустирә доруһо мγвγнγ ники,
Дуст әри hәр хунә нуни, мγнγки.

Мәҹлγсhо бирәнки чγклә hәм кәлә,
Дуст норә дγшhорә ә зир ән шәлә.
Бәдиhо мәҝәрдо йәкирәш hич вәхт,
Әри бәдә рузhош дуст гәлхәнди сәхт.

Тәхьнойи йә гушиш шор нәс зәрә пар.
Бил бу ә hәр ҹиҝә дустhой тү амбар.
Дуст гәнәт инсони, дуст hьγмγр ҹуни.
Дустсγз ҝировнийо шориш әрчγни?

Дуст ә дγл бәмзәри, – митай дорә сурр.
Әз дустhо hич мәхьәл нийо боши дур.
Ә мозол пой зәрә әз йон мәҝирор.
Софә дуст кәм нибу әз сугдә бирор.

Әкәр офдориҝә ә гәриби тәк,
Әз фикир, әз хәйол пур имбу әтәк.
Әҝәр ә дустәвоз бисдориҝә тән,
Һәшданки мγзγhи ә мәскән Вәтән.

Әри йә ҹовон

Ә гувот ән гулhо сәхт имид бирә,
Ним-ноhог тәhьәриф мәди хγшдәрә.
Хунәй ҹовонирә сохдәйҝә бәрбод,
Ҝу, кирә ҝәрәки пуч бирә әвлод?

Мәhьәной hьγмγрә биойфдон ә сәр.
Бил тγрә хьγрмәтҹил тану кәсикә.
Әз hγнәрмәндәйи зу ҝγрдә хәбәр,
Бил әзтγ ҝоф соху хәлг ә hәр ҹиҝә.

Мәнҝ пэхьни бирәнки шәвhой ән шори,
Думонә лов сохтә, ә товуш чар тγ.
Әз тәшнә сухдәнки ҹиҝәр ән хори,
Бирәнгинә зәрә, ә воруш чар тγ.

Дәс тγрә ҝγрдәнки пойиз hәм васал,
Ә уhо сәр зәрә, очуг сох сура.
Һә ки, мәскән дәшәнд рузhой таза сал,
Никә рәхь вокундә ә сәбәхь бура.

Ә әшг тγ тәмиз бош дγлтγрә хуно.
Йәкирәш ҝәрәк нисд лихьә бирә ов.
Ә хош hәммә бийо ҝγлтγрә хуно,
Ә кор тγ ошуг бош чγн ширинә хов.

Чәнгәдә ҹовони нәрлүйә сәр-тән,
Зәхьмәт – әрәг тәни, тәрсәнҝоh мәбош.
Әри варайисдәй дγлшорә Вәтән,
Дананhой иҝидә ҹофокәшhо бош.
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Боку

Партал васалирә вокундә ә тән,
Ә синәй Абшерон дәшәнди мәскән.
Гулә вәкоширә, вәкәндә йәхән,
Дәс-руйә шушдәни ә Хәзәр – Боку,
Дустhо гуног бийойт ә шәhәр Боку.

Йә мәхьәл дәрд хурдә пойисди сәргир,
Октйабр хәндγст, дγшмә бисдо вир.
Әз судум ҝовләлγ бирә тә әхир,
Ә дур мунд hьγмγрлуг әз сәhьәр – Боку,
Дустhо гуног бийойт ә шәhәр Боку.

Тов-тови бог-богчә ә тәhәр мармар.
Ә ҝәрдән мирйәлγ сγрхини булвар.
Әз милйон зийоди йә мугом ән тар.
Дγлhорә шор сохдә hәр хәбәр Боку,
Дустро гуног бийойт ә шәhәр Боку.

Тик пойисди тәһәр чинор буругһо,
Ә һәр тараф ҹәрҝә-ҹәрҝәйи уһо,
Хушбәхт имбу әйи хори зүһүһо,
Чәнд ҹиро дәһьәм дә ә бәһәр Боку,
Дустһо гуног бийойт ә шәһәр Боку.

Шори хәлг нәсиллγ мунди йәдиҝор,
Милләтhо әйәки тәнγт чγн бирор,
Ә дγнйоh мәшhури тоҹә нум дийор,
ХУДОй hәгг гәлхәнди ә кәмәр Боку,
Дустhо гуног бийойт ә шәhәр Боку.

Нә воҝордун

Хγшдәрә ингәдә тәhьәриф дорә,
Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.
Руз мийов, ә хьолтγ нийофи чорә,
Хәзмунирә нә вәҝәрдун, ә духдәр.

Йә руз минәт сохдә, бисдори гурбу.
Йә руз рази бирә, ҝуфдири бошҝу.
Һәрбой мәвәдиро тγ hәчи дурҝу,
Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.

Әз сәр hәвәл сохдәйм әйәки игрор.
Имоhой әри чγ нәс сохдә бовор?
Ә руз йәбо нийов – нә хойуҝә йор,
Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.

Дγлмәрә хьәл hишдә ә тәhәр ән мум,
Ә гәриш ән ҹәһьмәт hич мәйил бәднум.
Һьәсγлмәнд буhорә мойу хубә нум,
Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдэр.

Хосдәҝор – әз ХУДО рәхьми вәчирә.
Мγhбәтдор – Тирорә ә ҝуш дәчирә.
Имоhой рухундә хьγрмәт вәҹирә,
Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.

Фикир, хәйол дошдә, ә дурhо мара.
Әкәр рафданиҝә лап нәзник бура.
Микәшди нийофи бәгдә Әлдара,
Хәзмунирә нә вәҝордун, ә духдәр.
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Түрә танусдум

Әз hьәсму рихдәнки ҝәрмийә аташ,
Мә сойәй чинорәш – тγрә танусдум.
Богбон кор хγшдәрә дирәнки палаш,
Мә бәhәр hәр дорәш – тγрә танусдум.

Шәв γшγг дорәнки руй коврә hьәсму,
Мә мәнҝ-асдараш – тγрә танусдум.
Дордһо гәсд сохдәнки, зу бирә пәшму,
Мә мәлхьәм йарараш – тγрә танусдум.

Дәрд тγндлγ бирәнки чγн сийә думон,
Мә сипрә муй сәрәш – тγрә танусдум.
Бәхтә боҹ чирәнки нә сохдум ҝумон,
Мә ники суй мәрәш – тγрә танусдум.

Гушhорә мәст дирә ә гәриш ҝγлhо,
Мә hовой васалаш – тγрә танусдум.
Ворушhо рихдәнки ә нәмиш чγлhо,
Мә пойиз ән салаш – тγрә танусдум.

Мәхьсул вәчирәнки әз гәдәр зийод,
Мә нунә, hәм овәш – тγрә танусдум.
Хушбәхт зγhγсдәнки әз нум хубә од,
Мә хәндәй ән ловәш – тγрә танусдум.

Ҹофоhой Әлдара соф дирә бәгдә,
Мә зиhим әгγләш – тγрә танусдум.
Һәки, әз хәзмуни ҝоф бирә вәhьдә,
Мә мәтләб ән дγләш – тγрә танусдум.

Мухойум ҝәнәш

Һәлә әз чγкләйи ҝофhой ән дγлә,
Мә әтγ ҝуфдирәм, муҝуйум ҝәнәш.
Тәгсиркор танусдәм чумhой әгγлә,
Мә тγрә hә ҝәшдәм, мийофум ҝәнәш.

Әз синәй ән хори нә дγрγм чорә,
Пар зәрә, чәрх хурдум ҹун дорә-дорә.
Йә мәхьәл тγ ә мә ҝуфдирәйhорә,
Мә ә дγл сур дошдәм, мидорум ҝәнәш.

Гγзγрҝγл богчәhо бирәнки сәлт лов,
Руй hьәсму дорәнки ҝузҝилγйә тов,
Чумhо вәрафданки ә ширинә хов,
Мә тγрә винирәм, мγвγнγм ҝәнәш.

Дәhьәм ән hьγмγрә, мәлхьәм йарара,
Ә богчә ҹәйронә, ә дог марала,
Рузhо офтойирә, шәв – мәнҝ-асдара,
Мә тγрә танусдәм, митанγм ҝәнәш.

Чум бәдә саданhо бил әзтγ дур бу.
Инсоф сох, севҝили, рәхьмирә бурбу.
Әри дорә ҝофhо нибошум дурҝу,
Мә ләhьә вокундәм, мокунум ҝәнәш.

Әз әшг хостәйимә әдәм зәрә пар,
Шорирә гәдәр нисд, ә дγл ҝоф амбар.
Нимγрγм ҝуйиҝә – йә бо әз Әлдар;
Мә тγрә сәд хостәм, мухойум ҝәнәш.



302à À 303à À

Мийом йор

Ҝәнәш ҝγл овурди богчәhой Вәтән,
Тγ hорой зәриҝә мә мийом әй йор.
Ә гәриш ән тәнҝи мундүмҝәш бирдән,
Тγ hорой зәриҝә мә мийом әй йор.

Сийә холл ә руйтγ йарашуг дорә,
Әри hәр йараймә бирәни чорә.
Әри бәнд вошәндә сийә муйhорә,
Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

Ә шори нә бәди тγ бирәй хьәрмәхь.
Мγhбәттγ вокунди ә хушиhо рәхь.
Бовор сох, нихγсγм шәвhо тә сәбәхь,
Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

Ә чумтγ әшг дәри, ә дγлтγ шори,
Йә тγни хосдәймә ә руй ән хори.
Мәдан ки, Мәҹнунтγ әз хьол офдори,
Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

Нумтγни әримә миҹәhой ән хов,
Бәхтмәни hьγмγрлуг у хәндәйә лов,
Ә дәсһо-пойһоймә варафтҝәш бухов,
Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

Әшглүрә дүборә мозол ниимбу,
Фикирhой ән Әлдар ә сәртγ имбу.
Әҝәр хосдәниҝә дийә дәрд нибу,
Тγ hорой зәриҝә мә мийом, әй йор.

Йәкүмүн когоз

Йә руз куфд почталйон дәр ән хунәрә.
Муҝу ки, әз куктγ когоз омори.
Дәдәй борлу вини сад ҹур мунорә,
Нә танусд, чγ соху әзи бим шори.

Вокунд руй конвертә, сохдә тәhьәди,
Чәнд бо хунд когозә әз сәр тә әхир.
Муҝу ки: – Дур ҝәрдо әз ҹунтγ бәди,
Ә пишой Вәтәниш нә мунош сәргир.

Дәдәй нә фикир сохд, нә хәйол дийә,
Когоз кук γшγг до ә тәhәр офто.
Шәв сәрә норәнки әри хисирә,
Нγвγсдәй ән куку ә йор мийофдо:

«Ҹон дәдәй! Һовоймә лап хуби амбар.
Әз ҹунмә мәбош тγ hич дγләпәсә.
Бовор сох, әз шори әдәм зәрә пар,
Бирор танусдәнγм инҹо hәр кәсә.

Пойисдәм ә сәрhәд, автомат ә дәс,
Ә зир чум вәҝγрдәм хори Вәтәнә.
Әз дурhо шинирәм мәҝәз сохдҝәш сәс,
Әдәм зийод хосдә шори Вәтәнә.

Чәнд салhо hәмишә тγ ховсγз мундә,
Ә сәр ән ҝуфәрә хурдәй мисирә.
Имоhой дγл тγрә фирәh вәкундә,
Митани тә сәбәхь рәхьәт хисирә.»
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Офдумә кук

Ә хотур кук хγшдә дәҝмиш нә бирә,
Ә буйиш – бухуниш расундут урә.
Кγтγрлγ виҹирә рәхь тәнбәлирә,
Нә рафд ә ошкола, шәнд хундәйирә.

Дийә фикир сохдә, нәкәши чәнд дәрд.
Муҝу: «Кор мисохум ә тәhәр ән мәрд».
Нә бәбә ҝоф ҝуфди, нә дәдэй әву,
Дийәш ширин ҝирошд hәр дирә хову.

Бәбәйγ ә hәр кор зу рази бисдо.
Дәдәйү әз ҹуну годорә висдо.
Һәрдγшγ әйәки хγшдәрә ҝγрд сук.
Әз хьγвсәл вәдарафд пазда сала кук.

«Мәрә иштоһо нисд, чи хурум hәрбой,
И сохдә нухоруш мәрә hич нивой.
Нγшит, фикир сохит йә руз әйәки,
Әхи и хьол мәрә ҝуйум әри ки?

Йәкишму судйәйит, йәкишму духдир,
Әрчγ пул дорәнит һәмишә дир-дир?
Дәнишит хьәл бирәм ә сәйәг ән мум,
Имоһой мә бийо ә бар чи хурум.»

Дәдәй зә дәсhорә ә зани хγшдә,
Муҝу ки: «Тγ мәрә әрчγ лап кγшдә?
Ҹон бала! Бил сокит бошуҝу дγлтγ,
Михьтоҹ пул нәкәшо зиһим әгүлтγ.»

Һәр сәбәхь пул вәҝγрд, вәдарафт ә рәхь.
Дур мунд әз хундәйи, офдо әз тәмәхь.
У дийә нә кәши нуминәй корә,
Шәһәрә чәрх дарафд тәhәрз оворә.

Нә шәнд папироса әз ләhьәй хүшдә.
Тәрсунд чәндиhорә – бурбундә мγшдә.
Әнҹәг конйакәвоз гуллуг сохт ҹунә.
Лγл-пийон вәромо hәр руз ә хунә.

Ә гәриш мол-дәвләт сәр бисдо гәриш.
И корһо әгγлә томом сохд чәшмиш.
Рузhо ә мәh чарусд, ҝирошд е чәнд сал.
Таза оморәбу ә Вәтән васал.

Ҝγлhо ә hәр тараф дорә йарашуг.
Сохдәбγ ә хγшдә әшглγрә ошуг.
Гушhо гәнәт зәрә гуног омори,
Лов hәммә хәндәлγ, дγл hәммә шори.

Йә нәдан пойисди ә тәhәр ән лол.
Йә урә вәҝγрди дәрд, фикир, хәйол.
Дориҝәш ә чәнди мγhбәтлγйә сур,
Һәммәшу руй чарунд, пойисдγт ә дур.

Хәйолhо гәдәрсγз, йγ хγшдәнγ тәк.
Нә бәбә, нә дәдәй нәс офдә кумәк.
Имоһой рухундҝәш hьәрс чумә дуг-дуг,
Рәхь мозол нәс офдә – офдумлγйә кук.
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Нәфт

Мәскән ҝγрди ә зир дәрйоh ән Хәзәр,
Хәлг пәнҹ γлкә шор вәҝγрди әз хәбәр.
Ә руй дүнйо рәхь вокунди дәр-бәдәр,
Сүрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт,
Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

Ҝуҹлу бирә ә руй хори вәромо,
Тәхтлү мундә ә гәд шонhо диромо.
Әз сурогу әри ҹунhо рγхь омо,
Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

Мәскәнγни сәхьро, чγлһо, гуругhо,
Ә һәр ҹиҝә ҹәрҝә зәри буругhо.
Войисдәнγт варавт ә руй булутhо.
Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

Техникирә ә вәҝири вәрәвунд,
Азәрбайҹон шорә миhьид ҝировунд.
Әз ворийγ γлкә бири фирәвунд.
Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

Әз мигдору бил кәм нәбу hич йә дуг.
Әз руз-бәруз бил зийод бу бор буруг.
Әз дәhьәмγ сγст- мәстлγни hәр гуллуг.
Сγрхә хуно бул сәрвәти – сийә нәфт.
Әри Вәтән вор-дәвләти – сийә нәфт.

Мәнүм

Һәрки омо әри йә ҝоф ә йон мә,
Мәхьтәл мундә, сәр мизәнүт ә шон мә.
Лап һисдүмҝәш хьофдод сала йә зән мә,
Сад ҹоhилә бофдәҝориш йә мәнγм,
Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

Кук-духдәрә чарундәнγм ә гисмәт,
Шәвиш-рузиш домундәнγт ә хьәсрәт,
Әз чγкләйи ә дәб дәри и hьәдәт,
Ҝофә ә ҝоф бофдәҝориш йә мәнγм,
Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

Ишмуһорә сад нәчогиш бисдоҝә,
Гәлифәһо ширнә ҹунәш висдоҝә,
Дәҝүндәйи хьүлгчәкһошуш хьис доҝә,
Чүп бугозә бофдәҝориш йә мәнγм.
Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

Әз дәс гунши сәлт бирәйтҝә хьγршләмиш,
Танит, урә hич нисохум бәгшләмиш.
Дәрд мәкәшит, митайт сохдә синәмиш,
Зән-шγвәрә бофдәҝориш йә мәнγм.
Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.

Боҹихь зәрә, мәдәшәнит ишму сәс,
Учир ҝирит, чәнҝ мәҝирит ә фурм кәс.
Мә булдурәш дур hишдәнγм әз гәфәс,
Ән хушә руз бофдәҝориш йә мәнγм.
Сγрхә чорә офдәҝориш йә мәнγм.
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Пәшмуйәти

Ә вәрфи әз кучә рафдәнки йә мәрд,
Пойу чәмγст офдо, ранҝγ бисдо зәрд.
Хьәрмәхьγ хәндγстә сохд дγлγ шори.
Гуз бирә тик нә ҝγрд урә әз хори.
Зу руйә чарундә рафд рәхь хγшдәрә.
Һич дийә пәсәво нә чарунд сәрә.
Муҝу ә дүл хγшдә: «Офдо хубчи у,
Тәкәй сәртик ҝәшдγ, нобҝә hәчи у.
Тәйтә кәй тәhьәриф дγ урә ҹәhьмәт?
Бил әри ҹунсоги зу муну хьәсрәт.»
Һәчи думит сохдә, рафданки у рәхь,
Мәтләб дураз бисдо, шорийγ кутәхь.
Йә ҹиро офдоки, ә сәр ән ҹилит,
Ә дәр бәхт-мозолу кип вәрафд килит.
Һәшданки hьγмγрлγг дураз бисдо у.
Һәшданки ҹун дорә, ҹунә висдо у.
Сәсγ ҝуҹлу бисдо әз пирәнгинә,
Чәк зәрә вәҹәсдγт дәндәhой синә.
Пойунд рәхь хγшдәрә әгрәбhой ән дγл,
Паҹи ранҝ сифәтγ ә тәhәр ән ҝγл.
Һьәрсhо ә сәр бәйә рихд диглә-диглә.
Ҹәhьмәт кура бисдо, йγ мунд ә миҝлә.
Чәндиhо гуз бирә ҹумундут урә,
Оммо у йәкирәш нә танусд дирә.
Ә чуму тор кәши сип-сийә думон.
Һич әри вәхγшдә нә бисдо ҝумон.
Ҝәрдәнγ гәд бисдо ә тәһәр луҝу.
Пәлтәкә зуhуну йәвошләй муҝу:
«Әйи ҹүр мүрдәйи нибисдорум бәнд,
Әҝәр нисохдумҝә ә дустмә рγхьшәнд.»

Нийофи

Ә ҹиҝәй вонорә ә йара мәлхьәм,
Бийо зийод мәсох дийәш дәрди гәм.
Сәлт хьисоб сохдиҝәш хостәйирә кәм,
Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

Мә дәрдhой ән дγлә зәрәнки хәрә,
Тγ дийәш зәвәро вәбәрди сәрә.
Имоhой ҝәшдиҝәш hозор ҹиҝәрә,
Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

Мә hьәзоб хурдәнки, тγ сохди шори.
Әз хьолмә гәлпә бәрд ҹаруй ворвори.
И ҹәhьтhо бәhәрсγз мунуhо – дори,
Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

Бурбунди хγшдәрә ә тәhәр йә кәс,
Вир бисдо руйә тγ hисдиhо хьәвәс.
Имоhой виз зәрә, дәшәндиҝәш сәс,
Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

Ә рәхьтγ кәшγрγм амбара ҹофо,
Хьилләйә руй ҝүрди ә пишой вофо.
Хьәсрәтлү ҝәшдиҝәш ә сурог софо,
Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.

Әз когоз нүвүсдә момуну дәс тү,
Әз ҝирйәй әшгбәнди мүҝүрү сәс тү.
Әлдариш у мәхьәл муҝуйу әз тү:
Чүн мәни гәдγртан нийофи, әй йор.
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Тәмарузум

Йәкγмγнбо руй чарундә зу рафди,
Гәнәт зәрә ә зәвәрhо вәрафди.
Әзумоhой ә дγлмә губ дарафди,
Һич нәсданүм, сәрә әҹә бәрγм мә,
Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

Сабур сохдә нә буррури, нә бәсди,
Һьәрсә рихдә, дәрдә ә гәм дәбәсди.
Визор бирә әз дәс и ҹүр дәм гәсди,
Хγшдәнимә ә дγл йара зәрγм мә,
Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

Дәрдәҹәрγм бγтγн шәвhо тә сәбәхь,
Әри hич кор нә сабури, нә тәмәхь,
Хγшдәнтγ ҝу, әз рафдайhо гәтрә рәхь
Чумә чγтам ә ҹойиҝә ҝγрγм мә?
Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

Руҝәруҝһо ҝофә ә ҝоф дәчарунд,
Һьәйнәшифһо чәнд хунәрә вәчарунд,
Сугдәлγhо винирәнки руй чарунд,
Имоhойиш әри hәммә шәрγм мә,
Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

Әз ҝуфдирәй мәрдγм бирә йәhьәлмиш,
Әлдара hич нәбу соху гинәмиш,
Тә сог hисдγм, митай сохдә синәмиш,
Хьисоб мәсох, тγсγз ә тоҹ вәрγм мә,
Тәмарузум, ә хьәсрәт тγ дәрγм мә.

Сәс ди тү

Әву ворушә руз, әву ворвори,
Руйә хγшдә кәши, бәрд тγрә хори.
Дийә нә танусдум чγниҝә шори.
Фикирhо, хәйолhо сохд сәрә гәриш,
Әзумой йә дәрйоһ бири кәдәриш.

Рафда рәхь хγшдәрә пойундәнки дγл,
Паҹирүт богчәhо-богһой гγзγрҝγл.
И ҹиро гәстйәти чаруст ә нәгγл.
Хәләйиг руйә ҝγрд ә тараф хори.
Ә γлγҝ кори сохд шивән ворвори.

Думон кура бирә, ҹәсд бирәнгинә,
Ә дорhо ләрз офдо, ҹγмγст әз бинә.
Әлдар дγл сухундә, ҝоф сохт әз синә:
«Зу очмиш бисдори йә ҝγлә хуно,
Чγ бивәхт пойисди йә дγлә хуно?!»

Рачhорә ә йон тγ hич нәбу ҹγрhьәт,
Това руй мәнҝлү бу, ҹүфтә лов – шәрбәт.
Мәхьәлсγз бисдори ә хокhо гисмәт.
Ә бог севмишиhо таза дарафди.
Войәһо дγрγстлү нә бирә рафди.

Һьәҹәлә вәhьдә нисд әри оморә.
Ә бим шор зγhγсдә нәс мундә чорә.
Нәкуми субойлу ширнә ҹун дорә,
Дәр чумә әбәди динҹлү бәсди тγ,
Имоһой әз ховһо бийо сәс ди тγ.
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Зутә бийо

Мәрә тәхьно шәндә мара тγ, әй йор.
Әз бим чәтинә руз hич мәбош гәhри.
Һьγмγрлуг думонлу нәс бирә рузҝор,
Һәләлуг зиндәҝун ә пишо дәри.

Чумhо әдәй рәхь кәширә,
Нисди гәрор, зутә бийо.
Шор бирәнγм hәрбой дирә,
Севҝили йор, зутә бийо.

Мүһбәт тү сәдиги ә сой вәрдүшмә.
Ә мирод нирасү шәклү войуhо.
Хәндәрә мәвәни ә лвhой дγшмә,
Моҝошду зу мийов паклү хойуhо.

Чумhо әдәй рәхь кәширә,
Нисди гәрор, зутә бийо.
Шор бирәнγм hәрбой дирә,
Севҝили йор, зутә бийо.

Гәм хурдә hич hьәзоб мәкәш ингәдә.
Ә рәхьтγ hәмишә имбошум гурбу.
Әҝәр зγhγсдγмҝәш субой чәнгәдә,
Әлдарγм, ә әшгмә нибошум дурҝу.

Чумhо әдәй рәхь кәширә.
Нисди гәрор, зутә бийо.
Шор бирәнγм hәрбой дирә,
Севҝили йор, зутә бийо.

Бийо-бийо

Васал омо, зийод бири шориһо,
Ҝγл вокурди чәмәнлγйә хориhо.
Мγhбәт тγни мәрә гувот дориhо,
Хосдәймә – тγ, хәндәймә – тγ, hьормә – тγ,
Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә – тγ?

Руз иму шәв бошҝу, шәв имуш – сәбәхь,
Мәнҝиш γшγг дγҝу ә бураймhо рәхь,
Тγсγз ә йә кориш мәрә нисд тәмәхь,
Хунәймә – тγ, гувотмә -тγ, кормә – тγ,
Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә – тγ?

Ә дорhо бәhәр вә, ә богчә ҝγлhо,
Ловhойтγ бил хәндγ әз паки дγлhо,
Бәрәкәт бул дγҝу – сγрхә сγнбγлhо,
Бәhәрмә – тγ, лγҝәймә – тγ, дормә – тγ,
Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә – тγ?

Әгγллиhо әри хьγрмәт тоҹ сәри,
Мозоллγhо ә мγхьтоҹи боҹ дәри,
Хушбәхтлγhо ә сәдиги воҹ вәри,
Гисмәтмә – тγ, чумhоймә – тγ, бормә – тγ.
Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә – тγ?

Дәрдәҹәрhо нә дировҝу ә hьәрә,
Һьәсәллγhо гәриш бошҝу ә кәрә,
Әлдарлγhо әз гуг зәнγ сәр шәрә,
Сәбәхьмә – тγ, имсалмә – тγ, пормә – тγ,
Бийо-бийо әҹә мундәй, йормә – тγ?
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Бовор сох

Рухун ә сәр ҝәрдән сийә муй тγрә,
Покун дигләй hьәрсә, дийә әз войҝәш.
Дирәнки hәҝәнәш рачи руй тγрә.
Фәм сохдә войисдә йә hозорбойкәш.
Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

Әҹәш бисдорикә мийофум йә руз,
Дγлә нә войисдҝә, чум микәшдγми?
Йәбо ә тγрәвоз пойисдә дим-дуз,
И лолә зуhунмә ҝоф ниҝәшдγми?
Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

Һәмишә ҝәвγлсγз мәдәниш әмә.
Әри тγрә хосдә чγни тәгсирмә?
Бәҝәм әри муни и ҹиро hьәдәт?
Тәхьно ә сал чарусд йә минут сәhьәт.
Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

Һәрбой дәҝиш мәбош ә тәhәр hово,
Гисмәт ән Әлдар бош, ә тәhәр Хьово.
Йә руз шор моҝошду әлчи хәзмуни,
Мозол-бәхт мийору хунәй бәзмуни.
Тγ hьәзиз ҹун мәни, бийо сох бовор.
Шидрай кәмәр мәрә хγрд мәсох, әй йор.

Духдәр Гүбәйи

Ҝуфдирим, хәндγстим бирәнки hьәйил,
Оморәм ә йонтγ хотурә мәйил.
Һәлә әз чγкләйи ҝоф дорәй мәрә,
Әзу руз мәш офдум сур чорәй мәрә.

Бәндhойтγ дурази, чумhойтγ – сийә,
Чγ ҝγзәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.
Шор дирә Әлдара, hьәйб мәкәш дийә.
Чγ hьәсәл бирәй тγ духдәр Гγбәйи.

Рузhорә шәв сохди, шәвhорә сәбәхь,
Вәҝγрдә нәйомо чумhой тγ әз рәхь.
Йә минут әри тγ йә сәhьәт бисдо,
Ә тγ рγхшәнд сохдә хәндγсдγт дустhо.

Бәндhойтγ дурази, чумhойтγ – сийә.
Чγ ҝγзәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.
Шор дирә Әлдара, hьәйб мәкәш дийә,
Чγ hьәсәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.

Һәр сәбәхь вәхγшдә ә шорирәвоз,
Ә никәрәй Гудйол hьәрс чумә дорәй,
Әз Шоhдог оморә ворворирәвоз,
У сγрхә муйhорә тγ шунә зәрәй.

Бәндhойтγ дурази, чумhойтγ – сийә,
Чγ ҝγзәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.
Шор дирә Әлдара, hьәйб мәкәш дийә,
Чγ hьәсәл бирәй тγ, духдәр Гγбәйи.
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Ҹовоб воруш

Муҝум: «Әй воруш, пой, мәрих ингәдә,
Биһил одохлγй мә әкимә бийов.
Һәрбой тγ омрә hәчи дәh гәдә,
Ә тәhәр никәрә ҝирошдәни ов.

Чумәрәхь мундәнγм тәйтә пойисдә,
Рәхьһорә килитлү бәсдәй чүн очор.
Әхи, севҝилирә дирә войисдә,
Әрчү ә тү ҝиро мә мунум бишор?!»

Воруш гәһри бисдо, нә сохдум ҝумон,
Һәҝәнәш ә дγлмә губhо диромо.
Чор тараф торик мунд әз сийә думон.
Ә ҹиҝәй пойисдә дийәш сайл омо.

Дорhорә ләрз воно, ҹγмγст әз бинә,
Бурбунд гәсд хγшдәрә рузhой ән пойиз.
Әз аташ хәбәр до – сәс бирәнгинә,
Ворвориш ә зилhо сәр ҝүрд зәрә виз.

Дәрдәҹәр бисдорум ә гәриш ән бог,
Сәхдә hьәйб кәшγрγм әз гγзγрҝγлhош.
Сәргуз пойисдәбу hәшданки Шоhдог,
Әдәмбу тән шушдә чәмәнhо-чγлhош.

Воруш муҝу: «Ә вәҹ нисди и корhо,
Ҹәхьт мәрә һич мәхьәл войә ниҝγрγт.
Ҝоф дорә, әз дγли нә хосдәҝорhо,
Ворушә hәмишә воhнә мγҝγрγт.»

Духдәр Бокуйи

1
Муҝум: «Йәбо дирәйи,
Бәнд бирәм әтγ, әй йор.»
Муҝу: «Ошуг бирәйи,
Зу әнҝγшдәри бийор.»

Нәгорәт:
Мә ән тγнγм, тγ – әнмә,
Әри тγ гурбу ҹунмә.
Гәдойтγ ә синәй мә.
Расо, духдәр Бокуйи.

Ки ҝуфдирә бирачи,
Тү, әй духдәр Бокуйи.
Чγ ширини, чγ рачи,
Тү, әй духдәр Бокуйи.
2
Муҝум: «Тγ ә дγл дәри,
Һьәзоб мәди лап амбар.»
Муҝу: «У чγ духдәри,
Наз нә доҝә ә Әлдар».

Нәгорәт:
3
Муҝум: «Үмγд сох мәрә,
Әхир сγрхә йә ҝоф ҝу».
Гәриш сохт муйhой сәрә,
«Гисмәтмә ҝәрдош», – муҝу.

Нәгорәт:
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Вәфосүз

Әкимә омори чумhойтγ hьәрси,
Минәт сохди тәйтә бирә hьәриси.
Имоhой ҝуфдири әри мә кәси,
Тγрә хуно кини hәчи – вәфосγз,
Доройhо ҝофhойтγ әҹи, вәфосγз?

Фикирhо ловмәрә нә хәндунт дийә.
Рузhоймә тор вәҝγрд әз шәвhо сийә,
Рγгәнлγ дог сохдә, хьәлунди пийә,
Һьәнкорлγ бисдори hәчи – вәфосγз,
Әз дγл хостәйитγ әҹи, вәфосγз?

Ә хьәсрәт дәмундум әри хушә руз,
Ә йон кәлә-чγклә лоллунум – сәргуз.
Виҹирә рәхьhой тγ әҝәр hисдҝә дуз,
Ранҝ әрчγ парунди hәчи – вәфосγз,
Ширинә зуhунтγ әҹи, вәфосγз?

Нәhишдγм ә буру вәдаров йә сәс,
Йараhой ән дγлә нә тануст hич кәс,
Ҝуфдирәй зуhунә бил нγвγсγ дәс,
Бил танут бирәни hәчи – вәфосγз,
Бил ҝуйγт, мәрдитγ әҹи, вәфосγз?

Бивәхди паҹирәй ҝγлhо әрчγни?
Бивәхди хисирәй дγлhо әрчγни?
Бивәхди рундәhой чγлhо әрчγни?
Сәртγрә гуз ҝγрдәй hәчи – вәфосγз?
Гәлхәнди нγшдәйтγ әҹи, вәфосγз?

Тәмбәлә зән

1
Әз йәхәнмә вәҝи дәсә,
Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
Ә хγшдә нә хәндун кәсә,
Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
Нәгорәт
Тәмбәлә зән, тәмбәлә зән,
Чү ҹун ХУДО һә виз мәзән.
Тәмбәлә зән, тәмбәлә зән,
Бәхтә ә сәр мозол дәзән.
2
Ҝоh шит, ҝоh Шур сохдә чирә,
Хориhорә нәс вәчирә.
Дәрдә ә сәр гәм дәчирә,
Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
3
Сәрә ҝүрдә пәнҹ минут гуз,
Нәс зәрәни ҹару чәнд руз,
Хунәй тγрә вәҝүрди туз.
Чγ тәрьәриф дγм, тγрә зән?
4
Нә шинирγм ширинә ҝоф,
Хәндәй ловтγ нә бисдо соф.
Ҝуҝус бирәй, ой биинсоф,
Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
5
Бисдорикәш әҝәр гурбу,
Әлдар чγтам ҝуйу дурҝу?
Ләhьә вокун, хγшдәнтγ ҝу,
Чγ тәhьәриф дγм, тγрә зән?
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Ҹовоб лектор

Әз хγшдә вәдарафд ҝәнәш директор,
Зәнҝ зә муҝу: «Әрчγ нә омо, лектор?
Ҹәhьмәт ҝузәт сохди шәву хәйли вәхт,
Фγрсит урә, мәрә ҝәрәки лап сәхт.»

Зән лектор боҹихь зә, бисдо хьγршләмиш.
Хәбәр сохд шγвәрә әз ширинә хов.
Вәхьш бирә, лап hәчи бисдоки чәшмиш,
Ә рәхь офдо, муйhо – гәриш, йәхән – лов.

Рәхьγ кутәхь бисдо, фикирγ дураз.
Муҝу ки: «Чγн духдәр нитам дорә наз.
Вәҝγрдә ҝәрәк нисд – әхьвол гузирә.
Һәйсәhьәт муҝуйум әнҹәг дузирә.»

Омо ә идорә, вәрафд ә зәвәр.
Поийсд әки ҝузҝи, дуз сохд муй сәрә.
Әз дγлγ йә ХУДО ҝүрдәбу хәбәр.
Ә ҝиров норәбу әгγл хγшдәрә.

Һьγмγрγ шастирә ҝирошдә буҝәш,
Әзини hьоҹизи hич нә дирәбу.
Әдәблү-әрконлγ hьор дошдәбуҝәш,
Хәҹәләт кәширә зиб-зәрд бирәбу.

Ә дору йәнуглу нүшдәбу рәхьбәр,
Чәшмишлү диромо, сәрә нә ҝγрд тик.
Муҝу: «Мийоморум, бовро сох, әҝәр,
Рәхь мәрә нибәсдҝә – йә сийә пишик.

Гисмәт

Буй – бухун тγ ә дγл йара дәшәнди.
Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?
Чγ бисдо ки, хостәй тγрә тәк шәнди,
Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

Дийә нә омори ә сәр ән булог,
Лов нә сохд муй сәрә ворвори Шоhдог.
Әз дәрд паҹи гγзγрҝγлhой богчә-бог,
Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

Мә тγрә әз дγли хосдумҝәш лап сәхт,
Тγ пой зәри hәм ә мозол, hәм ә бәхт.
Ә муйhой ән сәриш дон офдо бивәхт,
Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

Йә мәхьәл әз шори лап пар зәри тγ,
Имоhой ә ҹәнҹәл гури дәри тγ.
Нәсдаки сәртγрә әҹә бәри тγ,
Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

Пойунд сәс хγшдәрә никәрәй Гудйол,
Әдәй йовош рафда ә тәhәр ән лол.
Әшглγ ошуг нибу ә дәвләт, ә мол,
Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?

Шоритγ ҝирошдҝәш ә гәд дәб-дәбә,
Әз мүһбәт ән Әлдар вәҝүрди тубә,
Вәҝошди пәсәво ә хунәй бәбә,
Йә ҹовоб ди, әки гисмәт бисдори?
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Әй мәрд

Һәрбой ә дәрйоh әшг зәрәнки γзҝγм,
Ә лов хәндә вошәнд чәнд ҹиро мәрдγм.
Дәдәй hьәилhойтγ шәв-руз пойисд ҝγм,
Шидраhой кәмәрγ бири дийәш гәд,
Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

Коh ләhьә ҝуҹ вәҝүрд әз ворвор човгун,
Сог hьγмγр хγшдәрә hә бәрди мәгбун.
Әз тәлхьә ҝоф-ҝәләҹ нә вомунд зуhун,
Гәсдлγйә кәлмәhо ә дγл губ дәбәрд.
Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

Ә сугдә балаhо сәхт зәри тәпик,
Ә әhьвол ән йәкиш нә дори кәпик,
Әнҹәг ошноhорә пойунди сәртик.
Әз бим кифләтhошу ранҝтγ бисдо зәрд.
Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

Әз пичи-пичиhо ҝγрдикәш хәбәр,
Ә ҝәрдән ән hьйб-hьор вонори тәвәр.
Һьγмγртγ hисдикәш әз пәнҹоh зәвәр,
Пирирә ә йәккә дориҝәш ә гәрд,
Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

Ә кәлләй hьәзобhо вәйишди зәнәш,
Ә гәриш мәгбуни дәйишди зәнәш,
Согломә нимәҹун нәйишди зәнәш,
Йә әри γзҝәhо домунди ә дәрд.
Әз обур, әз хьәйо дур мунди, әй мәрд.

Дәрдәҹәрүм

Дәрдәҹәрγм, әз дәстγ мә,
Догуноги гәриш дγлмәш.
Чγтам hой дγм ә сәстγ мә,
Вир бириҝә ҝуҹ әгγлмәш.

Ҝофә ә сәр ҝоф дәчири,
Нәзникhоймә, дуриhоймәш.
Ә дγ-йәки вәпичири,
Әврγшγмә руриhоймәш.

Хов винирәм гәтмә-гәриш,
Йә ов – лихьә, йә ов – палаш.
Йәлов ҝγрдә, бирәм чәшмиш,
Әдәм сухдә ә гәд аташ.

Шәв-руз гәрбол зәрә-зәрә,
Дурҝуниһо – дузhоймәрәш.
Әдәм кәшдә чум нә дирә,
Мозоллγйә рузhоймәрәш.

Тәмарузум – лов бу думон,
Вәди бошҝу асдараймәш.
Ә ҹун соги нисди ҝумон,
Лов-тум бири асдар руймәш.

Һәвәлдәнhо пар мизәри,
Имбурбунди – hγнәрмәнди.
Имоhой ҝу, чγ хәбәри?
Кәй муҝуйи, кәй михәнди?
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Һьәсγлмәндә ҝәрәк нисди,
Һьәнкорсγзә сәркушиhо.
Йә ҝулләйә ҝофтγ hисди,
Әз хәнҹәлиш зу кγшγhо.

Похли-похли, килә-ҝилә
Һьәрс рухундәй, мә покундәм.
Әри йәкиш сәр әнҝγлә
Әз тγ бәгшәй нә вокундәм.

Әз хγшдәнмә ихтийорсγз,
Әз гәд чуммә ҹуркум ҹәсдә.
Мәҝу, тγни ихьтиборсγз,
И ҝоф әмә нәс ҝγнҹγсдә.

Дәрдәҹәрγм, чәнд ҝγзәлhош
Ҝоф зәрәнγт hәрбой дирә.
Дәрдәҹәрγм, фәнд ҝγзәлhош
Нийлγ дийә чәшмиш бирә.

Дәрдәҹәрγм, әз ворвориш,
Дәҝиш бири әвир hово.
Дәрдәҹәрγм, ҝуйҝә хориш
Әдәй хурдә чәрх – пәсәво.

Дәрдәҹәрγм, и чγ кори
Довшан әдәй ҝγрҝә ҝγрдә?
Дәрдәҹәрγм, әшг ҝуҹ дори,
Инсон әдәй бивәхт мγрдә.

Дәрдәҹәрγм, миҹәй ән ҹун
Зәхьәр бирә, ҝγрди ҹиҝә.
Дәрдәҹәрγм, әнҹәг Мәҹнун
Митав, хьолмә чγтамиҝә.

Дәрдәҹәрγм, нә ләрзунди
Бәйәй човгун hәчи мәрә.
Дәрдәҹәрγм, нә тәрсунди
Һьәҹәл ән ҹун hәчи мәрә.

Дәрдәҹәрγм, ранҝмә кγмγр,
Сойил-бойил әдәм хундә.
Дәрдәҹәрγм, бγтγн hьγмγр
Чумә рәхьтγ әдәм мундә.

Дәрдәҹәрγм, шәфти сүлмә,
Әз сәр әну пой вәҝи тγш.
Дәрдәҹәрγм, мγрди дγлмә,
Хәнҹәл зәрә, тох мәҝи тγш.

Дәрдәҹәрγм, әз ҹун буhош
Пулиш – дурҝу, сγрхиш – дурҝу.
Дәрдәҹәрγм, ов дәрйоhош
Тән хорирә нә шуруҝу.

Дәрдәҹәрγм, hә йә бирдән
Хурдәнγмhо овиш тәлхьи.
Дәрдәҹәрγм, hәрдән-hәрдән
Дирәнγмhо ховиш тәлхьи.
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Дәрдәҹәрγм, дәвләтлγhош
Кәләй hьилом воийст бошут.
Дәрдәҹәрγм, гувотлγhош
Һьоҹизhорә тәкәй вошшут?

Дәрдәҹәрγм, hьәрγс-духдәр
Ә руй дәдәй шох пойисдә.
Дәрдәҹәрγм, hәр ҝиҹбәсәр
Ә сәр милләт шоh войисдә.

Дәрдәҹәрγм, чγн азарhош
Руйhо әрчγ чәрми дорә?
Дәрдәҹәрγм, миллйард салhош
Офто чγтам ҝәрми дорә?

Дәрдәҹәрγм, нәрлγ буhош
Лγгәй нунә нәсда офдә.
Дәрдәҹәрγм, шәрлγ буhош
Сад ҹγр hьәмәл әдәй бофдә.

Дәрдәҹәрγм, йә гозини
Һьоҹизбәнди – мундәҝуниш.
Дәрдәҹәрγм, йә возини
Сәhнәлγйә – зиндәҝуниш.

Дәрдәҹәрγм, мәндәhорә
Чорәй зиндәш мийост бирә.
Дәрдәҹәрγм, бәндәhорә
Гәрдһой мγрдәш нийост бирә.

Нәсданүм

Һә нимноhог ә ҝоф кәсhо мәст бирә,
Сипи мәсох сийә муйhой ән сәрә.
Ҝуфдирәнки садан дәри ә hьәрә,
Әрчγ нγшдә ә тәhәр гог, – нәсданγм,
Әрчγ ә ҹун кәширә дог, – нәсданγм.

Гулум-гунши хинә воно ә руй дәс,
Зу офдорим ә зуhунhой ән hәр кәс.
Әз дузә рәхь тәкәй муним әхи пәс,
Әрчγ мәрә тәхьно шәндә, – нәсданγм.
Әрчγ әз лов дур бу хәндә, – нәсданγм.

Ә кин hәммә шγбhәлγнγм ә фурм кәс,
Әз hәр ҹиҝә бурра омо чорәй дәс,
Ҝовлә буhо нидомуну ә гәфәс.
Дәрдәҹәрγм, әз тγ ҹовоб нәсданγм.
Тәмарузум, тәкәй дγм тоб, – нәсданγм.

Әз бихьоли нимәҹунум гәдәрсγз,
Әдәм тγрә ҝузәт сохдә тәhәрсγз,
Бийо, йә бо дәрә вәкун хәбәрсγз,
Сурог тγрә әзки пγрсγм, – нәсданγм.
Шәв тә сәбәхь чγтам хγсγм, – нәсданγм.

Бийо, бивәхт хәзон мәдан чγлмәрә,
Бийо, бивәхт hьγмγр мәди ҝγлмәрә,
Бийо, бивәхт бикор мәйил дγлмәрә,
Әхи дγлсγз мә зγhγсдә нәсданγм.
Әхи тγсγз мә нγвγсдә нәсданγм.
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Ҝирйәй Дәдәйһо

Йә вәхтhо бу, әзир судум сәhьәр хурди
Бәбәhо,
Әз мәгбуни визор бирә, ҹәнҝhо ҝγрди
Бәбәhо,
Кукә ә буй нә расундә, бивәхт мγрди
Бәбәhо,
Бун хунәрә чәрх дәкунди – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо,
Ә гутинә әрх вәкунди – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.

Салhо бири мәскән ҝγрди – әвулиһо ә
хунә,
Сәгγзбәнди нә ҹавусдәт – хγшҝә лγгәй
ән нунә,
Хонлγ – бәҝлγ нә зγhундәт – хьоләтсγзә
hәр ҹунә,
Әз бинәдән йә дәб бири – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.
Әри мγрдә сәбәб дири – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.

Хьәсрәт мундәт әри офдә хушбәхтлγйә
рузhорә,
Хори рундәт әри кошдә шәфтәлγйә 
гузhорә.
Тиро хундәт әри дошдә ХУДОлγйә 
рузhорә,

Гәдәрсγзә hьәрс рухунди – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.
Йәловлγйә нәфс сухунди – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.

Әз бәдиhой човгунйәти дәhьәмбәнди нә
дирәт,
Әз хьγкγмhой шоботйәти шәhьәмбәнди
дәчирәт,
Әз тәрсиhой хьγкәмәти ләгәбмәнди 
вәчирәт,
Зарунҹийә йәдиҝори – сохдә ҝирйәй 
Дәдәйhо.
Зәрәнγмhо мугом тари – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.

Йә руз хәлгhо, шәггә зәрә, ә дәрйоh шор
дарафд дγл.
Бәйәй човгун хьәлим бирә, гурбуй хәзон
нә рафд ҝγл,
Әhәр хунә миhьид дирә, әсәр садан варафд
кγл,
Әз шорлγйә чумhо палуст – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.
Ә хорлγйә мәhьни чарусд – сохдә ҝирйәй
Дәдәйhо.
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Бәһәр мидо

Руз ән васал хушбуй дорә,
Ә гәд богчә чәнд ҹиро ҝγл.
Пойундәки рәхьҝирорә,
Мәст сохдәни әз дорун дγл.

Гәрәтикон әз дγл дирә,
Лов сохдәни пәхγр дγлә.
Войисдәни пәнҹә зәрә,
Гирмиш соху hьγмγр ҝγлә.

Тиҹә тәвәр зу вәҝүрдә,
Нәзник бирә пирә богбон,
Йә кәм бәгдә йәлов ҝγрдә,
Ә гәд аташ – гәрәтикон...

Виҹ әри тγ рәхь дузирә,
Гәрәтикон мәбош hич вәхт.
Бурбундәнки гудузирә,
Үлγм мийов әз күчә ҹәхьт.

Ә гәриш кор – ә гәд hьори,
Хосдәй дγл бош, тγ, әй ҹовон.
Әри Вәтән бийор шори,
Дәстәй ҝγл бош зомон-зомон.

Чγ мисохут пучә кукә,
Ә буй-бухун нә дә hинор.
Әкәр hочу имбисдоҝә,
Бәhәр мидо дорhой чинор.

Йәхән

Мәhьәной гәрболә әҝәр нәсдакәш,
Йәкиму шор бирәйм, йәкиму – пәшму.
Ҝурундә нәфәсә дийәш аста кәш,
Бил воруш хγшдәрә пойуну hьәсму.

Чγнтγни бәндәрә мәҹбур ҝәрәк нисд.
Тγ чорәй азара лап зу мивини.
Чәнгәдә хьилләйи ә гәд дγлтγ hисд.
Руймәрә йәбойҝә дийә нивини.

Һьәзобhой hьиломә амбар кәширγм.
Ҝофмәрә hәмишә ә руй зәри тγ.
Чγ фәрги косибγм, нобҝә hьоширγм?
Софә әшг мол-дәвләт нәбу әри тγ.

Әз чәшмиш бирәйи әдәм тәрсирә,
И ҝофhо ә Тирой ән Мишиш нә вә.
Әз сәртγ шәндиҝәш ҝурни тәгсирә,
И hьәдәт ә гәриш миҹәй хунтγ дә.

Сифрой тγ марайγст, шор бирим hәлә,
Ихтилот мисохдим шәвhо тә сәбәхь.
Мγнγшдим ә гәриш богчәй мәхьәлә,
Һич әри хисирәш нисохдим тәмәхь...

Ворушhой хγшдәрә пойунди hьәсму,
Вәдирә әз хунә ихьтибор дәҝәш,
Әҝәнәр йәболуг бирәйҝә пәшму,
Йәхәнә әз дγлмә дийә дур мәкәш.
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Хьәйкәл нини

Хьилләйи вәҝγрди ҝәнәш руй тγрә,
Чәнд ҹиро воhнә дә ә гәриш дγлтγ.
Хинәлγ пәхни сох сипрә муй тγрә.
Ә ҝузҝи дириҝә импаҹу ҝγл тγ.
Чәнд ҹиро воhнә дә ә гәриш дγлтγ.

Мәнҝ шәви ә hьәсму hисдиҝәш вәди,
Думонhой пойиз вә ә пишони тγ.
Һьоширмәнд бирәйиш йә мисво ниди,
Сад тәпик мизәни ә hәр hьони тγ.
Думонhой поийз вә ә пишони тγ.

Шуморуш сохдәйи ә пәсәй кәмәр,
Тә кәйhо ә зир пой чолә мәкәни?
Мунуhо hьγмγриш ҝирошдҝә hәдәр,
Әз боләй ҹγрhьәти бийо дәс кәни;
Тә кәйhо әзир пой чолә мәкәни?

Әз тγ гәйр hич йәкиш нә куфт дәр тγрә.
Ә ХУДО hисдиро гәрди дәмундәй.
Кәләлγ, чγкләлγ вәҝуфт хәйр тγрә.
Ә бихьол нәчоги зәрди вәмундәй.
Ә ХУДО hисдиhо гәрди дәмундәй.

Нә ә кор хьγрмәти, нә ә гәд хунә,
Әз хγшдә одлγйә йә хьәйкәл нини.
Хьилләйи ән руйә зәриҝәш шунә,
Һьиломә догуног войисдә вини.
Әз хγшдә одлγйә йә хьәйкәл нини.

Вәтән Гүбә

Ошуг бирәм ә хок-сәнг тγ,
Тγни мәскән ән hьәйили.
Дур бирәмҝәш әҝәр әз тγ,
Оммон, дγлә нәбу бийли,
Тγни мәскән ән hьәйили.

Хостәнγм сәхт савзәҝәйә,
Бәhәрлγйә богhой тγрә.
Хостәнγм сәхт у hγндγрә,
Сипрә муйә догhой тγрә.
Бәhәрлγйә богhой тγрә.

Әз синәйтγ буй вәчирәм,
Шор винирәм мә hәр сала.
Ә гуҹог тγ вокоширәм,
Нәфәс пойиз нән васала.
Шор винирәм мә hәр сала.

Дәhьәмлγни булә бәhәр,
Бәрәкәт дә ә хори тγ.
Асдарайә сойлγ гәдәр,
Кәм нә ҝәрдо hич шори тγ,
Бәрәкәт дә ә хори тγ.

Мәш ә тәhәр Хьово-Одом
Йә гуногум, Вәтән Гγбә.
Тоҹ имбоши ә руй hьилом,
Тәйтә согум, Вәтән Гγбә.
Йә гуногум, Вәтән Гγбә.
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Пой вәҹәсдә, чәк зәрә дәс,
Гушhо хундә тә мәhьнирә.
Әзи рачә овоз ән сәс,
Ҝγлhой богhо лγл-мәст бирә.
Гушhо хундә тә мәhьнирә.

Варавунди зәхьмәт тγрә,
Бәхтәвәри кук-духдәр тγ.
Һьәзиз дошдәй гисмәт тγрә,
Әри хәлгhо очуг дәр тγ.
Бәхтәвәри кук-духдәр тγ.

Ҝузҝий руйтγ – ов ән Гудйол,
Мәлхьәм чорә – hовой Шоhдог.
Руй hьәсмуйтγ дорә тов-тов,
Йарашугтγ гәд богчә-бог.
Мәлхьәм чорә – hовой Шоhдог.

Тγ – Дәдәйи, Дәдәй – тγни.
Бил hәмишә сәртγ тик бу.
Вәтәнсγзә кук әрчγни?
Рәхь hьγмγртγ бил hә ник бу.
Бил hәмишә сәртγ тик бу.

Балайтγнγм тәйтә мγрдә,
Хьолмә тγсγз нибу бобот.
Нум ХУДОрә hьәзиз ҝγрдә,
Әлдар шәhьәм сухунд шобот.
Хьолмә тγсγз нибу бобот.

Пучә хәләф

Пучә хәләф әзу руз,
Рафда рәхь тγ нисди дуз.
Сәр hәммәрә сохдә гуз,
Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

Нубоhорә нә хундәй,
Бәдиhорә нә рундәй,
Дγләпәсә нә мундәй,
Хутә бирәй ә нәхьс тγ,
Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

Мозолhорә чарундәй,
Хьәлолhорә зайундәй,
Һγндγрhорә сарундәй,
Боләй гур дә ә бәхьс, тγ,
Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

Гувот дори гулhорә,
Кγксγз hишди кулhорә,
Шобош нори пулhорә,
Нә мунд палтар нә мәхьс тγ.
Ки сәс мγдγ ә сәстγ?

Мозол ә хок дәчаруст,
Чәрмийә руй нә чаруст,
Йәлов ҝγрдә вәчаруст,
Чәнд хунәhо әз дәстγ,
Ки сәс мγдγ ә сәстγ?
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Сиргә норәй әз пәлγ,
Дәрзә зәрәй чγн тәлγ.
Бисдорикәш hьәспәлγ,
Ҝәнәш мундәй hә пәс тγ.
Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

Ә һовойтγ hә хγр дә,
Воийсдәни тә мγрдә,
Әз йә ҹуркум су ҝγрдә,
Чγн шәhьмәлә дәҝәс тγ.
Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

Сәнәhьәт тγ – кор хуни,
Боҹәхьәт ки, шор муни,
Һγмγрлуг тәк мумуни,
Тә әхири нәфәс тγ.
Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

Зимиhойтγ бәм бири,
Хәйолhойтγ гәм бири,
Ширинитγ кәм бири,
Зәхьәрлγни хьәвәс тγ.
Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

Чинорлγйә хγшҝ зәрә
Әз кγк зәри – нγшдәрә,
Хγшдәнитγ – хγшдәрә,
Дәшәнди ә гәфәс тγ.
Ки сәс мγдγ ә сәс тγ?

Имбошум

Ә руй хори ҝәшдиҝә,
Кутиhойтγ нибошум.
Ә сәр лγҝә нγшдиҝә,
Гәнәтhойтγ имбошум.

Рәхь богчәрә офдиҝә,
Хγшҝи дор тγ нибошум.
Сγрхә hьәмәл бофдиҝә,
Тумhой бор тγ имбошум.

Әри нγшдә дәрд мәкәш,
Тәлγй чγл тγ нибошум.
Әри ҝγрдә йә донәш,
Лγҝәй ҝγл тγ имбошум.

Ә сәр чәмән ҝәшдиҝә,
Гиров пойтγ нибошум.
Йә дор гәләм кошдиҝә,
Хотурхойтγ имбошум.

Торики пой доноҝә,
Асдарай тγ нибошум.
Мәгбуни сой воноҝә,
Сурр йарайтγ имбошум.

Чумhо ә хов вәрафдҝә,
Болуш шәртγ нибошум.
Дγнйо ә ов дәрафдҝә,
Мозол сәртγ имбошум.
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Хуб-хәрәбә дирә вәхт,
Тур гәрбол тγ нибошум.
Әри сγрхи бирә тәхт,
Чорәй хьолтγ имбошум.

Хьиллийәти дәҝγрдә,
Човгун сог тγ нибошум.
Әз Одом руй вәҝγрдә,
Богбон бог тγ имбошум.

Пой зәриҝә ә хуби,
Нур сәбәхь тγ нибошум.
Фойдә нибу әз губи,
Сурр тәмәхьтγ имбошум.

Чәм-чәмәки бирәнки,
Гәсди ҹунтγ нибошум.
Ләм-ләмәки дирәнки,
Пәлтәк нумтγ имбошум.

Шунәй сәрә нориҝә,
Ворвори тγ нибошум.
Ә ҝәрдән дәнориҝә,
Мирвори тγ имбошум.

Әри зәхьми винирә,
Гувот дәстγ нибошум.
Әри ХУДО шинирә,
Тирой сәстγ имбошум.

Руйә ранҝлγ сохдиҝә,
Ҝузҝий руйтγ нибошум.
Ҹовонирә хосдиҝә,
Хинәй муйтγ имбошум.

Рәхьмә дγлә нә сухун,
Гәчор дәр тγ нибошум.
Су мγҝγрγм мусухум,
Хокисдәр тγ имбошум.

Гәhри мәбош әз думон,
Чат хори тγ нибошум.
Һич нә сохдә йә ҝумон,
Һьәнкори тγ имбошум.

Ә чумhой йод мәдәниш,
Човгун кγл тγ нибошум.
Чγн овчиhой ән гәмиш,
Ҝулләй дγлтγ имбошум.

Хосдәҝорә дәрд мәди,
Сойәй буйтγ нибошум.
Офто мундҝәш hә вәди,
Гәрәнтγй тγ имбошум?

Ҹарундиҝә әгγләш,
Дамар хунтγ нибошум.
Әри дирә гәд дγләш,
Шәhьәм ҹунтγ имбошум.
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Әри сәрә чәп ҝγрдәш,
Дәстәгир тγ нибошум.
Нум хоhини вәҝγрдәш,
Йә фәгир тγ имбошум.

Әри мγhбәт хьәл бирә,
Сәнг доги тγ нибошум.
Әри сади бисд дирә,
Ҹун соги тγ имбошум.

Ә Тиро чум нориҝә,
Лол зуhунтγ нибошум.
ХУДОлу бисдориҝә,
Һьәсәл нунтγ имбошум.

Мәhәббәтә кошдиҝә,
Сәбәб пучтγ нибошум.
Миҹәй әшгә дошдиҝә,
Чогә гуч тγ имбошум.

Әнҝγшдәри тә ҝγрдә,
Сγврәй сәстγ нибошум.
Тә γлчγрә вәҝγрдә,
Заркәр дәстγ имбошум.

Сайла воруш омоҝәш,
Ләрз бәдәнтγ нибошум.
Офтой һьәсму ҝәрм доҝәш,
Сойәй тәнтγ имбошум.

Дәс-руй шушдә войисдҝә,
Лихьәй ов тү нибошум.
Шоһдог гәлхәнд пойисдҝә,
Ҝовләй хов тү имбошум.

Сүрхә мозол хосдиҝә,
Һьәнкор бәхт тү нибошум.
Әҝәр хьүкүм сохдиҝә,
Нγкәр тәхт тγ имбошум.

Хиник зәҝә әз дәр тγ,
Аташ ҹунтγ нибошум.
Чәрх мухурум ә сәртγ,
Гип-гурбун тγ имбошум.

Һьиломҝәзи дирәйи,
Йә огой тγ нибошум.
Бәхт асдара чирәйи,
Сәдогой тγ имбошум.

Әз дог-дәрә hой дорә,
Гәләткор тγ нибошум.
Ә рәхь ХУДО пой норә,
Һьәдәтдор тγ имбошум.

Ҝуҹлу дирә шоhворә,
Дор чинор тγ нибошум.
Гәл мγҝγри – Әлдара,
Хьәтон шортγ имбошум.
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Офдумә духдәр

Кәлә бири лап әркәвон,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.
Нәдинҹиhо сохдә йәмон,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Йә әз хγшдә сохдә шори,
Гәнәт зәрә чүн ворвори,
Һә ә пәсәй мод офдори,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Ә сәр йәкәм әгγл дәри,
Чәнд мәтләбhо ә дγл дәри,
Ә богчәhой ән ҝγл дәри,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Китоб нәсда ҝγрдә ә дәс,
Дәhьно нитав зәрә йә кәс.
Әз хундәйи мунди пим-пәс,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Ә сәр сифрой шильхон хунә,
Хуб нәс норә чирә – нунә,
Ә гәд пәмбә дошдә ҹунә,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Хьәрмәхь ҝγрди чәнд ҝузҝирә,
Хутә нисди ә гуз бирә.
Шәфтиhорә hә дуз дирә,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Гуног – гәрә hич нихойу,
Ләпәй ҝофә пуч михойу.
Ҹун hәммәрә гуч мивойу,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Буховлγйә гисмәтлγни,
Гәргγшлγйә нифрәтлγни.
Оh – войлγйә хьәсрәтлγни,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Тәhәр γкγз ҝγрдә нәhьсә,
Ә hәр ҹиҝә бәрдә бәхьсә.
Ә сәр hәммә шәндә мәхьсә,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Нә гоhумә, нә йә дусдә,
Һич шинохдә нәс войисдә.
Ә сәр нифир шәх пойисдә,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Ә руз йә бо дорәни вәхт,
Ә ҝәшдәhо ошуги сәхт.
Әз кучәhо мийов бивәхт,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Сохдә ҝофу дурҝу бири,
Бәбә әйγ гурбу бири.
Әнкγшдлγйә бурбу бири,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.
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Һьәйбә-hьорә нәс танусдә,
Руйә hьәсγл нәс чарусдә.
Ә тәhәр сγрх нәс парусдә,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Һьәсмулуйә – думонлуни,
Хәйоллγйә – ҝумонлуни,
Нәхирлγйә – чубонлуни,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Әлчәглγйә – зәвәрлγни,
Нәҹәглγйә – тәвәрлγни,
Әнҹәглγйә – бәтәрлγни,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Хьилләйирә дошдәҝори,
Гәләтирә хосдәҝори,
Гисмәтирә кошдәҝори,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Боҹлγhорә ховундәни,
Воҹлγhорә шовундәни,
Тоҹлуhорә ковундәни,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Нәс оморә гоhум-гуног,
Әз хәзмуни нисди сурог,
Әз hьәрсhой чум сохди булог,
Офдумлγйә духдәр дәдәй.

Һьошир бошҝу

Дәдәй мәрә мәди hьәзоб,
Әз гилигмә мәҝи битоб,
Ә hәр хунә мә нидγм тоб,
Имид нисди ә сирр хошҝу,
Нγмкγрдәймә hьошир бошҝу.

Ә дәр шγвәр зәнγм тәпик,
Сәр хγшдәрә нә ҝγрγ тик,
Пулә дγҝу тә йә кәпик,
Фикир мәди ә сирр хошҝу,
Хосдәҝормә hьошир бошҝу.

Хори хунә – товә мар-мар,
Гозонҹу бу амбар-амбар,
Гуллугчийγ әри базар,
Дәсә вәҝи әз сирр хошҝу,
Гәбиләймә hьошир бошҝу.

Мошин нисдҝә чумhьәрсирә,
Нәбу кәши нум hьәрсирә,
Әзтγ митам бим тәгсирә,
Боглу мәбош ә сирр хошҝу,
Одохлуймә hьошир бошҝу.

Һәм шәвхәhәр, hәм шәбирор
Бил бошутҝу йә рәхьҝирор.
Руй мәҝγрγм әз зәхьмидор,
Хәйир нийов әз сирр хошҝу,
Хунәдормә hьошир бошҝу.
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Әнҝγшдәри вәҝγрдәнки,
Мәйофдәнит hич ә тәнҝи,
Сγрх вәди бу хәндγстәнки,
Ләзәт нибу ә сирр хошҝу,
Хосдәхундмә hьошир бошҝу.

Висдонуҝу кәлә виллә,
Хосийәтγ нәбу хьиллә,
Войисдәнки зәнγм силлә,
Ләпә нәдә ә сирр хошҝу,
Һьәйилдормә hьошир бошҝу.

Әрәгирә дәб нә нγҝу,
Ҹәhьмәт әйγ сәр зәнγҝу,
Ә бонкhойу пул дәнγҝу,
Чумә мәни ә сирр хошку,
Офдодормә hьошир бошҝу.

Ә гуг сәрмә сәвҝәнд хунут,
Вәҝирирә хуб бурбунут,
Хьγрмәт сохдә, мәхьтәл мунут
Локо дәри ә сирр хошҝу,
Годолγймә hьошир бошҝу.

Ә вәhьдәйγ чи бийорут,
Гоб-гиҹогә γшγ шурут,
Мәрә ә гәд пәмбә дорут,
Бәд мидобу ә сирр хошҝу,
Севҝилимә hьошир бошҝу.

Бог-богчәйγ әз тийнә ҝγл,
Рәйhон, нәрҝиз, hәм гγзγрҝγл,
Ә хош бийов овоз бγлбγл,
Пой нидаров ә сирр хошҝу,
Зиhимлγймә hьошир бошҝу.

Ә сал йә бо бурам ә дач,
Рузhо – әз руз ҝирору рач,
Дәрдγ нисди – hисдҝәш бирач,
Сәр нидәнγт ә сирр хошҝу,
Войисдәймә hьошир бошҝу.

Бил hич мәхьәл нә ҝγрγ нәхьс,
Ә шорәвоз нә бәрγ бәхьс,
Әри поймә чару ә мәхьс,
Һьонийи дә ә сирр хошҝу.
Мγhбәтлγймә hьошир бошҝу.

Брилийантһо шарлγ ҝәрдо,
Бош-палтарhо зарлγ ҝәрдо,
Хьол-әхьволhо парлγ ҝәрдо,
Нәhьләт сохим ә сирр хошҝу,
Һьиломдормә hьошир бошҝу.

Бәбә, дәдәй сохит шори,
ХУДО ҝәнәш әлчи дори.
Лап пириҝәш ә руй хори,
Фикир нидγм ә сирр хошҝу,
Гисмәтлγймә hьошир бошҝу.
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Әри бәбәhо

Сәрпуш кифләт буhо бәбә,
Кәлә сохдҝә кук-духдәрә.
Ә хьол hәр дγ әз йә дәбә,
Бийо ҝγрγ кγк хәбәрә.

Бәбә кукә хосдәнки сәхт,
Әз духдәриш дур нийо бу.
Әри hәрдγ hәрбой, hәр вәхт
Рәхь бурбуйә нур бийо бу.

Ә hьәрәлуг чγклә-кәлә
Хьγрмәт сγрхи бийо дәбу.
Ә хәрәлуг ҝушhош hәлә
Пучә ҝофhо нийо вәбу.

Бәбә hисди – hәр духдәрә
Нәс фирсорә әри хундә.
Бәгдә куфтә-куфтә сәрә,
Сәр ҝγрдәни дγл сухундә.

Бәбә hисди – ә мәh васал
Чарусдәни ә бәд човгун.
Бәгдә пәшму бирә hәр сал,
Вәнҝәсдәни ноhогә хун.

Бәбә hисди – әз ранҝ руйу
Ләрзирәни әвлодhойу.
Бәгдә сипи бирә муйу,
Бор нәс рихдә әз ходhойу.

Бәбә hисди – тәлхьә дамар,
Әз зәхьәриш бәтәр бирә.
Һьәйилhойу hисдҝәш амбар,
Тәрбийәйγш hәдәр бирә.

Бәбә hисди – hәр ҝоф бирә,
ХУДОлγни, Тиролγни.
Шоботирәш әз соф дирә,
Әз саданиш ҹиролуни.

Бәбә hисди – әри hьәйил,
Холчә норә ә зир пойуш.
Ә бим кифләт мундә hәр ҝил,
Ә руй дγнйоh нибу тойуш.

Бәбә hисди – әз дог, дәрә
Хушбәхтирәш овурдәни.
Ҹофокәшлγ кγлγнҝ зәрә,
Сәнг дәхьорәш войурдәни.

Бәбә hисди – сγрхә тикә,
Гулум-гуншиш хәйир дирә.
Шоhирбәндлγ нγшдә ҹиҝә,
Ҝоф-ҝәләҹγш шәйир бирә.

Бәбә hисди – әз дәрд вихдә,
Йγнҝγл дирә гәсди ҹунәш.
Әрәг руйә рихдә-рихдә,
Шор овурдә ә гәд хунәш.
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Бәбә hисди – академик,
Духдирини сәнәhьәтγш.
Ә рәхь ночог, ә hәд ән ник,
Парлγ бирә гул-гәнәтγш.

Бәбә hисди – йә богбони,
Холинчәйγ – сәрмәшуги.
Зиhисдәйγш чγн бәҝ, хони
Ә кор хγшдәш сәлт ошуги.

Бәбә hисди – йә чубони,
Тγтәк – чомог ә йә тән дә.
Хьовур офто нән думони,
Хурдә нунуш ә рγгән дә.

Бәбә hисди – йә рәхьбәри,
Әз дәс кифләт нәс вирихдә.
Әри хәлгиш рγхьвәбәри,
Кәлмәhойуш әз сγрх рихдә.

Бәбә hисди – дγлвәбәри,
Йә гушунәш нубо мидγ.
Чγн офтойи ә нур дәри,
Мәнҝ шәвирәш тубо нидγ.

Бәбә hисди – йә шоhири,
Ҝоф ләhьәйγ әз Одоми.
Шәфтәш-дузәш әз чум дири,
Нγвγсдәйγш йә hьиломи.

Йә дәдәйә сәhьәр доҝә,
Ә йон кукhо, әри кγшдә.
Әз пийони hьәдәт ноҝә,
Бәбәш митав дирә мγшдә.

Әки hьәйил, әки ән зән,
Хьγрмәт нисдҝә йә бәбәрәш,
Һьору дән-дән рихдә әз тән,
Ә гур мγдγ дәбдәбәрәш.

Бәбә әз хьγрш бисдоҝә пәрт,
Ә гәд кучә, ә гәриш кор,
Оммо, ҝәнәш руйә кифләт,
Воҝошдуҝу hәмишә шор.

Һәр доморә йә кук хундҝә,
Һәр hьәрγсәш – сугдә духдәр.
Сади бисд сал әҝәр мундҝә,
Әри бәбәш нийов рγхьбәр.

Согломиҝә әҝәр сәр-тән,
Ә дγл ХУДОш мийов хошу.
Әри ҝовлә мундәй Вәтән
Бәбәш уйог бийо бошу.

Һьәрγс, духдәр, домор, кукә
Кәй войисдҝә шән-бәшән бу,
Ә тирозуй чум ән бәбә
Һәммә бийо тән-бәтән бу.
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Бирә ҹиҝә

Мә плова чγ сохдәнγм,
Сийә нунтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә hьәсәл ҝәрәк нисди,
Ҝоф зуhунтγ бирә ҹиҝәш.

Мә шәкәрә чγ сохдәнγм,
Ә ховhойтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә гәймог ҝәрәк нисди,
Ә ловhойтγ бирә ҹиҝәш.

Мә товушә чγ сохдәнγм,
Мәнҝә руйтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә сим тар ҝәрәк нисди,
Бәндhой муйтγ бирә ҹиҝәш.

Мә шунәрә чγ сохдәнγм,
Коh нәфәстγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә хундә ҝәрәк нисди,
Овоз сәстγ бирә ҹиҝәш.

Мә богчәрә чγ сохдәнγм,
Хγшдәнтγ ҝγл бирә ҹиҝәш.
Мәрә бор дор ҝәрәк нисди,
Тγ бәhәр дγл бирә ҹиҝәш.

Мә шәрбәтә чγ сохдәнγм,
Пәйләй овтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә чорә ҝәрәк нисди,
Офтәй товтγ бирә ҹиҝәш.

Мә ләмпәрә чγ сохдәнγм,
Шәhьәм мумтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә булог ҝәрәк нисди,
Дәрйоh чумтγ бирә ҹиҝәш.

Мә хьγҹәтә чγ сохдәнγм,
Тγ сабурлу бирә ҹиҝәш.
Мәрә hьәйб-hьор ҝәрәк нисди,
Тγ обурлу бирә ҹиҝәш.

Мә сурhоhорә чγ сохдәнγм,
Тγ хәбәрдор бирә ҹиҝәш.
Мәрә ҹовоб ҝәрәк нисди,
Чумhойтγ шор бирә ҹиҝәш.

Мә hьәзобә чγ сохдәнγм,
Софә мγhбәт бирә ҹиҝәш.
Мәрә hич дәрд ҝәрәк нисди,
Мозол сад гәт бирә ҹиҝәш.

Мә хәйолә чγ сохдәнγм,
Тγ толихьмәнд бирә ҹиҝәш,
Мәрә у рач ҝәрәк нисди,
Дγл әтγ бәнд бирә ҹиҝәш.

Мә фикирә чγ сохдәнγм,
Тγ hьәсγлмәнд бирә ҹиҝәш.
Мәрә дәвләт ҝәрәк нисди,
Тγ әгγлмәнд бирә ҹиҝәш.
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Мә дәhьворә чγ сохдәнγм,
Хәлгә тубо бирә ҹиҝәш,
Мәрә булә ҝәрәк нисди,
Зәхьми ХУДО бирә ҹиҝәш.

Мә вәhьдәрә чγ сохдәнγм,
Дәгигитγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә шγбhә ҝәрәк нисди,
Сәдигитγ бирә ҹиҝәш.

Мә шәрбәтә чγ сохдәнγм,
Гәймог ловтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә hьәсәл ҝәрәк нисди,
Ширни ховтγ бирә ҹиҝәш.

Мә тәhьрифә чγ сохдәнγм,
Кγкhой тумтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә ләмпә ҝәрәк нисди,
Нурhой чумтγ бирә ҹиҝәш.

Мә тов мәнҝә чγ сохдәнγм,
Сγрхә руйтγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә хинә ҝәрәк нисди,
Сугдә муйтγ бирә ҹиҝәш.

Мә нәгγлә чγ сохдәнγм,
Йә риз хәтмә бирә ҹиҝәш.
Мәрә хьәсрәт ҝәрәк нисди,
Тγ гисмәтмә бирә ҹиҝәш.

Мә нәhьләтә чγ сохдәнγм,
Хьγкγм ҹәhьмәт бирә ҹиҝәш.
Мәрә тәнҝи ҝәрәк нисди,
Һьәсму чәнд гәт бирә ҹиҝәш.

Мә аташа чγ сохдәнγм,
Йәлов мум тγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә сайлов ҝәрәк нисди,
Дәрйоh чумтγ бирә ҹиҝәш.

Мә бомборә чγ сохдәнγм,
Һорой сәстγ бирә ҹиҝәш.
Мәрә йә чγп ҝәрәк нисди,
Чорәй дәстγ бирә ҹиҝәш.

Мә әдәшә чγ сохдәнγм,
Суй паруни бирә ҹиҝәш.
Мәрә хоһин ҝәрәк нисди,
Руй чаруни бирә ҹиҝәш.

Мә кγп сγрхә чγ сохдәнγм,
Ҹун соги вор бирә ҹиҝәш.
Мәрә – Лейли ҝәрәк нисди,
Әлчиhо шор бирә ҹиҝәш.

Мә ҹиhизә чγ сохдәнγм,
Йә дәс палтар бирә ҹиҝәш.
Мәрә рачhо ҝәрәк нисди,
Тγ йор Әлдар бирә ҹиҝәш.
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Бәмзәри

Ә ҝоф ҝәсhо ҝуш пойуhо,
Хәбәрә зу ҹар ҝуйуhо,
Шәвhо-рузhо ҹәнҝ войуhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Әри hәр кор hә тәрсγhо,
Әз дәс ән зән hә ләрзγhо,
Ноhог әз чум hә hьәрс дγhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Әз ки ән зән вγрγхγhо,
Похли-похли hьәрс рγхγhо,
Һьәҹәл ҹунә зу вγхγhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Дәндүй зәнγ тиҹлγ буhо,
Әгγл сәрγ ҝиҹлγ буhо,
Ә гәд хәрhо биҹлγ буhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Ә ҝоф дурҝу бирәниhо,
Ә зән гурбу бирәниhо,
Әнҝγшдбурбу бирәниhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Ә сәр ән зән кγл вәнγhо,
Ә пәсэй хәлг сәнг шәнγhо,
Ә мγрдәй пой дәнγhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Ә васалhо вәрф войуhо,
Ә бивәхди зән хойуhо,
Ә нәчоги тик пойуhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Ә бирәхьмлγ дγлә дγhо,
Овсар сәрγ ә зән буhо,
Әз дγләсти гәмлү зγhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Ә нун тәпик hә зәнγhо,
Ә зән хьγрмәт hә нәнγhо,
Ә лов килит hә вәнγhо,
Ә дγ-йәкиш тән бэмзәри.

Дузә рәхьә боҹ нәравhо,
Әз ҝоф ән зән тоҹ вәравhо,
Руз ә бинәй чол дәравhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Ә вәһьдәйγ нә хунуhо,
Ә мувәхь зән вәмунуhо,
Ә зир судум дәмунуhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Һьәнкор зуhун бирәниhо,
Боләй нунә дирәниhө,
Һьәҹәл ҹунә чирәниhө,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.
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Зуhунә лол ҝγрдәниhо,
Шидрай кәмәр хγрдәниhо,
Ә зир пой зән мγрдәниhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Йодhорә вор сохдәниhо,
Ошнәрә шор сохдәниhо,
Зәнләрә хор сохдәниhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Гобуг тәнә дурраниhо,
Нәфәс зәнә бурраниhо,
Паки шәнә гурраниhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Шолийәхьлγ шор пойуhо,
Хошийәхьлγ йор хойуhо,
Мошийәхьлγ hьор войуhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Ә Соломон вәрзунуhо,
Ә Овроhом фәрзунуhо,
Ә суй Давид нәрзунуhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Кγк дγшмәрә рундәниhо,
Тирой hәггә хундәниhо,
Ә хьол Әлдар мундәниhо,
Ә дγ-йәкиш тән бәмзәри.

Васал

Ҝузәт сохдә нуботә,
Васал hич дир нәйовҝу.
Мәрә васал войисдә,
Васал лап зу бийовҝу.

Ҝурундирә шәнγҝу,
Әз дγш хγшдә ләшәй бун.
Сәхдә ләрзhой хиники,
Вәдаравҝу әз hәр ҹун.

Очмиш бирә руй hьәсму,
Хьәл бошуҝу вәрф Шоhдог.
Ҝәрмә нәфәс офторә,
Вокошуҝу дорhой бог.

Гәнәт зәрә лγҝәhо,
Шовунуҝу ҹилидә.
Богбон очор вәҝγрдә,
Вокунуҝу килитә.

Шәх-шәхәлγ оморә,
Зийод бошҝу ов Гудйол.
Әхи тәкәй мәhьнирә,
Ә зир бәйә хуну лол?

Сәхт бәсдуҝу гилинҹә
Ә кишд хγшдә ворвори.
Хиникирә ки хосдә?
Ҝәрмиhойи – вор шори.
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Хәбәр бирә әз ховhо,
Гушhо ҹәh-ҹәh зәнγҝу.
Ә сәhнәhой чәмән-чγл,
Ҹәйронhо пой вәнγҝу.

Вәдировҝу савзаhо,
Гошлу буҝу гγзγрҝγл,
Ә hәр ҹиҝә расуҝу,
Зәнҝγләhой ән бγлбγл.

Таза палтар вокундә,
Хәйир дγҝу әгибәт.
Әз hьәрγсиш зийотдә,
Варайуҝу тәбиәт.

Мәст бошуҝу дор чинор,
Сәр хγшдәрә ҝγрд тик.
Чор тарафа фәм сохдә,
Чәшмиш бошҝу художник.

Һьәрисиhо сәр ҝγрдә,
Ә дәс зәнγт хинәрә.
Шоhир ә пой вәхγшдә,
Шовунуҝу синәрә.

Кәлә бирә нәвәhо,
Ә богчәhо даравҝу.
Шәггәлγйә хәндәhо,
Ә руй hьәсму варавку.

Зәхьмәткәшә инсонhо,
Кор сохуку әз дγли.
Әз поринә зийотдә,
Мәхьсул корит әз були.

Вәҝошдуҝу пәсәво,
Ҝγйчәҝиhой – ҹәннәти.
Ә сәр ҝγлhо нγшγҝу,
Пәлпәлγhой – гәнәти.

Ә кор диртә нәйовҝу,
Хориhорә рундәҝор.
Ә боворим бийовҝу,
Ә мәхьтәли мундәҝор.

Әз hьәсәлhо паруҝу
Борлу мундо ҝумонhо.
Ә ворушhо чаруҝу
Вәрфәлγйә думонhо.

Бикор нγшдә hич йә миг,
Буш нә муну hәр йәтән.
Әз разилуг хәләйиг,
Бил хәндγҝу чум Вәтән...

Ҝузәт сохдә нуботә
Васал hич дир нәйовҝу.
Мәрә васал войисдә,
Васал лап зу бийовҝу.
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Һәчи танусдум

Һәрдән hәчи танусдум,
Әри дәрдә парундә,
Әнҹәг дәрму имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Дγлә ә сәнг чарундә,
Йәләг фурму имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әри шәвмә тә сәбәхь
Ширинә хов имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Гилинҹ ҝγрдә ә сәр рәхь,
Зәнҹир – бухов имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әз hьәсγлhой ән кγки,
Нәрмийә руй имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Чγн губиhой ән чγки,
Чәрмийә руй имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әри богчә, әри бог
Хубә богбон имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Ә сәр ҝγлhо сохдә лог,
Гәрәтикон имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Ә вәҝири вәрафда,
Чорәй йара имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Ә гәд дγлhо дәрафда,
Ҝγвәй кара имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Торикирә войурдә,
Әнҹәг, товуш имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Ә чум думон овурдә,
Вәрф нә воруш имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әз шγhрәтә дәми шон,
Сәхьиб ов-нун имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Ә гәриш мәh hәминон,
Шәхтәй човгун имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Дорhой ҝγлә шуруhо,
Шоhлγйә хγр имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Синәй дγлә дурруhо,
Сиркәй пәхγр имбоши.
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Һәрдән hәчи танусдум,
Тәйтә ҹунтγ hисдҝә сог,
Хәндәйә лов имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Ә миҝләлуг ән булог,
Лихьәйә ов имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әри чугул ән hьилом
Үҝәй ҹуну имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Зу чарусдә ә овом,
Лγгәй нуну имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әз вәҝирә хостәйи,
Хәhәрмәндмә имбоши.
Оммо, hич нә данусдум,
Әз дγруйә сохдәйи,
Зәхьәрбәндмә имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Асдарай бәхт чирәйи,
Лейли – Мәҹнун имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Һьоширә чәхьт дирәйи,
Зәбуй бәднум имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Хубә шәйир нγвγсдә,
Тоҹә шоhир имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Хγшдәнхоhлу зγhγсдә,
Йә мγрдәшир имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әз брилийант парустә,
Рачә hьәрγс имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Ә мγhьγҹγз чарусдә,
Пучә hьәлбγс имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Бирорйәти хосдәйи,
Хубә хьовур имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
«Гур-гур, гур-гур» сохдәйи,
Бәг йә новур имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Ә hьриси hәр бала
Йә сәрпойи имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Кγшдә γшγг васала,
Йә шәр зойи имбоши.
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Һәрдән hәчи танусдум,
Әри рачи тәбиәт
Ҹун сухунлу имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Әз мγхьтоҹи әгибәт,
Чум хусунлу имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Хундә-хундә – «шикәсдә»,
Зарлγйә бәҝ имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Зәнҹир сәрә нә бәсдә,
Равлуйә сәҝ имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Һәрбой нγшдә-вәхγшдә,
Йә вихтә нур имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Дог вонорә ә хγшдә,
Бибәхтә кур имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әри зәвәр бирәйтγ
Шγкγрбәндлγ имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Әри сәhьәр дирәйтγ,
Тγтγрбәндлγ имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Мозолhорә дәчирә,
Шор – хәбәрлγ имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Нәчогирә вәчирә,
Хьол – гәбәрлγ имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Һьәҹәл ҹунә ҹарундә,
Сәдигмәндлγ имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Әри нунә парундә,
Дәгигбәндлγ имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әз сәррафи ән талант
Бәрглγйә сγрх имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Дәм дәҝәшдә ә малад,
Гәрглγйә ҹγх имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Әгγлмәндә од норә,
Ә әлм боглу имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Матлγ hишдә ходhорә,
Догуноглу имбоши.
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Һәрдән hәчи танусдум,
Нәфсә ә дәс вәҝγрдә,
Хьололхурлу имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Гәймог hәггә нә ҝγрдә,
Дололгурлу имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Ә вәҝирhо суй зәрә,
Сәхьиб гуллуг имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Тимор сохдә руй шәрә,
Туршә ҹурлуг имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Винирә тов офторә,
Ә кор боглу имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Әз тәхт шоhи офдорә,
Һьәнкор гоглу имбоши.

Һәрдән hәчи танусдум,
Рγхь hьиломә парундә,
Һә мәнәмлγ имбоши.
Оммо, гәти нә ҹусдум,
Руйә ә чәрм чарундә,
Ҹәhәннәмлγ имбоши.

Вәдиро, йор

Сәбәхь-сәбәхь әз сәхьәри,
Зу ә богчә вәдиро, йор.
Дγлмә тγсγз сад тәhьәри,
Руз – шәhьәнҝум нә бирә тор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Гәнәт зәри – шеh сәбәхьи,
Әз ширинә ховhо вәхи,
Чγтам пойум тγсγз, әхи?
Нәхойhойму тә бирә хор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Һәлә синәй хори нәрми,
Бийо ҝәшдим тәйтә ҝәрми,
Раст нәйовҝу руйhой чәрми,
Гулум-гунши нә дирә кор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Дәр хунәрә вәкун йовош,
Вәди бошҝу у чум нә гош,
Оммон, йәкәм хьитийот бош,
Әз миҹ hьәсγл вәчирә hьор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Әз рачә сәс – овоз бγлбγл,
Чум вәкунди чәнд ҹиро ҝγл,
Ә сәр тәрсhо вошән әнҝγл,
Әз әшг Әлдар тә чирә бор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.
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Ҹγрhьәтмә нисд, – дәшәнγм сәс,
Вәхьш имбошу – хисирә кәс,
Хәм-хәйолә шәндә ә пәс,
Ә фурм хьәвәс дәбирәҝор,
Зу ә богчә вәдиро йор.

Кәләтәhо ҝоф ҝуфтиҝәш,
Әз hьәдәти гәйгу мәкәш,
Ә воhнәй ов дорә буҝәш,
Тәhәр хори вәчирәҝор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Әз hьәйили әтγ бәндγм,
Тγсγз ҹүтам ҝуйум, хәндүм.
Дур нибошум тә шәхьәнҝум,
Сәйәг войә дәчирәҝор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Мәрә инчо тәхьно дирә,
Ҝγлhо әдәй бикәйф бирә,
Әхи, әдәм hьәйб кәширә,
Сурог нибу әз вирә шор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Гγзγрҝγлhо сәлт бири лов,
Чор тарафа сохди тов-тов,
Әз әшг ширин ниинбу хов,
Әз бәхт Әлдар тә дирә вор,
Зу ә богчә вәдиро, йор.

Һич вәхт

Ҝәшдәнбирим чγн бирор,
Чәнд салhойи дγ хьовур.
Очуг бу hәр сохдә кор,
Пәхьни нәбу ә дүл сур.

Дәh сал нγшдә әйәки,
Һәм нγвγсдә, hәм хундәйм.
Ҹиро бирә – әз тәки,
Ә чумәрәхь домундәйм.

Вәҝγрдәймhо сәнәhьәт,
Гисмәти әз сәр иму.
Ҝәнәш кγһнәй ән hьәдәт,
Дәбә бири әриму.

Салhо зийод бириҝәш,
Тәнҝийәти нә дирәйм.
Һьγмγр ширни дириҝәш,
Ә дустйәти дәбирәйм.

Һәр шорирә мγфтәлγ
Ҝировундәйм ә динҹи.
Дәрдә, гәмәш ҹγфтәлγ,
Тәнлγ норәйм ә минҹи.

Оммо, пәхγр буhо бәд,
Хуби хәлгә – тәлхь мойисд.
И дустирә гәт-бәгәт,
Ә чум дирә нивойисд.
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Дуст – тонишә дирәйи,
Йә инсофиш hич нисохд.
Әри дγшмә бирәйи,
Сад hьәмәләш пуч мисохд.

Йә руз омо – руй-бәруй,
Шәhьмәләсγз йәлов ҝγрд.
Пойисдимкәш буй-бәбуй,
Ә гәд ләhьә hә ов ҝγрд.

Муҝум: «Мәсох гәләти,
Сийә мийни хунтγрәш.
Кәлмәй зуhун – әбәди,
Ә хок мγдγ ҹунтγрәш.

Әз кәширәй ән нәшә,
Пәслγ мундәй әз зомон.
Йә чγнтγни угрәшә,
Ә бод мидо Соломон.

Бәдхьисоби мәбәр ки,
Йодлу буhо – дγ кәсим.
Ә әгγлтγ дәбәр ки,
Ә йә бәдән – дγ дәсим.

Әз hьәдәт шән – ҹусдирәш,
Шәhьәм нисдим – бошим хьәл.
Әнҝγл бирор – дустирәш,
Нивәкәни hич мәхьәл.»

Ошуг бирә

Әтγ hисдhо и чум, и гош,
Хьәл сохд мәрә йовош-йовош.
Дырә ҝүрдә, гәhри мәбош,
Сәдигирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Ә богчәhо hәр таза ҝγл,
Йарашуги чγн гγзγрҝγл.
Мәhьни хундә ҝуфди бγлбγл,
Һьәсәлирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Тәйтә әз ҹун нисдγм визор,
И әшгг тγрә әримә дор,
Тγни чумә сохдәйhо шор,
Гәймогирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Нум ХУДОйи – имид, сабур,
Әз Тиройи – хьәйо, обур,
Оммон, әзмә мәмун ә дур,
Һәйронирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Варайусди тән богчә-бог.
Ҹунә мәкәш умог-умог,
Бийо нγшим ә сәр булог,
Хостәйирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.
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Әзмә дури фикир-хәйол,
Ә тγрәвоз омо мозол,
Ҝγнҹγсдәни ә руйтγ хол,
Ҝүйчәкирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Әгγл сәрә мәсох чәшмиш,
Рγхь мәбәрγ софә әшгиш,
Гушә хуно мәбош учмиш,
Һγнәрирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Фойдә нидγ – хьγршләмиши,
Рәхьм ХУДОйи – бәгшләмиши,
Шон нийору – йәhьәлмиши,
Вәҝирирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Соломонә кофлу мундә,
Овроhомә софлу мундә,
Мошийәхьә бофлу мундә,
Хушбәхтирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Әз хьәсрәти мγрдә-мγрдә,
Тимор сохдә хγрдә-хγрдә,
Әз дәс Әлдар ҝγрдә-ҝγрдә,
Гисмәтирә очуг дирә,
Дγл хойуhо ошуг бирә.

Нә омори

Чуммә ә рәхь дәмундиҝәш,
Ә сәр булог нә омори.
Ә ҹовонә дγлмә ҝәнәш,
Кәшири дог нә омори.

Ҝуфдири ки, мәкәш гәйгу,
Ә хосдәймә нисдγм дурҝу,
Әй инсофсγз имоhой ҝу,
Әрчγ ә бог нә омори?

Ҝоh хәндγсти, ҝоh ҝирисди,
Дәhьәм бәхтә нә войисди,
Ә йә ҹиҝәш нә пойисди,
Ә тәhәр дог, нә омори.

Дәрдhой гәмә зәри хәрә,
Чәшмиш сохди әгγл сәрә,
Чарундиҝәш гәд хунәрә
Ә йә чордог, нә омори.

Зуhунтγрә вәҝγрд лоли,
Сәртγ варафд ә сәр боли,
Нә танусдум и чγ хьоли.
Бисдори гог, нә омори.

Йә вәхт мγhбәт ә дγл дәри,
Гушмәзәйә гәнәт зәри,
Имой әрчγ сад тәhәри?
Һисдиҝәш сог, нә омори.
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У ширинә hьәдәтhорә,
Зомонhорә, хушвәхтhорә.
Мозолhорә hәм бәхтhорә,
Зәри гундог, нә омори.

Шинирәнки – әлчи дәри,
Сγст бисдори әз сәхьәри,
Ә ҝиров мунд әнҝγшдәри,
Сәhьәт, гулбог, нә омори.

Тәпик зәри лγгәй нунә,
Сур бисдори әз гәд хунә.
Догуногум, әзтγ ҝәнә
Нисди сурог, нә омори.

Софә дγлә сохди ворә,
Бәднум hишди хосдәҝорә,
Һәчи hьәзоб дорә-дорә
Кγшди гучог, нә омори.

Ә гәд рачә – рачhой хори,
Әз бирәхьми тоҹ бисдори,
Үлγҝ ҹунә боҹ висдори
Умог-умог, нә омори.

Ә сәр дәрдhо зәри йара,
Хәрәб сохди хьол Әлдара,
Коми мәрдγм ҝуфди мара,
Ә йон ночог нә омори?

Тү рафданки

Һьәзоб hьилом ә дγл дарафд,
Тγ рафданки әй севмиши.
Ә чумhоймә хов нә варафд,
Тγ рафданки әй севмиши.

Ранҝhой руймә вошәнд зәрди,
Ә ки ҝуйум – и чγ дәрди?
Үшγг чумhой мәрә бәрди,
Тγ рафданки әй севмиши.

Сухдум әри хушә хәбәр,
Зийод бисдо дийәш сәhьәр.
Ловhой ләhьәш вошәнд гәбәр,
Тγ рафданки әй севмиши.

Дур бисдори, – сохдә ҹγрhьәт,
Ә ҹун йара зәри гәт-гәт,
Һәрки йә ҝоф сохт әз гисмәт,
Тγ рафданки әй севмиши.

Ә ҝоф бирәхьм дәниширә,
Хьәрим сохди хурдә ширә.
Пойһо тәнә нәс кәширә,
Тү рафданки әй севмиши.

Сәбәбсγзә фәткә дори,
Әз әшг Әлдар паруст һьори,
Ә пәсәй тγ пар зә шори,
Тγ рафданки әй севмиши.
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Духдәр Дәрбәнди

1
Тγ у рачә муйhорә,
Ә сәр ҝәрдән рухундәй.
Ә йә фәм сохдәрәвоз,
Әгγл мәрә вурхундәй.
Нәгорәт
Бийо вγнγм руй тγрә,
Бийо дγл әтγ бәнди.
Түни γшγг чумhоймә,
Рачә духдәр Дәрбәнди.
2
Һәрбой әз дур винирә,
Әрчγ сәрә гуз ҝγрдә?
Хγшдәнитγ ҝоф дорәй;
Әнйәкиним тә мγрдә.
3
Онҝурhо ҝилә-ҝиләш,
Вокун сурhой ән дγләш.
Ә ҝәрдәнмә гәл дәшән,
Бәгдә вошән әнҝγләш.
4
Һьәсәллγни мундәҝун,
Ә мγhләттγ дәмундәм.
Әри хушә зиндәҝун,
Ә мγhбәттγ вәмундәм.
5
Мәнҝә хуно hәмишә,
Руйтγ әдәй тов дорә.
Йә минутиш мә дийә,
Нитам тγсγз тоб дорә.

Әрчү ҝәрәки

У саз әрчγ ҝәрәки,
Тәлhо нисдҝә ә ҹиҝә?
У наз әрчγ ҝәрәки,
Мәтләб дγрγст бириҝә?

У hьәнҝ әрчγ ҝәрәки,
Сурог нисдҝә әз hьәсәл?
У ҹәнҝ әрчγ ҝәрәки,
Дусти рихдҝә әз hьәмәл?

У сок әрчγ ҝәрәки,
Боглуниҝә ә зәхьәр?
У хок әрчγ ҝәрәки,
Ҹунә хурдҝә чγн бәhәр?

У сәр әрчγ ҝәрәки,
Говгушиҝә әз бинә?
У хәр әрчγ кәрәки,
Ҝоф нә офдҝә әз синә?

У сәс әрчγ ҝәрәки,
Шәфт-шурийγ hисдиҝә?
У дәс әрчγ ҝәрәки,
Әнҝγшдhойу нисдиҝә?

У нун әрчγ ҝәрәки,
Бирҹириҝә әз хьиллә.
У хун әрчγ ҝәрәки,
Зәрәниҝә ә кәллә?
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У тов әрчγ ҝәрәки,
Йәлов доҝә тәйтә бун.
У хов әрчγ ҝәрәки,
Тәлхьи доҝә ә миҹ ҹун?

У ҝγл әрчγ ҝәрәки,
Гисмәтиҝә ә говрә.
У дγл әрчγ ҝәрәки,
Ранҝγ зәҝә ә коврә?

У чум әрчγ ҝәрәки,
Нәс дирәҝә hьиломә.
У нум әрчγ ҝәрәки,
Пәс норәҝә овомә?

У руй әрчγ ҝәрәки,
Чәрмиhойу hисдиҝә.
У муй әрчγ ҝәрәки,
Гәдγртанγ нисдиҝә?

У бог әрчγ ҝәрәки,
Гутуриҝә бәhәрсγз.
У дог әрчγ ҝәрәки,
Сәргузиҝә тәhәрсγз?

У дор әрчγ ҝәрәки,
Ҝγлγ нисдҝә тә әхир?
У йор әрчγ ҝәрәки,
Дγлγ hисдҝә hә пәхир?

Ошуг бирәм

Ҝγлә хуно очмиш бирәй,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.
Шори сохдәй hәки дирәй,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Вокун бәндhой ән муйтγрә,
Пәхьни мәсох хол руйтγрә.
Мәхьтәл мγйлγм бәдҝуй тγрә.
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Тγни чорәй ән hәр йара,
Үшγг бирә ә чум дара.
Ә дур мәмун чγн астара,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Мәйил бошум дγләпәсә,
Бухов мәзән пойә-дәсә.
Әз гәрбол кәш – ҝофhой кәсә,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Әри шәвмә тγни товуш,
Тәлхьә ҝофтγш әримә хуш,
Чγ мисоху гәнәтсγз гуш?
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Әри сәстγ ҝушмә мγхьтоҹ,
Әз хол руйтγ мәҝγрγм моч,
Йә ә дәстγ мидобу воҹ,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.
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Хьолмә бири ҝурунд тәhәр,
Тγрә әзмә нисди хәбәр.
Хосдәҝорә мәди сәhьәр,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Сәхт хойуhо никәшγ дог,
Ҹун нибәрγ умог-умог.
Богбонсγзиш пуч имбу бог,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Ә бәш зуһун вәйил мәрә,
Ә гәриш дγл дәйил мәрә.
Догуноглу мәйил мәрә,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Әри инсон хуби обур,
Тубо мγдγ хьол бийобур.
Әдәй дурра хьәйой сабур,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Боглγ мәни дәр хγшдәрә,
Сәсмә мийов әз дог-дәрә.
Разиниҝә ҹумун сәрә,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Әри ҹунтγ ҝәрдом гурбун,
Хосдәй Әлдар нибу дурҝун,
Ҝоф «hәрирә» хәтлγ бурбун,
Ошуг бирәм ә тγ, духдәр.

Воруш

Әз сәбәхьи тори һовош,
Нә пойисди һәлә воруш.
Ҝоh рихдәни йовош-йовош,
Ҝоh рихдәни кәлә воруш.

Малад бирә хокhой хори,
Әз думон-хγр чум нәс дирә,
Һәшданки лап сайлһой пори,
Тийи бирә әз бәдирә.

Боҹихь зәрә, сәс дәшәндә,
Үшγг дорә бирәнгинә.
Сәйәг аташ ҹуркум шәндә,
Сухдә дорhо тәйтә бинә.

Назук бирә вәрфhой Шоhдог,
Һγндγр рафдә ов ән Гудйол.
Лихьә ҝγрдә руй ән булог,
Чγл-бийобон мундә бихьол.

Нәм кәширә синәй хори,
Ов вәчирә кγкhой дорhо.
Кәлә-чγклә сохдә шори:
Муҝйут: «Бәhәм имбу корhо.»

Бийо воруш, зу бийойҝә,
Имисалиш ҝәнәш мәхьсул;
Әри Вәтән әз шор войҝә,
Лап гәдәрсγз имбошу бул.
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Духдәр гунши

Әз хундәйи оморә вәхт,
Чумәрәхь мунд духдәр гунши.
Һьәйб кәширә әз хосдәй ҹәхьт,
Ҹунә сухунд духдәр гунши,
Чумәрәхь мунд духдәр гунши.

Әшг хγшдәрә нә ҝүрд уҹуз,
Ловоhо хосд битәв сог руз.
Ә сәр сифрә нγшдә сәргуз,
Дγрγст нә хурд духдәр гунши.
Һьәзобә хурд духдәр гунши.

Әз чәнд ҹиҝә әлчи омо,
Һә ҝуфди ки, хош нәйомо.
Ә ҹун hәммә тук диромо,
Ранҝә парунд духдәр гунши.
Руйә чарунд духдәр гунши.

Варасдәнки хундәйирә,
Зу воҝошдум ә бим дирә.
Ә мәхьәлә нәзник бирә,
Дәсдәй ҝγл до духдәр гунши.
Ҝәнәш дγл до духдәр гунши.

Һьәрсә рγхунд ҝилә-ҝилә,
Бәгдә чәк зә ә фурм силлә,
Дγ «дγшмәрә» сохд гәбилә,
Ҹиhиз висдо духдәр гунши,
Һьәрγс бисдо духдәр гунши.

Ҹиҝәй сурәт

Ә дγ-йәки сурәт дорә,
Ҹиро бисдо севҝилиhо.
Ҝоф дорут ки, тә оморә,
Ә йәкиш дγл нидγт уhо.

Духдәр фикир мисохд һәр вәхт,
Дийә нәбу γзҝәйә кор.
Ә дγләсти дәбу лап сәхт,
Сурәт мисохд дγлγрә шор.

Бәбә-дәдәй hә ҝуҹ воно,
Чәнд әлчиhо куфдут дәрә.
Ҝоф hәммәрә ә хори но,
Әри кук дошд сур хγшдәрә.

Ә гәмәвоз хьәрмәь мундә,
Дәрдлγйә хьол миҝирәвунд.
Зирзуhуни хундә-хундә,
Һәр гуллугә ҹәлд мәрәвунд.

Сγст нγшдәбу ә сәр сифро,
Иштоhойу бирәбу кәм.
Зутә мәхγшд әз сәр сифро,
Хәйолhорә моно ә дәм.

Нγмкγрдәрә ә йор ҝγрдә
Чуму ә хов нисохд тәмәхь.
Когоз-гәләм зу вәҝγрдә,
Нγвγсдәнбу тәйтә сәбәхь.
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Әз әхьволәт нγшдә мәгбун,
Ә сәр когоз вәмундәнбу.
Дәрдимәнд бу тәhәр Мәҹнун,
Ә әшг Ләйли дәмундәнбу.

Рузhой гәми ә мәһ чарусд.
Мәһhош томом сохдут сала.
Чумhой пойиз әз хов парусд,
Вәҝγрд ҹиҝәй ән васала.

Һәчи салhо чәрх дарафда,
Воҝошд омо әз салдати.
Войисд әки духдәр рафда,
Ә зир воруш ән малади.

Тәнҝә нәфәс ә рәхь офдо,
Руйу ә руй ән йор раси.
Духдәр бәнд муй бофдә-бофдә,
Мәтләб дγлә шор вараси.

Бурбунд сурәт ән духдәрә,
Муҝу: «Дәниш, нисдγм дурҝу.»
Духдәриш гәл ҝγрдә урә,
Әз хушбәхти хγшдә муҝу:

«Сурәттγрә мә әй ошуг,
Ә гәд албом нә дәнорәм,
Әзу вәhьдә hәмишәлγг
Ә руй дувор дγл вәнорәм.»

Чубон бирор

Ҝусбәндhорә кура сохдә,
Зән тγтәкә, чубон бирор.
Сәнәhьәти сура хосдә,
Сәрә тик ҝи ә фурм чинор,
Зән тγтәкә, чубон бирор.

Амбар ҝәшдәй хориhорә,
Зийод дирәй сγриhорә,
Пәмбә тәhәр пәшмhо дорә,
Дγл ҹәhьмәтә дошдәни шор,
Зән тγтәкә, чубон бирор.

Хьγрмәт тγрә нисди гәдәр,
Нумту лови ә кәнд, шәhәр.
Хурдәниҝәш шәв-руз сәhьәр,
Әри дәстγ hьоҹизи кор.
Зән тγтәкә, чубон бирор.

Нәс тәрсундә тγрә hич вәхт;
Воруш, човгун бисдоҝәш сәхт.
Ә хотурәй шонлуйә ҹәхьт,
И hγнәрә hәмишә дор.
Зән тγтәкә, чубон бирор.

Ошуг мундә ә савзай дог,
Үзйог дара әз дәр йәйлог.
Сүрхә зәхьмәт од нисд ноhог;
Рәхь hьγмγрә hә шон ҝирор.
Зән тγтәкә, чубон бирор.
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Тоҹ сәр

Әйә ҹиҝәш hәр бой дийә,
Хγшҝлγйә фурс мәбош, әй кук.
Шәвhо hисдҝәш торик-сийә,
Ҝуриндирә мәвин супук.

Салтγ нисдҝәш hәләлуг кәм,
Сәхьиб ән шәш hьәйили тγ.
Әхи әзи зулмәтә гәм,
Дәдәйә кәй дур мийли тγ?

Ә ҝоф зәнтγ бирә ошуг,
Оворәлγ мәҝәшд бикор.
Әкәр hьәрсә рихдҝәш дуг-дуг,
Бәhәр нидγ дорhой чинор.

Ә дәр бәхтhо килит дирә,
Иштоhойтγш нибу амбар.
Ә гулhойтγ имид бирә,
Гушо хунош низәни пар.

Руй зәнтγрә дирә тәлхьи.
Биhьорлγйә йә кук мәбош.
Әри рәхьмhой ән тәмәхьи,
Ә ҹунсоги дәдэй дәбош.

Пул-мол кәсә винирәнки,
Ә йә нәдан чарусдәни.
Оммо, ә бим дәбирәнки,
Ранҝ әз сифәт парусдәни.

Зәнтγ сохдәш нифир hьилом,
Хүшҝә сәрә нә ҹумунди,
Дәдәйә һәм хундҝәш овом,
Тγ hьәйилә вәҹәвунди.

Нә ҝуфдири йә кәлмәлә,
Гудуз hишди тγ hәр вәhьдә.
Сухд ә тәhәр ән шәhьмәлә,
Ә сәртγш кγл воно бәгдә.

Дәрди-сәрә ә ҹар дори,
Тγ ҝуфдири әри hәммә.
«Ҹун ә бугоз воромори,
Дәдәй догә кәши әмә.»

Оммо, дәдәй әри хьолтγ,
Руз – офтойи, шәвиш мәнҝ бу.
Ворихдәнки әз дор кол тγ,
Дγлтγ әнҹәг ә суй сәнг бу.

Фонтан зәрә чγн буругчи,
Тәпик мәзән ә бәхт дәдәй.
Әри зәнтγ йә гуллугчи
Нийо бошу hич вәхт дәдәй.

Ә пәшмуни тә дарафда,
Ә гобуг ҹун мәвәни тох.
Әзи hьилом тәйтә рафда,
Дәдәйтγрә тоҹ сәртγ сох.
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Буһо ҹиҝә

Килит маров ә дәр ән гәм,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.
Сийә дәрдhо имбошу кәм,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Руй hьәсмуйу мγдγ тов-тов,
Әз хәндәhо кәм нибу лов.
Әз нәфс чумhо дур имбу хов,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Очмиш бирә овозәй сәс,
Гәдәрсγзлγ маров хьәвәс.
Чәхhой шорә мизәнγ дәс,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Сәхтә мγхькәм дошдҝә кγкә,
Һәр сал бәhәр хубтә дγҝә,
Әз дор бурра нийов лγҝә,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Һәми hьәрγс, hәм гәбилә,
Вокундәнки сәр әнҝγлә.
Гәhр ниҝγрγт hич йә ҝилә,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Ухшәр нибу ә hәр йәтән,
Әри хушә рузhой Вәтән;
Миҝирорут әз сәр, әз тән,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Ә дγ-йәки сохдә хьγрмәт,
Мозол нә бәхт имбу гисмәт.
Вәтәнхоhлу мумну гγрбәт,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Лихьә нирав овhой булог,
Гәлхәндирә мγдγ Шоhдог.
Бәhәр мγйнγ hәр богчә-бог,
Ә әшг-мγрбәт буhо ҹиҝә.

Хьол рузҝорә дирә ҝурун,
Тәлхьи нидγ ҝофhой зуhун,
Һьәсәл бәндлγ мураов зүhун.
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Шоботлγйә шәhьәм мγйнγт,
Дγрγстлγйә бәhәм мγйнγт,
Ләзәтлγйә дәhьәм мγйнγт,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Офдорәнкиш ә һьәрә ҹәнҝ,
Космос hьәсму бисдоҝәш тәнҝ,
Әз офто сур ниимбу мәнҝ,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.

Лап виниҝәш йә чәнд ҝүзәл,
Нинγвγсγ hич йә гәзәл,
Һәр ҝоф Әлдар имбу һьәсәл,
Ә әшг-мγhбәт буhо ҹиҝә.
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Һьүмүр мүһбәт

Йә огуйә – тәлхьә ҝофтγ,
Йара бисдо әри дγлмә.
Нә ҝуфдири hич йә «оф» тγ,
Чати зәрγм ә фурм бγлмә.

Һьовункори тγ hәй сәhьәт,
Боворлγhо мундәт мәхьтәл.
Нә ҝуфдири бирәм гәләт,
Чγтам бәсдγм мә әтγ бәл?

Бихәбәри гоhум-гәрдәш,
Мәрә шоhид ҝәрәк нисди.
Һич нәбуҝә йәбо hьәйб кәш,
Бәҝәм руйтγ әз сәнг hисди?

Пәхир пури гәриш дγлтγ,
Пишоҝири мәҝи мәрә.
Имбисдоҝә ҝуҹ әгγлтγ,
Нийофдори ә дог, дәрә.

Сәркуш hьилом зәрә ҹиҝә,
Әз зәхьм ХУДО нә тәрсири.
Әз чγнтγни шәрә тикә,
Әхи, мәрә чγ тәхсири?

Һәр кор ХУДО ә тараз дә,
Ә вәhьдәйγш хосдә гәрдә.
Һьγмγр мγhбәт нә варасдә,
Рγхь ән йорәш нитай бәрдә.

Пишотоhо муҝум очуг;
Бил ә чумтγ γшγг даров.
Сәс ән говол, овоз ошуг,
Рәхь виҹирә ә дур бурав...

Зу пой зәри ә бәхт – мозол,
Гәриш бисдо әгγл сәртγ.
Әрковони нисд – хубә хьол,
И тәшвишә ә дур бәр тγ.

Ә хәрәби нә дә дәhьәм,
Торик бисдо аташ әшгмә.
Бәди овурд човгун ән гәм,
Ҹунә висдо хьәвәс мәшгмә.

Ҹγх дорәнкиш ә фурм пәмбә,
Хинәлγhо ә шор домунд.
Ҝγрдә бәгдәш әз йә ләмбә,
Ә никитγ ҝумон нә мунд.

Нә вәҝγрди әз кәләтә
Сγрхә кәлмәй нәсиhәтә.
Куйә сохдә, ҹәhьм гәләтә,
Ә бод дори әгибәтә.

Фурмунд тγрә сәхтә тәмәхь,
Әри сабур нә мунд мγhләт.
Әлдар тәхьно воҝошд әз рәхь,
Тәләф бисдо– hьγмγр мγhбәт.
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Гүбәйинүм

Мә инҹойум, дγлмә унҹо – ә сәр говрәй
дәдәймә,
Бил әз чуммә дур нә ҝәшдγ – мозолә рγхь
бәбәймә,
Лап ә ҹәннәт ухшәз зәрә – сәр говрәhой
Гγбәймә,
Гγбә – Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
бәбәйи.
Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – 
Гγбәйи.

Әри ҹиро офдорәйи дγл ән Шоhдог нә
равҝу,
Ов булогhо шәггә зәрә, ә сәр сәнгhо ва-
равҝу,
Сәс мәhьнирә хундәй Гудйол, ә ҝушhоймә
даравҝу.
Гγбә – Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
бәбәйи.
Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – 
Гγбәйи.

Локой пойhой hьәйилимә ә рәхь сγртhо
вомунди,
Бичин сохдә, сиб чирәйи әйи йормә hә
мунди,
Сәс тар зәрә, хундәйимә ә дуворhо
домунди,

Гγбә – Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
бәбәйи.
Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – 
Гүбәйи.

Һьәрγс – духдәр ә никәрә hоловhорә 
мушушдут,
Гәләйчиhо ә гобовоз ә ҝәрм аташ 
мγнγшдγт,
Кәләтәhо мол – гәрәрә ә кин Раби 
мγкγшдγт,
Гγбә – Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
бәбәйи.
Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – 
Гүбәйи.

Мә – Әлдарγм, hәр ҝоф гәләм ә йә лово
бәмзәри,
Мәрәш дγл вә, ә гәришγ әз дγ Вәтән шор
дәри,
Әз рәхьм ХУДОш, әсәр hәрдγ мозол вәри,
бәхт вәри,
Гγбә – Вәтән дәдәйини, Хайфаш – Вәтән
бәбәйи.
Ә Израил зγhγсдγмҝәш, Гγбәйинγм – 
Гγбәйи.
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Әҹи

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Вор – дәвләтә вир сохдә,
Дγшмә бошҝу – вәч-вәчи.

Думон ҝирошд, мәнк әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Ә йә ҝγзәл сур дорум,
Ә хок чарусд – бивәҹи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Ҝушд ҝусбәнди висдорум,
Әз чи омо – буй кәчи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Гунши ә ваз чум докошд,
Чатиш бисдо әз минҹи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Ә йә бирәхьм сур дорум,
Әри кγшдә сәнг әҹи?

Думон ҝирошд мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин һьәнҝ әҹи?
Ники сохдум ә гоһум,
Ә гәд дүлмә губ дәчи

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Шγвәр hисдҝәш гунширә,
Һәр hьәйилγ йә биҹи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әчи?
Әз косиби гуншиhош,
Хьәсрәт мундум ә динҹи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Һәр руз пийон буhо дуст,
Дәмунд ә зир михьтоҹи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Одом сабур hә сохдҝәш,
Хьово әз дор сибә чи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Шәвγ тәлхьлγ бирәҝор,
Рузәш мγйнγ hә hәчи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әчи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Дуст ә хунә – әгγлмәнд,
Ә гәд хәлгиш hә ҝиҹи.
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Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Домор дирә ҹиhизә,
Ә пой гәблә вәпичи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл ширин, hьәнҝ әҹи?
Нә мәрд ә хәлг дог воно,
Ҝуллә ә мәрд вәпичи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Нәдан әри зән – залум,
Әри ошнәш – тиб-тоҹи.

Думон ҝирошд мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Шγвәр ҹәнҝә әз ҝуш шәнд,
Зәнγш – ә дγл дәрд дәчи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Кисә-кисә пул бәрдҝәш,
Әхир гуморбаз пучи.

Думон ҝирошд, мәнҝ әҹи?
Һьәсәл – ширин, hьәнҝ әҹи?
Әлдар, арзу булиҝәш,
Оммо, hьγмγр йә миҹи!

Израил

Чум ҝәрәки, вини чәмән-чγлhорә,
Ҝγзәллγни – ХУДОлγйә Израил!
Һьәнҝсγз нитай чум докошдә ҝγлhорә,
Һьәсәллγни – ХУДОлγйә Израил!

Асдараhо рач вәҹәсдә hәр шобот,
Шәhьәмлγни – ХУДОлγйә Израил!
Әз мәйвәйγ ночог бирә бим бобот,
Дәhьәмлγни – ХУДОлγйә Израил!

Сә дәрйоhу суй зәрәйиш ә бәзму,
Зәрдγшлγни – ХУДОлγйә Израил!
Һьәрсhой чумhо нә рихдәйиш әз hьәсму,
Вәрдγшлγни – ХУДОлγйә Израил!

Бγтγн hьγмγр әз шәхтәй вәрф нә човгун,
Һьәрәлγни – ХУДОлγйә Израил!
Ә гәд рγгән гәнәт зәрә лγгәй нун,
Кәрәлγни – ХУДОлγйә Израил!

Ҝирйәй зилә сур сохуҝу дәдәйhо,
Ловолуни – ХУДОлγйә Израил!
Мозол дγлә пур сохуҝу дәдәйhо,
Хьоволγни – ХУДОлγйә Израил!

Һьор кәшγҝу нәбәләдә бγхь hьилом,
Ҹиролуни – ХУДОлγйә Израил!
Шор бошуҝу гәдимийә рγхь Одом,
Тиролγни – ХУДОлγйә Израил!
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Дувор ҝирйәһо

Ҝәнәш чум вонорум ә Йәршолойим,
Ҝәнәш пой донорум ә Йәршолойим.
Ҝәнәш дүлә дорум ә Йәршолойим,
Ҝузҝий мундәйини «дувор ҝирйәһо».
Сәһнәй хундәйини «дувор ҝирйәһо».

Әйинҹо бийовһо мозоллү имбу,
Әйинҹо бийовһо ҝүзәллү имбу,
Әйинҹо бийовһо һьәсәллү имбу,
Миҹәй мундәйини «дувор ҝирйәһо».
Сәһнәй хундәйини «дувор ҝирйәһо».

Миродә нүвүсдә әз дүли дәнит,
Ловһорә мочәлү ә сәнгһо вәнит,
Ә һьәрсһой чумәвоз ҝиловә зәнит,
Чорәй мундәйини «дувор ҝирйәһо».
Сәһнәй хундәйини «дувор ҝирйәһо».

Йарашуг руй танит кипәй ән сәрә,
Сүрхәлү вокунит сурһой хүшдәрә,
Хоһиши Мошйәхьә нәбу дит һьәрә,
Ловой мундәйини «дувор ҝирйәһо»,
Сәһнәй хундәйини «дувор ҝирйәһо».

Ҹувурһо боҹ бәрдә ә туборәвоз,
Руй-бәруй мундәнүт ә Худорәвоз,
Имтоһон дорәнүт ә нуборәзәвоз,
Тирой мундәйини «дувор ҝирйәһо»,
Сәһнәй хундәйини «дувор ҝирйәһо».

Мошийәхь

Мәрә ҝәрәк нисди һьүмүр ән Одом,
Сади бисд нә бирә, бәлкә мимүрүм.
Мошийәхь бирәнки шолийәхь һьилом,
Дийә нум мүрдәрә чуткә ниҝүрүм.

Чапарһо вәҝүрдә мийов әз һьәрә,
Дү гунши сәр йә ҝоф һә ҹон миҝуйут.
Шолуми мәҝүрү дү әгрәбәрә,
Нәсилһо әз йәки дүшмә ниҝуйут.

Динҹи ҹилит нибу вәрфһорә хуно,
Һьониһо-һьоширһо тән-бәтән имбу,
Әнҹәг ә нум ХУДО мисохут муно,
Мәйвәһо – һьәсәллү, овһо шир имбу.

Һьәзоблу-һьүзоблу низиһим рузә,
Әз мәлхьәм импару рихдәһой билог.
Дәрәлү-тәпәлү нивиним дузә,
Ҹәннәтлү марайу һәр богчә, һәр бог.

Әз ширһой һьәсәли мизәним ниһрә,
Нәшәрһьи нитанү вәҝүрдә дүнйоһ.
Бәхт-мозол мирүхү әз «дувор ҝирйә».
Нәшумо мидиров ә «мүрдә дәрйоһ».

Дананһош ҝуфдири: «Мошийәхь мийов,
ХУДОш – хуб-хәрәбә мизәнү гәрбол.
Һомонһо-амонһош ә тәмәхь нийов,
Хәлгиш рәхь Тирорә мивүнү хьолол»!
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ДҮ ҸӘРҜӘҺО

1
Һьγмγр томом бирә вәхт,
Чорә нитав дирә бәхт.
2
Бинәборуй зиндәҝун –
Хостәйини әри ҹун.
3
Һьәдәтhорә нә ҝγрдә,
Шори нибу вәҝγрдә.
4
Ҹәhьм каплиhо парустә,
Ә йә дәрйоh чарустә.
5
Сәхьиб әгγл нә бирә,
Чорә ә дәс дәбирә?
6
Лойигбәндлγ нә нγшдә,
Ә hьәсб нибу вәнγшдә.
7
Әз зирчγми фәм сохдә,
Дγлә нибу нәм сохдә.
8
Әз ҝирошдә рузhой тγ,
Бил, зγhγҝу дузhойтγ.
9
Әгγллγйи ән сәрә,
Ҝиров нәни ә hьәрә.

10
Кәй ки, чумhо ә нур дә;
Офтош шори овурдә.
11
Лово-нисдҝә әз дγли,
Чорәй рәхьмиш йγнҝγли.
12
Ә хьγсминә йә йобу,
Йәкиш тойγ нийо бу.
13
Вәмундиҝә ә фолчи,
Ҹун согирә әз хьол чи.
14
Нә ҝγнҹγстҝә ә руй тγ,
Хинә мәзән ә муй тγ.
15
Вомундиҝә ә бирор,
Ә лов хәндә нә бийор.
16
Әри кγшдә гәм тγрә,
Ә сәнг чарун нәм тγрә.
17
Чарусдиҝәш ә шох, тγ
Дγләш ночог мәсох тγ.
18
Тә вәҝγрдә тәнҝирә,
Әз хγшдә вин – мәнҝирә.
19
Һьәсонтиҝәш hьәрс рихдә,
Ә дγл нибу тәрс вихдә.
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20
Тγндлγ буhо гәбилә,
Пәшму имбу йә ҝилә.
21
Хьәвәс дγлә кγшдә вәхт,
Ә hьәсб нидай нγшдә сәхт.
22
Әз дурҝуни воҝошдә,
Дор растирә ки кошдә?
23
Әз пуч буhо одоми,
Кәм ниимбу од хоми.
24
Әз хγрлγйә ворушhо,
Шеh минишγ ә рушhо.
25
Йәрәг ҝγрдә зәнҹирә,
Хγшдәрә ки вәнҹирә?
26
Шәлә-кγлә вәчирә,
Бәднум мәсох вәҹирә.
27
Әри нәфәс зәрмуни,
Йә гум овиш дәрмуни.
28
Әри әз кор нә мундә,
Дәсиш ә пой вәмундә.
29
Ә гәд губи домундә,
Ә чγп митай вомундә.

30
Бәдхьисоби нә дирә,
Ҹура бәhәр ки чирә?
31
Гобугу чат нә зәрә,
Нитай ләзәт ләпәрә.
32
Чγл-бийобу нә дирә,
Бәҝәм, Мәҹнун нәс бирә?
33
Кәй ки, шорә вәхтγни,
Һәр Ләйлирәш бәхтγни.
34
Тәйтә дәс-пой ләрзирә,
Сухун ләшәй тәрсирә.
35
Имидлγйә кор дирә,
Митай hәр бой шор бирә.
36
Кәй ки, тоҹи – hәрчγни;
Фураморәш әрчγни?
37
Ә богчәй hәр бомбулу,
Нәс расирә омбуру.
38
Бәhәр дγhо йә дорә,
Ә фурм hγзγм ки дорә?
39
Үзүлмишиш бирәнки,
Ҹурай мәзән әз тәнҝи.
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40
Әз гудузи кγмәхьиш,
Гәриш бирә мувәхьиш.
41
Сәр гәзгурә вокундә,
Зәхьәр нибу докундә.
42
Тγртγр сохдҝә синәрә,
Дустhош мәнγ хинәрә.
43
Зарал сохдҝә әз мойә,
Әз hьошири чγ сойә?
44
Бүл нә зәрә зир дорә,
Нивокуни сирр шорә.
45
Әри хокhой гүрбәтлү,
Гәриб нибу хьүрмәтлү.
46
Кәй, гәришә сәр мибу,
Әз hоволим нәр нибу.
47
Ә тәхьнойи офдорә,
Тγтγр мәсох бофдәрә.
48
Әз пәринә бәдә шән,
Һич ә йортγш нә дәшән.
49
Әз пийонhой ән лγли,
Ҝоф нийинбу әз дγли.

50
Әз ҝоф-ҝәләҹ ән дийнә,
Нунәш мухурут – тийнә.
51
Әз онҝурә соф чирә,
Шороб нибу ҝуфдирә.
52
Әҝәр космос hәрчγни,
Сурр дошдәйиш әрчγни?
53
Әз асдарай – шәhьәми,
Дγнйоhәш чγ дәhьәми?
54
Тор нәбирә йә миси,
Чум руз бәҝәм нихиси?
55
Алиш-вериш нә бирә,
Ә ҹиб пәм-пул дәбирә?
56
Зиндәҝун ән бәхтәвәр
Ниләрзγ әз сәхтә шәр.
57
Мәhьγлγмәй hомуну,
Ә пәсә руз нимуну.
58
Ә хәлг сохдҝә зобуни,
Сәhьәр хурдәш тобуни.
59
Кәй ки, дγлә бим имбу,
Сәбәхь вәдиш нийимбу.
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60
Сәнглγ дирә зәхьмәтә,
Нишиноху рәхь бәдә.
61
Дәниширә ә кәм-кәс,
Рихшәнд мәсох ә бәм сәс.
62
Әри зәвәр варафдә,
Дәр-дәр нибу дарафдә.
63
Булә хунчә винирә,
Говол мәзән – синирә.
64
Ә мәхьәләй шорхунә,
Әз вәҹәсдәш дор ҹунә.
65
Кәләтәрә дирәнки,
Ә пой вәхис зирәнҝи.
66
Навад сала нә бирә,
Ә пири ки дәбирә?
67
Һәләлугә ҝоф дорә,
Һәггә нибу соф норә.
68
Амбариҝәш ҝоф зуhун,
Мәнлиҝирәш соф зγhун.
69
Нә шинирә ҝоф-ҝәләҹ,
Ә дуст нибу бофдә гәҹ.

70
Әз зәхьм ХУДО тәрсирә;
Әз сәр мәшән тәгсирә.
71
Рач нәбуhо йә духдәр,
Хьәсрәт имбу ә рγхьбәр.
72
Вәнγшдәнки ә фәйтун,
Ҹарлγ мәбош ә мәйдун.
73
Нәфс хγшдәрә нә ҝγрдә,
Бәтәртәйи әз мγрдә.
74
Әри гумор дәр бәди,
Ә ҹунәвоз гәрд мәди.
75
Йә миси рәхьм нә дирә,
Ә ҹәhьм хубhо ки бирә?
76
Әз ҹәглирә вошәндә,
Мозол нибу вошундә.
77
Әз фәм сохдәй хун-хуни,
Хγшдәрә босс нихуни.
78
Кук-духдәрγ нә бирә,
Бәбәйәти ки дирә?
79
Кәй ки, сийә шол мобу,
Бәҝәм, йослγ бийо бу?
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80
Бурбундиҝәш гәйчирә,
Нитәрсуни кәйчирә.
81
Ә сур-сурог дарафда,
Тә хьγлг нибу варафда.
82
Әз ҝилҝәзи парустә,
Ә хәр нибу чарустә.
83
Ә сәр билог бийовhо,
Дәhьәм мγйнγ әз овhо.
84
Ә гәд ҝγлhо дарафда,
Мидав тәлγ варафда.
85
Нәҝиройи тә ҝγрдә,
Чи нихурут тә мγрдә.
86
Нимә мәнҝә гошhорә –
Чумсγз нибу хош дорә.
87
Хосийәтγ – зәхьмлγhо,
Гәлпи әри рәхьмлγhо.
88
Нә шинирә, нә дирә,
Ә пул – домор ки бирә?
89
Әри бушә гисгәнҹи,
Дор hьγмγрә ки вәнҹи?

90
Кәй сабурә бәхтγни;
Пәйләй чойәш вәхтγни.
91
Кәләгәди бурбундә,
Хәлгә нибу фурмундә.
92
Рафдә бәгдә ә ҹой-мой,
Әз ки хәсбуш ә лой пой.
93
Воровундҝә тә бугоз,
Манҹар дәшән ә дугоз.
94
Әз лисирә ләгәрә,
Чог нивини ләгәрә.
95
Әз hьәрс чумә рухундә,
Дγл кәсә ки сухундә?
96
Ә чор дувор мγнγши,
Ҹун согирә мγкγши.
97
Ҝоф шγвәрә нә ҝγрдә,
Дγрγҹдиш имбу хγрдә.
98
Пучкγнәндә бирәҝор,
Әз дог сγрхиш нибу шор.
99
Ә сәр аташ варафда,
Ә чум нибу дарафда.
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100
Кәй әз гуги фәм имбу,
Зир ән чумиш нәм имбу.
101
Әз дәhьвоhой шәрхуни,
Мисә нәбу зәр хуни.
102
Домундәнки ә болә,
Дордиш мγдγ әз нолә.
103
Нәхисирә тә сәбәхь,
Нә хьол инбу, нә тәмәхь.
104
Ә чухрәки мунэ ов,
Сирог мγдγ әз ҝилов.
105
Рузиш, шәвиш нγвγсдә,
Мидай садиш зγhγсдә.
106
Ә ширинә ҝоф ҝиро,
Нидав мундә соф ҹиро.
107
Әри домундә рузhо,
Хинә мәнγ гудузhо.
108
Пишой нәштәрә ҝγрдә,
Хьәйфә имбу вәҝγрдә.
109
Руз – шәхьәнҝум нә бирә,
Шәвиш hьγмγр нәс дирә.

110
Нә бурбундә ҹәхьтирә,
Хов нимәшәв сәхт бирә.
111
Пийон буhо руз-бәруз,
Ә гур мурав дуз-бәдуз.
112
Шороб-шороб ҝуфдирә,
Лап әз дәвәш туф дирә.
113
Оhилирә нә дирә,
Муйhо сипи нәс бирә?
114
Әри йә бо хγр зәрә,
Войә мәсох – мγрдәрә.
115
Шинирә «нәhь» духдәрә,
Гобул мәсох – сухтәрә.
116
Хьәтон дирә хγшдәрә,
Нә дог мидав, нә дәрә.
117
Әри соглом әбәди,
Сарп овурдәш hьәдәти.
118
Чи нәхурә-нәбәрә,
Тәлхь мисоху – хәбәрә.
119
Сәдиг мундә ә обур;
Әз дурази муй нә бур.
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120
Йарашугә чумhорә,
«Ковуш» имбу нум дорә.
121
Әри миhьид вәч-вәчи,
Ҝәрәк буhо хәрҹ әҹи?
122
Ә лγхьγчәк дәҝәшдә,
Һьиломә нибу ҝәшдә.
123
Лγхьγф кутәхь бирәнки,
Пойhош микәшγ тәнҝи.
124
Ә дγширә ов тийон,
Сәр мидәнγ лγл-пийон.
125
Овhо дәглγ палустә,
Ә йә дәрйоh чарустә.
126
Әри хәлгhой дγнйоhиш;
Йә hомбори дәрйоhиш.
127
Сγрхәлγйә гутинә,
Кур мисоху бидинә.
128
Бәhьәлийә чумhорә,
Үзҝә нибу нум норә.
129
Әз хьәримә бибәхши,
Хьололирәш мәрәхши.

130
Тә ночогә соф дирә,
Һозор ҹиро ҝоф бирә.
131
Шәв ән шобот нә бирә,
Ош-йәрпәги ки дирә?
132
Хәндәйә лов нә бирә,
Ә дγл йәлов дәбирә.
133
Ә сәр сифрой миhьиди,
Ҝоф ҝуйуhош иҝиди.
134
Әгγл мувәхь гитиҝә,
Сәрсон имбу – чи диҝә.
135
Әз нә рихдәй ән воруш,
Хокәш миҝγрγ хоруш.
136
Ширинә хорәй әнҝγшд,
Дәрдлγ буhо гәмәш кγшд.
137
Ә йγкәво вәхγшдә,
Чат мәвәни ә хγшдә.
138
Сәр ән корә нә бәсдә,
Һьәрәбә ки дәбәсдә?
139
Ә бим фәгир-фγгорә,
Әз бирәхьмhо чγ чорә?
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140
Дγләпәсә дәҝәшдә,
Ширнә ховә ки ҝәшдә?
141
Әри дорәш шовундә,
Нәвсиш ә гәд hьовун дә.
142
Сәр әшглγрә пучундә,
Нибу гәллγ гуҹундә.
143
Нγмкγрдәлγ бирәҝор,
Дγрγст нитав дирә кор.
144
Дγләпәсә нә бирә,
Ә рәхь сабур дәбирә.
145
Тә нунhорә бурҹундә,
Руйәш нибу туршундә.
146
Ҝофә ә дγл ҝәрдундә,
Һәггә нибу шәр рундә.
147
Вәдиниҝә сәр болә,
Ә кор дәшән гәрболә.
148
Кумәкйәки нә бирә,
Ә тәки зәхьм дәбирә.
149
Имид нисдҝә ә хγшдә,
Ә ҹәнҝ нибу вәхγшдә.

150
Шорә хәбәр шинирә,
Хунчәлγ сох синирә!
151
Әз кутәхьи ән зуhун,
Гәзәб дγләш нә зγhун.
152
Зәрәниҝәш вой бәди,
Бибәхшлγрә hой мәди.
153
Дарафдиҝә ә hьәрә,
Хьәлиш имбу чγн кәрә.
154
Насданиҝә вәҹәсдә,
Пийонбәндлү чγ ҹәсдә?
155
Боләй кәсә кәширә,
Ә ҹар мәди хьәширә.
156
Вошҝунәво нγшдәҝор;
Зобу митав кγшдә шор.
157
Нифир – гәргγш нә сохдә,
Шолумирә ки хосдә?
158
Сγрхлγниҝә кор – пишә,
Сифир мәнγ ә кишә.
159
Ә зир гопоз домундә,
Ә сикә ки вомундә?
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160
Хуни дирә винирә,
Ошкор мәсох ҹинирә.
161
Чи нәдәҝә ә гобу,
Хәр ә чуткә нидобу.
162
Ә зир пойhо чγк дорә,
Әз әлчәги чγ чорә?
163
Әнҝγшдәри мәҝγрγ,
Ҝγл пур имбу бγҝγрγ.
164
Бир-нәбирә фурухдә,
Ог кәфәнә ки духдә?
165
Ругән вәҝәш ә дәндә,
Гәзәбдорә чγ хәндә?
166
Әри пучә нәвило,
Дәрдиш мийов йә кило.
167
Гәриш буhо кор-борә,
Нибу ә кәс шор дорә.
168
Рачә войә нә бирә,
Ә хьол зәхьәр дәбирә,
169
Омориҝәш ә хоштγ,
Дәдәговол мәбош тγ.

170
Гилинҹәвор тә ҝγрдә,
Ә пойдә ҝәшд тә мγрдә.
171
Ә вәхт чирәй зимиhо,
Тәрҝ бийо бу – бимиhо.
172
Ҹәhьм бирәнки сәрә-сәр,
Ҝовлә мγйнγт тәвәссәр.
173
Ҝγлhо ә вәхт ән хәзон,
Хилос нибу әз ҹәзон.
174
Һәвәлини – нихрини;
Һәр hьәйил зәр сγрхини.
175
Хилосбәнди мγрсирә,
Әз йод нибу пγрсирә.
176
Йә сγркәлγ, йә сирлγ
Һингәр нибу – йәсирлγ.
177
Әз чγк-чонәй йә гәрди,
Ҝγм пойисдәш йә дәрди.
178
Вәкγрдәнки пул чиҝәш,
Нә шумордәш гул мәкәш.
179
Әри дошдә тоҹирә,
Әз зуhун хой боҹирә.
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180
Дәстәй ҝγлә чирәнки,
Кγкәш нәбу ди тәнҝи.
181
Ә сәр митой мγрдәҝор
Нийов, гисос ҝγрдәҝор.
182
Әз ҝиловә зу зәрә,
Миhьид нийов ә hьәрә.
183
Гинәмиши нә бирә,
Синәмиши ки дирә?
184
Дәрму хурдә имоглу,
Йон мәдәниш ә соглу.
185
Әри ҝәшдә суроглу,
Ҹигир бошҝу зулоглу.
186
Руз сухундә пурсузә,
Үшγг ниди курсузә.
187
Лумә зәрә әз хийә,
Пирә мәсох дәхийә.
188
Кәй сәhьәрә ҹәхьтγни,
Нәрми дγләш вәхтγни.
189
Нум нисдиҝә вәҝириш,
Зәнә хунош мәҝирис.

190
Иҝидмәнди ән ҹофо,
Рγхь мәҝγрγ әз софо.
191
Ә гәд хуну нә дәҝә,
Үҝγд ниди ҝәдәҝә.
192
Әз бушә hәтәр-пәтәр,
Йә мучәкәш чγ хәтәр?
193
Ә гәд дγлмә дәри тγ,
Әдәм мγрдә әри тγ.
194
Зиhисдәйи йәбош тγ,
Хьәрмәхь пучhо мәбош тγ.
195
Әрәг покун, hьәрс покун
Гилийә дәр нә вокун.
196
Әри дорә тәки – хош,
Әз дәh мәрдиш йәки бош.
197
Мәhьәнирә нә хундә,
Войәй дγлә ки рундә?
198
Әз дәhьвоhой шәш рузи,
Кәмәр дγшмә деш гузи.
199
Ҹиҝә ҝγрдә ә тән ҹин,
Ловгойирә нә вәнҹин.
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200
Нә бисдоҝәш «hәри» тγ,
Ә дәрди-сәр дәри тγ.
201
Имид бирә ә дурҝун,
Хиловирә нә бурбун.
202
Әз хьәлимә ҝоф-ҝәләҹ,
Әри хьолтγ нибу вәҹ.
203
Сәлигәлγ нә бирә,
Чумиш ә тор дәбирә.
204
Нәрлγмәндә hγнәрлγ,
Буй мошону чинорлγ.
205
Хурдәниҝәш хьололә,
Һьәрγс нибу – хьомолә.
206
Хунийә кор винирә,
Тәсдиг мәсох ҹинирә.
207
Дошдә бәгдә нәхьсирә,
Бәхьслγ мидай тәхьсирә.
208
Шәв шобот, әз шәхьәнҝум,
Һьәрс рухундә шәhьәм – мум.
209
Дудунайә ләпәhош,
Ә йә гобуг зәрә лош.

210
Офдорәнки ә боләш,
Дур нимуни әз ноләш.
211
Тәйтә чумhо винирә,
Ҝушhо зутә шинирә.
212
Мәлхьәмиҝә ә вәхтγ,
Ә сәр шороб чγ бγхтγ?
213
Тәлхьә зуhун бирәнки,
Зу мофдону ә тәнҝи.
214
Зәхьм дирәнки әз зобу,
Ә чумуш хов нидобу.
215
Әз дирә руз хойуhо,
Нибу hәчи войуhо.
216
Әзтγниҝә бим хоши,
Йә донәлә имбоши.
217
Әз аташа ҹигирhо,
Дәрдлγ имбу фикирhо.
218
Ә гәд богчәй зиндәҝун,
Әз сад зәвәр зиндә мун.
219
Әри хәләф – кишмиши,
Пойә нәбу сәхт шиши.
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220
Ҝоф бирәнки әз були,
Бәд мийору – ҝилҝули.
221
Рγхь парнуhо зимиләрз,
Һәм дәрд мидγ, hәми – тәрс.
222
Кәй бәхили мисоху,
Имборокбуш нисоху.
223
Раби ә хош нәвс ҝиро,
Ҹиро нибу әз Тиро.
224
Чи әз дγли нә бирә,
Бәҝәм дәhьәм дәбирә?
225
Дγшмәниҝә әз дору,
Виҹдонуш hьор нийору.
226
Тәлә гурмиш сохдәҝор,
Дустә нидав хосдә шор.
227
Тәйтә ә дγл омун дә;
Ә хәр нибу вомундә.
228
Талант нисдҝә әз бинә,
Ҝофиш нийов әз синә.
229
Хьисоб сохдә –хьәвәс ҹун,
Әз хундәйи пәс нә мун.

230
Кәрәй ниhрә нә бирә,
Дәhьәм дугә ки дирә?
231
Тәйтә әгγл сәр бурра,
Ихьтиборә ки дурра?
232
Әз нум Тиро, ә hәгг дин,
Инҹимишә кор нә вин.
233
Әз йор сурог нә бирә,
Нумиш ә лог вәбирә.
234
Хилоскорә рәхьмәлγ.
Әри йоди – зәхьмәлγ.
235
Тиройиҝә тәмәхь тγ;
Мәнҝ мофдону ә рәхь тγ.
236
Тә тγ сохтә тәhьәди,
Йорсγз мумни әбәди.
237
Хиник буhо ворвори,
Дγл әнкирә шор дори?
238
Һьәзиз буhо хостәлγ;
Рγхь мәбәрγ – хоштәлγ.
239
Хәрәб буhо гунширә
Мәйил, әз дγл хун чирә.
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240
Зу ҝирошдҝәш рузhой тγ,
Нубо бошҝу – дузhой тγ.
241
Әз зулмәтhой ән гәрги
Хуби, кәрҝәлуй кәрҝи.
242
Ә дәвә суй мизәнγ,
Бәлгәм туфәш мишәнγ.
243
Ә ичҝи чум докошдә,
Нибу газлγ воҝошдә.
244
Лγм-лγт буhо йә бәндә,
Кушд нивәйлγ ә дәндә.
245
Тәмизкори дирәки,
Ов лγләйиш ҝәрәки.
246
Богчә мундҝәш ҝγләсγз,
Чойник нибу лγләсγз.
247
Ҝәлирсγзә кор дирә,
Һьони мийли ворчирә.
248
Гәрәвулә кор дирә,
Йорә нидай шор дирә.
249
Әз вәхьшийә бәдидор,
Гәлпγ мундә йәдиҝор.

250
Кәй hьәмәлγ зой мибу,
Фирилдогә той нибу.
251
Йә марча моч нә бәрдә,
Әнҝγшдәри дәбәрдә?
252
Йә лγгә нун нә хурдә,
Ә кор чγларз вохурдә?
253
Лγхьγф-дγшәк дир дорә,
Һьәрγсә ки фирсорә?
254
Гушәлγләй ән бәди,
Ә гәриш хәлг чү вәди?
255
Ҝов шир доҝәш дγҝәсγз,
Дор – hγзγми лγҝәсγз.
256
Марча-марча әшглγhо,
Нишони әз мәшглγhо.
257
Бухун мибу, буй мибу
Обурсγзә руй нибу.
258
Вәрдγшлγйә сәнәhьәт,
Дәблγ мундә әз hьәдәт.
259
Әри дошдә ҹунтγрә,
Дәhьәмлγ ҹав нун тγрә.
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260
Ә фурм овчи – йәрәглγ,
Шоhир бирә – вәрәглγ.
261
Ә овхунә дарафда,
Ә зил нибу варафда.
262
Хунә hисдҝә оводу,
Рихшәнд нийов ә оду.
263
Әри зәхьмәт талани,
Йәрәг хәриш палани.
264
Ов-hьәйилγ бирәҝор,
Әз рәхьм ХУДО дирә шор!
265
Хубә палтар вокундә,
Дәрдәш митай покундә.
266
Пар-парлавуш нә дорә,
Әз вид hьәрγс чγ чорә?
267
Пулсγз буhо одоми,
Ләпәсγзә бодоми.
268
Әгγл әри пур бирә,
Чумә нибу кур дирә.
269
Пур сохдиҝә чоләрә,
Пой нийору боләрә.

270
Радиорә ҝуш дошдә,
Ә hьилом чум докошдә.
271
Әз фәм рачә-бәрачә,
Гуй нисохут бирачә.
272
Пишобәрә рәхьбәрә,
Ки ә миҝләй рәхь зәрә?
273
Пусткәниҝә ов-hьәйил,
Дийә дγләш лов мәйил.
274
Хосдә бәгдә расда-расд,
Мәҝу: «Һьγмγр зуш варасд!»
275
Бихьγрмәтә рафдориш
Ҹәнҝи, әри шәв шориш.
276
Һәр бой мито дирәнки,
Рәхьмәтә хой – зирәнҝи.
277
Ә чумәвоз нә дирә,
Әдәш Мәҹнун ки бирә?
278
Ҹәhьмәт нисдҝә бирази,
Ә хубә руз мираси!
279
Нә овурдҝә бәд йә бош,
Гәhри бирә, рәд мәбош.
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280
Ә рачәй йор пойисдә,
Пар зәрә ки войисдә?
281
Тәйтә рундә – бәдшәрә,
Пәрдә мәдор ә hьәрә.
282
Пәпәхәсәр нә ҝәшдә,
Бихьол имбу дәҝәшдә.
283
Әри сарпә овурдәш,
Йә балала обур кәш.
284
Охмох буhо – хәртәhәр,
Мичәмγ әз сәр йәhәр.
285
Парча-парча нә сохдә,
Әз шир ҝовлә ки хосдә?
286
Паразитә мучәкиш
Рәхьми нидγ ә йәкиш.
287
Парамәндә фирәвунд,
Рγхь мәбәрγ дирәмунд.
288
Тәйтә риҹа дәшәндә,
Зәхьмәт хокә ки шәндә?
289
Бурбундәнки бизәхьми,
Рәхьмәт хундәш әз рәхьми.

290
Биг нә вәҝә иҝидәш,
Хәлг нибуру имидәш.
291
Синихмиши дирәҝор,
Әз ләгәри бирә шор.
292
Нә сохдәйҝә синәмиш,
Дусдә мәсох гинәмиш.
293
Силлә зәҝә ә шәклγ,
Һьәрс мγрγхγ – әтәклγ.
294
Дәрд-фикирә ҹγх дорә,
Хәндә зәрәш рγхь дорә.
295
Хәто диҝә шγвәрлγ,
Ов имбәрγ сγмәрлγ.
296
Сохдҝә hорой-хьәширәш,
Нәвсγ кγшдә hьоширәш.
297
Тәкабура бәдҝирә
Митай, әз чум рәд дирә.
298
Тәҹрγбәлγ нә бирә,
Ә дәрйоh ки дәбирә?
299
Тарталамиш сохдә вәхт,
Әри мγрдәш нә сох ҹәхьт.
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300
Ә тараф hәгг нә бирә,
Чумhойу дәг зу дирә.
301
Ә hәр йәтән мγшд зәрә,
Лов мәбош чγн гумбәрә.
302
Миҹәлγйә хәмирә
Чорә дорә – хьәмирә.
303
Ночогирә нә ҝγрдә,
Әз хәндγстә ки мγрдә?
304
Әз вошҝунәй шәрт бәди,
Хәлгә тγндә дәрд мәди.
305
Хәйолпәрәс нә бирә,
Ә дәм чγhо вәбирә?
306
Хәбәрәтәр нә бирә,
Кориш ә сурр дәбирә.
307
Үзγлмишә кор дирә,
Бәгдә митай бор чирә.
308
Ә хәйол тγ нә бирә,
Ә фикир ки дәбирә?
309
Ә сәр бишәрк вәхγшдә,
Шәрик мәсох ә хγшдә.

310
Әз кәширәй гәләткор,
Хилос нибу hьәдәткор.
311
Әри хьγрмәт вәчирә,
Пулә нибу дәчирә.
312
Ҝәшдәниҝә ҝәрдәнгир,
Тәбийәтә чγ тәгсир?
313
Үшγгмәнди нә бирә,
Һовош ҝәрми нәс дирә.
314
Кγшдә имид сабура,
Әз зил, ә бәм нә фура.
315
Ҝәшдәниҝә ә пой, тγ
Йγнҝγл имбу hовойтγ.
316
Кәйки, йә рәхь дурҝуни,
Ә хәлг нийо бурбуни.
317
Моч вәҝγрдҝә әз назу,
Догиш маров ә базу.
318
Әз рәхьмиhой дγлнәрми,
Тәхьно сәрә чγ ҝәрми?
319
Кут нә бирә әз чоги,
Әз видовhо оф соги.
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320
Тов офторә нә дирә,
Әз пурсуз мәнҝ чγ бирә?
321
Әри hәгги тирозу,
Сәвҝәндә әз Тиро ҝу!
322
Әз тәрс сайлов никәрә,
Хьәл мисохут ҹиҝәрә.
323
Тиҹ нисдиҝә карасти,
Кор нийимбу әз расти.
324
Әри хушә зиндәҝун,
Ночогсγзә зиндә мун.
325
Әз сәр говрә воҝошдә,
Йә hьәдәти – йос дошдә.
326
Чой дγшиҝә бугә-буг,
Ә лов мәзән дугә-дуг.
327
Әри хьγлчγг кәләҝәд,
Суй манҹари – кәлә бәд.
328
Әз hьонкори нәбәләд,
Тәрсәнҝоhи нибу рәд.
329
Палтар мундҝә ә нәми,
Ҝγвә хурдәш йә гәми.

330
Кәй ә hьәрә квит дә,
Ә дәр гәрдиш килит вә.
331
Зәхьәриҝә лγгәй йор,
Мәҹнунирә чγ hьәйб-hьор?
332
Сәрә ноҝә ә кутук,
Дγлиш мукуфу тук-тук.
333
Тәйтә ләрбә ҝγрдә куз,
Сурог нибу әз гудуз.
334
Савзай хори рихдҝәш hьәрс,
Кутончирә чγ тәрс-мәрс?
335
Муйкутәхьә духдәрhо
Әдәши, чγн рγхьбәрhо.
336
Килит нисдҝә йә чорә,
Ә дәрйоh шән очорә.
337
Әз тәhьәди вәхт ҝиро,
Дуймиш мәбош әз Тиро!
338
Ә мәхьәли ихтилот
Хьәл имбошу, – вихтә мод.
339
Ә ҝиснәйә мәхьәлhо
Тәк-тук мумну, – бихьолhо.
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340
Кәйки, мирод соф мибу,
Мәхьәл пучә ҝоф нибу.
341
Әҝәр ә руй ҝоф ниҝуйут,
Ә пәсәйγш соф ниҝуйут.
342
Әз ширини ән мәхьәлиш,
Сәнгә дγлhо нибу хьәлиш.
343
Ә пирә вәхт ән оhилиш,
Ҝоф мәнҝәнγт әз ҹоhилиш.
344
Кәйф әхьволә бисаз дирә,
Йориш митав биназ бирә.
345
Әри ҝγлhо мәhьни хундә,
Дорәш нибу әз кγк рундә.
346
Гурбуниҝәш ә чум нә гош
Әз әгγлγш хәбәрдор бош.
347
Кәләкбази севҝилирә,
Чγн микроскоб киhо дирә?
348
Инҹимиши дирә бәгдә,
Чγ мисохи пирә вәhьдә?
349
Аташ рихдҝә хьγкγм hьәсму,
Ки момуну ә дγм русму?

350
Тәрбийәрә әри дорә,
Ә сабуриш дәри чорә.
351
Хосдә бәгдә йор әз дγли,
Бирачhойуш ә фурм ҝγли.
352
Шорә хәбәр ән сәбәхьи,
Саламата никә рәхьи.
353
Чум йор дәрйоh hисдҝә әҝәм,
Гошуш нимәй мәнҝ нисд бәҝәм?
354
Асдараhо әз дәвр бинә,
Гәнәтлγнγт ә сәр синә.
355
Әҝәр дγлγш палашлγни,
Коh нәфәсγш аташлγни.
356
Рәхьми дγhо руй севҝили,
Ә чәтиниш ә суй ҝγли.
357
Йорә дирә әз зир чуми,
Сәрсон мәбош ә нәкуми.
358
Һәр бой тәнә варавундә,
Нәхоh митав пара мундә.
359
Әз хосийәт нәхш нә дорә,
Ә хош hәммәш ки оморә?
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360
Ә руз йә бо гиног рафда,
Әз хьγрмәт ки вадарафда?
361
Йә мәхьәлhо буhо корhо
Суйи, – ә бор дγhо дорhо.
362
Чәмән, чγлә ҝәшдә-ҝәшдә,
Ҝоh мәhьни хун, ҝоh шикәсдә.
363
Бәҝәм әри сирр чубонhо,
Әз сәнг бирә зир добонhо?
364
Әз мәhәббәт нγвγсдәнки,
Дγләш зобу имбу тәнҝи.
365
Нә хисирә мундә вәhьдә,
Таза шәйир хундә бәгдә.
366
Һәр ворвори оморәнки,
Бил hьәмәлγ нәбу ҹәнҝи.
367
Зиhисдиҝәш тә сади бисд,
Дәрдhой дорди – ов хурдә нисд.
368
Домундиҝәш ә мәнҝәнә,
Бийо хуни мәhьни шәнә.
369
Ҝирошдиҝә әз дγлитγ,
Һьорлу бошҝу севҝилитγ.

370
Гәм нә кәдәр hәр бой рундә,
Инсон митав субой мундә.
371
Ҹовоб йорә нә вомухдә,
Дγл пәмбәлγш митав сухдә.
372
Мγhләт доҝәш ҹаруй гγрбәт,
Ә хун нийо чару мγhбәт.
373
Воhнә ҝγрдә йә hәнәҝәш,
Ә хунәй йор воҝошд ҝәнәш.
374
Әри куфдә дәр имконәш,
Дγл ҝәрәки hәр инсонәш.
375
Гушмиш бирә ә мәрдмазар,
Согә дγләш мәди азар.
376
Ә тγнд вишәй зәхьм-бийобу,
Дәҝишуҝә рәхь нийо бу.
377
Ширин буhо сийәчәрдә,
Нәзник нийлγ дийә дәрдә.
378
Нә пәймундә ҝуҹ әгγләш
Зиндон мәҝу, – гәфәс дγләш.
379
Вәдарафда ә пишой рәхь,
Йорә рγхь ди әз нур сәбәхь.



440à À 441à À

380
Ҝγлә әз кγк дәпарундә,
Дγлә ә хун ки чарундә?
381
Йә мәхьәл ки, гәрдә миди,
Дийә дγләш дәрдә ниди.
382
Гәhри бирә, рафдҝә әҝәм
Вәҝошдәйγш сγрх нисд бәҝәм?
383
Кәйки, сурог мунәш нидγ,
Хьәзγр бирә, ҹунәш мидγ.
384
Әз Тиройиш зәҝә әнҝγл,
Әз ҹиройиш хун имбу дγл.
385
Әз мγhбәтγ кәй нихγсγ,
Мәhьниш чγтам нә нγвγсγ?
386
Гонунhорә пузмиш сохдә,
Әhдә нивой йихмиш сохдә.
387
Ҹун рафданки йовош-йовош,
Ә рәхь hьәсму хьитийот бош.
388
Чәнд салhорә пәслγ хундә,
Шәрәфә руз вәслγ мундә!
389
Хокисдәрә ҝәрмов дирә,
Әз кγл – аташ нитав бирә.

390
Дγрγстлγйә вәрдиш мийов,
Мγрγстлγйә дәрдиш нийов.
391
Кук ә духдәр хушҝоф шәндә,
Митав әз рәхь вәдәшәндә.
392
Хьәл бисдоҝә тоб имидγ,
Талаш тәрси хуби нидγ.
393
Аташ дγлтγ тәйтә нибу,
Шанс хостәйиш кәмтә мибу.
394
Вомундәйҝәш ә тохә-тох,
Ә әшг дγлсγз тәмәхь мәсох.
395
Сәдигмәнди нә дәбирә,
Нум зәхьмәткәш ә дәб бирә?
396
Ә фурм пәни нә вәнҹирә,
Әз бог пиш сох тәвәрчирә.
397
Бәндhой муйә тә войурдә,
Бимhо митав дорд овурдә.
398
Чарусдиҝәш ә хγшҝә шох,
Бигәдγрә йә пишкә сох.
399
Тәйтә кура бирә кәрә,
Кор ниhрәрә нибу hьәрә.
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400
Зиhисдиҝәш сади бисдә,
Ә пишой зән ки ҝирисдә?
401
Ош нә вәҝә ә сәр ән пич,
Бим ләгәрәш никәшγт hич.
402
Мәнҝпаралγ hисдҝәш гоштγ,
Ә зумустуш йә ҝγл бош тγ.
403
Фәрәhләнмиш ән йор бирә,
Әз богуш ҝγл митай чирә.
404
Бул бисдоҝә дәрди-сәрγ,
Хәйолγрәш ов имбәрγ.
405
Зиндәҝуни нисдҝәш ә хош,
Ә гәд гәмиш батмиш мәбош.
406
Һәр hьәрγсә – хәhәр хундә;
Әшглγ нибу чум ҝәрдундә.
407
Әз дәбәhой ән зомони,
Йәки – нγкәр, йәккәш – хони.
408
Ҝилов зәрә ә чум нә гош,
Әри толог хьәзγр мәбош.
409
Кәй ки, кәлә ховhош имбу,
Әз йә домҹи – дәрйоhш нибу.

410
Әз битоби сохдә шивән,
Ә бәхт hьγмγр ләхтә нә зән.
411
Зәхьм рихдәнки әз ҹовобу,
Ә гийрәтиш ҝоф нивобу.
412
Әз дурази бәндhой ән муй,
Һьәсγл hьори мәбу ә руй.
413
Тәйтә ҝәшдә ә сәр ән пой,
Сокитирә динҹә шән хой.
414
Әри йә бо хурдәйи нун,
Ә hәр йәтән сурр нә вокун.
415
Тиhи сохдә хьγршhой дγлә,
Хьәрмәхь мәсох пийон – лγлә.
416
Пγтγрγҝә пәм-палтара,
Уту зәрә, ә hьор вара.
417
Һьовдәзәрә бирәйинҹә,
Косиблγ ху лγгәй динҹә.
418
Әз ловгорә вәнҹирәйиш,
Хьγрмәт инсон имбу дәҝиш.
419
Ә руй hьәсму дәниширә,
Нәкошдәрә нибу чирә.
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420
Дустә әз йор вәдәшәндә,
Ә пәсәйγш ки сәнг шәндә?
421
Мурдалахур сохдә чирә,
Ә бγлмәй кәс ки дәчирә?
422
Ә хьγҹәти нә дарафда,
Әз хγшдә ки вадарафда?
423
Йолов дγләш зу нә кγшдә,
Рγхьиш митав ә йос нγшдә.
424
Чумhой кәсә дорәнки – hьәрс,
Әз хγшдәни виҹдонтγш тәрс.
425
Чум зимиләрз тә нихγсγ,
Тәбийәтиш миҝирγсγ.
426
Хәлг хотурә хуб нә хостә,
Бәҝәм хьγрмәт митав сохтә?
427
Кәй hәр иҝид – йә шир имбу;
Һәр әгγллγш – hьошир нибу.
428
Сад ҹγр войә сохтә-сохтә,
Әз hәммә вор нитай хостә.
429
Мәҹнуниҝә ә дог-дәрә,
Фойдә нидγ – гәрбол зәрә.

430
Ә фурм палтар ән сәр-тәни,
Тγтγр бирәш – әз шәр зәни.
431
Рγхь дорәнки хьәвәсчирә,
Мәhьәниhош нәфәс чирә.
432
Хьәримә шор – бәдмозоли,
Хун палундә әз бихьоли.
433
Бәхилйәти хәhәр-бирор,
Гисмәт нибу ә рәхьҝирор.
434
Ә кәсиҝә чум докошдә,
Йорә нибу нимдош дошдә.
435
Әри кумәк ән әгγли,
Сәймγн чумиш – хγшдән дγли.
436
Ә сәр хойә «гγрт» нә нγшдә,
Кәрҝиш ә hәгг нәс дәнүшдә.
437
Нун мγнγкә нә вәҝγрдә,
Борухорә ки сәр ҝγрдә?
438
Әз зәвәри нәшумой дγл,
Дәрәтәйи – hинәр әгγл.
439
Хуруз кучәш нә бирәҝор,
Сәйәг вәчәш нәс дирә шор.
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440
Гушhо пойлγ hисди, әҝәм
Дундугиш дәс нисди, бәҝәм?
441
Боҹормиши нә дирәҝор,
Әз бог имид ничγнγ бор.
442
Ә сәр зуhун hьәсонтиҝәш,
Хәйр нә дирә, ҹариш нә кәш.
443
Дәр ләhьәрә нә вокундә,
Һьәрс сәхьибә ки покундә?
444
Торлу-товлу суй зәрәйи,
Ранҝ ән hьәсмуш – дγруйәйи.
445
Әҝәр сәрә ә сәнг зәҝә,
Һьовунhойу бул нисд, бәҝә?
446
Ҹин дарафдҝә ә сәр-тәнγ;
Хγшдәкγшиш пой мидәнγ.
447
Һьәйб ҝγрдәнки әз сәр-тәни,
Әри мγрдәш хәсәр мәни.
448
Дγл әшглγрә хγрд нә сохтә,
Рәхьм ХУДОрә имбу хостә.
449
Ҝγрдә бәгдә әз хьγлг битоб,
Гәйгуhорә чγ сой-хьисоб?

450
Кәйи ки, ҝофhо әз тәлхь мибу,
У ләhьәрәш хьәрмәхь нибу.
451
Һьәйил гиҹог нә винирә,
Шорә соглом нитав бирә.
452
Ҹәнҝәсури вихдә-вихдә,
Әз ҝуҹ дәсhо пул нәс рихдә.
453
Әз ҝоф шγвәр мити дирә,
Мозол хунәш митав бирә.
454
Ҝәрм офторә вотовусдә;
Ә гәд аташ ки товусдә?
455
Кәй ки, ҹиҝәр ворәлγни,
Йә хγп овиш – чорәлγни.
456
Ҹун согирә хуб дошдәҝор,
Дγләш зийод сохдә әз шор.
457
Ҝов – зиhисдҝә ә гәд ҝовдуш,
Мәдәрәхшγ шир ән ҝовдγш.
458
Кәй ки, чумhо милйон дири,
Комини пир – ҹоһил бири?
459
Кәй әз лихьә палаш имбу,
Һочуш әз кγл – аташ нибу.
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460
Әз hозор ҹγр hьәмәл дирә,
Йә тәкләйγ – hьәҹәл бирә.
461
Әз хундәйи домундәҝор,
Чум бәхилә нәс рундә шор.
462
Әнҝγшдәри нә овурдә,
Пәшм болушә ки войурдә?
463
Ә севҝили чум нә норә,
Әнҝγшдәри ки висторә?
464
Әнҝγшдәри вәҝγрдә вәхт,
Сәнгәш сула мисоху бәхт.
465
Дγл хьовурә шәнлγ хундә;
Хγшдәнхоhhо тәклγ мундә.
466
Ҹун дорәнки ә рәхь ватан,
Сад дγшмәрәш йә кγмәхь тан.
467
Сγрҝ вонорәй ән пишони,
Ә рәхь гийрәт чγ нишони?
468
Рγшвәт норә ә ҹибдонтγ;
Локо мәзән ә виҹдонтγ.
469
Зәхьәр рихдҝәш әз лугәй нун,
Әз ҹγрhьәт тγ пәслγ нә мун.

470
Нә ҝγрдәтҝәш әз йәхән ҹун,
Ә мγрдәй кәс лов нә хәндун.
471
Һәрдән-бирдән әгγлмәндиш,
Мәҹнун бирә әз дγлбәндиш.
472
Әз ҝурундә шәр ән ҝофиш,
Батмиш имбу сәр-тән софиш.
473
Әз уҹузә нухоруш ҝушд,
Һич фәләкиш дәhьәм нә ҹусд.
474
Сийә дурә ә гәд хунә,
Зәхьәр дорә рγхьәй ҹунә.
475
Гисмәтиҝә әз бәхш космос,
Дәс – кут нибу әз миси йос.
476
Чγн асдара әри ҹәсдә,
Дγл хосдәҝор гәнәт бәсдә.
477
Рәхьм ХУДОрә вәҝγрдә вәхт,
Ә гизмиши ки сохдә ҹәхьт?
478
Йә кәлмәрәш нә бурҹундә,
Мәҝу: «Мозол ә хурҹун дә.»
479
Вомундәнки әз ҝирисдә,
Мγзγhγми сади бисдә?
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480
Гγҹундәйи ән дәгмәрә,
Әнҹәг митав әлчәг зәрә.
481
Һьоширйәти бул бирәнки,
Ә дγл ҝирош нибу тәнҝи.
482
Дорд шγгәмә нә вәчирә,
Дәрд шγвәрә ки кәширә?
483
Пуст ән тәнә сохдҝәш дәҝиш,
Әз мар – дусти нәди йәкиш.
484
Хьγршә әз кγк әри чирә,
Рәхьми дγлә ки дәчирә?
485
Ә ночоги домундәҝор,
Дустог имбу ә чор дувор.
486
Әри hьγмγр сади бисди,
Кор бисдоҝәш, вәhьдә нисди.
487
Әри чγклә – hьәйил кγрси,
Гисмәт мумну – кγпәй сγрхи.
488
Әз хәр йә муй кәнγhо мәрд,
Әри дγлиш мийофу дәрд.
489
Нә расиҝә шәр hьәҹәлиш,
Муйлу нибу сәр кәчәлиш.

490
Сәр сифрорә бушов дирә,
Коми гиног хушов бирә?
491
Әз думдумә суй вәҝγрдә,
Чәрхәдуду киhо ҝγрдә?
492
Ә тәхьнойи норә йорә,
Ҹунә митай дорә – ворә.
493
Ә гәлизә кор дарафда,
Гγҹов морой рафда-рафда.
494
Сәбәхьирә әри рундә,
Әз пишони нибу хундә.
495
Ә чумәвоз дирә ҹиҝә,
Дәрд нисд, ҝушиш нә шиниҝә.
496
Шәк-шγбhәhой зән-шγвәри,
Ә рискәвоз тән hγнәри.
497
Әз мир-муни хушбәхтиhо,
Ошкор бирә бәхш ҹәхьтиhо.
498
Һьәсмулγйә мәләкирә
Нибу, ә фурм кәләк дирә.
499
Ә шәхьәнҝум ән васали,
Ә йорәвоз руз – йә сали.
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500
Ә косиби чум докошдә,
Әшглγйә зән нәс воҝәшдә.
501
Кәй ә чγлhо вәрф мирихγ,
Әри ҝγлhо сәрф нирихγ.
502
Тәлатγми йорә дирә,
Митай сγрхә чорә бирә.
503
Кәй әз ҝиснә мγрдәҝор hисд,
Йә ләмбәрәш хурдәҝор нисд.
504
Ә воруши рузҝор ҝиро,
Нибу мундә әз йор ҹиро.
505
Бовор сохдә тәhәр hьәйил,
Ҹунә ә хьγкм ән шәр мәйил.
506
Йә әз дγли шор хәндγстә,
Ночогирәш митав кγшдә.
507
Кәй ләшәйγ гγҹ мийору,
Ләгәрйәти кγч нийору.
508
Хосдә бәгдә әбәдилуг,
Килит маров ә бәдилуг.
509
Әз ширинә ҝофhой зуhун,
Һьәсәлирә hәр вәхт зγhун.

510
Саданлγйә hьәмәл бофдә,
Һич хγшдәрәш нитай офдә.
511
Ә сәр кифләт чум нә норә,
Ә шәр ҹәhьмәт чγ чәм-чорә?
512
Ә шәфтә рәхь офдорә вәхт,
Хәлг әз дәстγ ниҝγрγ сәхт.
513
Әз «ҝиләки» нәхьс парусдә;
«Әри» ә «нәhь» нәс чарусдә.
514
Әз товорих сγрхгәт бирә,
Бәҝәм мγрдә хьγрмәт дирә?
515
Чи ә ләhьә нәрасирә,
Дәhьәмә ки вәрасирә?
516
Әз ширинә хәйол тәмәхь,
Ховиш нийов тәйтә сәбәхь.
517
Кумәк сохдә ә hьәрәбәш,
Әри косиб сәhьәрә кәш,
518
Әз ҹунбәрә корhой хәри,
Гәм пәшмуни – той зәхьәри.
519
Офдориҝәш ә ҹәхьт бәди,
Ҝоф дγшмәнә гәнәт мәди.
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520
Тә әз йә ҝов – нәхир дирә,
Довомирәш әхир бирә.
521
Ә и hьилом hәр ҹунсоглу,
Ә сад салиш имбу боглу.
522
Руз hәминон ә фурм сәр-тән,
Йγнҝγл бирә партал Вәтән.
523
Хори динҹсγз чәрх дарафда;
Руз ә пәсәй ән шәв рафда.
524
Ә бәднумә бушhорәвоз
Ә хор нγшдә, мәди овоз.
525
Һовой нәфәс нә расирә,
Хьγлг hьәҹәлиш зу тасирә.
526
Рәхьмийә ҝуҹ виҹдонлуhо,
Әз ҝоф – сγрхи, әз шон – буhо.
527
Ҹин ҝγрдәнки пәхирhорәш,
Фәләк нитав әхир корәш.
528
Әз бәдә чум γзҝәйә кәс,
Руй hьәйиләш ҝγрдәнγт пәс.
529
Ҝәрмийәти одомирә,
Дананлγhо әз од дирә.

530
Ә руй гиног дәниширә,
Дәрдлγ-гәмлγ мәни чирә.
531
Дәс вонорә ә Тирой дин,
Пәхьәникә корhо нә вин.
532
Ә дγләвозә ә бәхьс мундә,
Пулсуз нибу нәхьсә рундә.
533
Нә ҝγрдиҝәш ә ләhьә ов,
Әз сурхә ҝоф бәди нийов.
534
Думдумалγ дачарустә,
Һьилом нитав вачарустә.
535
Ә сурр офто әз сγрх софтә,
Әз ХУДО гәйр ки рәхь офдә?
536
Гәнәт нә чум нә вәбирә,
Думон чγтам кура бирә?
537
Милйард ҹγрә асдараhо,
Сурог нидγт әз асдарhо.
538
Визор бирә әз бәд хγрдов,
Бугмиш мәбош ә гәд мγрдов.
539
Инҹимишә ҝоф сохтә вәхт,
Тγш митани бирә бибәхт.
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540
Ә дγл кинә дошдә-дошдә,
Ә гур митай чум докошдә.
541
Мγхькәмлγйә гойим мундә,
Йә ләшкәрә митай рундә.
542
Әз лугондә мγрдов боди,
Хилос бирәш кәлә оди.
543
Домундәнки ә зир ән мγрс,
Хьол-әхьволә әз пир мәпγрс.
544
Кәй ки, шорә мәтләб нибу,
Патент дорәш ә дәб мибу.
545
Әз шир тәйтә чорә хосдә,
Пара-параш митав сохдә.
546
Һовун парса ҝγрдә вәhьдә,
Һич ҝәрәкиш нибу бәгдә.
547
Кәй гушшәйә зар нишәнγт,
Шара хунош парт мишәнγт.
548
Дәм хурдәнки әз гәм видγ,
Мγздсγзә кор дәhьәм нидγ.
549
Кәй hьγмγрлγ фәгир мибу,
Ә руз мγрдәш вәҝир нибу.

550
Гобул сохтә нур офторә,
Йәкиш әз чум нәс офдорә.
551
Тәйтә офто чум вокундә,
Гушhош руйә нәм покундә.
552
Дәфә ә дәс вәҝγрдәҝор,
Әз мәhьниhош мийору шор.
553
Әз хьилләhой hьәмәл хуни,
Ҝулләй дγшмәш hьәҹәл ҹуни.
554
Һьәрәбәчи бисдориҝәш,
Зәхьмәт дәсә әз дγли кәш.
555
Чумә хумор тә нә бәсдә,
Мәлхьәм нибу сәс шикәстә.
556
Сәр сифрорә ҝγнҹγндәҝор,
Ә сәлигәш нибу биҝор.
557
Сәс нә мәhьни бирә ҹиҝә,
Пар мизәни hγндγр-тикә.
558
Ҝγл нә тәлγ ә фурм чум-гош;
Дорлу-руйлу мийовт ә хош.
559
Духдәр нә кук «hәри» дорә,
Ә гәрг мγйлγт шәриhорә.
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560
Ә чәтинә сәргир хγшдәш,
Нәс ҝγнҹγсдә фәгир нγшдәш.
561
Ә бим кәләбәбә бирә,
Хьомол бәҝәм hьәрγс дирә?
562
Одомирә тә ҹун дәри,
Ночогийγш ә хун дәри.
563
Кәй ки, корә hомор бәрди,
Гозонҹурәш hозор дәрди.
564
Әз зарали диҝә дәрдә,
Гәйгу ҹунә митав бәрдә.
565
Ҹәнҝәсури ән пийони,
Ҝирисдәйә йә нишони.
566
Әз борухой кәлә мәрди,
Комини кук шәлә бәрди?
567
Ә коф ләhьә имид бирә,
Пулсуз нитай миhьид дирә.
568
Әз чи хурдә домундәҝор,
Хок говрәрә мисоху шор.
569
Кәй ки, шороб – ов ләhьәйи;
Дәр ән ҝофиш – лов ләhьәйи.

570
Шγкγр нисдҝә әз ХУДОйи,
Йогин тγрә сад тубойи.
571
Кәй әз ичҝи сухдәш нийов,
Ог кәфәнγ духдәш мийов.
572
Һьәҹәл тγрә вихдә вәhьдә,
Һьәрсә нитай рихдә бәгдә.
573
Кәй ә вәхтγ фәләк нийов,
Әз чум хγшдәш ә шәк мийов.
574
Һьәҹәл – дγлә ниләрзуну;
Әри мγрдә митәрсуну.
575
Сγрхи диҝә әз hәр ҝофуш,
Гурбу имбу ә сәр софуш.
576
Ҝофә ә сурр дәйишдәнки,
Губ мийору – дәҝиш тәнҝи.
577
Фурәгустҝә әз тәрсиhош,
Тәлхьи мийнγ әз hьәрсиhош.
578
Пәшмулγйо сәhьәр дирә,
Воҝошдәрәш тәhәр бирә.
579
Аташа коh мурухуну,
Руй сифәтәш мусухуну.
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580
Гәзәб доҝә хγшҝә войу;
Тγрәш нγкәр хγшдә мойу.
581
Фикирбәндә дәрдлγhорәш,
Һьәсонт нибу ә шәрт норәш.
582
Хотур хәлгә хостә вәhьдә,
Сәнәhьәт до бәҝәм бәгдә?
583
Ҝирошдиҝә дәвр ҹоһилиш,
Һьәзизмәнди, – hәр оhилиш.
584
Тә сад сали зомон дирә,
Рγхь-нәшумо ҹовон бирә.
585
Нәшуморә тә вәҝγрдә,
Һьәҹәл – пәрдә нәс дәҝγрдә.
586
Әз hγндγрә ҹой – амбари,
Самалотиш – той камари.
587
Пойисдәнки – видов-вирих,
Кутлу нγшдә сәнг товорих.
588
Кәй ки, дγлә ә мәрд мидγ,
Сипри муйиш йә дәрд нидγ.
589
Пәнҹәрәрә куфтә вәhьдә,
Соф хостәйиш ә гәд hәгг дә.

590
Кәй әз ичҝи тухтәш нийов,
Вәрҝγл бәгдә нγгтәш мийов.
591
Йә кәмләйиш hисдҝә hьортγ,
Хәрҹ нә бошҝу ә сәр кортγ.
592
Үҝәйиҝә дәндγhойтγ,
Пий нивинγ дәндәhойтγ.
593
Әз тәмизи кәйки ҹурут,
Әз ов воруш сәр мишурут.
594
Ә шорәвоз чум докошдә,
Чун hьәйилә дәдәй дошдә.
595
Тубо дирә әз зәhьифчи,
Ләрз хиникә ә вәҹтγ ҝи.
596
Бурра бәгдә раҝ тәрсирә,
Әз шор мийни – пак hьәрсирә.
597
Чγтам ҹунә тәрҝ мисоху,
Һич фәләкиш дәрк нисоху,
598
Әз гәйгулу нγшдәй hомон,
Тәрҝ-вәрҝ нибу шәрhой зомон.
599
Дәhьәм мочә вәҝγрдәҝор,
Ә руй нитав дәҝγрдә hьор.
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600
Ә фикиртγ hисдhо корә,
Ордовиҹсγз нә тан чорә.
601
Слух нисдҝә одомирә,
Сәсә нитав ә тон дирә.
602
Пәнҹәрәйγ нә сухдәҝор,
Әз хов нитав вомухдә кор.
603
Шоhир буhо, ҝγрдә тәмәхь
Ҝоф миҝәшдγ тәйтә сәбәхь.
604
Пийон тәйтә лγли дирә,
Овҝγрдә чиш пәлγ бирә.
605
Мγнγкҝγрдә шура ҹәhьә,
Гисмәт нә тан әри ләhьә.
606
Руй әшглγрә кәй нивинγ,
Чуму чγтам хов мивγнγ?
607
Әз дәс ән зән фурәгусдә,
Йә әз хγшдә митай ҹусдә.
608
Әлчәглγйә кор нә ҝγрдә,
Тәрс ән дγлә – шор вәҝγрдә.
609
Сәр хγшдәрә нә дошдиҝә,
Кγч имбоши әз хош ҹиҝә.

610
Офдорәнки ә кин мәрглγ,
Гәрд нә дорә, мәмун гәрглγ.
611
Кәй ҝәрәки ә чум винγ,
Ҝушиш бийо очуг шинγ.
612
Кәлә hьошир бәд-бирәхьмә
Хок мистону, – лγт-бирәхьнә.
613
Әҝәр hисдҝә ҝофуш дурҝу,
Ундә имбу софуш дурҝу.
614
Динҹимәндә вир сохдәйи;
Әнҹәг, ҹунә пир сохдәйи.
615
Ҝγлә ә ҝγл том нә бофдә,
Хубә корәш чγтам офдә?
616
Кәй зимустуй пири мийов,
Дийә рузҝор ширин нийов.
617
Һисдҝә дγлә вәнҹирәҝор,
Ә гәрг мурав динҹийә шор.
618
Визор бирә әз шәр ән зән,
Сәнг мγрирә ә сәр мәзән.
619
Хунлуниҝә әҝәр нумтγ,
Пәрдәрә кәш ә сәр чумтγ.
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620
Бисдориҝә әрхәй ҹәhьмәт,
Нәсил-нәсил муҝйут: «Рәхьмәт!»
621
Гәhриләhо ҝγрдә-ҝγрдә,
Зән-шγвәрhо дәм вәҝγрдә.
622
Ә hьәрәлуг ән чум нә гош,
Пилигhойи – гәрәвулдош.
623
Үҝәйә чум дәшәндәнки,
Руйә нибу шивән тәнҝи.
624
Зиндәҝунә тәлхьлγ дирә,
Бивәхт нитав рәхьлγ бирә.
625
Әри дәhьво ҝγрдәҝорhо,
Ә вәҹ нибу мγрдәҝорhо.
626
Кәй нәфәсγш – Тиро имбу,
Йә мγрдәнки ҹиро имбу.
627
Кәй оhили ә наз имбу,
Дγймγн хунәш нимаз имбу.
628
Пишой пири пой донорә,
Ҹәхьт пийодә фойдә дорә.
629
Нγшдә-нγшдә ә гәд хунә,
Импойуни – сәhьәт ҹунә.

630
Әз Тирохун – войҝәвәҝи,
Рушәш-бигәш воhнә мәҝи.
631
Ов-hьәйилә шор винирә,
Ә тикиhо дор винирә.
632
Әз hьәсәлә ҝофhой зуhун
Бул виҹирә. әйор зγhун.
633
Сәр-зир рихдә гәргγшhорә,
Һәр бой нибу ә ҝуш дорә.
634
Хьәл нә бирә дγмбәл ҝәрдән,
Хәто дирә әнҝәл сәр-тән.
635
Зийодә чи нә хурдәнки,
Ә хов нийов нәхир ҹәнҝи.
636
Тә йγкγрә шәрсγз чирә,
Йәмишдорhо сәр гуз бирә.
637
Гәдγр дорә нә танусдә,
Әз дәс митав зу парусә.
638
Кәй ә вәхтγ «бγл» нә бәрди,
Дγл богбонәш булә дәрди.
640
Кәй ки, ә руй зәрди вәри,
Йә вәчәрәш дәрди-сәри.
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641
Ә гәриш кәф ән пәнҹәйтγ,
Хунә мәрих әз hьәнҹәйтγ.
642
Ә бәш зуhун гγдгγдә – зән,
Мих вәнорә, кәчукәш зән.
643
Тиртилово буhо корhо,
Гәсди – әри hоводорhо.
644
Тγлки кәрҝә дирә мундә,
Ләшәйγрәш сәр-зир рундә.
645
Ә гәчәги нәфс ҝγрдәҝор,
Дуймиш нибу әз хγрдә кор.
646
Чγш омоҝә ә әгγл сәр,
Суй hәммәрә ә нәгγл бәр.
647
Ә дγл хγшдә бирә имид,
Рәхь дγшмәрә нирав иҝид.
648
Гуз ҝγрдәнки ҝәрдән тγрәш,
Ворә мәсох сәр-тән тγрәш.
649
Фәм сохдәнки чγн мγшдәри;
Шәриш ә чум дγшмә дәри.
650
Әйи hьилом ән мγрдәйи,
Ән хубә кор – дәс ҝγрдәйи!

651
Хуш-буй доҝә чирә ҝγлhо,
Дийәш рәхьмлγ бирә дγлhо.
652
Ә рәхь дγшмә чум докошдә;
Ә зир хокиш митай кошдә.
653
Хγр ҝγрдәнки әз войәйтγ,
Тәнки мәкәш әз сойәйтγ.
654
Мәсәб биhәгг ләнҝγсдә вәхт,
Әз дγл нитав хәндγстә сәхт.
655
Ә шәфтә рәхь рафдә вәhьдә,
Ки миҝуйγ: «Нәфс ә hәгг дә?»
656
Бийобуриш нисдҝә ә вәҹ,
Дәhьәм мийни әз бурагәҹ.
657
Растә-дузә одомиhош,
Ҝоф зуhунә мәнγ ә лош.
658
Рәхьм ХУДОрә вәрзундәҝор,
Рγхьәш митав фәрзундә шор.
659
Хьәвәс нисдҝә әри хундә,
Митай дәрди-сәри мундә.
660
Пуст хорирә кәчәл дирә,
Ҝγлсγз hьәсәл әзҹә бирә?
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661
Ә мγшдәвоз тәрсундәҝор;
Сәс ҝулләрә шәнди әз йор?
662
Гудурмишә дустә дирә,
Митай, кобоб бγсҝә чирә.
663
Тәйтә вәчә ҹив-ҹив сохтә,
Әзу нибу хойә хостә.
664
Дуст ҝуфдирә – хγшдәнхоhә,
Нийимбәгши пәшмуй оhә.
665
Тγндә сγркәй колә сибhо,
Шәhьмәләйи ә хьол типhо.
666
Буй hьошири лов нә бирә,
Ә чумhойу хов дәбирә?
667
Әз гонунhой Тиро хундә,
Дγздә митай тиракундә.
669
Хосдәниhо одомирә,
Ҝγлә хуно киhо чирә?
670
Һьәләм Вәтән ә дәс дәҝә,
Сәр низәнγ йә кәс бәҝә?
671
Имид ҹәhьти зәрәнки лох,
Тирохундә корhош мәсох.

672
Кәләгәди дошдә-дошдә,
Ә нәвс рәхьми ки воҝәшдә?
673
Кәй ки, чогол – ҝγрҝиш имбу
Әз кәрҝ-вәчә мγргиш нибу.
674
Әз дγм ләгә нә ҝγрдәҝор,
Ошә нитав дәбәрдә шор.
675
Ов бәйәрә хурдә-хурдә,
Хьисоб сох ки, ә гәд гур дә.
676
Ә шәhьәту бәмзәрлγhо
Суй мизәнγт, – ә шәрлγhо.
677
Тә вәхт hьγмγр томом бирә,
Дγлhо динҹи нитав дирә.
678
Ә соги дγл вомундәҝор,
Әз ҝуҹ әгγл нивγнγ шор.
679
Ә дγләсти нә дәбирә;
Әз hьәҹәл ки hәдә дирә?
680
Шори-ники войисдәҝор,
Рγхь вәҝγрдә әз сохтә кор.
681
Әри духдәр ән хьолвәчи,
Һьәсәл буhо әхьвол әҹи?
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682
Бәдә hьәҹәл мәрҹ зәрәки,
Әри мγрдәш хәрҹ ҝәрәки.
683
Әз хәндγсдә нә ҝирисдә,
Һьәйил дийәш ҹәлд зиhисдә.
684
Ҝγл нә тәлγ ә сәр йә дор,
Гисмәт имбу ә шәр, нә шор.
685
Шγвәрсγзә дәдәй әвлод,
Әри йәтим мидору од.
686
Ә ворушhой сәрвасали,
Вәрдγш бирәш – сал-бәсали.
687
Ә сәр тәшво нә сәр годо,
Зәхьәргәриш hьәсәл ки до?
688
Ордовиҹә нәфслγ ҝγрдә,
Әз билог ки ов вәҝγрдә?
689
Тәйтә ә руй нә пойисди,
Биhәглγрә чγ войисд, ди.
690
Әри бәрдә бирәhорәш,
ХУДО бурра чорәhорәш.
691
Һьоҹизмәнди ән гәчәгә
Мисгол нә тан, – ә гәд ләhьә.

692
Фәрәхьмәнди буhо ҹиҝә
Хумор имбу, – чумhо диҝә.
693
Йә хунхурә тәйтә кγшдә,
Ә hәгг нә дә сокит нγшдә.
694
Йәсийовә хγшҝлγ дирә,
Имид митав пγшҝлγ бирә.
695
Һьәйилвози буhо корhо
Фәнди, – әри hоводорhо.
696
Үшγгмәнди рачә hьилом
Нурлу нибу ә чум овом.
697
Бәмзәр hисдhо ә руй дγнйоh;
Чγклә – чуми, дγрγҹ – дәрйоh.
698
Ә рәхь-рувәхь ән зиндәҝун,
Кγч дәшәндә, ә тин мәмун.
699
Хьγрмәт хәлгә нә ҝγрдәҝор,
Ә сәр хγшдә овурдә кор.
670
Хγрдә-хγрдә бийовhо пул,
Ә сой милйон имбошу бул.
701
Ә кор дирә мәндә – сәрә,
Васал митав хәндә зәрә.
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702
Сипрә лγхьγф – вәрфhой хори,
Хокә мидγ әз шор – пори.
703
Кәй ки, шәрhо сәр микуйу,
Хосдәҝорhо «мә» ниҝуйу.
704
Хусундәнки ҹγрhьәт вәҹә,
Зулум әҹә, мγhбәт әҹә?
705
Ҝγлә хуно вокурдәнки,
Васал мγшнγ шγкγр тәнҝи.
706
Әз әшг хушдә шәк сохдәҝор,
Мумну ә фурм тәк хосдәҝор.
707
Ә йә γзҝә чарундҝә руй,
Сипи имбу hәм руш, hәм муй.
708
Руз чарусдҝәш ә hьγмγр сал,
Нивоҝошду кγhнә васал.
709
Тәйтә ә чум йә тир дирә,
Йориш ә бим фикир бирә.
710
Йорә дирә ә гәд дәрә,
Дγлиш гушлу гәнәт зәрә.
711
Пойундәнки нәфәс тγрә,
Әз хок мийни гәфәс тγрә.

712
Кәй хьәрмәхьγ шәриш имбу,
Мувәхь сәрγш гәриш имбу.
713
Әри хундә нәгул нидγт;
Утанмаза әгγл мидγт.
714
Әри пишо варафдәйи,
Сабур дийәш сәрафтәйи.
715
Әз хәбәрhой пγрсимәнди
Зийод бирә, – кγрсибәнди.
716
Сәнәhьәткор буhо бәндә,
Әз кор хγшдә нибу мәндә.
717
Тум ҝәндγмә шәндә-шәндә,
Хәлг дийорә миди хәндә.
718
Вәлҝә хуно кәй миләрзи,
Йә әз ХУДО бийо тәрси.
719
Ҝоф ләhьәрә тәлхьлγ дирә,
Һьәрс чум митав похли бирә.
720
Тәрсәнҝоhи дәҝә ә дγл,
Шороб хурдә, нибошут лγл.
721
Ҝуҹ дорәнки боҹ мәнәми,
Ә сәр мәрдγм тоҹ нә вәни.
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722
Чәх бирәнки бәйәй оh-вой,
Ә пойизиш васал мәхой
723
Кәй ки, әз ҹәhьм тикәй ҹунут,
Әгγл сәрәш нипәймунут.
724
Сәр ҝγрдәнки дәhьвой хуни,
Бәхьслγ имбу мәhьвой муни.
725
Әз йәхәнтγ ҝγрдәҝорә,
Гәрдә нибу хγрдә дорә.
726
Әз мәгбури ән войисдә,
Хори әз чәрх нәс пойисдә.
728
Әз гәhрйәти нәхьсә корhо,
Хун мәҝирγ бәхьсәдорhо.
729
Ә кусов кγл пой дәшәндә,
Йорә әз дγл нибу шәндә.
730
Ә фурм бәҝhой ән мәнәми,
Пәпәх одә йон мәвәни.
731
Әз лγҝәhой кәлә дорhо,
Дуллу имбу hәлә борhо.
732
Кәй ә мәҹлγс нγшдә мибу,
Иштоh нәфсә кγшдә нибу.

733
Сугдә хәйол ҹовонирә,
Шәксγз нибу йовон чирә.
734
Инсон пишой күчмиш бирә,
Мәләкhорәш учмиш дирә.
735
Ә пишой хун ән Вәтән тγ,
Гурбу бийо бурав тәнтγ.
736
Һьәсму сула сохуhо дог;
Нуму – Синай, хγшдәнγ – сог!
737
Ә тәhәр ҝγл – бәнәвишә,
Сәрә мәни ә гәл кишә.
738
Гонмиш бирә әз ишорә,
Ә дγл дәшән хьәзи шорә.
739
Мәhьәниhой ән кәләки,
Ворворирә чγ ҝәрәки?
740
Нә бисдоҝә мәнҝ, офтойи
Һьилом имбу ҹәнҝсγз тийи.
741
Рафда бәгдә ә гиногhо,
Сγрхлγ ҝирор әз синогhо.
742
Ә човгунә, вәрфә рузи
Ә сәр hьәсму чγ гудузи?
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743
Ә кәлләhо вәhо hьәләм,
Ә руй мәнҝш мәбу hәләм.
744
Инсон буhо гәбиләhо,
Чун бирори hәр ҝиләhо.
745
Гәд нәбуhо ә фурм догhо,
Нәр бийобу ҹуну согhо.
746
Йә имконәш нәбу йон ди;
Нубо хундә, имтиhон ди.
747
Гудуз бирә, кәй ҹиблγни
Инсонйәтиш воҹиблγни.
748
Куку буhо бәбә-дәдәй,
Ә бим hьәрγс мумунут кәй?
749
Мәhәббәтә ә фурм гумор
Йә хәр имбу, – вонорәҝор.
750
Рихдә-рихдә ҝәрмә hьәрсә,
Дγл мотову чәрмә тәрсә.
751
Ә фурм сәҝлγ-пишиҝлγ,
Зән-шγвәрә чγ тиклγ?
752
Әри ә чум дәшәндә,
Дәрйоh hьәрсә ки шәндә?

753
Әри ҝәнәш воҝошдә,
Бирәйирә ки дошдә?
754
Әз бәл гобой бәләдчи,
Сәхт мәпγчγ гәләтчи.
755
Кγйлγ зәрә хьәширә;
Ә чум пәрдә кәширә.
756
Имид дорә – мәнәми;
Ә ҝоф пәлγ нәвәни.
757
Фурәгусдә чγн дγ чум,
Ә софә дγл чγ hγҹум?
758
Пәнҹ класа нә варасдә;
Мәҝу: «Корһо ә тараз дә!»
759
Пәлγ-пинә нә сохдә,
Бикорирә ки хосдә?
760
Ә пәниhой ҝусбәнди,
Комини хәлг буз шәнди?
761
Хорипули вәчирә,
Әз дәс мәди вәҹирә.
762
Парчоhлγйә тәмәхьhо,
Тийи нисди ә рәхьhо.
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763
Кәй ки, дәрди, кәдәри
Пар зәрәрәш гәдәри.
764
Имид нисдҝә хьәвәсә,
Әз hγндγри хьәр нәзә.
765
Әз йарашуг әдәби,
Пәhриз ҝγрдәш йә дәби.
766
Кәй ки, вәлҝhо зәрд бирә,
Парустәкиш дәрд дирә.
767
Минхьолγйә шәхьәнҝум,
Гәрди әри дәhьәмхун.
768
Минкин нисди ҝуфдирә,
Нибу, әз йод туф дирә.
769
Хьәрмәхь хосдәй пасуләш,
Милйон сохдәй пәм-пуләш.
770
Әз вәкәндә – чоләй тγ,
Зу мәдиров ноләй тγ.
771
Мγhбәт дәрди нә ҝγрдә,
Әз согломи ки мγрдә?
772
Хәндәлγйә мәзәки,
Әри согиш ҝәрәки.

773
Әз hγндγрә мәтрәбә,
Лово зу до – мәтләбә.
774
Асдарлγйә миҹәнәт,
Зәрҝәрлγни ә сәнәт.
775
Ошкор бирә зәрдйәти,
Микроблγйә дәрд мәди.
776
Чорә буҝә ә hой тγ,
Ә минәтиш мийой тγ.
777
Милисәнир винирә,
Ә хок мәзән – винирә.
778
Әҝәр минкин нисдиҝә,
Ә гәд пәмбә чγ ҹиҝә?
779
Гәрг нә бирә пγрсйәти,
Ә минҹи хәлг фурс мәди.
780
Хилос бирә әз мγрси,
Һьәйил вәни ә кγрси!
781
Нγвγсдәнки тә сәбәхь,
Руз мофдону әз тәмәхь.
782
Әри мара хусундә,
Дγл ҝәрәки сухундә.
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783
Кәй, мазала чәх зәрә,
Хуниш митав пәх зәрә.
784
Ә дәрд-фикир мимуни,
Әз чγп чогтәш нимуни.
785
Ә гәд мәҹлγс дананhо,
Нийо нγшγ «сазанhо.»
786
Шәрhорә сохдә дивих,
Мәҹбур бирә хун мәрих.
787
Ә сәр стол ән мәҹлис,
Кун ләгәрәш тән мәлис.
789
Кγч сохдәнки ә мγргhо,
Рәхь нийофу γшγгhо.
790
Кәй ки, нолә ә hой дә,
Әз бихьоли чγ фойдә?
791
Милләт зийод бирәнки,
Вәтән никәшγ тәнҝи.
792
Тиҹлγ рундә гәләмә,
Тәhьәриф ди hьәләмә!
793
Әри вәди нә бирә,
Сад ҹγр бәди ки дирә?

794
Әз гәфәсhой полати,
Мγшкγллγни азади.
795
Ә вәhьдәйγ нә чирэ,
Хәхәрә ки вәчирә?
796
Зийодиҝәш дәсдәй тγ,
Сайләш нитай бәсдә тγ.
797
Кәширәнки бәл нәрә,
Әз Тиро ҝу, – кәлмәрә.
798
Тәфәhьәтә нәдирә,
Ә дγлиш губ дәбирә.
799
Тә руй-бәруй нә бирә,
Мәнфиhьәтә ки дирә?
800
Коми мәхьәл нун мидγ,
Рγхь хγшдәрәш ҹун мидγ.
801
Ә саловоз ә йос нγшдә,
Дәрдә «мити» митав кγшдә.
802
Ҝоф синәрә буш нә сохтә,
Рач hиломә ки хуш хостә?
803
Сγрхлγ тәhәр нә парустә,
Руйә hьәйил ки чарустә?
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804
Рәхьмлγниҝә хәйолhойтγ,
Ә зәхьм нирав хьәлолhойтγ.
805
Рγхьә әри ҹунлу дирә,
Рәхьhой ХУДО – нунлу бирә.
806
Мәлхьәм мочә нә вәҝγрдә,
Хьγрмәт йорә нибу ҝγрдә.
807
Әз гәд губи нә парустә,
Әз хьγрш –хуби нәс палустә.
808
ХУДО дирә – гучә ҹәхьтәш;
Ә пәс норә – кγчә вәхтәш.
809
Әзир пойhо чол нә дирә,
Әз дуриhо хьол ки чирә?
810
Соги сада нә дәчирә,
Дәрд ән бистә ки кәширә?
811
Әз сәр догhо нә рихдҝә ов,
Дәрйоh бәҝәм ә ҹун мийов.
812
Ә зәхьмәтә корhо ҝиро,
Әз хәндәй лов мәмун ҹиро.
813
Хьол-әхьволә дурра вәhьдә,
Пәлγш нитай бурра бәгдә.

814
Тәйтә ә раҝ – әнҝγл нγшдә,
Мугойәт бош әз дγл хγшдә.
815
Ә сәр кәмәр ән хәр хγшдә,
Сәркәмәрсγз ки вәнγшдә?
816
Сәркәмәри – палан хәрәш,
Ә йәhәр hьәсб – нγшу нә кәш.
817
Әз чум ән дγзд вирихдҝә хов,
Ә дγ пойуш маров бухов.
818
Ә сәр сифрой бишән хунә,
Пәртоволу мәшән нунә.
819
Гәдγр нунә нә танустә,
Руйә ХУДО ки чарустә?
820
Ә гәд сад сал дәҝә – hәрчγ,
Әз ХУДОйи – бистиш әрчγ?
821
Кγhнә hьәдәт – hьәрγс бәрдә,
Ә муштулуг пишой дәр дә.
822
Ә сәр-тәнтγ аташ вәҝәш,
Имид дγлә мәбур ҝәнәш.
823
Хγшдәкγшәш hәдәр дирә,
Вой зәрәрәш гәдәр бирә.
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824
Әз ләзәт чи хьәз вәҝγрдә,
Догәш митай әз ләрз ҝγрдә.
825
Ләггγртийә гγд-гγдирә,
Дγләдордуш гитлγ бирә.
826
Әз сад ҹγрә hьосийә ҝоф,
Әри дγлтγ hьәҹәл мәйоф.
827
Ҝоф хγшдәрә ә вор дорә,
Ә hьорсγзи ки вонорә?
828
Һьәрγсвори вокундә вәхт,
Шорә hьәрсәш покун рәхьәт.
829
Ә йосхунә лγл бирә вәхт,
Һьорсγз хәндә низәнγт сәхт.
830
Әз дәс бирәхьм – әз тох hьоси,
Ә дγләвоз мәсох вози.
831
Бизмудлγйә hьәҹойибәш,
Ә гәриш хәлг нишон нә кәш.
832
Сәр ҹоhили буҝәш дән-дән,
Һьәрәбириш әйор вәнҝән.
833
Әз гуншиhо hьәрә бурра,
Һьор хьγрмәтә нибу дурра.

834
Һьәрә-hьәрә әз динҹ бимиш,
Чорәй нәвсә әз дин виниш.
835
Әз вошкунәй ән лол нә кар,
Ә hьәрәлуг ә мол нә чар.
836
Тә куз дорә йарай сабур,
Йә кәмбишиш hьәрәрә бур.
837
Йә кәлмәйтγш нисдҝә ә хош,
Ә hьәрәлуг аташ нә бош.
838
Рушумирә суй хәсд дирә,
Һьәйбнәкәшә руй нәс бирә.
839
Имой нә хон, нә бәҝ мунди,
Һьәнҹ вәҝγрдәш әз сәҝ мунди.
840
Йарашуг тγ hисдҝәш ә хош,
Һьәмәлсγзә пишкәш нә бош.
841
Вәди нисдҝә әломәт,
Гупмиш инбу гийомәт.
842
Һьәйбәҹәрлγ бирәҝорә,
Әгγлмәнди дирә чорә.
843
Ә сәр сифрой мәхьγсә ош,
Йә hьәйбкәшә hьәрγс нә бош.
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844
Ә йә hьәмәл нә ҝγнҹγстәш,
Тәстиг нә сох – шәк бγмγздәш.
845
Хьγршлγ-хьγршлγ ҹар дәшәндә,
Һисдhо hьорәш митай шәндә.
846
Хунлу нисдҝә – шәк одоми,
Хьγкγмномәш – аксиоми.
847
Тараз сохдә hγндγр-сара,
Ә хьγршлγйә ҹәнҝ нә дара.
848
Тә хубирә әз рәхьм дирә,
Хьилләкориш әз зәхьм бирә.
849
Хьәзγрлуги тәйтә дирә,
Әз дәс нәди бир-нәбирә.
850
Ә сәдигә хьовур ҝирош,
Биҹлγмәндә хьәриф нә бош.
851
Шәфтдор дузә буй нә ҝγрдә,
Дγздиш нитав руй вәҝγрдә.
852
Чγн йә гәсоб пуст микәнγ;
Дγзд – әз дγзди дәс никәнγ.
853
Шоhириҝә әз дγл-ҹуни,
Ә бушә вәхт нивомуни.

854
Әз бәдхәбәр раста ҝофhош,
Тузhой хори имбу – софhош.
855
Чумнәвәҝир тә hьор дирә,
Ҝушhош ҹиро кор винирә.
856
Ә чγл-вишә дәҝәш hәрчγ,
Шир-пәләнҝә хунәш әрчγ?
857
Ә миг-миги домундәҝор,
Һич әз хγшдәш ниимбу шор.
858
Ә дәhьволу буhо ҹәнҝиш,
Ҝулләлγни – чγклә сәнгиш.
859
Әз нәсиhәт – пишой мγрдә,
Ә ҝуш пәмбә нибу ҝγрдә.
860
Әз тәрсиhой дәсә бурраш,
Дγзд – дγздирә нитав дурраш.
861
Гәриш бирә әз шивәни
Бәстәш, ә зир пой нә дәни.
862
Чордог имид вачарусдҝәш,
Ҝәнәш вәхтә сабурлу кәш.
863
Ә гәд ширнә ҝофhой зуhун,
«hәлләм-гәлләм» – ҝоф нә зγhун.
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864
Ә чγ ҹикә пой мидәнγт;
Әз бим шори вой мизәнγт.
865
Йордош әгγл нисдҝә тәмиз,
Дирә ховиш имбу гәлиз.
866
Кәй ки, дγлγ шорә нидγ,
Әнҹәг фикир чорә мидγ.
867
ХУДО доҝә – бәгшләмишиш,
Кумәк имбу Тирой Мишиш.
868
Әхир hьγмγр тә вәс дирә,
Гуморбази тәрҝ нәс бирә.
869
Һьоҹиз мундә әз фәм боҹу,
Чәрхлγ мәбош ә фурм ҹоҹу.
870
Хутә бирә ә бофә-боф,
Хәто нә ҝәшд әз софә ҝоф.
871
Аташбәндә әшглγйирә,
Кәлә-чγклә нитав бирә.
872
Хьәйомәндә hьәрγсhорә,
Әз чәтиниш имбу чорә.
873
Тәрс ән дγлә нәвәҝγрдә,
Рγхьәш гәйгуй соги ҝγрдә.

874
Кәчәл сәйәг чиҝә пустә,
Нә дирә, ки тиракустә?
875
Ә пишой дәр ән рγхьвәбәр,
Хьγршлγ мәбош әз хьγлг зәвәр.
876
Әз ранҝ-рγвәхь ән мәйити,
Рафда рәхьγш – нимәлити.
877
Товуш hьәсму ә чум дәҝә,
Урә гимәт имбу бәҝә?
878
Дәҝиш бирәй ән хосийәт,
Әри хуби имбу – нийәт.
879
Сәр лγнҝ хәрлγ hисдҝә әҝәм,
Ә ҝәшдәйиш мәрзγ бәҝәм?
880
Бугозбури сохуhо хәр,
Рәхьсо нидγ әз гγлп тәвәр.
881
Әз пәхγри «гәзгунчә»hош,
Йос мγрγхγ әз хунчәhош.
882
Тәрси-ләрзи дирә вәhьдә,
Гисмәт хори бирә бәгдә.
883
Кәй, дордирә бәгдәйγни,
Йә дәндγрәш – вәhьдәйγни.
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884
Сад бо hисдҝәш лап мәдәни,
Сәрә әзир пой нә дәни.
885
Әл-виләйәт биҝор имбу;
Раст нә дурҝу – бирор нибу.
886
Үшγг чумә ә тор бәрдә,
Ки мисоху ошкор – дәрдә?
887
Кәй, гәлпәй руй ә од мәбу,
Ҝилов зәрәш ә мод мәбу.
888
Ә кәлләй дог – соглу варафд,
Ә миҝләй бог – оглу дарафд.
889
Сәнг товорих – hозорсали,
Әз рγхь мундә – сγрхпартали!
890
Әри рихдә кин тәгсирә,
Әз сәхьибсγз ки тәрсирә?
891
Рәхь сγрхирә әри офдә,
ХУДОлу бош, әз соф – софтә!
892
Ловго-ловго ҝоф сохдәҝор,
Рихдә овәш «мәчинγ» – шор.
893
Нур мидоҝә ә фурм офто,
Әз хьγрмәти hич нийофдо.

894
Борлγйә дор нә буҝә гуз,
Шоhир нитав нγвγсдә дуз.
895
Ә вәтәкәй ән ҹәhьчиhо,
Гимәт hич вәхт нибу буhо.
896
Ә шон виҹдон хәто зәрә,
Нәвсә ә дγл ки дәзәрә?
897
Нγкәр ҝγрдҝәш пич офторә,
Рәхь дурҝу тов нитав дорә.
898
Муҹуҹидор бисдоҝә – зән,
Әз шор шγвәр – ҝоф нәвәнҝән.
899
Һәгглγ нисдҝә ҹәнҝ hәнәҝиш,
Һич нибисдо – дәҝәнәҝиш.
900
Кәй ки, Тирош ә од имбу,
Үшγг чумhош зийод имбу.
901
Лихьә буhо ә тәhәр ов,
Әз дур дирә, нәзник нийов.
902
Әри кәпик гуз бирәҝор,
Һьәйб никәшγ әз дирәҝор.
903
Винирә тик вошәндәҝор,
Суй вәҝγрдә әз дор чинор.
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904
Ҹайҹиhо кәй сγст михγсγт,
Ә гилгилиш нивәхγсγт.
905
Әз хьәвәсγ – хγрд бирәҝор,
Хьγкγм нәвсә ә вәҹ нә дор.
906
Хәйирхоhи нисдҝә вәди,
Дәрдлγhорә зәхьмиш нәди.
907
Дәрдимәнди зомонhорә,
Нибу ә хьγкм hомон дорә.
908
Ҹәглибәндә кәмтәхтәрә,
Һәрки ә фурм дәмкәш зәрә.
909
Мγhбәтлγйә гәбәрәтлγ;
Шикәст мундә – хәсәрәтлγ.
910
Ә чум γшγг овурдәҝор,
Учмиш нибу әз дор – ә дор.
911
Ә hьәрәбә тә дәбәстә,
Ә хәр имид нибу бәстә.
912
Әз чумhойу γшγг дирә,
Дγллγ митай ошуг бирә.
913
Дәндγhорә сохдә вәди,
Рγхшәндлγйә хәндә мәди.

914
Вәлҝhой дγлә ҹγфтлγ хосдә,
Әшгә – гумор нибу сохдә.
915
Ә зир судум сәр донорә,
Ә хов нибу чум вонорә.
916
Ә руз йә бо мәшг нә сохдә,
Ҹәлдлγ нибу әшгә хосдә.
917
Әдәб-әркон дирә-дирә,
Әз hьәйб, йәнҝә нитай бирә.
918
Йә рабирә руш нәвәҝә,
Хьγрмәтγ тоҹ имбу, бәҝә?
919
Рачи руйә әри дирә,
Һәр биглγрә руш нәс бирә.
920
Хурдә бәхшәй, йә hьәнҹ нунәш
Нибу шәндә, ә кγнҹ хунәш.
921
Һәр согә руз, нур сәбәхьи
Нитав мундә, – ә дәб, әхи.
922
Бир-нәбирә ҝиров дошдә,
Ә ҹовони ки воҝошдә?
923
Руй хорирә чәрх нә хурдә,
Ә хотур дγл ки вохурдә?



494à À 495à À

924
Тәмәхьәй кор бирә-бирә,
Нәвсә hьәнкор киhо дирә?
925
Пишой чумәш нәс дирәҝә,
Кучәрилγ хуби бәҝә?
926
Сәрәнҹоми нә винирә,
Бәд – нишәнγ бидинирә.
927
Ә гәсд-гәрәз нә пойисдә,
Мγрдәйирәш ки войисдә?
928
Воруш рихдҝә дγрγҹ-хγрдә,
Шори хокә нибу ҝγрдә.
929
Войәй дустә дγрγнҹ дирә,
Сәр бирйони ҝиринҹ бирә.
970
Буз доноҝә ә гәд hәрчγ,
Әз лов ән сәҝ – мочиш әрчγ?
931
Ә йос ҝиро – вой кәширә,
Муйhой сәрәш ки кәширә?
932
Ә йәhәр hьәсб чәлд вәнγшдә,
Нәвс пойдәрә митай кγшдә.
933
Әз дуст – әри хуби дирә,
Биҹлγ-киҹлγ нибу бирә.

934
Боворимлγ нисдҝәш гунши,
Чум мәдәкγн ә фурм хунчи.
935
Әри хәләф – бәhьәдәти,
Ҹун сухундәш әз hьәдәти.
936
Кәй пәхγрhо кинлγ мибу,
Дилибочhош ҹинлγ нибу.
937
Дγгәт русму нә дәзәрә,
Дәрзәй огә нибу зәрә.
938
Овсар хәрә ҝировундә,
Сәнгә дγлә митай рундә.
939
Сәр сифрорә бим-буш норә,
Дγлә нивой сихмиш дорә.
940
Әз пәнҹәhой ән бибәхши,
Нә тапарун әhәнҝ вәхьши.
941
Әз лободәй ән пәмбәйиш,
Ә дγл зийод бошҝу ҝәрмиш.
942
Ә hозор ҹγр зобунә кор,
Йә бәхили – тойи ошкор.
943
Хубиниҝә тобу hәрчγ,
Ҹовоб ники – зобу әрчγ?
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944
Дγл әз бәйә нә ворихдә,
Ҝоф әз ләhьә ҝәрмлγ рихдә.
945
Гисмәтиҝә – пәхγр губи,
Әз бәхили зәхьәр хуби.
946
Ош рγгәни войисдәҝор,
Чум нивәнγ ә ҹура дор.
947
Дәрмуй хәрә әри бофдә,
Йәкиш hьәмәл нитав офдә.
948
Дәрдәҹәри кγшγhорә,
Йә γлγми – нγшуй чорә.
949
Кәй, әз дγнйоh сурр михойγт;
Әз сийә шәв нур нихойут.
950
Тә ә данан суй нә ҝγрγт,
Әз хәр нийо руй вәҝγрγт.
951
Сәхт куфдиҝә бушә чәнәш,
Сәсγ кәлә имбу ҝәнәш.
952
Нә ҝγнҹγсдә ә hәгг диниш,
Биhьәдәтә кор мәвиниш.
953
Тәhьәдирә туршов дирә,
Руз нитану зу шәв бирә.

954
Кәйки, әз hьәсб дәhьно мәҝγрд,
Нум ән «хәр»әш hич нивәҝγрд.
965
Әз дәҝγрдәй руй hьәсмуhо,
Торик нибу суй бәзмуhо.
956
Воруш hьэсму рихдә-рихдә,
Гуроглугиш ҹәлд вирихдә.
957
Кәй, хγрдирә гәдәр нә бу,
Дγшмәш әзир бун мидәбу.
958
Кәй ки, соги – әрхәлγни;
Тәмизйәтиш сγрхәлγни.
959
Ҹәнҝәсурлу буhо инсон,
Мәхьрум имбу әз hәр имкон.
960
Нә вомундә ә хьәр-хьәри,
Гәрд номусиш әз зәхьәри.
961
Нә офдиҝә чорәй дәрдә,
Пойәш митай ә гур бәрдә.
962
Әз ҹурлуйә хәбәр – бәди,
Хубә әхьвол нибу вәди.
963
Вомундәки ә пул, ә мол
Гәм мухуру ә фурм хьәмәл.
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964
Гәриш сохдә ә гош нә лов,
Рачи руйәш мәзән ҝилов.
965
Гәрхундлγйә кγhнә гәрдhо,
Буз хәнҹәли әри мәрдhо.
966
Кәй, нγшдәйи «гγрт» мойору,
Сугра заниш дорд мийору.
967
Сәрбәhәмлγ нә буhо кор,
Тәhәр нибу ә хγшҝә дор.
968
Мγhьγҹγзлγ буhо фикир,
Гур мойору йә – зу, йә – дир.
969
Үшγг ә чум кәй мидаров,
«Гәhри» әз йор зу мадаров.
970
Әз руз – тә руз мундҝә зәhьиф,
Ҝиснәйирә чγ тәhәриф?
971
Вәрф нә тәҝәрҝ нә оморә,
Ә ҹун бәйә дироморә?
972
Пойу буhо – чәм-чәмәки,
Ҝофуш имбу – дәм-дәмәки.
973
Әри хурдә шорә нунә,
Ки хиники дорә ҹунә?

974
Той хγшдәрә нә ҝәшдәҝор,
Дγлә дγрγст нәс hишдә шор.
975
Сад ҹγр hьәмәл бофдә мийов,
Чорәй γлγм офдә нийов.
976
Ошкор мундҝә – бовор бәди,
Йә минутәш ә вор мәди.
977
Ә дәм норә ҝуҹ әгγлә,
Ә нәвс ҝиро мәкγш дγлә.
978
Һьәйб хγшдәрә танусдәҝор,
Сγлмә нинγ ә гугчәй дор.
979
Гәришиҝә әз мувәхьиш,
Дәс буруҝу әз тәмәхьиш.
980
Әз тәнҝиhой hозор вәҹи;
Хьәсрәтлγрә мозол әҹи?
981
Сәр зәрәйи ә hәр дузиш,
Мидомуни ә сәргузиш.
982
Әз хушә руй – митийотдош,
Нифри бәгдәш хьитийот бош.
983
Әз буй-бухун hисдҝәш шору,
Гγсγрә дор – бор нийору.
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984
Ночогирә сәхт нә ҝγрдәш,
Әз биҝори митав мγрдәш.
985
Руй ҝγрдәнки әз ләг ҝәдә,
Ҹәнҝәсури – ә hәгг нә дә.
986
Бәсгунлγйо – hγҹγмhорә,
Әз кγк нибу ә тум дорә.
987
Ә хγрм вини дәниширә,
Нивәрәхшγт пәни-ширә.
988
Ә хәрәби вәрдиш бирә,
Бәдбәхтирә митай дирә.
989
Ҝирйәсох – hьәрс мипокуну,
Мγрдәҝор – нәвс нивокуну.
990
Ә hовойи әри рафдә,
Ә кәлләй дог ки варафда?
991
Әз кон дγли ҝуфдирә вәхт,
Нифри дәдәй нийору бәхт.
992
Әз чум вәди нисдҝә мγhбәт,
Дийә әз дγл мәхой мγhләт.
993
Үшγг хунә нә бирәҝор;
Ә шор ҹәhьмәт чγ дирә кор?

994
Кәй, нәвс hьәҹәл ә гумор дә,
Мол-дәвләтә нәс шумордә.
995
Тәйтә дирә – дәҝәнәҝи,
Сой рγшвәтә ә дәб мәҝи.
996
Әгγлмәндә кәмә ҝофлу,
Ә вор мидγ гәмә – софлγ.
997
Кәй, хунрихи митав дирә,
Шовhьо зомун нитав бирә.
998
Йә гутинәй – гәлизрәнҝиш,
Тов-тов нидγ – тәмизhәнҝиш.
999
Кәй, йә шириш сәрә минγ;
Тәпик хәриш hьәрә нидγ.
1000
Амбар гәнәт зәнγhо гуш;
Нитав бирә әз әгγл буш.
1001
Вәрҝәвуш сохдәнки әгγл хγшдәрә,
Әз йортγ вәдәшән вәхтә кγшдәрә.
1002
Ә зγлмәт зиндонhо дәбирә вәhьдә,
Мәдан ки, шәритγ ә дузи hәгг дә.
1003
Ҝурундә нәчоги нә вәпичирә,
Әләгhой согирә зу имбу чирә.
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1004
«Нәhь» – «әри» ән йорә тәйтә вәҝγрдә,
Кипәрә шорилγ нибу дәҝγрдә.
1005
Әз судум бәдбәхти тә хилос бирә,
Кәмәрә шидралγ имбу сов дирә.
1006
Хьγрмәтә годолу дошдәҝорлγhо,
Борлуни ә тәhәр кошдә дорлуhо.
1007
ХУДОлу данустә хьәсγлмәндирә,
Ә сәйәг hьәләм дор hьәсγлмәндирә.
1008
Ихьтибор нә дγhо бисурнәлγhо,
Сад руйә мәҝγрγ әз ҹур әлγhо.
1009
Миҹәhой сәдиги рихдҝә әз hьәдәт,
Инсонhо әзйәки нибу бирәхьәт.
1010
Ҝоф-ҝәләҹ нисдиҝә ә пәсәй кәмәр,
Руй-бәруй мәҝγрγт әзйәки хәбәр.
1011
Тәхьнойи мундиҝә ә дγлтγрәвоз,
Васала нийори ә ҝγлтγрәвоз.
1012
Гәлпиhой дγлhорә офдорә ә сәр,
Йә лγнҝәш ниимбу соф норә hәдәр.
1013
Лойигбәнд нисдиҝә әҝәр сәркәрдә,
Дәhьворә нитану тәвәсәр бәрдә.

1014
Мәтләбhой ән дγлә бәhәм нә дирә,
Әз дор зиндәҝуни дәhьәм ки чирә?
1015
Хоhишә сохдәнки әз бигәдγрhо,
Йә чорә нивини әз дигәмγрhо.
1016
Чγ вәхти омоҝә ә hоройтγ бәхт,
Фурсәлγ сәр мәзән әз чорәйтγ сәхт.
1017
Хьәзγрлγ пойисдҝә ә гуллуг ән хәлг,
Ҝилҝәзиш низәнγ ә буллуг ән гәрг.
1018
Ҹәхьтирә сохдәнки әри hәр хуби,
Очорә ниҝәшдγт әри дәр губи.
1019
Мозолhо әз инсон кәй ки, дур нирав,
Әз γшγг ән чумhош, әнҹәг нур миров.
1020
Шорлγйә хәбәрhо нәбирә ҹиҝә,
Мәлхьәмлγ ниимбу γзҝә вәҹиҝә.
1021
Хәндә ловлу әри дирә дγшмәрә,
Хокәливә нийо сохи хγшдәрә.
1022
Фәргγ нисд, hьγмγрhо тә сади бисди,
Иҝидә мәрдhорә шγhрәт hә hисди.
1023
Ҝовләйи ән хәлгә әз дγл хосдәҝор,
Хокбәндә әрәгә рухундә әз hьор.
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1024
Бинәдор залумә лов-тум сохдәкор,
Вәтәнә әз дγли митав хосдә шор.
1025
Гәзәбhой виҹдонhо рәхьмә нә ҝγрдә,
Дγрγстhош миданγ зәхьмә вәҝγрдә.
1026
Чәнгәдә нәфәсә мидай кәширә,
Ә хγшдә нуш нәдан hорой-хьәширә.
1027
Лап визор мундикәш әз гәм ҝуруни,
Һич мәхьәл ә зуhун мәйор дурҝуни.
1028
Нә пәймундә hγндγрирә нә сара,
Һә ним-нәhог ә гәд мәйду нә дара.
1029
Гәзәбә нәчоги нә доҝәш омун,
Һәҝәнәш ә пәнҹәй мәрдγм мәдәмун.
1030
Хьәл сохдә нәсдаҝә йә ләшҝәр дәрдә,
Вихьдәрә ниимбу ә бәш шәр бәрдә.
1031
Һьәзизи дγнйоhә нәсдакә ҹусда,
Һич мәхьәл сγрхәлγ нитай парусдә.
1032
Һозорhо, милйонhо мγрдҝәш сал-бәсал,
Һәҝәнәш чәрх хурдә моҝошду васал.
1033
Киhо ки, руй ҝγрди ә хунәй ХУДО,
Һьәҹәлиш hьәзобә лап пәмбәлγ до.

1034
Дәндγрә гиҹундә әз тоб бәхили,
Войҝәрә мәвәни әз шоботхьили.
1035
Бичорә мундәнки ә пәнҹәй вошҝу,
Нәштәрә зәрәнкиш рәхьмәлγ бошҝу.
1036
Бир-нәбир бәбәрә сохдәнки талан,
Йәбойҝәш момуни ә хәр, нә палан.
1037
Разилуг нисдиҝәш әз hьилом ән бәхт,
Хγшдәрә ә зир пой мәвәнҝән hич вәхт.
1038
Тәкәй ки, пәхγрәш, кинәш миданут
Гәдγрhой Тирорәш, динәш ниданут.
1039
Надани хγшдәрә нәсдаҝә инсон,
Сарайγш мичару ә торә зиндон.
1040
Йә дәг ов нирихдҝә әҝәр әз hьәрәш,
Залуми нә сохдә, нибурут сәрәш.
1041
Мәхьтәлиш мундиҝә әри сохдә кор,
Һозор ҹγр ҝоф имбу әз обур, әз hьор.
1042
Тәхсиркор мундәнки ә пишой ән хәлг,
Шәhьәмhой ән дγлтγш нидав дорә бәрг.
1043
Ҝиснәлγ-тәшнәлγ мундҝә йә оhил,
Әлбәт ки, ҹун мγдγ әз сойил-бойил.



506à À 507à À

1044
Ҹуркумhо ҹәсдәнки әз чγкhой сәриш,
Сухдә чи мичару ә хокисдәриш.
1045
Әз йәлов офтои тәйтә сирр чирә,
Әз аташ ән тәнγ нунhо бирҹирә.
1046
Нәсдаҝә кәширә хьәйфи ән ҹунә,
Гол-могол мидәбу ә гәриш хунә.
1047
Гейрәтhо-номусhо шишиҝә мәрдә,
Фәләкиш ниданγ хьәл сохдә дәрдә.
1048
Рәхьмәҝγн нисдиҝә дγшмәhой бәди,
Кγкγрә вәкәндә, нисд сох – әбәди.
1049
Кәй ки, гәрди ә мәхьәлγ хьәл мибу,
Әри мγрдә шори сохдә ниимбу.
1050
Әз дәhьвой мγрдәи тә хилос бирә,
Иҝидиш хγшдәрә нитав бос дирә.
1051
Ә зγмрγд чарусдҝәш гәйиш мишини,
Әз фәләк хубтәтә ҝофиш нишини.
1052
Ошугиш бирәйҝә ә ҝγзәлә йор,
Сγрхийә догhорәш ә тов чум мәйор.
1053
Фәргγ нисди ошуг бирәй, бәнд бирәй
Әз у зомон, комини руз хәнд дирәй?

1054
Ә hьилом зγhγсдә тәйтә ки, шәнγт,
Сәдигә дусдhорә әз йор нишәнγт.
1055
Кәй йортγ ә пишой дугозиш нийов,
Әз хиник ән човгун бугозиш мийов.
1056
Әз хуну – ширини ҹусдәйә вәhьдә,
Ә нисйә мәфурух хьәзγрә – нәгдә.
1057
Йорәбәнд ҝәшдәнки рузhой hәминон,
Ә сийә муйhой сәр ниофдону дон.
1058
Дγлшори винирә әз кук, әз духдәр,
Имидә hәмишә ә софә рγхь бәр.
1059
Мозолhо хәбәрсγз омоҝәш – кәйhо,
Хγшдәрә пәс мәдан әз хушәз бәйhо.
1060
Мозолмәнд бисдоҝә духдәртγ-куктγ,
Ә гәриш тобудиш мусуху тук тγ.
1061
Әҝәр ки, нә буҝә йорә вәфойу,
Әз чуму мәдиров софәй ҹофойу.
1062
Әз тараф ән ХУДО расирәнки бәхт,
Никирә пәймундә нәс бирә hич вәхт.
1063
Дуборә ҝәшдәнки ә дугоз ән йор,
Манҹара кәширә ә бугоз мәйор.
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1064
Пар зәрә вәhьдәhо ә сәр ән ҝγлhо,
Йә ХУДО хәбәрдор имбу әз дγлhо.
1065
Доглγйә вишәрә сохдә томошә,
Сәртγрә hәмишә зәвәро вошә.
1066
Үшγгhой ән шәвә кγшдәнки hьәсму,
Хок хори әз воруш ниимбу пәшму.
1067
Ә инсоф омоҝәш йә-дγ бо фәләк,
Һәҝәнәш хγшдәрә хуб дор әз кәләк.
1068
Магнитлγ кәширә, ә сәйрγ дәбош,
Һич зомон әз дγнйоh ҝиләйлγ мәбош.
1069
Дγшмәhо бәдә рәхь ҝәшдәйә вәhьдә,
Нимәҹун – пәләмγрд моҝошдут бәгдә.
1070
Ә hәлгә вәҝγрдә hәндәвәр дустә,
Әз куку-духдәрγ ниимбу ҹустә.
1071
Ә мγхьтоҹ йә русму вәбирәҝорhо,
Һич мәхьәл нивγнγт вәҝирә корhо.
1072
Әз гәзәб дγл хγшдә хун ҝγрдәҝорhо,
Ухшәри ә дәhьәм – ҹун мγрдәҝорhо.
1073
Нәштәрә зәрәнки ә сәр дγ-йәки,
Мозолhо әз hьәрә мурав чәпәки.

1074
Ә дγшмә чарусдҝә сәдигмәндә дусд,
Ҝомишлγ суй мγдγ – ҹузлай гәндә пусд.
1075
Гәчәгә дγздирә сәнәhьәт сохдә,
Әз ХУДО нидани гул-гәнәт хосдә.
1076
Әз ләhьәй әнйәки нунә парундә,
Хорирә пәсәво нибу чарундә.
1077
Ә hьәрәй ҹувурhо дәбирә вәhьдә,
Пәшмуни нәйово, ҝоф сохдә бәгдә.
1078
Динлγйә Тирорә нориҝә ә йон,
Ә чумтγ тов нидγ – ХУДОлγйә шон.
1079
Әз хунәй ән ХУДО руй чарундәҝор,
Әз рγхьhо ниданγ суй парундә шор.
1080
Әри инсон hьәзиз буhо – хосдәхун,
Гәриш дγлә hич вәхт нидав сохдә хун.
1081
Үшγгhой hоворә нә дирә вәhьдә,
Бәҝәм ки, зиндәҝун ә тоҹә hәгг дә?
1082
Ә фикир домундә әз гублγйә дәрд,
Нидани чарусдә ә хублγйә мәрд.
1083
Вәнҹирә-вәнҹирә дорhой hьγмγрә,
Вор-дәвләт мидани – хәрәй кγмγрә.
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1084
Ә мγгγр овурдә зобуй биҹирә,
Һьәсонтә ҹәзорә нибу виҹирә.
1085
Ибрәтә вәҝγрдә әз дирәйhо хов,
Пойhорәш дәсәлγ мәди ә бухов.
1086
Ә дγнйоh вәдилγ нә буhо зулум,
Таза гәсд бийо бу әри ҹун залум.
1087
Мγhбәтә – гирлигон кәй ки, мисохут,
Һьәилә әз дәдәй ҹиро нисохут.
1088
Руй hьәсму бисдоҝәш hәмишә коврә,
Сокитә динҹирә овурдә говрә.
1089
Ҝуҹлуйә йәрәгә дәшәндә ә кор,
Бир-нәбир hьорирә мәсох торимор.
1090
Ә гуг сәр вонорә рγхьбоҹлγhорә,
Ә зир пой мәвәнҝән мγhьтоҹлγhорә.
1091
Руй ХУДО чарусдҝә әри зәхьм дирә,
Ә нимаз рәхь воку тә рәхьм нә бирә.
1092
Һьовунә хγрриҝә йә сγрхә бала,
Зумусту марасγ – рузҝор васала.
1093
Мәгсәдә норәнки ә пишой хγшдә,
Хубhорәш хәрәблγ нимбу кγшдә.

1094
Тәҝәрҝлγ рихдәнки ҝулләйә сәнгhо,
Ә чγ хьол мирасγ гәтрәйә ҹәнҝhо?
1095
Михьилло сохдәрә hьәдәтлγ ҝγрдә,
Ов-hьәил ҹәhьмәтә мәкγш тә мγрдә.
1096
Гәндәйә пәрдәрә кәширә ә руй,
Сипирә донhорә мәвәнҝән ә муй.
1097
Бәрәкәт бирәи йә донә дәниш,
Ә хори ән вәтән уҝәй мәдәниш.
1098
Хокисдәр бирәнки – сухуhо hγзγм,
Ҹызинә нә дорә, нитав зәрә ҝγм.
1099
Тәкәй ки, инсофу ә хуш нимибу,
Һәггирә кγшγhо бәдбәхтиш имбу.
1100
Сәнглγйә дәврhорә хьәсγллγ дирә,
Торикә магараш нәсиллγ бирә.
1101
Аташhо әз hьәсму бисдоҝәш тийи,
Һәҝәнәш тәрҝ нибу hьәдәт пинтийи.
1102
Фәргγ нисд, ә шор дә, нобҝә, ә вой дә
Һәгсγзә мәхьтәлә ниимбу фойдә.
1103
Ә бихьол биҝори әри чарусдә,
Инсонhо әз шәфти әрчγ палустә?
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1104
Шәш гушшә вошәндҝәш ҹγфтлγйә зәрγ,
Гәзәбhой ән тγнди ҹунәш имбәрγ.
1105
Тәлатум бисдоҝәш ҝуҹhой зийоди,
Ә гомбур зулмәти довом бийо ди.
1106
Имтоhон вәҝγрдҝәш залумә фәләк,
Бор-бәhәр нә чирә пур нибу әтәк.
1107
Әләглγ чирәнки зулмәт войhорә,
Рәхьм ХУДОш дошдәни милләтхойhорә.
1108
Чәнгәдәр ҝуҹлγтә hисдиҝәш садан,
Һьәсонтә тәслимә мәвих чγн надан.
1109
Һьиломә йә сәhнә хьисоб сохдәҝор,
Әз синәй тәбиәт нидав хосдә вор.
1110
Разилуг нисдиҝә әз зәвәр hьәсму,
Имид тγ момуну ә hәдәр русму.
1111
Догуног бирәнки фирәhhо-тәнҝhо,
Әз бәди суй мγдγ кәләйә чәнҝhо.
1112
Мγhләтә парундә әз пәнҹәй вошҝу,
Тәклифhой боришмиш сγрхәлγ бошҝу.
1113
Кумәки нәбирә әз гәдәр зийод,
Әз бәбә нә дәдәй нимуну йә од.

1114
Ҝовләйи ән хәлгә әри войисдә,
Чγн салдат ә гуллуг имбу пойисдә.
1115
Инсофсγз – вишәрә тә чγп вәнҹирә,
Ә дәсγ буховлу пучун зәнҹирә.
1116
Хисирә – ширинбәнд нисдиҝә әҝәр,
Сγрхә вәхт ән шәвиш миҝрору hәдәр.
1117
Духдәрhо ә дәдәй нәзәҝә ухшәш,
Рачирә сириглγ ниимбу духдәш.
1118
Дәhшәтлγ бисдоҝә ҝуҹ зимиләрзhо,
Ҹиҝәрhо хьәл имбу әз бими тәрсhо.
1119
Сәхтлγйә ҝәрмиhо рихдәнки аташ,
Ә синәй тәбиәт имбошут саташ.
1120
Ҝуҹлуйә ворвори омоҝә гуног,
Хунәhой сәхьибәш мγйлγ догуног.
1121
Вәрҝоруш ҹәхьтирә әри сохдә хьәл.
Гәрболә әз йортγ мәшән hич мәхьәл.
1122
Шәhьмәлә офдоҝәш әҝәр ә шох тγ,
Нәhьләтә ә сәр хәлг тийи мәсох тγ.
1123
Әз зулум hьәзийәт сохдә дод-бидод,
Тоҹhорә hьәнкорлу мәсох од-бәод.
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1124
Нухоруш парустҝәш әз гәриш гобу,
Чәтинә корhорәш әхир бийо бу.
1125
Йәршоләйим – hьәзизмәнди ҝуфдирә,
Бγтγн hьилом hәр кγнҹγрә соф дирә.
1126
Ә сәр хγшдэ оморәрә кәй нидав,
Гәришγгә кор hьиломә ки мидав?
1127
Әри hозор ән салиhой тоорих,
Йә зиндәйә мәhьлумәти товорих.
1128
Ә чум бәндә вәди нисдҝәш hьәрәҝи,
Говрәhорәш ҝγллγ дошдә ҝәрәҝи.
1129
Фәргγ нисд, гәйгу бу, йә нобҝәш бим бу
Ҝиснәйи кәшγhо ночогиш имбу.
1130
Әри хуби сохдәниҝә хьәрәкәт,
Пишойтγрә нийо буру шәрә бәд.
1131
Туфонhой ләрзиhо пой донорәнки,
Мγhьγҹγз мивини – фойдә дорәнки.
1132
Зар-зари вокундә гобоhой тәнә,
Ә хγшдә суй зәнит рачhой вәтәнә.
1133
Һьәзизхоhи ән бәбәрә тоҹундә,
Ҝуҹ-гувотә рγхьлγ митай боҹундә.

1134
Разилуг нә дорә хγшдәни духдәр,
Ҹунсоги нийилγ hәр рузә рγхьбәр.
1135
Ә чум хγшдә әри бәди нәдирә,
Йәкиш нивнγ сәбәхьинә вәдирә.
1136
Бәhәмлγй шәхиҝә ә бим γҝγдγ,
Һәркирәш бисдоҝә сәдого мγдγ.
1137
Хьололбу хосдәнки ә пишой мγрдә,
Кинhорә ниимбу тә әхир ҝγрдә.
1138
Водорә насдаҝә чунәй гудузә,
Дирәнки дулу сох hәрбой лов-бузә.
1139
Хуб-хәрәб чγниҝә әри данусдә,
Һәр чирә ә ләhьә нибу ҹавусдә.
1140
Хунәлγ, ҹиҝәлγ нисдиҝә инсон,
Әз хубә зиндәҝун дур имбу имкон.
1141
Әз ночоги визор мундә тәкәй мунд,
Тийи бирә hьәрсhой чумә ки пәймунд?
1142
Нишонә дорәнки сурhой ән дγлә,
Бушләмә мәвошән тохhой әнҝγлә.
1143
Пирәнгинә нибисдоҝә hьәсмурә,
Софә гимәт hич нидорут хьәз нурә.
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1144
Ә дорун ән космос рәхь бофдә-бофдә,
Йә ҹура әлγрәш ниданγ офдә.
1145
Гәтмәгәрушугә корhорә дирә,
Әз сабур ниимбу борhорә чирә.
1146
Әз зулум косиби әри вирихдә,
Обурәш, хьәйорәш ниимбу рихдә.
1147
Сәhьәрә дорәнки әз гәдәр зийод,
Ә ҹәhьмәт, әз нумтγ нидав мундә од.
1148
Дорә ҝоф хγшдәрә хурдәнки – инсон,
Йә кәлмәш ниимбу әз шγhрәт нә шон.
1149
Бәробәр бисдоҝә азади hәр кәс,
Хушбәхтиш мидобу ә пәнҹәй hәр кәс.
1150
Әз согломи – ә ночоги чарусдә;
Шәв тә сәбәхь ховиш митав парусдә.
1151
Гәрболhо бәхьсәлγ кәй ки, бийо бу;
Бγзγрҝә инсонhо hьәйблγ нийо бу.
1152
Йә хγп нәхурдәйи әз миҹ hьовуни
Фикир сохдә, нәбу ә бим домуни.
1153
Ҝγлhорә винирә ә лоh hәр ҹиҝә,
Ҹәннәтлγ нидани γзҝә мәрҹиҝә.

1154
Ә кон дγл нәдәҝә гисмәтhой мγhбәт,
Фойдәрә нивγнγ имидhой мγhләт.
1155
Ә ҹиҝәр дарафдҝә зәхьәрә тузhо,
Тазадан моҝошду сәhьәрә рузhо.
1156
Әз hорой ән боҹихь бисдоҝәш гизмиш,
Туршәлγш – ничару ә ширнә кишмиш.
1157
Мурдала бинәвсә әри сохдә рәдд,
Хьололә рәхьмирә нишәнγт әз бәд.
1158
Ҝовләйи вәтәнә бугмиш сохдәкор,
Әз hьәсγл ән хγшдә нидав хосдә hьор.
1159
Кумәки нә бирә – әрхәрә хуно,
Хунhорә микәшγт әрхhорә хуно.
1160
Ә хори Израил зγhγсдәҝорhо,
Хәбәрдор бийо бу әз сура корhо.
1161
Йә милләт сәhьәрлγ ҝировундҝә руз,
Тә hьγмγр ҝирошдә, кәмәр нибу дуз.
1162
Әри рундә дγшмәлγйә бодhорә,
Әз нәшдәрhо миҝировнут йодhорә.
1163
Бинәдон Фараон, кәй ки, вачарусд,
Гул бирәй ҹуhурhо ә нәгγл чарусд.
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1164
Ә гирог никәрәй ән Гудйол нγшдә,
Ә гәнәт хәйолhо митай вәнγшдә.
1165
Ә дугоз залумhо вонорә килит;
Һьәилә йәтимлγ – йәсир мәйилит.
1166
Ә хьәсрәт ән вәтән дәбирәҝорhо,
Әнҹәг ки, әз Тиро вәҝγрдә шорhо.
1167
Тә думон дәҝγрдә сәр ән догhорә,
Хьγвсәлә ниимбу чәмән богhорә.
1168
Гурбуни кγшдәнки әз дγли-ҹуни,
Һич нәбу әз мисвой ән були муни.
1169
Әз рәхьбәрhо вәҝγрдәнки мәсләхьәт,
Ә нәвсәвоз ҹуниш бийо бу рәхьәт.
1170
Кәлә ХУДОй ән Овроhом нә Миши,
Дәрйоhhорәш пур сохд әз бим нәмиши.
1171
Әри пар зәрәйи – йә ҝушдокошку,
Ҝγчмишә вәhьдәйтγш hьоширлγ бошҝу.
1172
Йә соглом, йәнобҝә, йә хәстә буҝә,
Әз дәдәй зийотдә ки хостә кукә?
1173
Ранҝ-бәранҝ hисдиhо ҝγлhой ән чәмән,
Йәрәвурд ҹәннәти – әрач ән вәтән.

1174
Гисмәт ә бәхтәвоз сохдәнки гуллуг,
Һәндәвәр вәтәнәш мәҝγрγ буллуг.
1175
Фаҹийәh нәкуми тγнд бирә вәhьдә,
Фәләкиш кумәки нисоху бәгдә.
1176
Разийәт дустирә нә сохтҝә гобул,
Хәндәhой ловhорә нидай дирә бул.
1177
Ә хьγкγм ән йә пой вомундәҝорhо,
Мумуну ә хьәсрәт видово корhо.
1178
Әз дәhьәм ҝовләйи ҹусдәнки инсон,
Шорийγ кәм нибу әз ҝурунди тонн.
1179
Нәсдаҝә вәҝγрдә дәсә әз бәди,
Мγрдәнки говрәйтγш ниимбу вәди.
1180
Ә сәхьрой ән гумhо ҹун дγhо әлчәг,
Ә дәндγй гиргушhо мофдону әнҹәг.
1181
Догуног сохдиҝә бир-нәбир тγрә,
Ә ҝозит мивәни сирр вәҝир тγрә.
1182
Пойундә нәсдаҝә дигләhой hьәрсә,
Ә мγгγр миойри миҝләhой тәрсә.
1183
Әз дγли бисдоҝә хосдәйи әҝәр,
Килитсγз мумуну гилиhой ән дәр.
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1184
Сәрбәhәм нә дирә сәбәхьи рузә,
Пәймундә нитани тәмәхьи дузә.
1185
Тәйтә ки, әбәди сәхьиб ән hьорут;
Гәришә мувәхьә тәхьно нидорут.
1186
Ә гәнәт хәйолhо вәнγшдәниҝә,
Пәләмγрд мәвәхиз әз нγшдә ҹиҝә.
1187
Мозолиш әз кинтγ чарусдә вәhьдә,
Зар сγрхиш, бочәхьәт, парусдә бәгдә.
1188
Зәхьәрбәндлγ хурдә бәгдә гәм бәхтә,
Ә хубә руз зу нирасу – кәмтәхтә.
1189
Пойисдә нәсдаҝә ә сәр ән ҝофтγ,
Йә тонн йγк момуну ә ҝәрдән софтγ.
1190
Ә хьγрмәт варафдҝә әз ҹәхьттγ – диниш,
Һьәсонтә йә корәш ә вәхтγ виниш.
1191
Әз сәр Синай ҹар бирәнки ловойγш,
Ә дог ҝиро дәҝиш имбу hовойγш.
1192
Һә ним-ноhог вадарафдҝә әз хγшдә,
Согломирә дийәш мидав зу кγшдә.
1193
Һьәйнәшифро локо зәҝә ә динγ,
Һьәсб hьәҹәлиш хьәзγр имбу ә кинγ.

1194
«Мәрмәкинио» – ҝуфдирәҝор hәмишә,
Гәлифорә зу фушәндә әз кишә.
1195
Ә чәҝәрәҝ офдорәнки бим хошу,
Гәләтлγhош бурра зуhун имбошу.
1196
Имидлγйә мити бирә ә шәhьво,
Сәгәлγйә вози нибу ә дәhьво.
1197
Сурәт сγрхи бирә ҹиҝә – балаhо,
Әз кин γшγ дур мумуну болоhо.
1198
Хәхәлγйә бор шовундҝәш бәhәрдор,
Ҹун сухундә, гәриш мәбош ә hәр кор.
1199
Догhой вәрфи тγгйон зәҝәш хьәлә – хьәл,
Ҝәрдәнхγрдә – корhо мәвин hич мәхьәл.
1200
Әз ХУДОйи хьололиҝә мәндәйγш,
Ә чәнд дәрдhо мәлхьәм имбу хәндәйγш.
1201
Ҹәнҝәсур бисдоҝә одоми әҝәр,
Әз чумhо мофдону ә фурм бәднәзәр.
1202
Мγhьγҹγз дγнйоhә әри сурр хундә,
ХУДОймуш гувотә мидав бурбундә.
1203
Ҝуҹә сәсhо шинирәнки әз hьәсму,
Зиндоҝуниш нγкәр имбу – ә русму.
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1204
Йодпәрәстә дәшәндγтҝә ә тәнγ,
Әз зәхьм дγшмә хилос имбу вәтәнγ.
1205
Кәй, инсонhо әри йәки гул нибу,
Гәйгуй хәлгә кәширәҝор бул имбу.
1206
Ә зир хори тә дәшәндә пучhорә,
Израилә хγшдән ХУДО ҝуҹ дорә.
1207
Ә гәсд хәлгмә поисдәнки дγшмәhо,
Әз дәс ХУДО хилос нибу кγшмәhо.
1208
Дузиhорә әзир пойhо сохдә хьәл,
Дурҝуhорә томом мәхой hич мәхьәл.
1209
Пәшмулуйә хγрд бисдоҝә софә дγл,
Ә дод нолә мәлхьәм бошҝу ҝоф әгγл.
1210
Әз бомбоhо дур нисдиҝә бим сәрγ,
Кәлә дәhшәт софлγhорәш имбәрγ.
1211
Әз тор шәви, кәйки, ә сәр хун маров
Бәләд буhо, ә гәд губи нидаров.
1212
Әз сγрхә Тироhо hәрбой нәхш дирә.
Хәйолбәнд зγhγhо фикиркәш бирә.
1213
Имидә кγшγhо әз бγмγздйәти,
Нә хьәвәс, нә тәмәхь ниимбу вәди.

1214
Ширинә хәйолhо hисдҝәш йә гушун,
Фәрсγзә хьовурә ә гуг мәнушун.
1215
Йә хγпләй ән овәш әри вокуфтә,
Сабура дошдәҝор сәр нитав куфтә.
1216
Ә hьәрә, тә кәйки, софә хьовур дә
Наданәш ә мγгγр имбу овурдә.
1217
Думонhо ворушә нә овурдәнки,
Сайловә нирγхγ ловоhой ҹәнҝи.
1218
Мγhьγҹγз ләшҝәрhо сурлуйә вәhьдә,
Лоллγйә ҝγмиhош ә сабур ҹәhь дә.
1219
Зийодә дәвләтә әри войисдә,
Ә имид ловоhо нибу пойисдә.
1220
Ҹофолγ нә дирә тγндлγйә корә,
Софолγ ничини бәндлγйә борә.
1221
Руйтγрә чарундә нәсдаҝәш әз йор,
Шγбhәhой бγхтγрәш әз ҝушу пәс дор.
1222
Ә гәд хун дәриҝә дәс сийә бәдhо,
Бул бәhәр ничини әз гийәмәтhо.
1223
Инҹимиши нә бисдоҝә ә hьәрә,
Хәҹәләтбәнд хьәл ниимбу чγн кәрә.
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1224
Нәсдаҝә хәндγсдә ә hьәмәл хγшдә,
Вәҝирә хьγрмәтә мидани кγшдә.
1225
Бирйони бирәнки базуhой мәрдγм,
Ә зир дәр хьәл имбу ә тәhәр ән дγм.
1226
Тәhьрифмәнди тәхьнойә бәрг нийо дγ,
Шон-шγhрәтә хγшдәни хәлг бийо дγ.
1227
Дәсhойму нә зәҝә чәкhой дγ дәсә,
Ҝушhойму нишинγ зиндәйә сәсә.
1228
Сугдә дустиш оморәнки бодолог,
Нә нәхьс имбу, нә ҹәхьт имбу, нә чорә.
1230
Хγшдәнхоhлу әри дошдә тәкирә,
Ҹәхьт мәсохит әри кγшдә йәкирә.
1231
Тәфәhьәт нә бирә hγндγри-сари,
Һәдсγзә мәhәббәт ХУДОш амбари.
1232
Су-йәлов рихдәнкиш ә сәр бәдитγ,
Хубирәш әз йортγ ә бод мәди тγ.
1233
Ихьтиборлу нә бисдоҝә hьәмәлhо,
Бәхт мγйрγхγ әз лγҹγhой ән бәлhо.
1234
Сәхьиблγ ҝоф сохдә әз нум бәдә тән,
Уйдурмә корhорә ә чум мәдәшән.

1235
Гәргγшә нифриhо нәбуҝә бәдлγ,
Кγклγйә йараhо нишәнγ hәдлγ.
1236
Әри сухдә, кобобиhой мγhбәтлγ,
Әнҹәг ХУДО бийо бошу мγhләтлγ.
1237
Нәвилорә винирәнки чәпәки,
Хγрдә нуну hәчиданки кәпәки.
1238
Ә пишой хәлг, пой норәнки шәрәки
Мәмзирhорә әнҹәг тубо ҝәрәки.
1239
Кәй әз шγбhә гәтийәти никәшγт,
Ә рәхь мγhбәт хәҹәләти микәшγт.
1240
Инсонhорә виҹирәнки ловодор,
Гилинҹ ҝγрдә, сәр низәнγ hоводор.
1241
Сийә чум нисдиҝә йә духдәр әҝәр,
Ширинә ҝоф зуhун ниимбу шәкәр?
1242
Ә бим γшγг сухундиҝә шәhьәмәш,
Кунгәрболи ә бод дорә дәhьәмәш.
1243
Һорой-хьәшил ән хунәрә шинирә,
Зиндә-зиндә ә хок дәни – винирә.
1244
Очуглу нә мундҝә дәрhой ән дγлтγ,
Гәнәтлγ сур нибу шәрhой ән кγлтγ.
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1245
Әз hьилом шорирә әри рач дирә,
Әз әгγл ниимбу бим-бирач бирә.
1246
Әз рачә сифәттγ нәс рихдәҝә нур,
Һьәзизә хостәйтγш митав ҝәшдә дур.
1247
Дәдәйә тамаруз нә hишдҝә йә чиш,
Хγшдәрәш бәхтәвәр мивини hәчиш.
1248
Ә зулмәвоз тә кγк шәндэ вәҝириш,
Рузә ә шәв гәриш сохдә нә ҝирис.
1249
Ә гәриш милйонhо әҝәр дәри тγш,
Ә бәди нимуну hьилом әри тγш.
1250
Әз дγнйоh нәсдаҝә вәҝγрдә ләзәт,
Ә чумиш нидобу нә вор, нә дәвләт.
1251
Виҹирә нәсдаҝә хубә әз хәрәб,
Зу гупмиш имбоши әзи ләхсә дәб.
1252
Һьәсмурә думонhо ҝγрдҝәш сәр-бәсәр,
Һә ҝәнәш муҹуҹи мундә тәвәссәр.
1253
Хәрәбә ҹовобә ҝузәт сохдә вәхт,
Әнҝγлhой тәрсирә дарам мәкәш сәхт.
1254
Ворушhо ә сайлов чарусдә вәhьдә,
Чәнд бойҝә ә ховhош мивини бәгдә.

1255
Тәрсәнҝоh хундиҝәш дγшмәй хγшдәрә,
Һә ҝәнәш hьәсонтлγ мәхун – кγшдәрә.
1256
Ә сабур вомундә, нә диҝә йә кор,
Гәндәлγ нивγнγ нә бәhәр, нә бор.
1257
Сәрбәрәхь гәрәзә ә нәфстγ ҝиро,
Нитани вәрзундә чγн пәлγй Тиро.
1858
Ә чумhо боворим нисдиҝә тγрә,
Һәми hьәсб, hәми хәр митай гәтγрә.
1259
Ә ҝуш тγ боворим нә сохдә вәhьдә,
Әз хәбәр ән кәсhо чγ дәhьәм бәгдә?
1260
Вәтәнә әз дγли хосдәҝориҝә,
Зәвәртә ниимбу γзҝә шориҝә.
1261
Ә ХУДО нә Тиро нисдҝә боворим,
Һич мәхьәл ниҝуйит: «Чγ хубә шорим!»
1262
Әз дәдәй бирәйи гитиҝә әгγл,
Сад ҹиро дәрд нә гәм кәм нибу әз дγл.
1263
Әз нәрhой ән ҹәhьмәт – әз той-бәтойи,
Хγшдәрә кәширә, дур нийо пойи.
1264
Әгγлә бәрдиҝәш бибәхшә сәрhо,
Ҝуҹ – гувот кәм нибу әз гучә нәрhо.
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1265
Чор тараф хγшдәрә нә варавундә,
Муҹуҹи тәмизә ки дарамундә?
1266
Ә хотур мәнҝ шәви кәй ки бим мийов,
Пишнәви нә бирә, шәхьәнҝум нийов.
1267
Ләрзундә митайҝәш лγҝәhой дорә,
Хәхәлү хьәл мәсох бәhәрә, борә.
1268
Кγкләмиш нә сохдә тәлhой ән тара,
Ә гәриш ошугhо ә бәхьс нә дара.
1269
Ә товнәй ҹунсоги сохдәнки муно,
Дәрд чумиш зобуни чγн дγлә хуно.
1270
Тиролу дирәнки рушлуйә мәрдәш,
Әз хьүҹәт сәдиги гуй сохит дәрдәш.
1271
Миторә ә хори сәхд сохдә вәhьдә,
Хьололиш, хьәримиш әсуд – ә hәгг дә.
1227
Сиб-сийә палтара вокундәҝорhо,
Һьәрс ҝирйәh рγхундә әз мундә hьорhо.
1272
Һγнәрлγ нә буhо әри кәлә кор,
Омбуруш ничγнγ әз гугhой ән дор.
1274
Әз дγли омоҝәш әҝәр ә хош тγ,
Ә тәмәхь нәфс хγшдә дустог мәбош тγ.

1275
Тәкәй ки, чор тараф бәдбинлγ имбу,
Иллоки, йә кәсиш динлγ ниимбу.
1276
Войҝәлγ нγшдәнки ә гәд корхонәш,
Әз гәриш ән дγлтγ бийоф шордонәш.
1277
Йә кәмләй ихьтибор дәҝә ә hьәрә,
Һьәсәллγ митани дәhьәм сәhьәрә.
1278
Вәдилγ бирәҝор ә гәриш ҹәhьмәт,
Ә гур бәбә-дәдәй мәчγнγ рәхьмәт.
1279
Әз бирәхьм тәвәггә сохдиҝәш әҝәр,
Ә кортγ йаралγ нибу чγн зәрҝәр.
1280
Ә ләшҝәр ховлуhо кәй ки той имбу,
Мγрγhо инсонә сойәш ниимбу.
1281
Нәс дннмиш бирәҝә әз нәхьси хγшдә,
Ҹунәш ә бод мγйлγ әз бәхьси хγшдә.
1282
Гәдәгә зәрәнки йә гуллуг тγрә,
Ә сәр hьәсб мәвокун – овсар гәтγрә.
1283
Чәмәнлγйә богчәhорә винирә,
Сәс гушhорәш митай хьәзлγ шинирә.
1284
Шоробә вокуфтә, сγврγсдә бәгдәш,
Пурдали имбошу хәндγсдә вәhьдәш.
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1285
Һьәҹойиб танусдҝә сурр дәҝγрдәрәш,
Воҹиблγ мухуну гәрд вәҝγрдәрәш.
1286
Ә тарhо йәловә тәйтә хγшҝ зәрә,
Әз киhо мәҝγрγ хьәйфhой хγшдәрә?
1287
Вор-дәвләт вәчиҝә әз гучогиhош,
Тәфәhьәт ниимбу әз гәчәгиhош.
1288
Әз пәхγр дγл хγшдә бәхтә нә чиҝәш,
Молкомут мизәнγ ә нγшдә ҹиҝәш.
1289
Ә шор хәлг, тәкәй ки, ҹәләш имбофи,
Ә чәрҝәй бγзγргhо ҹиҝәш нийофи.
1290
Сәдиги нә дәҝә ә рузhой hьγмγр,
Мозолиш мусуху ә тәhәр кγмγр.
1291
Нухоруш бисдоҝә ә тәhәр бургов,
Нәфс инсон суй нидγ ә иштоhой ҝов.
1292
Әз хәндәй биhьори буҝә пурдали,
Зән-зорәш муҝуйу: «И чγ мурдали!»
1293
Оворә ҝәшдәнки кучә-бәкучә,
Вәрзундәш чәтини әзини пучә.
1294
Һьәрс чумә рухундҝәш диглә-бәдиглә,
Вор-дәвләт согирә нинγ ә миҝлә.

1295
Зәнҝилов сγрхирә кәрдундҝәш йә хәр,
Һә ҝәнәш әгγлγ бул нибу ә сәр.
1296
Тә кәй ки, софирәш гургут мисохут,
Дурҝуни-дузирәш субут нисохут.
1297
Кәй зомон ән пири гγрбәтγш мибу,
Әз нофу зәвәртә хьγрмәтγш нибу.
1298
Әз hьәсму ҹусдәнки сад ҹиро лово,
Ә виҹдон сәдигhо мәбош хьәлово.
1299
Ә сифрой мәҹлисhо нγшдиҝәш бишән,
Сабураш гуй сохдә, мәдәшән шивән.
1300
Тәйтә шор вәрзундә әгибәт тγрәш,
Ә дγнйоh ҹар дәшән hәгигәт тγрәш.
1301
Ә дәhьво чарундҝә гәhрлγйә ҹәнҝә,
Нәштәрә нишәнγ әз кәф ән пәнҹә.
1302
Зиндәҝун соворә бирәнки чәхьәт,
Дγл бәбә-дәдәйиш мукуфу рәхьәт.
1303
Тә навад расирә – хьәшдод хьәшти тγ,
Хγшдәрә суроглу бийо ҝәшди тγ.
1304
Чорәлγ бирәҝор ә тәhәр момуш,
Ә бим хәлг мивәрзγ хьәвәс илhомуш.
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1305
Әз чорәй ән милләт мундҝә чәпәки,
Пысирә войҝәhош ә фурм кәпәки.
1306
Нә човгун, нә шәхтә, нә ләпәй сузов
Йә йара низәнγ ә расти – дузов.
1307
Вәтәнә вәрзундә әз дәс хәйонәт,
Ҹәhьмәтә ҹунлу дор чγн йә омонәт.
1308
Хунәйγ бисдоҝә сәйәг кәрҝолу,
Нәфәсәш мокошу ә суй мәрҝолу.
1309
Дәс чәпә әз дәс раст нисдиҝәш сурог,
Һәмишә шушдәнγт әз ов йә булог.
1310
Чγтам ки, инсонә дγ дәсγ вәри,
Никәрәш ә минҹи дγ хγшҝи дәри.
1311
Ә гәриш мәгбуни домундҝә инсон,
Әз Тирой ән Миши мийофу имкон.
1312
Зийодә тәлхьә ҝоф әри вәҝγрдә,
Сәровнәй зәнирә нибу дәҝγрдә.
1313
Гәришуг бисдоҝә хәрәбhо-хубhош,
Һьәсәлә ә зәхьәр мичарну губhош.
1314
Таразлγ нисдиҝә дустә хьисобу,
Әз кγкγ парундәш ә дәб мидобу.

1315
Ә кочук суй ноҝәш пәнҹәй ән дәсә,
Ҹарулу нибәрγ ҝулләй ән кәсә.
1316
Әз тγндә hьәмәлhо вәҝγрдиҝәш дәс,
Ә дγл тγ хьилләйи мәдор әри кәс.
1317
Һьәрсhорә рухундә hьәсонт бисдоҝәш,
Чумhорә ҹарундә ә гәсди нә кәш.
1318
Ҝуфдирәй ХУДОрә норәнки ә сәс,
Соворә hьәилсγз нәмуно hич кәс.
1319
Дәвләтлγ – hьоширлγ зγhγсдә вәhьдә,
Сәр тγрәш гуз ҝγрдә дәб бошҝу, бәгдә.
1320
Хьγвсәлә нисдиҝә әри кор бәрдә,
Һьγмγрγ дуразлγ нә дор и дәрдә.
1321
Ризинлγ-ҹайҹилγ кәширә вәхтә,
Ә сурог мәвәнҝән хьәзγрә бәхтә.
1322
Кәләтәй хунәрә сәрпуш хундәҝор,
Әз сγрхә дәбәйи митав мундә шор.
1323
Әз дγләпәсәйи hисдҝә кәдәрγ,
Шорлγйә муштулуг дγләш мәбәрγ.
1324
Ә hьәдәт офдоҝә гәрәгәтрәйиш,
Ә зулум мичару бәдрә бәстәйиш.
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1325
Садана дирәмунд нә шовундиҝә,
Бәгдәтә чγ имбу сад hьовун диҝә?
1326
Шир дәдәй хурдәнки әз нәфс тубойи,
Хошлγйә озҝорәш йә бәхш ХУДОйи.
1327
Ә пишой су аташ гәмҝин пойисдә,
Ов – воруш hьәсмурәш имбу войисдә.
1328
Ҝәрмийә hоворә сохдәнки гобул,
Ҝуҹ – гувот импару әз дγ пой, дγ гул.
1329
Ә бим hәр хγрдә кор сохдҝә тәhьәҹγб,
Әз миҹәй йә шориш нитав зәрә хγп.
1330
Ә таза хунәhой хьәнγхәбәйит,
Һәшданки хьәтонлү йә нәрә бәйит.
1331
Әз сәрәҝиҹиhо тә бирә хилос,
Ә рәхь зиндоҝуни чγ хьол, чγ мирос?
1332
Әри зир гултугhо бисдоҝәш дәмкәш,
Ә мирод нирасу мγхьтоҹо тәмкәш.
1333
Әз кәф дәс парустҝә расай воҹоруг,
Ә мүшкүл мофдону тазай боҹоруг?
1334
Пойhорә шушдәнки ә миhьид нисон,
Хьәмислγ нийо бу нә тәшт, нә лоҝон.

1335
Бәтәвәр зγhγстҝә овhьәил хунә,
Кәләтәш ә пәмбә мидору ҹунә.
1336
Нәсазлγ бирәнки хьол-әхьвол фәгир,
Әз кәләш, әз чγкләш имбошу тәhгир.
1337
Хγшҝирә вошәндҝә ә тәhәр ән бγст,
Тә нәфәс кәширәш имбошу сип-сγст.
1338
Тупәhой думонhо пар зәрә вәhьдә,
Һьәрс чумәш мγрγхγт әз ҹәнҝhо бәгдә.
1339
Дәр-бәдәр пойисдҝәш әз әгγлбуши,
Гәймоглүш нәс бирә ҝоф ҝуши-ҝуши.
1340
Палтара вошәндә ә от мәхьәҹәр,
Әри ҝәрм офтойи мәмун дәрдәҹәр.
1341
Чγкләлә hисдиҝә hә йә кәмләләш,
Ә хьγрмәт бәбәйи вәбошҝу ләләш.
1342
Ләпәлγ нисдиҝә мәhьәной ҝофтγ,
Мәhьγлγм зу имбу тәхьсирәй софтγ.
1343
Хойәhой кәрҝирә hәр бой вошундә,
Вәчәhой ләшҝәрә митай хошундә.
1344
Инсонhо чумhорә тәкәй дәҝγрдә,
Сәдигиш ә гәд хун ҹиҝә вәҝγрдә.
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1345
Гобугә пусундҝәш хьәрисә лох тγ,
Һьәрәрәш hич мәхьәл гәриш мәсох тγ.
1346
Ә сәвҝәнд вомундҝә дурҝуhо-дузhош,
Ә гуг дог мγнγшγ сәрhошу гузhош.
1347
Дәндγhо әз ҹиҝә ҹγмγстә вәhьдә,
Әз кобоб дәhьәмә ки ҹусдә бәгдә?
1348
Һьәсγлә доруҝә hәр гул-гәровош,
Инсонhо ә мәнлик нибу хьәловош.
1349
Ә сифро нγшдәнки ә хунәй йобу,
Хьγлчγгә вәдорәш ә дәб нидобу.
1350
Добонhой ән мәхьсо нәбирә тγтγр,
Рәхь тγрә мәвәнҝән әз кәлә-кγтγр.
1351
Ҝоф-ҝәләҹ вәчирә ә хәрәй ҝушhо,
Дарамлγ ниҝәшдγт ә hьәрәй бушhо.
1352
Сабурә әхирлγ нә дошдәҝорhо,
Бәhәрә ничγнγт әз кошдә дорhо.
1353
Бәбәйә хосдәлγ бисдоҝә hәр кор,
Әвлодиш богбонлу имбу бәhәрдор.
1354
Насдаҝә хисирә тәйтә нур сәбәхь,
Ә садан суй мәбош – ә лγнҝ шәндә рәхь.

1355
Саламат – согирә шух дирә вәhьдә,
Иштоhой оhилиш тух бирә бәгдә.
1356
Хурдәhо-бәрдәhо тә бирә нушлу,
Йә кәлмәй зуhунтγш бошуҝу хушлу.
1357
Мишарhо-тәвәрhо кәй корсγз мибу,
Әз hәдә-гурхиhо дор борсγз нибу.
1358
Кәйhо ки, hьәҹәлү бичорә мийов,
Нә нγгрәш, нә сγрхиш ә чорә нийов.
1359
Әз нәшәрhьи гул-базурә ковундә,
Зән хγсγрә нибу дорлу шовундә.
1360
Гәрәбәчлγ нә фундуглγ нә рихдә,
Ләпәлγрә әз гәд пучhо ки вихдә?
1361
Салhорә ә рузhо сохдәнки хγрдә,
Йә рузәш ә салhо митай той ҝγрдә.
1362
Гәдγр мәhәббәтә насдаҝә бәндә,
Ә кәпик нивәрзγ зәнγhо хәндә.
1363
Әри хьәл нә сохдә дγләш-ҹиҝәрәш,
Динҹә руз войисдә йә морчиҝәрәш.
1364
Гирмизи тә мундә ә пишой сәрпуш,
Чәрмә руз мәвәҝи әз хушәй сәрбуш.
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1365
Совурә пур сохдә әз овhой булог,
Локой пой дәб бошҝу ә сәр hәр зулог.
1366
Гәйгулу нγшдәнки ә мәхьтәл ҝиро,
Чорәрә гәбул сох әз әгγл Тиро.
1367
Мәhьәни хундәрә вомухдҝә hәр кәс,
Хушбәхти мийомо ә сәр hγнәр сәс.
1368
Ҝирошдә рузhорә зәрәнки гәрбол,
Йә бәндәш нәмуно нә пәшму, нә лол.
1369
Сурогә ҹовобә кәй зәhьиф мидγт,
Килитә ләhьәрә тәhьәриф нидγт.
1370
Ә мәләк ән рачhо кәй суй мизәнγ,
Хостәйи хγшдәрә ә руй низәнγ.
1371
Ворихдә насдаҝә бәйәрә хунош,
Ә сурог мумуни войәрә хунош.
1372
Вәрфиhо ә малад чарусдә вәhьдә,
Ҝγрγшhой әшглγhош әзир ән дәг дә.
1373
Мәрдγмhо әз хиртәк софә тә бәсдә,
Һәр фактиш әз хγшдә ҝофә вәнҝәсдә.
1374
Гисмәтγ нисдиҝә мγhбәтлγйә бәхт,
Әз ҹуниш митанγ ҝирошдә hәр вәхт.

1375
Дγл йармиш бирәнки әз зәхьмлγйә ох,
Ҝилҝәзиш мисоху хәрлγйә охмох.
1376
Руй ҝγрдә әз мозол – офто мундлуhош,
Нурлγйә әшглγнγт хосдәхундлуhош.
1377
Ә сугдә нум ҝиро hисдиҝәш әдәш,
Хосийәт хγшдәрәш ә суйу мәкәш.
1378
Әз зир пой ә лугонд рафдҝә чухуру,
Ә пишой кәләтә ҝγhиш мухуру.
1379
Әз корhой хьәрими нисдиҝә моҹол,
Һич мәхьәл ҝоф нибу әз сурог мозол.
1380
Нәхьсийә хьγҹәтә рәхь дорә-дорә,
Ә вихьдәй hьәилиш ки вәроморә.
1381
Һәм шәвиш, hәм рузиш hьәрә нә норә,
Дγл – хунәш ә ҹәндәк әдәй чәрх дорә.
1382
Әгγлγ кәм-зәвәр дәҝәш ә гобу,
Инсонhо ә сәвҝәнд сәдиг бийо бу.
1383
Чорзани нγшγhо ә сәр ән дγшәҝ,
Әз зомон гәдими нийо соху шәк.
1384
Ә мәхьәл ән пири ә сәр бәнд бирәш,
Ә хәйол зγhундә hγнәрмәндирәш.
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1385
Куйәрә чәрх дорә ә гирог-биҹог,
Зибилә мәвәчи ә гәл, ә гиҹог.
1386
Вәрзундә насдаҝә хьγрмәтә-hьорә,
Хγп зәрә нимбу гγрбәт ән шорә.
1387
Әз гилиг ҝγрдәнки нәзникиш-кγндиш,
Ә hьәдәт хутәлγ нә бошҝу тγндиш.
1388
Ҝγнохькор нәбуhо тә зәрә шивән,
Һьовунә корhорә әз ҝәрдәнтγ шән.
1389
Ә гимәт пуләвоз нистҝәш востәҝор,
Чумhорә иштоh ди әри хостәҝор.
1390
Әз гәдәр амбартә hисдҝәш зийоду,
Нәзникә хосдәйиш дәhьәм бийо дγ.
1391
Ә чумhо нә гошhо ҝоф нисдҝә әҝәм,
Гγҹγмиш йарашуг сәр нисди бәҝәм?
1392
Ә чумтγ нә дирә войисдәй дγләш,
Ә гәрбол мәвәни шγбhәй әгγләш.
1393
Расирә нәсдаҝәш ә мәскән хәйол,
Ә тәhәр кутлγhош мәйофдон әз хьол.
1394
Мәhьγлγм нисдиҝәш сурлγйә хәбәр,
Ҹәхьт сохтә, хγштәрәш ә говрә мәбәр.

1395
Ә пишой чум бәбә ләрзириҝәш сәхт,
Сәстγрә зәвәро мәвошән hич вәхт.
1396
Балайтγ расиҝә ә бухун, ә буй
Һә ҝәнәш ә ХУДО hозор шγкγр ҝуй.
1397
Мәhьҹγмә дәhьәмhо нә бисдоҝә кәм,
Сади бист зγhγhош никәшγ йә гәм.
1398
Сәрсонлγ ҝәшдәҝор ә мγhбәт ҝиро,
Әз hьәдәт ҹинҝири ниимбу ҹиро.
1399
Мγhьγҹγз дирәҝор ә чумhой хγшдә,
Тәлхьә hьәрс мγрγхγ нγшдә-вәхγшдә.
1400
Ә мәскән оhили кәй дарафдәни,
Хәбәрсγз-хәбәрсγз салhош рафдәни.
1401
Йә бәбә мундиҝә сәхт дγләпәсә,
Нәчоглу мокошу hовой нәфәсә.
1402
Йә дәдәй кәшиҝә гәйгуй балара,
Әз алмаз бисдоҝәш – дγл имбу пара.
1403
Нәрлγмәнд ҝәшдиҝә ә синәй хориш,
Хьәл-хьәлим имбоши әз чумhой йориш.
1404
Офтойи нә мәнҝә винирә вәhьдә,
Сурлγйә йортγрәш чум мγйнγ бәгдә.
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1405
Сәпәх бун чγларзә пысиҝә әз дәг,
Һьәрс чумиш дог мәнγ ә дγлтγ әнҹәг.
1406
Дәблγйә hьәдәтγ нисдиҝәш ә хош,
Ә сифәт ән рәхьмлγ хьәшолу мәбош.
1407
Мәхьтәлә ҝоф-ҝәләҹ шиниҝәш ҝушhо,
Ләпәрә пуч дорә – гингол ән бушhо.
1408
Ширлγйә нәфәслγ hисдиҝәш hьәйил,
Һьоширә имидә hьонилγш мәйил.
1409
Дәдәйбәнд хосдәнкиш хокhой дийорә,
Ширинә ховтγрәш бәхшә ди йорә.
1410
Әз вини нә рихдә ә сәр йәхән хун,
Ә бокс вәдарафда хәлгә мәхәндун.
1411
Дәб мундәйи әз дәвр Хьово нә Одом,
Ән гиймәтлγ ҹун согини ә hьилом.
1412
Корә әз дәс норә бәгдә нимәлит,
Дәрд нә гәмиш ҝуҹлγ имбу бимәлит.
1413
Гәнәт зәрә нә парустҝә әз әгγл,
Пәшмуйә кор губ мийору әри дγл.
1414
Гопуй чумә кәй ки, кипмиш мисохут,
Пәшмулурә гинәмишиш нисохут.

1415
Пәхγр тәhәр тәхьсирәнки гәд-гγдγ,
Әз гизмишhо руй вәҝγрдәш дәрд мγдγ.
1416
Әз бәдиhо кәй ки, γзҝә ход нибу,
Хьәрәмзәдә әри хγшдәш йод мибу.
1417
Хьовур-хьәрмәхь бирәниҝәш hә гурбун,
Ә кәләтә бирәхьмә руй нә бурбун.
1418
Ә у hьилом тә вәҝошдә гәрдйәти,
Ә и hьилом мγхькәм бошҝу мәрдйәти.
1419
Гγртлγ-гγртлγ ә сәр сабур нә нγшдә,
Нәсилhорә гисмәт нитав ә хγшдә.
1420
Бир-нәбирә ә гәд пәмбә дәҝγрдә,
Һәйбәй дγшә ҝәрәк нибу вәҝγрдә.
1421
Гәришуг бисдоҝә фикирhой ән дәрд,
Пишәво мофдону кγчиhой ән гәрд.
1422
Дидәрҝин бисдоҝә әгγлмәндә сәр,
Һә ҝәнәш вәҝирлγ мидиров әз дәр.
1423
Пойундә насдаҝәш гәзәб ән хьγршә,
Ҝулләсγз нитани хусундә хьγрсә.
1424
Тәмизкор нисдиҝә йә hьәрγс хунә,
Инҹимиш мисоху нәшумой ҹунә.
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1425
Ҝофhорә сиргәлγ нә ҝγнҹγндәҝор,
Шоhири хγшдәрә шәнγҝу әз йор.
1426
Мγрдәрә әҝәрдә вәҝγрдә вәhьдә,
Чумhорә hьәрәлγ ки ҝγрдә бәгдә?
1427
Дәдәй ән hьәилә хойуhо шγвәр,
Әнҹәг мγрдә бәгдә нидиров әз дәр.
1428
Вәчирә насдаҝә кошдәhой тγрәш,
Әз дγли бәхшә ди дошдәhой тγрәш.
1429
Мәлхьәми ән кәйфγ зәрәнки ҹәг-ҹәг,
Хәндәрәш гәдәрγ бийо бу әнҹәг.
1430
Амбарhо нисдиҝәш ә суй ән овом,
Хәрәбhош вәслγни ә руй ән hьилом.
1431
Сәрбәhәмә ҝәлир нисдҝә руз-бәруз,
Шопкәлγйә пул ки вәчи гуз-бәгуз?
1432
Хьәрәмзәдә – шәрлатана дирәнки,
Ә хьγршәвоз hәм кин мийов, hәм тәнҝи.
1433
Пуст сәр-тәнә йә бо ХУДО дорәйи,
Әз согийγ hич вәхт мәбош сиройи.
1434
Иштоhә тәмәхьлγ әз нәвс парундә,
Шγгәмә ә hомор нибу чарундә.

1435
Хосийәт нәхьсирә сохдиҝә дәҝиш,
Ә сәртγ нираву тγндлγйә сәҝиш.
1436
Сγрхә ҝоф ләhьәрә пойундәҝорhо,
Гисосиш мәҝγрγт әз товун корhо.
1437
Воhнәрә овурдә әз сәрәҝиҹи,
Һьовунә нә палун әз шәрә биҹи.
1438
Мγhьγҹγз нәбуҝә сурлуйә корhо,
Һәрдәнбир гγсγриш нимуну дорhо.
1439
Әгγлмәнд hисдиҝәш әз гәдәр зийод,
Сәрдуллу суй вәҝи әз палтар ән от.
1440
Ә пәнҹәйγ кәй ки, чомог – лум нибу,
Пәhливонә боҹәхьәт ки нум мибу.
1441
Рγхь – нәшумо тә вәмундә ә хун тγ,
Чγмhойтγрәш ҝушә хуно вокун тγ.
1442
Миҹәй хьγршә тәйтә дирә хьәл-бәхьәл,
Ә hьоҹизhош зәрбә мәзән hич мәхьәл.
1443
Хьитийотлγ hәр бой нγшдә-вәхγшдә,
Хәрәбирә нәзник виниш әз хγшдә.
1444
Бγтγн hьγмγр әри мундә шән-бәшән,
Гәhриhорә әнҹәг әз йор вәдәшән.
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1445
Гәлифорәш әри шәндә әз кишә,
Гәриш дγләш муҹуҹи дор hәмишә.
1446
Ворвориhо той бирәнки ә ҹару,
Кусов аташ әз шәhьмәләш импару.
1447
Ҹγх кγмγрә хокистәрлγ тә шәндә,
Аташ дγлиш ә руй γшγг дәшәндә.
1448
Шолийәхьлγ од норәнки вәҝиртγш,
Ҝурундирә ә ҝәрдәнтγ вәҝи тγш.
1449
Чәнгәдәш ки, ә йон ҹәhьмәт сук мибу,
Әгγлмәндәш дәhьно зәрә хуб нибу.
1450
Гилизйәти рихдәниҝәш әз йобу,
Хәндγстәрәш той-тәhәрγ бийо бу.
1451
Чор дувор ән хунә hисдиҝәш ә хош,
Ә гәриш ҹәhьмәтиш вәдилγтә бош.
1452
Ә әгγл сәр ҝиро hисдиҝәш ош тγ
Әз хиртәк зәвәртә нәфслγ мәбош тγ.
1453
Ә зир пой чоләрә нә дирә вәhьдә,
Ә hорой чорәй тγ кәс нийов бәгдә.
1454
Рγхь дәдәй бисдоҝә ә хьолтγ кумәк,
Чγн hьәзоб ән гури нибу чәкәвәк.

1455
Бәбәрәш-дәдәйәш рәхь сохдә бәгдә,
Әнҹәг ки, ә ховhо мивини бәгдә.
1456
Имконә дориҝә әз пәнҹәй дәстγ,
Зирбиги михәндγт йохунтγ-кәстγ,
1457
Бирәхьми рихдәнки әз γҝәй дγлтγ,
Буй зәхьәр лов имбу әз лγҝәй ҝγлтγ.
1458
Әз пәнҹәй ҹофокәш, әз ҝуҹ әгγллγ
Тәбийәт марайу чәмәнлγ-ҝγллγ.
1459
Биhьорә ҹәндәҝhо тә γзҝγм зәрә,
Далгаhош мишәнγ ә дог, ә дәрә.
1460
Ҹγр-бәҹγр бисдоҝәш хосийәт hәр кәс,
Әйәки бәмзәри кор дирәй hәр дәс.
1461
Шоботә шәhьәмлγ ҝировундәҝор,
Ә пишой чум ХУДО нибу hьовункор.
1462
Әз имид hγнәри мундәнки ә бод,
Зәһьифә инсонә нибу ҝуҹ-гувот.
1463
Хьолсγзи – зәhьифлγ hисдиҝә әҝәм,
Йә сәр-тән шушдәйиш чорә нисд бәҝәм?
1464
Зәвәрлγ-дәрәлγ фәм сохдә бәгдә,
Сәбәхьи пәшмуни бәҝәм ә hәгг дә?
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1465
Йә зән ки, ә шγвәр бисдоҝә сәдиг,
Әз мәрди суй мγдγ войәлγйә биг.
1466
Зимиhой ән γлкә бисдоҝә буллу,
Ҝәдәнhо гир мундә, сәр нибу дулу.
1467
Руй хори зир-зәвәр бисдоҝәш әҝәр,
Әз хосдәй ән ХУДО нивини сәhьәр.
1468
Богруйтγ говурмә бисдоҝәш әҝәр,
Әз дузә рәхь ХУДО пойә шәфт мәбәр.
1469
Рури-бури сохдәйирә пәс дирә,
Ә hәр йәтән мозол гисмәт нәс бирә.
1470
Рафдиhо әгγлhо тәйтә воҝәшдә,
Һьәйблγрә ниимбу ә ҝуш докошдә.
1471
Шоботлγ, шәhьәмлγ нисдиҝә инсон,
Әз зир сәнг мәдиров hәр ҹγрә имкон.
1472
Ә сурог ән ҹәннәт домундәҝорhо,
Әз Тиро митанγ хорундә шорhо.
1473
Гәст нәбу ҝуфдирә зәхьмhой hәдәшән,
Хәрәби сохдәрә әз йор вәдәшән.
1474
Зγhγсдә насдаҝә ә нәвстγ ҝиро,
Зутәтә бәhәр чи әз вәлҝhой Тиро.

1475
Сәлигәй хγшдәрә хьәз ҝγрдәҝорhо,
Һьиломәш маравну әз хγрдә корhо.
1476
Вәрзирә насдаҝә ә хьγкγм Тиро,
Ә hьәзоб мидомни ә судум ҝиро.
1477
Билойиг-билойиг hьәр зәрәҝәрhо,
Момуну ә гичәй ән шәрә корhо.
1478
Хьәвәслγ-хьәвәслγ хунуhо Тиро,
Әз гәнәт ән ХУДО нимуну ҹиро,
1479
Шәхьәнҝум ә хунә пәртлγ воҝошдә,
Ә богчәй ән кифләт гәм нибу кошдә.
1480
Хәбәрдор сохдиҝә әгγл ән сәрә,
Ҹәннәтлγ мокуну hәр ҝγл мәнзәрә.
1481
Ә дәрйоh әшг γзҝγм зәрә әз бихош,
Ә гум овhо шәндәниhо ҹәhь мәбош.
1482
Әз гисос воҝошдә, кәй гилинҹ мини,
Әз hьовун ҝирошдәш әз мәрдйәтини.
1483
Хәмирә войәрдә ә гәд сγрхә тәшд,
Әз хуби сохдәйи гозонҹә мәҝәшд.
1484
Әри сәс дәшәндә ә бγтγн дγнйоh,
Далгаhо нә бирә чγ мисохд дәрйоh?
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1485
Әз сә бәхш, дγдγйγ hисдиҝәш дәрйоh,
Гәдәрγш нәбуhо мγhькәми дγнйоh.
1486
Инсонhо ә хориш тәйтә чарустә,
Ҝәрәки чγн сγрхиш товлу парустә.
1487
Пәхьәни hишдәйhо чγклә hьовунәш
Тә ХУДО бәхширә, хәҹәләти кәш.
1488
Ҝоф сохдәй хγшдәрә нә танусдәҝор,
Әри сурр килитhо ниимбу очор.
1489
Әз шоhири – ҹәhьмәт нисдҝә бирази,
Әз нәсилhо – ә нәсилhо мираси.
1490
Имидhо, сабурhо тәйтә бирә гәрг,
Әй ХУДО, омони, кумәк бош ә хәлг.
1491
Пой хγшдәрә вәҝγрдәнки әз хори,
Шγкγр сох ки, ХУДО тγрәш бәхш дори.
1492
Йә ҝәндγм ә гәд хок гәриш бирәнки,
Әз дорә бәhәрγш ниимбу тәнҝи.
1493
Нәмиши вәҝγрдҝә hомборә әҝәр,
Ҝурунди мәчγнγ ә хγшдә шәкәр.
1494
Әгγлмәндә руй вәҝγрдә әз дәбәш,
Пәскорову нибу шәндә мәтләбәш.

1495
Зир-зимийә шәрик бирә ә корhо,
Ә тәхьнойи сәхьиб мәбош ә ворhо.
1496
Рәхьми ХУДО нуш бирәнки ә нәфстγ,
Фγрсәт бәхтә хьәрзо мәсох әз дәстγ.
1497
Әз гәләти дγләдәрди вәҝγрдә,
Ә сәр хубhо митай хокә дәҝγрдә.
1498
Ә дуст-тониш зәрбә зәҝә шәритγ,
Чәтиниhо тубо бошҝу әри тγ.
1499
Әз биhәгги хәндγстиҝәш руз-бәруз,
Шәфтиhойтγш hич вәхт нибу дуз-бәдуз.
1500
Догhой сγрхи вәрфә хуно буҝәш хьәл.
Дγймγн hьγмγр гисмәт нибу hич мәхьәл.
1501
Раф хунәрә вәҝγрдиҝә тузоног,
Рафда бәгдә дγм мошуну hәр гуног.
1502
Әз офтойи руй вәҝγрдә чγн пишә,
Ҝγлсәбәхьи булул бирә hәмишә.
1503
Зирдәсийә корhо дирә ә бим нун,
Вәҝирирә бγтγн hьγмγр йәтим хун.
1504
Дог сγрхирә ҝәшдәниҝә чироглу,
Офдә бәгдә әз хәлг мәмун гироглу.
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1505
Йәсирә кук ҝәшдәниҝә куртәhәр,
Ә чумhойу тов мийору нур хәhәр.
1506
Ә гуншиhо ки сохдәҝә нәhьәләт,
Зәхьәр хурдә, хун мәрәхшγ әз гәләт.
1507
Ә йорәвоз ҝәшдә вәhьдә гулә-гул,
Хубә ҝофhо – hьәсәл бошҝу булә-бул.
1508
Мурдаллγйә кор сохдиҝә – әтәклγ,
Мәhьәнойу hьәсәл нибу – пәтәклγ.
1509
Йә гәзгу чи дәбәрдиҝәш ә дору,
Әз дәҝγнди нә кәйф имбу, нә шору.
1510
Ҝγлмәхбәрлγ вокундиҝәш хәләтә,
Ҹундурмәлγ нийо сохи гәләтә.
1511
Домундәнки ә ҹунбәрә чәтини,
Хьγкγм ХУДО әри hәр кор гәтини.
1512
Бәдмозолhо вәҝγрдәнки тәфγргә,
Дәрди-боләш суй мәҝγрγ әз йγргә.
1513
Һьәрγс хуно шорә зани зәрә вәхт,
Ә дор мозол ҝγл мокуну миҹәй бәхт.
1514
Войисдәнки гушә хуно пар зәни,
Сурhой дγлә ә руй hьилом ҹар мәни.

1515
Әри соги кәй дәрмурә ҹәхьтγни,
Ә чол бәди дарафдараш вәхтγни,
1516
Дур-думогә дәчирәнки ә сифәт,
Ҹәзонлγйә шобот мийнγ hәр кифләт.
1517
Әврγшγмә муй вәриҝә ә сәртγ,
Йә гәйчирәш нә дирәвун әз дәр тγ.
1518
Пишоҝири ҝγрдәниҝәш hьовункор,
Ә хотурhой соги ҝирош hомун дор.
1519
Нγшдә вәhьдә ә сәр сифрой hьәриси,
Әри сγрхә кәлмә мәсох хәсиси.
1520
Хосдәхунди нγшдәниҝә ә чумтγ,
Согломлγйә ләпә мийни әз тумтγ.
1521
Зәхьлә бәрдҝә утанмәзә йә шоhир,
Китобһойуш йγрә хуно имбу пир.
1522
Ә сәр сабур омориҝә имидә,
Дананйәти ә рәхь нийлγ иҝидә.
1523
Әри суд нисдиҝә сәдигә рγхьтоҹ,
Ә зәхьми ән ХУДОш нимуну мγхьтоҹ.
1524
Гувот гул омоҝәш hәр бой вирихдә,
Әрәгәш ним-ноhог нибу hә рихдә.
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1525
Вәҝγрдиҝә мәсләхьәтә әз әгγл,
Хәйолhой тγ hич ничару ә нәгγл.
1526
Йә пиллә зәвәро әри вәрафда,
Ә гилиг hьәйблγhо нибу дәрафда.
1527
Әз hьошири мозол ҝәшдҝә ҹиб-ҹиро,
Әгγл сәрә гурбу мәсох ә ҝиро.
1528
Ә зуhунhо ҹар бирәнки пучә хьәл,
Дγләдәрди hьәрә нидγ йә мәхьәл.
1529
Һәрҝой ки, сәрпушә – бәбә нитанγ,
Һγндγрә дохьорәш – тәпә митанγ.
1530
Әркәвон танустҝә әҝәр хγшдәрә,
Һьәдәтлγ мидору әрклγ нγшдәрә.
1531
Дγләдорди нә бисдоҝә бәндәрә,
Ә вәҹ хγшдәш hич ниҝγрγ мәндәрә.
1532
ХУДО тγрә соглом овурд ә дγнйоh,
Тγ хγшдәрә әрчγ шәндә ә дәрйоh?
1533
Мγхьтоҹ мундә бγтγн hьγмγр ә войҝә,
Әз мәгбуни хьолу нибу йә бойҝә.
1534
Ихтилотә нә расундә ә әхир,
Голмоголиш мийофдону ә пәхир.

1535
Әз дуриhо чум тәрсиҝә әз вишә,
Нә расирә дγл мизәнγ тәшвишә.
1536
Тиморлγйә мγhбәтлγрә хосдә вәхт,
Әнҝγлγрә бирдән нибу сохдә сәхт.
1537
Әз ҹоhили кура сохтҝә сәрвәтә,
Ә оhили мачаруну чγк бәдә.
1538
Үзҝә фикир нә дәриҝә ә сәртγ,
Гулум-гунши кура нибу әдәртγ.
1539
Тә ҝоф бирә ә гәриш хәлг әз зобу,
Бирорбәхши тирозулу бийо бу.
1540
Бәдмозоли вәҝγрдәнки дәр тγрә,
Муй кәширә, гутур мәйил сәртγрә.
1541
Дγрγст нистҝә ловозимәт ән фәhлә,
Сохдә кору зу имбәрγ hә зәхьлә.
1542
Миҹәй войҝә бирә бәгдә тихьорут,
Вәди имбу ә пишой чум суй топут.
1543
Пийонлуhо бирә бәгдә гизишмиш,
Ә хьәтониш, ә hьәрγсиш чγ гимиш?
1544
Ә мәйдуй ҹәнҝ офдорәнки тарпа-тарп,
Силлә ә мγшд кумәк имбу шарпа-шарп.
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1545
Дәндγй hьәйил тә кγк шәндә әз гәйгу,
Ҝәндγмәдγш нәс дγширә ә гәзгу.
1546
Булә дорә, тәпик шәндҝәш чәнд караз,
Әз тәрс ҝуллә бγhь низәнγ нәтараз.
1547
Шәггә зәрә, вәҹәсдиҝәш әз софи,
Әз лγлбәнди рәхь говрәрәш мийофи.
1548
Муҹуҹийә хунә hисдҝә оводу,
Сәхьиб кифләт hәр бой бийо лово дγ.
1549
Ә фурм γкγз вәдарафда әз хγшдә,
Һьоҹизлγрә сγрҝәбәндлγ ки кγшдә?
1550
Пишой рәхьә ҹәхьтлγ ҝγрдә шγшнәфәс,
Мәлкомутлу тәрслγ мәбош әри кәс.
1551
Дәрhой чумә дγрγст гили нә сохдә,
Хәйолбәндлγ гәдимирә ки хосдә?
1552
Мәhәббәтлγ рәхь ХУДОрә нә рафда,
Ә hәндәвәр ҹәннәт киhо дәрафда?
1553
Әри хγшдә сәхьибйәти нә дирә,
Коми виҹдон ә рәхьмйәти дәбирә?
1554
Офдумәлγ әри ә чум дәбирә,
Шитә кәрә ә руй ән дуг вәбирә.

1555
Ҹарундә насдаҝә бәдә әз бугоз,
Мизузә вәбошҝу ә дәр ән дугоз.
1556
Биhьорлу-биhьорлу әри хәндγстә,
Ә тәhәр шикәстhо нибу ләнҝγстә.
1557
Ә чγл-чәмән хорундәнки нәхирә,
Ә сәр нγшдә, ә бод мәди әхирә.
1558
Рγхшәнди рухундҝәш фурсу бирәҝор,
Әз лγҝәй хγшҝә дор нитав чирә бор.
1559
Һьоҹизмәнди бурбундиҝә әҝәр тγ,
Һәр таза руз ҝурунд имбу сәhьәртγ.
1560
Гурдәләмиш hә сохдиҝәш губирә,
Иштоhолу имфубәрγ хубирә.
1561
Гоhумбази әри дәhьәм хьәз диҝә,
Догә хунә ниҹумуни әз ҹиҝә.
1562
Ә мизузә боглуниҝә дәр хунә,
Хәсәрәтсγз импойуну шәр ҹунә.
1563
Винирәнки гәлпәлγйә дγлhорә,
Дәстә-дәстә шобош мәсох ҝγлhорә.
1564
Дәрди-сәри нә сохдиҝә тәхьнойи,
Тохә хуно кγк мишәнγ зәхьмойи.
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1565
Гәрбол зәрә әгγлмәнди сәртγрә,
Ә вор hово гурбу мәди hәр чγрә.
1566
Миҹәй әгγл тиҹлγниҝә әз бинә,
Кәлмәй ҝофhо ниварасγ әз бинә.
1567
Вәхьш бирәйи ширин тәhәр нисдиҝә,
Ховолу мун, әҝәр тәмәхь hисдиҝә.
1568
Нәбз hьиломә әз ҹовони нә ҝγрдә,
Әз хьәсрәти гуй мизәни тә мγрдә.
1569
Имидлγйә сабур нисдҝә нәфс тγрә,
Ә тирйохиш мичаруни мәхьс тγрә.
1570
Аташлγйә йәлов доҝә әз хушов,
Осдугуйуш кγмγр имбу чγн кусов.
1571
Әз гисгонҹи вәбирҹиҝә рурийγш,
Кγмγр имбу hәм дору, hәм буруйγш.
1572
Әз зир чуми дәнишиҝә гәрәзлγ,
Раҝ виҹдону хун нидору тәрәзлγ.
1573
Йә хьәйвониш руй нә доҝә hьәзизлγ,
Хосийәтγш бәтәр имбу хәсислγ.
1574
Хәрәбәhош марайисдҝә hьәрγслγ,
Сумоглуhош кара ниҝγрд хьәрислγ.

1575
Чата ниhрә мурухундҝә ширhорә,
Шитә кәрә хьәсрәт миhишд пирhорә.
1576
Хьγршийәти hьор мидоҝә инсонә,
Бугозбурhо әз дәс нидо имконә.
1577
Обурмәндлγ дәрафдиҝә ә hьәрә,
Әз кәлләй дог нийофдони ә дәрә.
1578
Һәгг ХУДОрә дәшәндиҝә ә минҹи,
Нәсилhорәш мәдәбәри ә динҹи.
1579
Ә вор ҝиро сәртγ гултуг нәдиҝә,
Һич чγнтγни офдо нийов – йәкиҝә.
1580
Ә зир пойhо ҝγл овурдҝә гγрбәтиш,
Ә рәхь-рувәхь ҹарлγ имбу хьγрмәтиш.
1581
Һьйәилмәндә әгγлиhо нә бирә,
Ә оhили дәhьәм нибу дәбирә.
1582
Хγрдә-хγрдә кура сохдҝә дәвләтә,
Әз лγҹγhой сабур мийнγ хәвләтә.
1583
Дордhой сәрә ә дорун дγл нә бәрдәш,
Хьәл нисохи сәбәхьинә йә дәрдәш.
1584
Дγрγстәлγ нә дошдиҝә хунтγрә,
Параличиш митав зәрә ҹунтγрә.
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1585
Чум дирәрә вәчириҝәш әз hьилом,
Кγчә вәhьдәш чγпсγз мирай чγн Одом.
1586
Бир-нәбирә хорундиҝә ә хγшдә,
Аташ дγлә кумәк бирә, ки кγшдә?
1587
Кәлмәй зуhун чарусдәнки ә нәштәр,
Хьγвсәләрә ә пәсәй тγ зу кәш, бәр.
1588
Ә hәрчγ кор чум воноҝәш hә дәгиг,
Догуноги – сойә имбу ә сәдиг.
1589
Чγтам аташ ворихдәҝә әз кγмγр,
Һиломҝәзиш йәрәвурди әз hьγмγр.
1590
Вәрф офтосγз чγтам нитав бирә хьәл,
Бәhәр ҝγлсγз бор нийору hич мәхьәл.
1591
Сәкунәлγ вәпичиҝә әз лово,
Дγләрәхьми дуллу имбу әз hово.
1592
Миродhорә нә дириҝә дәhьәмлγ,
Нимазhорә товушлу сох шәhьәмлγ.
1593
Хьγрмәтсγзи локо зәҝә ә бәбә,
Гисмәтлγйиш зу мадаров әз дәбә.
1594
Әри мозол очуг нисдҝә дәр буну,
Сифролγhо нун мγнγкәш мәрзуну.

1595
Ә уйоги кәй ки имид нибγнγ,
Ховлу буhо у дγнйоhәш мивγнγ.
1596
Ә хундәйи нә дориҝә гиймәтә,
Ә оhили әз хγшдә кәш гийбәтә,
1597
Кәлә-чγклә нә данустҝә мәгсәдә,
Гуморлγйә зарал мийнγт сад гәдә.
1598
Һьәрγс-духдәр бәрәкәтлγ бирәнки,
ХУДОй hәггиш бәд имфγрсγ зирәнҝи.
1599
ХУДОбәнди әз Тироhо парусдҝә,
Хәто нибу – догhо сәр-зир чарусдҝә.
1600
Ә кәләтә нә бисдоҝә hәгсγзи,
Бовор сох ки, зәрә бунтγ дәгсγзи.
1601
Мәрдмазара – гәсдлγниҝә хьәвәсγ,
Әри мγрдә дийә нибу әвәзγ.
1602
Вошҝунәво хун дәшәндҝәш ә hәрә,
Дγлγш мийнγ йә дир, йә зу гәбәрә.
1603
Әгибәтә ә нәвс ҝиро кγшдәҝор,
Нә мухуну, нә мәҹәйγ ә гәд шор.
1604
Мәрдсәйәги кумәкиҝә ә ҹәhьмәт,
Ә у дγнйоhш мозол мийнγ әз рәхьмәт.
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1605
Йә пәхγрә хьовур hисдҝә ҹунтγрә,
Вәрф нә воруш дәглγ мийлγ бун тγрә.
1606
Әз зиндәҝун нушлуниҝә сиройи,
Әз дәс нирав сγрхә гәләм пиройи.
1607
Шуморушә корhо нисдҝә ә hьәрә,
Сийә икра ҹиро нибу әз кәрә.
1608
Бирорбәхши сәдигиҝә ә хьγрмәт,
Ширнә хәйол учмиш нибу ә гγрбәт.
1609
Хәhәрҝили ә тоҹ вәҝә әз hьәсγл,
Ҝоф ләhьәйγш сγрхлγ имбу әз хьәсγл.
1610
Бинәй корә гәрбол зәҝә йә бәндә,
Рγхшәндирәш митав ҝγрдә әз хәндә.
1611
Нимәй hьγмγр вәбирәйҝә ә гучи,
Мәнликтγрә хьисоб мәсох йә дуги.
1612
Хγшдәнхоhи, кәйки, булә бор мидγ,
Кәлә бирор ҝуфдирәйтγш шор нидγ.
1613
Ҹун согирә әри дирә бәhәмлγ,
Әйи hьилом нә дәрдлγ бош, нә гәмлγ.
1614
Кγч бирәрә данусдиҝә йә гәрди,
Ә шγгәмош нә рафдиҝә чγ дәрди?

1615
Нәхьслγниҝә ә дустәвоз ҝγрдә кор,
Дγборәлγ хәндә нидγ мγрдә шор.
1616
Сийә локой хьәшойирә винирә,
Ә руйу зән әгибәтhой динирә.
1617
Мγрдә бәгдә ҝирисдγтҝәш ҝирйәлγ,
Һьәрсhой чумә нитав бәсдә мирйәлγ.
1618
Кәй ки, ХУДО и hьиломә хуш дори,
Чәмән ҝγлсγз йә гошсγзә ҝушвори.
1619
Әгγлмәндhо рәхь вокундҝә зәвәрлγ,
Вишәбәндhо ҹушмиш нибу тәвәрлγ.
1620
Хосдәҝортγ тиб-тәлхьиҝә әз дәhьәм,
Һич hьәсәлиш чорә нибу ә хьол гәм.
1621
Дурәлγйә аташ дәҝә ә дγлтγ,
Сәрсонлγйә ҝиринҹ имбу әгγлтγ.
1622
Хьовурбәнди нә дәриҝә ә хунтγ,
Йәзугирә пәлγ мәсох ә ҹунтγ.
1623
Шишәлγйә hомориҝә пишәй тγ,
Дәстәлγйә ҝγлhо мийнγ кишәйтγ.
1624
Бирачирә гобул сохдҝә йә чумтγ,
Хосдәйирә пәлγ мәсох ә нумтγ.
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1625
Биhьорирә гәл ҝγрдәйҝә хәрәлγ,
Хосдәҝорhо гәтрә мурав hәрәлγ.
1626
Шорә дγллγ нә чириҝә бәhәрә,
Нуш бирәйиш мγшҝγл имбу ә hьәрә.
1627
Хофтранҝлγйи ән ҝγлhорә винирә,
Хәйоллγйә мәhьниш митай шинирә.
1628
Сәс дәшәндә нәс сохдиҝәш оh нә вой,
Бәрәкәтәш нийо вошши ә зир пой.
1629
Мәлхьәмә дγл йәлов ҝγрдҝә әз йә гәм,
Сухдә бәгдә суй нимуну әз шәhьәм.
1630
Дог-дәрәрә вәҝγрдиҝә нәхирγш,
Сәләмбаза ник ниимбу әхирγш.
1631
Гәләтлγйә кор дәриҝәш ә hьәрә,
Ә гәд лула нәс кγшдәнγт бәhәрә.
1632
Гәсдәлγйә тәмәхьирә нә кγшдәш,
Бовор мәсох ә согломи ән хγшдәш.
1633
Фироhуни нә виниҝә сабур тγ,
Әз тәнҝиhо зу мудуру обур тγ.
1634
Вәхт зомонә нә ҝирошдҝә әмәллγ,
Ширнә ҹунәш гурбу миди hьәмәллγ.

1635
Нәфәстγрә нә кәширә әз софи,
Әз ҝәшдәhо миҹәй бәхтә нийофи.
1636
Мγhбәтлγhо нәс хосдәҝә әз дγли,
Ҝурундишγ әз йә ләмбәш йγнҝγли.
1637
Әз шир дәдәй парундәнки шонйәти,
Бурҹлумәндә hьәдәтhорәш йон мәди.
1638
Әгγл дәhо мувәхлγйә пишони,
Ә сәр чум-гош йә вәҝирә нишони.
1639
Ә вәзифә әри дирә зәвәрә,
Истифадә нибу сохдә тәвәрә.
1640
Һьәдәт сохдҝә кәләҝәди нγшдәрә,
Шәhьәм мийнγ хьәлә бәди хγшдәрә.
1641
Йә кәмләйҝәш мγhләт дәҝә ә ҹуну,
Гәләм шоhир мγhтоҹ кәлмә нимуну.
1642
Ә рәхь ники миҹәй товуш нисдиҝәш,
Шори мәсох hьγмγр сади бисдиҝәш.
1643
Әз вәрф-воруш одлγниҝәш и дγнйоh,
Ә руй hьәсмуш бугhо маров әз дәрйоh.
1644
Гисмәтлγйә нумә әри фәрзундә,
Хьәсрәтлγйә чумә нибу вәрзундә.
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1645
Думдумайә чәрхлγниҝәш и хори,
Рафда рәхьәш пиллә-пиллә дуз нори.
1646
Фәрәhлγйә әхьволиҝә бәндәрә,
Хәндәй ловәш ә хәлгәвоз тән зәрә.
1647
Номуслγhо хәлгә бихьол дирәнки,
Гушо хуно пар низәнγ зирәнҝи.
1648
Воҝошдәнки ә сәр кγhнә фикирhо,
Йә чγп йодиш нийо чару ә тирhо.
1649
Сәрәҝиҹи зийодиҝәш әз гәдәр,
Сабурйәти йос ниҝγрγ әз кәдәр.
1650
Түфәнҝ овчи туш ҝγрдәнки пәләнҝә,
Нимәлитлγ нийо бγйлγ и чәнҝә.
1651
Кочуклγйә мих зәрәнки ә тәхтә,
Хунhой дамар нә хәст имбу нә ләхтә.
1652
Хьәримсәйәг бәнд сохдиҝә чәнд дγләш,
Ә хов мийни hьәсәл дорәй ән ҝγләш.
1653
Әз hәгсγзи варафдиҝә сγлмәрәш,
Сәр йә пиллә гисмәт мийни hγлләрәш.
1654
Йә чγпләрәш нә кошдәйҝә әри хош,
Әри чирәш ҹγрhьәтлγйә боҹ мәбош.

1655
Парундиҝә кәпик-гуруш хәлг тγрә,
Әз hьәмәлhо сγрхлγ нә дан нәлhь тγрә.
1656
Әз хьәлоли вокундиҝә йә сарай,
Ә одовоз ә шорхунәш мидарай.
1657
Әз хьәсγли кγк шәндиҝә бикори,
Ә богчәй йор hич йә ҝγлиш никори.
1658
Ворворилγ пойисдәйҝә ә сәр пул,
Гәнәт пари гувот нибу ә hәр гул.
1659
Әз сγнбγлhо бирәмундә зу ҹиро,
Йә ҝәндγмәш гимәт дорәт ә Тиро.
1660
Кәй әхьволу мәлхьәмлγйә мәхь нирав,
Ә сәҝ ҝиро хγшдәнийγш рәхь мирав.
1661
Фәм сохдәнки шәлалγйә догhорә,
Пак мидори шоhирлγйә чогhорә.
1662
Ә дγл рәхьми ҹиҝә ҝγрдҝә тоҹ хоши,
Тиролγйә дәсәш бийо моч сохи.
1663
Кәй оhили софәлγйә руз нидγ,
Офто ҝәнәш ҝәрми дγлә дуз мидγ..
1664
Гәлпә зәҝәш ә дγ-йәки чәнд бирор,
Ә руз бәди нитавт бирә хәндҝирор.
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1665
Рәхь буррарә hьәдәт сохдҝә йә инсон,
Кγчмиш имбу тә дарафдә ә зиндон.
1666
Хәйирбәнди нә дәриҝә ә дγлтγ,
Ә кγмγриш зу мичару әгγлтγ.
1667
Дγлхγрдирә нәсданиҝә ҹун дорә,
Ә дамарhо рәхь имбуру хун чорә.
1668
Тәл виҹдонә кγк нә сохдә ә фурм тар,
Әз hγндγрhо зийод имбу обур сар.
1669
Һәсмулγйә ловоhорә хосдәҝор,
Хьәримлγйә буй нийо дγ сохдә кор.
1670
Кәй хγшдәрә әри хурдә мидору,
Говол бирә hич әз дәрhош нидору.
1671
Гәләм сγрхи дарафдәнки ә пәнҹә,
Әгγл сәрә гурбу нидγт ә зәнчә.
1672
Әз тәнбәли пих зәрәнки шәр хуни,
Рузә ә руз фурухдәрәш дәрдγни.
1673
Ә пәхники кәй хьәшорә сой нибу,
Синәсовә гәлиhойуш зой мибу.
1674
Мисгол-мисгол палундиҝә ошпалу,
Ә ҹәннәтиш дγрγнҹ имбу рγхь хьолу.

1675
Әз алмаза дузhойиҝә хьәчәйγ,
Ә hьәриси ән нәвәhош мәҹәйγ.
1676
Ә шγшнәфәс вәрафдәнки сγлмәрә,
Мәҝу: «Сиркә ә чат дори дγлмәрә.»
1677
Ә нәкуми, пишой мозол парустә,
Әз гутинә hәрсиш митав палустә.
1678
Фәргγ нисди гәнәтлγни, воҹлγни
Сойигмәнди әз гәлхәндиш боҹлγни.
1679
Соф-чγрγҝә ә гәд хирмон нә бәрдә,
Һәр кәлмәрә нибу ә дγл дәбәрдә.
1680
Әз hьәйили сәдигиҝә ә хγшдә,
Дәс нә шушдә, ә сәр сифро ки нγшдә?
1681
Сәдиги тγ вәди нисдҝә ә ҹәhьмәт,
Мγрдә бәгдә нә hьәрс имбу, нә рәхьмәт.
1682
Һозор сали hьγмγр нисдҝәш Гγбәрә,
Ә hәр хунә сγрхлγ мийни кγпәрә.
1683
Хγшҝ бириҝәш Гудйол чойә – никәрә,
Ҝәнәш мидγ рγгәнлγйә тикәрә.
1684
Әз гәдимә зомонәhой ән чогиш,
Синәлγйә ҝофдорлγни Шоhдогиш.
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1685
Шолумйәти нә дәриҝә ә хунә,
Ә гәд пәмбә нитай дошдә hә ҹунә.
1686
Домундәйҝә ә миҝләлуг бихәйрhо,
Ә лой мурав әгибәтγ әхәйhо.
1687
Кәлмәhойтγ сγрхиниҝә шәрәфлγ,
Боҹ-боҹhорәш туш миҝири hәдәфлγ.
1688
Вачарундә hьәсонтиҝәш әз бинә,
Дог-дγҝγмә нидай шәндә әз синә.
1689
Кәй ә гәд хәлг Тиролγйә соф нибу,
Ә суд ХУДОш сγрхәлγйә ҝоф нибу.
1690
Йә мәхәл ки дәсhо-пойhо миләрзγ,
Йә салитγ ә йә рузиш нивәрзγ.
1691
Кәй ә гәд хәлг ХУДОлγйә нум мибу,
Ҝофhой ләhьәш хошхошлүйә тум нибу.
1692
Нәчог-нәчог кәй косибә нун мидγ,
Ә дузҝуни ХУДО ҝирош ҹун нидγ.
1693
Бәдлγйә рγхь кәй нәчоги мийофу,
Әз зәхмь ХУДО согә ҹиҝәш нийофу.
1694
Пәйләй шори тә вәҝγрдә ә дәстγ,
Бил нум ХУДО ҹарлγ бошҝу ә сәстγ.

1695
Әри ҝγшдә тәлхьә тәмәхь нәвсирә,
Йә әз ХУДО митай дирә бәхьсирә.
1696
Согә кγкә вәнҹирикә әз тоху,
ХУДОй hьилом хγрд-хәшилиш мисоху.
1697
Гәзәб ХУДО парустәнки әз йору,
Гәсдhой тγрәш ә пишой чум мийору.
1698
Кәй ә hьилом Хьоволγйә мар нибу,
Дәбдәбәйә рәхьми ХУДОш ҹар мибу.
1699
Войисдәнки рәхьми ХУДО йә хош дγ,
Дγборәдән шори дγлиш моҝошду.
1700
Фәргγ нисди чубон имбу, шоh имбу,
Әз зәхьм ХУДО йәкиш хилос нийимбу.
1701
Кәй ХУДОлуш оhиллγйә пир нибу,
Битәмизhош әз руй хори вир мибу.
1702
Нум ХУДОрә нә ҝγрдәнки әз дγли,
Йә дорд дорәш әз гәләтhой әгγли.
1703
ХУДОсγзи вәҝγрдәнки дγл шәрә,
Гилинҹлγйә дәhьвош имбу ә hьәрә.
1704
Әз ХУДОй hәгг нә бирәнки ҝоф шону,
Әз ширинә ховhой хγшдәш мофдону.
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1705
Ҹун хγшдәрә ә рәхь Тиро кәй зу до,
Әз пилиг чум нәзник имбу нум ХУДО.
1706
Һич дәрд мәкәш офтоини, йә мәнҝи
Ә рәхь хәйол дурhой вәхтиш hә ләнҝи.
1707
Фәргγ нисди дәрә-тәпә нийо бу,
Һьиломҝәзиш әз ХУДОйи бийо бу.
1708
Кәйки, әгрәб әз рәхь ХУДО дур мибу,
Ә нәкуми әз тоҹиhош нур нибу.
1709
Пиллә-пиллә ҝирошдәнки hозорәш,
Әнҹәг ХУДО митав доро ҹозорәш!
1710
Әз нимазhо әри ҹарhой шорәйи,
Тәлхьә шороб пәйләй ХУДОш чорәйи!
1711
Хисирә – вәхьширә hәдәт дирәйи,
Үлγм кор – оhиллγ-пирлγ бирәйи.
1712
Әҝәр ки ә әхир сурhо нираси,
Вирихдә-вирихдә әҹә мираси?
1713
Нитайҝә вәҝγрдә ҝурундә йγкә,
Чγларзә микәши булундә чγкә.
1714
Ҹәләлγ бириҝә сәдигә нумhо,
Чγтамтә дәнγшγ ә уhо чумhо?

1715
Фәгирлγ нγшдиҝә ә сәр ән дγлтγ,
Мизузә зу вәни ә дәр әгγлтγ.
1716
Нәсдаҝә вир сохдә дәрдhой ән дγлә,
Йәбойҝәш дарамтә вошән әнҝγлә.
1717
Хәндγстә-хәндγстә зәрәнки ҝофә,
Ҹиро сох чγрγҝә, ә йор дор софә,
1718
Мγрдәлγ нγшдәнки ә сәр ән соку,
Ә хокhой ән хори чумә мәдоку.
1719
Расирә нәсдаҝә ә шорә мәтләб,
И hьәдәт нитану чарусдә ә дәб.
1720
Бихәләф ә кγкhо зәрәнки нәҹәг,
Сабурә дошдәйиш hγнәри әнҹәг.
1721
Сγнбγллγ hисдиҝәш зимиhой чγлhо,
Хәҹәләт микәшγ әз ширәй ҝγлhо.
1722
Шәфтирә вәбәрдә нориҝәш ә гуг,
Нә чумәш, нә дγләш шор нидγ йә дуг.
1723
Гәргγшhо вәҝγрдҝә ә дγлhо ҹиҝә,
Нәчогиш мофдону ә ҹун hәр тикә.
1724
Булогсγз рихдәнки овhой сәрини,
Килитγ вәбуhо дәрәш мивини.
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1725
Сәррафлγ hисдиҝә дәhшәтә нәчог,
Ә әгγл сәр ҝиро ниимбу гучог.
1726
Һоройлγ рихдиҝәш ворушhой чумә,
Әз тирйәк нишәни хошхошhой тумә.
1727
Сабурhо әз мγhләт вәдәрәхшиҝә,
Догhорәш ләхс мидγ ә нγшдә ҹиҝә.
1728
Ҝиловлу зәрәнки рγхшәндиhорә,
Бодолог нибофу тох шәндиhорә.
1729
Һьәсәллγ-рγгәнлγ hисдиҝәш хошҝу,
Һьәрс чумә рихдәйиш ә вәхтγ бошҝу.
1730
Ә сәр-тән ән hьилом сохдәнки мәйил,
Ән кәлә миhьиди – хьәсγли hьәил.
1731
Мозолмәнди овурдиҝә ә хунә,
Сади бисдиш митай норә сой ҹунә.
1732
Ә мәхьәвоз ҹавусдәнки ловошә,
Ҝиснәйиҝәш тәhьди мәди – йәвошә.
1733
Синәй догә ә тәхьнойи варавhо,
Той ниимбу ә сәрҝуллу даравhо.
1734
Дәҝушиҝи нә дирәнки hоворә,
Ә зир чунә гуҹ мидиров ховорә.

1735
Вокундиҝәш зарлγмәндә палтара,
Ә ҝоф ҝиро мишинохут лол-кара.
1736
Тә кәй дγлhой ән балаhо нәм нибу,
Хьол дәдәйәш данусдәҝор кәм имбу.
1737
Кәйки, дәдәй гәм hьәилә фубәрди,
Данит, ҹунәш hич нә мγрдә зу бәрди.
1738
Ә тγрәвоз вәҹәсдиҝә хуморлу,
Ә кәмәртγш нә бошуҝу шуморлу.
1739
Әз данани расирәнки ә hәд бәрг,
Мәрдмазарhо нә добошҝу ә гәд хәлг.
1740
Шор кифләтә нәсданиҝә расундә,
Раҝhой дγлә зутә митай тасундә.
1741
Гилинҹәвор ҝγрдәниҝә дγ пойтγ,
Ҝәшдәнийә чәмән бошҝу дγ лой тγ,
1742
Әз ХУДОйи чорә ҝγрдә дәбәрә,
Шорә дγл сох hәм дәдәй, hәм бәбәрә.
1743
Ә ҹыҹинәй нәхγрәвоз боҹ буhо,
Одлу имбу әз бим-бушә тоҹлγhо.
1744
Буш бирәнки әрәгиhой чәрәки,
Әз говрәhо нәзник бирә ҝәрәки.
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1745
Додориҝәш сәр хγшдәрә руйә сәнг,
Әз тәhьәриф офто нитав бирә мәнҝ.
1746
Йә мәхьәл ки хьол-әхьволу дуз нийов,
Ә пишой hәгг, сәр виҹдонуш гуз мийов.
1747
Кәй ки, hьйәил губә ә дγл дәбәрди,
Нәбу ҝуйит кәләтәрә чγ дәрди?
1748
Әз мозоллуг дур ҝәшдәнки бәбәhо,
Гиров имбу дамар хьγкγм дәбәhо.
1749
Човгунлγйә шәхтәйиҝә мәхьhойу,
Һәминониш вәрфлγ имбу рәхьhойу.
1750
Әз миҹәй дәрд гәтуг зәҝә ширhорә,
Дийә ә чум нитай дирә пирhорә.
1751
Одомлу нәхшлγйә йә дастан лово,
Һәр вәрәг йә вәлҝи әз дор ән Хьово.
1752
Ә хәлгәвоз пой нориҝә дуз-бәдуз,
Шорилγйә ники мийни руз-бәруз.
1753
Шор милләтә ә дорун дγл дәбәрдә,
Һьәсәлирә митай чγн ҝγл вәбәрдә.
1754
Севҝилиhо хосдәнγтҝә йәкирә,
Бγтγн hьγмγр довом нидγт тәкирә.

1755
Сәдиглγhо бәнд бисдоҝә ә хушйор,
Вор-дәвләтә гурбун мидγ ә ҝушвор.
1756
Ҹәләлγйә гәрмогиҝә нәданγ,
Рафда рәхьәш әхирγрә ниданγ.
1757
Суралγйә хәйолhорә шовундә,
Гәриш дγлә имбу бәҝәм ковундә?
1758
Кәй бәдлγрә нифир болә никүшγ,
Һьәсγллγрә дәрд ән бала микүшγ.
1759
Һьәйилhорә хушбәхт диҝә йә бәбә,
Шорә hьәрсγ ниофдону әз дәбә.
1760
Пийонлγhо кәй әз шороб дәм имбу,
Осдугурә чумγсдәйиш дәб имбу.
1761
Пәлпәлγлγ дәниширә ә офто,
Һә нимноhог ә сурвәчи мәйофдо.
1762
Вачарундә бинәборуй зилләтә;
Бγтγн hьγмγр ә хγрмәт ҝи милләтә.
1763
Әз hәгсγзи ә дур – ҹойhо мара тγ,
Уйог бирә, ә сурр лойhо дара тγ.
1764
Кγч бирәнки дәдәйсγзә тийнә ҹун,
Дәрдәҹәрә хәhәр имбу ҝирйәҝун.
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1765
Мәлхьәмлγйә согломирә бихосдә,
Гисмәтсγзә мγрдәйирә ки хосдә?
1766
Ә кәс ҝиро әри бәсдә ләhьәйҝи,
Кәм-амбара шумордәйиш йә hьәйби.
1767
Ҝәшдәрә офдиҝә ә вәхт ҹоhили,
Һич шγбhә нә бошҝу ә бәхт оhили.
1768
Хостәйи сухундҝә доруhой дγлә,
Кγмγрлγ мивγнγт буруhой кγлә.
1769
Мозолә ҝәшдәйи дәр-бәдәр нибу,
Рихдәрә вәчирәш әз hγнәр мибу.
1770
Пириhо тә кәйки ә суй гумор дә,
Салhорә тәhьәди нибу шумордә.
1771
Дуворhой hоворәш йон-бәйон дорә,
Үлкәhой дурирәш имбу пәс норә.
1772
Русмуhой сиригә зәрәнки хәрә,
Йарашуг рачирә нийо ди hьәрә.
1773
Мγрдәлγйә нәчогиҝәш дәндγhо,
Әзҹә мийов тазайγрә зәндγhо?
1774
Тәшнәи hьонирә әри вәс дирә,
Әлчәгә әз мисво хәбәр нәс бирә.

1775
Һәрчәнд ки, дәвләтγ-воруш тум мибу,
Сәхьибγ нәбуhо сәҝәш нум нибу.
1776
Бәхшәйиш вәҝγрдҝәш әҝәр йә садан,
Тәрсундәй фәләкәш йә вози нә дан.
1777
Мойәhой гәзонҹә хурдәнки фәләк,
Тәрсәнҝоh нибошут әз чәрхи-фәләк.
1778
Хуромә чәкмәhо бирәнки чγлки,
Ә hьоҹиз суй мәзән ә сәйәг тγлки.
1779
Инҹәйә зәhьифи вокундәнки чум,
Әз тγндә тухйәти нийо боши тум.
1780
Ә гәриш хәйолhой руз митохьәйим,
Ә сәртγ вәбошҝу чум Йәршоләйим!
1781
Хьовурhо hьәсәллγ hисдγтҝәш әҝәр,
Косиби пой ноҝә, муравт дәр-бәдәр.
1782
Ә йә ҹиҝә ҹәhьм бисдоҝә дананhо,
Әз зәхьмишγ тубо мийнγ наданһо.
1783
Варайусдҝә чәмән-чγлhо тәбәглγ,
Ҹофой софиш кор имбәрγ әрәглγ.
1784
Әз виҹирәй ХУДОйиҝә hәр тәкиш,
Ә зир судум нәдомуно hич йәкиш.
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1785
Диглә-диглә рухундиҝәш hьәрсhорә,
Йә әз ХУДО виниш әнҹәг тәрсhорә.
1786
Тә дарафда ә гәд чоләй ән динҹи,
Ә оhилиш hәм сәдиг бош, hәм инҹи.
1787
Шинирәмунд ә ҝушәвоз хәбәрә,
Чум нәдиҝә, ҹар мәдәшән ә hьәрә.
1788
Хьәйолмәндә инсонhорә нәбодә,
Ә ов-аташ нибу дорә од-одә.
1789
Варасирә танусдиҝә әхьволә,
Ә рәхь hьγмγр нә дәрд имбу, нә болә.
1790
Домундиҝә ә миҝләлуг чәкәвәк,
Дод hьәсәлә нитай дирә әз пәтәк.
1791
Севҝилирә сохдә бәгдә хәбәрдор,
Гәриш дγлиш нибу дийә гәбәрдор.
1792
Әз имкони ҝуҹhой ән гул зәвәртә,
Йγкә нибу ә гуг ән сәр вәбәрдә.
1793
Әз сәс бокал, йәккә әз сәс сγрхә пул,
Бәдбәхтирә имбу дирә тәлхьә бул.
1794
Әз дор пийон нәлойигә ҝоф чирә,
Сәр ҝәрмиҝә, нибу «хәспуш» ҝуфдирә.

1795
Йә мисголә рәхьм нә дәҝә ә виҹдон,
Бовор сох ки, зәхьәр дәри ә финҹон.
1796
Бим-бушлγйә имидhорә нә дорә,
Әз имконhой әгγлтγ боф йә чорә.
1797
Ә миҹ динҹи ховлγниҝәш чγн офто,
Әву вәhьдәш әз чум мγhбәт мәйофдо.
1798
Ә шорәвоз әри нγшдә-вәхγшдә,
Хосдәҝорә гәhри мәсох әз хγшдә.
1799
Гәнәт зәрә, рγхшәнд сохдҝә ә лово,
Ә фурм дурәш хьәл имбошу ә hово.
1800
Ә шорәвоз кәй хәзмуни мифγрсγ,
Әз йор дийә лγҝийә ҝоф нипγрсγ.
1801
Әз сугдә йор кәй ки. мунди бирази,
Ҹиролγйә рузhо дийәш дурази.
1802
Хγшдәни тγ омориҝә ә лой йор,
Ә ваз чумhо сγрхлγ бошҝу хьәйой hьор.
1803
Ә йәсийов әҝәр нисдҝәш орд вәди,
Ранҝ парундә дγл йәкирәш дорд-мәди.
1804
Амбартани гисмәт нисдҝә әз бинә,
Сәрә куфдә, ҝофә мәсох әз синә.
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1805
Бихьәйфлγйә виҹдониҝә инсонә,
Әз ҝурунди бийо офу имконә.
1806
Бор чирәнки әз лγҹγhой hьәмләhо,
Ҝәшдә вәhьдә вир нийо бу кәлмәhо.
1807
Гисос хәлгә вәҝγрдәнки әз йобу,
Ритм ән дγлиш чәшмишәлγ нийо бу.
1808
Ә сәр ән йон дәҝәшдиҝәш сәhьәтлγ,
Әри ҝәшдәш нийо бошу сәгәтлγ.
1809
Ловолγйә дуразиҝә дγ дәстγ,
Хγр зәрәйиш нийо дәбу ә сәстγ.
1810
Рабийирә ҝγрдәниҝә йә пишә,
Тәлhой сәсиш кγклγ бошҝу hәмишә.
1811
Һәрки бисдо ҝурундhошу-сукhошу,
Бәбәhорә шор сохуҝу кукhошу.
1812
Дог сγрхирә ов дориҝәш хьәлә-хәль,
Шолумирә гимәт нибу hич мәхәл.
1813
Войисдҝә ҹовони, войисдҝә рγхьпир,
Хγшдәнтγ судйә бош, hәмиҝә – духдир.
1814
Ловорә хосдәнки ә зир зуһуни,
Әнҹәг ә гәд сурhо бийо зγhуни.

1815
Әз офто чγларзә рихдәниҝә нур,
Мозоләш инфγрсγ асдарай ән дур.
1816
Гуроги вәҝγрдҝә чәмәнә, чγлә
Тәшнәйә тәрс мидγ ҝийовә, ҝγлә.
1817
Ә зир пой вошширә мәхьмә ҝγлhорә,
Әз шори пәс мәйил рәхьмә дγлhорә.
1818
Шалбонлу рундәнки дорhой вишәрә,
Лγҝәhош бирәхьнә мийлγ кишәрә.
1819
Хун ҹәйрон рихдәнки ә сәр ән ҝийов,
Гәргγшиш әз воруш бәтәртә мийов.
1820
Хәлолуш дориҝә сад ҹиро гәләт,
Ә чумуш, ә руйуш мийов нәhьәләт.
1821
Тәбиәтә кәй зимиләрз вачарунд,
Гонунhорә әз ҹиҝәйγ ки парунд?
1822
Войисдәнки ләрзhой hьилом йә хош дγ,
Әхой сәсhо әз дохорhо моҝошду.
1823
Хьәл-хьолмоши бирәмундә hьәрәчи,
Хунхурhорә әйи hьовун чγ вәҹи?
1824
Войисдә hьошир бу, войисд hьони бу,
Әз хγшдә зийодтә боворим нибу.



584à À 585à À

1825
Дγлhорә гγҹундҝә ҝиләйә тәнҝи,
Полатиш хьәл имбу ҝәрәк бирәнки.
1826
Тов шәhьәм нимаза тә нә сухунут,
Ә γшγг чумәвоз сәвҝәнд михунут.
1827
Ә хьγршәвоз кγлγнҝ зәҝәш визору,
Мәрдийәтγ сәдигирәш мидору.
1828
Фикир гәмhо гәнәт зәҝәш хәйоллу,
Рγхьәй дγлә нивәбәрγ бихьоллу.
1829
Думдумалγ вачарусдҝәш ә сәртγ,
Һьәйнәшифә нәзник мәйил ә дәр тγ.
1830
Гәрәнтуйә hьәмәл дәҝә ә дγлтγ,
Һьәсәл дγhо hьәнҝ нинγшγ ә ҝγл тγ.
1831
Гуроглугә гуй зәрәнки биҝγрγ,
Әз тәшнәйә хьәсрәтиhош мимγрγ.
1832
Әз мәнәми вошәндиҝәш винирә,
Ҝиснәйә чум нитав дурәш винирә.
1833
Сәбәблγйә корhо нисдҝә ә hьәрә,
Рихринҹлγйә кордәй хунә ки зәрә?
1834
Хьәмолйәти кγшдәниҝә мәрдhорә,
ХУДОй hьлом әрчγ нидγ гәрдhорә?

1835
Бирорйәти хиловиҝә әз бинә,
Сγрхә ҝофhо нитавт офдә әз синә.
1836
Руз-бәрузлу ә ҹәвг дәҝә биhьорhо,
Һич пәсәво нивоҝошду ҝирорhо.
1837
Хәтолγйә hьәмәл hисдҝә виҹдонә,
Хубәлγйә рузhо нийов hич донә.
1838
Аташ товhо ҝәрми доҝәш бун тγрә,
Хьәлә дγли хиник мийлу ҹунтγрә.
1839
Сабурлγйә дγллγниҝә йә бәндәш,
Мγшкγл имбу тәhьәдийи йә хәндәш.
1840
Ә дγләсти дәйишдиҝә кифләтә,
Әз hьәйилhош hой мәҝири нифрәтә.
1841
Әрәг тәнγ әз хьәлоли тә рихдә,
Әз чумhойу ховиш митав вирихдә.
1842
Ә рәхь милләт бивәҹиҝә совобу,
Шәндә лγнҝγш әгγлмәндлγ бийо бу.
1844
Нурлγйи сәбәхьә доҝә имидγ,
Һәглγйә хьәрәкәт бәhәриш мидγ.
1845
Гәчорйәти бирәхьмирә тә нәнγт,
Кумәкйәти ән ХУДОрәш мивинγт.
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1846
Хисирә дәмундҝә тәйтә нимәй руз,
Һоморә рәхьhорәш нитав рафдә дул.
1847
Оhили вәҝγрдҝәш әшглγйә дγлә,
Паҹундә нитани ә богуш ҝγлә.
1848
Пирлγйә инсонhо ә hьәдәт ҝиро,
Әз ХУДОш, әз Тирош ниимбу ҹиро.
1849
Хәҹәләт кәшиҝә – пәшму бирәҝор,
Гәнәтлγ дур нибу әз сарай hьәйб-hьор.
1850
Сад салhо омоҝә ә сәр әнйәкиш,
Хосийәт инсонә нисоху дәҝиш.
1851
Әз кумәки пойисдәнки оh-войу,
Хилоскорә ә чум дирәш нивойу.
1852
Боворим нисдиҝә ә гәд дγ хьәрмәхь,
Ә hовун мичарγ сγрхийә зәр мәхь.
1853
Һәрҝой ки, хәйолhо ә дурhо бәрди,
Бәлкәмиш фикири, йә нобҝә дәрди.
1854
Лап кәй ки, дог-дәрә зәвәр-зир мибу,
Миҝуйи ә hьилом әшглγ пир нибу.
1855
Кәй әз дγли тәмарузә hәйрони,
Хосдәҝорә hәчи митав ҹәйрони.

1856
Милләтхоhи нә дәриҝә ә дγлтγ,
Ширәй hьәсәл кура нибу ә ҝγл тγ.
1857
Мγhбәтлγйә сәдигиҝә дәсҝийγ,
Йә дәгдәгәш дур ниимбу әз кийγ.
1858
Тә кәй ки, пәхγри дγлә мизγhнγ,
Әз hьәдәт зәвәртә чәтиниш мийнγ.
1859
Хосийәт зән-шγвәр нисдикә зәбу,
Йәкирә хосдәйиш ә дәб мидәбу.
1860
Бәгдәвой ҹовони руй доҝә пириш,
Хγр-думон нийо бу зәвәриш-зириш.
1861
Ә шәфтиhо гурбу дорә дузhорә,
Әз бәдчиhо ә йос мәйил рузhорә.
1862
Дәрәрә, ҝунәйә әз пойдә ҝәшдәш;
Зу хилос имбоши әз хьол дәҝәшдәш.
1863
Мол-дәвләт hисдиҝә әз гәдәр зийод,
Гоhумәш-гәрдәшәш нийо ди ә бод.
1864
Ә нәкуми хун ә кәллә зәрәки,
Тγнд рафдарәш боҹормиши ҝәрәки.
1865
Һьәсγлхоhи йә дор нисдҝә ә вишә,
Номусдориш софлу имбу hәмишә.
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1866
Кәй хγшдәрә бихьγрмәтлγ миданγ,
Әз чγ товнә зәhьифиҝәш ниданγ.
1867
Тәрбийәдор нә бисдоҝә дәдәйиш,
Һич нийофу мозолйәти әҹәйиш.
1868
Сәрәдәрди ҝγрдәниҝә руз-бәруз,
Дγлхγрдирәш имфубәри туз-бәтуз.
1869
Инсонхоh нисдикә йә рәхьбәр әҝәр,
Хәрәби, хубийγ имбу сәрәсәр.
1870
Нәданиш вәҝγрдҝә әҝәр сәрсонә,
Үзйогиш гит имбу әз ҹинс мәрдонә.
1871
Рәхь-рувәхь виҹдонә тәмизлγ дошдә,
18л-гувот дγшмәрәш митани кошдә.
2472
Фыртинәй богруhо ҝγрдәнки гәрәз,
18рашуг дγнйоhәш мисоху чәрәз.
2473
Кәлмәhой әгγлә пәймундә вәhьдә,
18әдан, ки хьилләйи ә шγгәм мар дә.
2474
Ә пәнҹә ҝγрдәнки сәнгә йә нәдан,
Ә 18hьәй дәр дугоз сәҝәш hьорлу дан.
2475
Дуролов дорәнки йарай мәhәббәт,
Ә ХУДО мирасү ловой әгибәт.

1876
Йәтимиш-йәсириш войҝә нәбошҝу,
Норойhо ләгәбиш ә сой дәбошҝу.
1877
Софолу нисдиҝәш йорлγйә булог,
Әз әшгиш-мγhбәтиш зу мидγ сурог.
1878
Ә hьәрә норәнки нәвслγйә нумә,
Покундәш ҝәрәки hьәрслγйә чумә.
1879
Расирә нәсдаҝә ә йγргәйә шәр,
Ә килит зу маров тәфγргәйә дәр.
1880
Ворвори ҹγрhьәтлγ бәрдәниҝә ҹәнҝ,
Ә ҝирйә минγшγ офтои нә мәнҝ.
1881
Мол-дәвләт мундәнки әз гәдәр зийод,
Мγрγһо бәбәрәш мошону ә од.
1882
Синайә доглуhо нγшдә-вәхγшдә,
Офторә гәл ҝγрдә ә гиҹог хγшдә.
1883
Сифрорә hьоширлγ варавундиҝәш,
Хγшдәрә бәрдәрә әз hьовунтγ кәш.
1884
Гәйгулу нисдиҝәш иштоhә нәвстγ,
Әз миҹәй ҹун соги бийо тәрси тγ.
1885
Ә γлγҝ кор сохдҝәш ҝуфдиhой диргил,
Кәлмәрә моләлγ низәнγт чиргил.
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1886
Манҹара ә ҝәрдән кәйки мидәнγт,
Бурҹундә ҝофhорә гәрбол низәнγт.
1887
Нәсдаҝә кәширә нәфәсә йγнҝγл,
Ә русмуй ән чорәш мәвәни әнҝγл.
1888
Әз бинә нисдиҝә hьәсγл йә инсон,
Мγшкγли тазадан бийофу имкон.
1889
Әҝәнәр ә чумhо нә дәҝә шори,
Дәвләтγш мичару ә гумhой хори.
1890
Пура ҹиб пәсәво ә вәхт парусдә,
Ховуриш ә хоhин митав чарусдә.
1891
Йә шоhир ҹувурhой доги бирәҝор,
Милләтә әз дγли бийо соху шор.
1892
Мγhьγҹγзә корhойиҝә ә hьәрә,
Мәҹнун бирә әз дог мара ә дәрә.
1893
Әз сәхьәри вәхγшдиҝә гучоглу,
Бәхт-мозолиш гәл мγҝγрγ гуҹоглу.
1894
Гәнәтлγ пар зәҝәш сад hьәзоб-hьγзоб,
Сабурлу бирәҝор митав дорә тоб.
1895
Зиhисдә нәсдаҝә инсонә хуно,
Сарайәш мивини зиндонә хуно.

1896
Хьγрмәтҹил нисдиҝәш hьәйилә хунош,
Ә сәртγш, ә нумтγш ниимбу мунош.
1897
Гәтмәгәриш ҹγл зәрәнки фикирhо,
Хьәримирә бγхтγ мәзән ә ширhо.
1898
Тә γлчмиш, тә бичмиш нә сохи ҝофә,
Гурбучәй чγрγҝhо мисохи софә.
1899
Чорәсγз мундәйҝә ә гәриш дәрд, гәм
Пирирәш ә ҹиҝә мийори әз дәм.
1900
Шовундәйҝә ҹибhойтγрә әри хәр,
Мизузәрә лойиг мәдан әри дәр.
1901
Ҝоф сохдиҝәш әз ширинә ховhойтγ,
Дәhьәм hьәсәл нитав дорә овhой тγ.
1902
Әрәг тәнә рихдәниҝә йә бәбә,
Хьγрмәт кифләт бурҹлу бошҝу ә дәбә.
1903
Сад hозор бо вәпичиҝәш әз лово,
Рафдаҝорhо нивоҝошду пәсәво.
1904
Нә шәндиҝә кγhнә hьәдәт гурирә,
Һьәҹәл мидγ тәhьәдийә зурирә.
1905
Виҹирәйкә манҹарлγйә кγшдәрәш,
Ә дәс ХУДО зутәтә ди хγшдәрәш.
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1906
Ә дәрсγзә хунәй hьилом домундә,
Ә бим хәйол бифойдәйи вомундә.
1907
Китобчәй hьγмγрә тә сохдә гили,
Нәвстγрә шоробсγз нәбу биhили.
1908
Ә шγгәмо шәндәниҝәш хγшдәрә,
Рихдә овә нитав дийә нуш зәрә.
1909
Дузҝунийә расдиниҝә hьәмәл тγ,
Ә ҹун соги хәтәр нидγ гәмәл тγ.
1910
Ә дордәвоз тар сохдиҝә болушә,
Имой митай, – дәрдлγ рихдәй ворушә.
1911
Пишонирә гиришhойу бирәнки,
Хьол-әхьволәш нитай дирә зирәнҝи.
1912
Ә фурм шәвhо сийәйиҝә хьγрмәтγ,
Ә хок вәтән суйлу нибу гγрбәтγ.
1913
Үҝәйирәш тәйтә ә пой пойундә,
Сугдәйирәш ә дур нитай ҹойундә.
1914
Хьол – әхьволиш овурдәнки визори,
Әз чорәhош зиндәйирә нидори.
1915
Шориhорә чарундәнки ә бәди,
Инсонйәти нә дәб имбу, нә вәди.

1916
Нәhьәләти овурдәнки мәрдγмγ,
Ворворирә нибу ҝγрдә әз дγмγ.
1917
Думутлу нγшдәйҝәш ә сәр ән соку,
Ә дγл рәхьҝирорhош огу мәдоку.
1918
Тγгйон зәҝәш әз хьәсрәти ән дузиш,
Хәсбушhорә хьγрмәт нибу йә рузиш.
1919
Ә ҝуш ХУДО дарафданки сурог тγ,
Әз сәр сифро кәм ниимбу нурог тγ.
1920
Пиллә-пиллә вәрафдиҝә зәвәро,
Сәрмойоллог нийофдони дәрәво.
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ЧОР ҸӘРҜӘHО

1921
Гәлхәнди хγшдәрә ә мәрҹ вәдорә,
Ләзәтhой хьәзирәш нибу вәҝγрдә.
Хьәйорә, обурә ә вәҹ нә ҝγрдә,
Сәркушhой сәрирәш мибу дәҝγрдә.
1922
Һәгглγрә хьофт гәдә hьәзиз хостә сәхт,
Дузирәш әз бγхтγй фәләк пәс дирә.
Дγлhорә әз губhо тәмиз сохтә вәхт,
Йәкирәш дәрдисәр ҝәрәк нәс бирә.
1923
Ә чуткә зәрәнки охhой инсонә,
Әз пучә богбониш куләдор бирә.
Виҹәлγ пәймундҝә тохhой имконә,
Сабурhой имидиш булә бор дирә.
1924
Әз тγндә пинәки вәхьш бирә вәhьдә,
Һоморhош hәлγсди нийо бу hәндәг.
Әз дәhьәм хәйолhо нәхш дирә бәгдә,
Фикирhош дγрγстлγ бийо бу әнҹәг.
1925
Динҹирә хәлвәти рундәнки әз вәхт,
Ҝγлhорәш йон дорә, гγҹум нисоху.
Һьәсбәлγ пийодә мундәнки әз бәхт,
Дохьорhош ә сәрγ hγҹум мисоху.

1926
Тәлатγм виҹдонә чәшмиш дирәнки,
Әгγлhой ән сәриш ә ҹой нидәбу.
Сурлγйә дәбәhо очмиш бирәнки,
Сад милйард асдараш ә сой мидәбу.
1927
Әз йә чγп ән ләмбә офдәнки имкон,
Иҝидhо әз йәлов импару тәнәш.
Имоhой ә космос варафдҝәш инсон,
Оhилhо ә ҹоhил ничару ҝәнәш.
1928
Хәрәhой хәлолуш дәчиҝәш вору,
Сә гәтлγ дγhорә коруш hәрчγни.
Ә пишой ворвори кәшиҝәш бору,
Гәнәтлγ буhорә хориш әрчγни?
1929
Тузоног рихдәнки ә сәр ән hолов,
Әз гәтрәй ән хуни нәхш дирә мәрҹγ.
Ләзәтә вәҝγрдҝә әз ширини хов,
Бәдмозол буhорә вәхьш бирә әрчγ?
1930
Гәчәги нә сохдҝә шәвhо тә сәбәхь,
Сәр чоләй бәдирә дәҝγрдә дузиш.
Садбо γҝγд дорә мәнҝә ә сәр рәхь,
Әз γшγг ән офто сәр ҝγрдә рузиш.
1931
Ә сәнгhой дохьорhо кγлγнҝ нә зәрә,
Хγшдәрә вәбәрдә ә сәр дог мәни.
Йә шивәй ән дорәш тәйтә дәзәрә,
Ҝуҹ-гувот ән гуләш ә шәр бог вәни.
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1932
Сабурлу нγшдәйҝә ә сәр ән соку,
Фикирhо hьиломә чәрх бийо зәнγ.
Әхирәт бирәнки сәр-тән, пойвоку
Ә гәриш дγ дγнйоh әрх нийо дәнγ.
1933
Кәмәрә вәдорә ә тин дог кγмγр,
Кγчмиши хγшдәрәш йә гәрд нәс дирә.
Әз хутә бирәйи бγтγн сог hьγмγр,
Ичҝихур буhорәш йә дәрд вәс бирә.
1934
Хәрмонhой сабурә соф дирә бәгдәш,
Сад ҹиро hьәмәли миданγ хосдә.
Әз войәй ән ХУДО ҝоф бирә вәhьдәш,
Әгγлмәнд тәнбәли ниданγ сохдә.
1935
Тәлхьмәнди рузҝорә тγндлγ дирәҝор,
Ә товнәй дγ hьγмγр ә гәрд нидәбу.
Ә ҹәннәт хуморә бәндлγ бирәҝор,
Чумәрәхь мундәйи ә дәрд мидәбу.
1936
Ә hәр кγнҹ ән богчә йә дор дәзәрә,
Йә гуллуг сохдәйиш сәhьәрлγ нибу.
Дәрди-сәр хәторә әз кγк нә зәрә,
Әләгhой hьγмγриш зәхьәрлγ мибу.
1937
Вор-дәвләт бирәнки сад гәтә бим-бул,
Ә гәриш ән ҹәhьмәт hәдилγш дәбош.
Чум нәбу ҝуфдирә әз бәдә ҝилҝул,
Ә тәhәр сипрә ҝγл вәдилγш мәбош.

1938
Нәсдаҝә чарундә мисә ә нγгрә,
Мити бош ә нубой рачә тәбиәт.
Чәнгәдәш hьәсбәлγ мундҝә ә йγргә,
Унгәдәш тәлхь имбу пучә гәтиәт.
1939
Ә нәсил суй доҝә ҝурундә вәhьдә,
Әз човгун бәдхоhи дγлиш миләрзγ.
Кγкhорә әз ҹиҝә ҹумундә бәгдә,
Пәшмуни ә хушҝә чγпиш нивәрзγ.
1940
Дананмәнд ә хәйол сәри домундә,
Әз лγҹγй ән фикир нәс вәпичирә.
Һәмишә ә тики әри вомундә,
Тиролу ә сифир нәвс дәпичирә.
1941
Нәсдаҝә вәҝγрдә ҝурундә ҝофә,
Хγшдәрә ә у хьол нивой расундә.
Тәйтә ки, ә чум хәлг нурундә софә,
Согирәш әз бинә дәрд вәрасундә.
1942
Имидә хушәлγ Тимор сохдәҝор,
Сабура ҝәрмәлγ митав дәҝγрдә.
Сәнгәлуг hьγмγрәш hомор хосдәҝор,
Гисмәтәш нәрмәлγ нитав вәҝγрдә.
1943
Әз ҹовоб hьәсәлә тәмәхьи дирә,
Йә ҝофәш сәр минут hә нийо пγрси.
Әз воруш нифриhош тә дәхисирә,
Думонәш пуф зәрә, ә ҹой нифγрси.
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1944
Һьонирә дәстийи виниҝә чумтγ,
Әз хьγрмәт нә домун ә имкон ҝирош.
Лойиглγ вомундә ә тики нумтγ,
Ә дγлтγ мидобу Сифирдон Тирош.
1945
Гәлхәндә кәмәрhо суй доҝәш кутәк,
Әгγләш тәлатγм митанγт әз ҹәхьт.
Әҹдәhой ән нәрhо бисдоҝәш кумәк,
Бәл догәш ҹумундә нитанут hич вәхт.
1946
Бәр-бәзәк рачирә дирәнки hәр нәр,
Тимори рәхьмирә гәлп нийо хорут.
Әз hьилом кγчәлγ бирәнки зәрҝәр,
Сәнәhьәт сγрхирә дәб бийо дорут.
1947
Әз боләй нәhьләти тәйтә дур мундә,
Гәд дγләш ҝозитлγ нийо дәрҹ сохи.
Хγшдәрә ХУДОлγ әри бурбундә,
Әз нәвсиш виҹдонлγ бийо хәрҹ сохи.
1948
Әз манҹар бәдтәи бәсдә ворирә,
Воhнәлγ гәрг мәсох зулум хомирәш.
Ә гәриш гәтрәи ҹусдә шорирә,
Ә ники ҹәләг сох дγл одомирәш.
1949
Ҹуркумhо парустҝә ә ҹәнҝи ән рәхь,
Хошлγйә тәhьәриф ниимбу гәсдә.
Һьγмγрәй имидә сохдәнки кутәхь,
Сабураш әз хьγрмәт имбу вәнҝәсдә.

1950
Ә пәлγ вәйишдә болог дузhорәш,
Ә мирод нираси әз дәс тәхьнойи
Нурбәндлγ hисдиhо hовой рузҝорәш,
Әз огу бәтәртә ҝәнәш тәлхь мойи.
1951
Хутә бирә hьәсонтиҝәш ә дәhьәм,
Бул бәhәрә нивәчини әз тох бәд.
Йә хубирәш расундәнки сәрбәhәм,
Сад бо ә чум дәшәндәйиш чγ hьәдәт?
1952
Әз гисмәт йә миҹлә воhнә нә ҝγрдәш,
Ҝиләйи мәсохит әз дури ән бәхт.
Бγхдγчи чәнд ҹиро войҝә вәҝγрдҝәш,
Тирозуй тәбиәт дуз бирә hәр вәхт.
1953
Дγл рәхьәт нисдиҝә ә синәй гәфәс,
Гәлхәндә нәрбәндлγ гуз митав бирә.
Ә гәриш вор-дәвләт кәшиҝәш нәфәс,
Дәрдлγйә мγhбәтлγ руз нитав дирә.
1954
Сәhьәрhой зулмәтә кәширә вәhьдә,
Ә зуhун бәднумhош ә вәҹ нибоши.
Боруhой сәнгирә дәчирә бәгдә,
Ә γшγг ән чумhош мγхьтоҹ мибоши.
1955
Һьәрс чумә рухундә әз hәдәр биод,
Сәдиги ворихдә әз тубой зомун.
Әгγлмәнд hисдиҝәш әз гәдәр зийод,
Һә ҝәнәш ә игрор ән ХУДО домун.
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1956
Ә сурог хәбәрhо ҝәшдγhо инсон,
Әз гәрбол парундә битәв ҝофhорә.
Тә чорәй hәггирә бурбундә имкон,
Гәрхунди ҹофорә нитав соф дорә.
1957
Йарашуг ҹәннәти ҝγлhо әйәки,
Рачиhой ән hьилом әтәк-әтәки.
Һьәнҝлγйә вамасhо хорәлγниҝәш,
Ширини войурдә hьәсәл пәтәки.
1958
Офторә хостәйи әз дγли-ҹуни,
Әз мәнҝиш сог hγмγр бимәст нимуни.
Сайланти рихдәнкиш ә хьγршhорәвоз,
Ә хγрдә ворушhош хьәсрәт мимуни.
1959
Шоhирә нурлу вин ә товә чум тγ,
Торирә ҹару зән әз йәлов мум тγ.
Мәhhорә ә салhо расундә бәгдәш,
Мәрдирә лойиг дор ә тоҹә нум тγ.
1960
Йараhой мәлхьәми тәйтә хγшҝ зәрә,
Ә гопуй ән йәкиш нитай дарафда.
Әдәблγ-әрконлγ бәрдә хγшдәрә,
Ә хьγрмәт ән тикиш митай варафда.
1961
Гәhрилγ-гәзәблγ ҝрошдҝә рузhо,
Әз ҝәрми офтоиш hинәр нивини.
Әз гобуг ән тәхьси тирошдҝә дузhо,
Хγшдәни – хγшдәрәш йә нәр мивини.

1962
Инсонhо ҝовләлγ шор бирә вәhьдә,
Фәрг нисди йохуни, йә нобҝә йоди;
Хәйолhош әз фикир бор дирә бәгдә,
Гисмәтәш әз дәстγ хьәрзо нийо ди.
1963
Сәрмәхьәл хьγрширә дәблγ ҝγрдиҝә,
Һич нәбу әз гобуг чатлγ боши тγ.
Әҝәр ки, нәрмә дγл гәлплγ хγрдиҝә,
Ә ләмбәш нивәрзγ ләзәт хоши тγ.
1964
Куртолихь бирәҝор ә рәхь ән ники,
Чумhойуш зир пойә нитанγ дирә.
Әз әнҝγл ворихдә тәмәхь ән тики,
Мазалаш хьәлә чәх митанγ бирә.
1965
Хьәйфбәри дийнәрә кәширәҝорhо,
Пәхγрәш ә хγшдә никлγ никәшγт.
Әз хотур сәбәхьи хәшилә корhо,
Нәхγрәш әз әнҝγшд чиҝлγ микәшγт.
1966
Ҝоф бирәнки әз хотурәй дуз-бәдуз,
Ҝәрәкиҝә сәнгәш имбу сохдә хьәл.
Нун сиройи әри хурдә дуз-бәдуз,
Зәхьмәт дәсәш зийод мәтан hич мәхьәл.
1967
Пилигhой чумhорә тәйтә дәҝγрдә,
Хиловә хәйолhо нийо хоhи тγ.
Гәдоhой ән йорә әри вәҝγрдә,
Әз дγли, әз ҹуни бийо хоhи тγ.
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1968
Ә гәриш фикирhо hә ҹәйлон зәҝәш,
Оh вой-зар пирhорә ҹоhилhо нитав.
Ә тγндә мγхьтоҹhой ән гури дәҝәш,
Бәдбәхти хьирhорә сойилhо митав.
1969
Ҹγрhьәтлγ пойисдҝә ә сәр дузә hәгг,
Вγнγhо корhойу hич әнҝәл нибу.
Әҝәр ки, әз софу рихдәниҝә дәг,
Һә ҝәнәш пишәйγ йә ҹәнҹәл мибу.
1970
Фубәрдә нәсдаҝә тәлхьә кәлмәрә,
Тγндлγйә ҹавусдәш зәхьлә мибәрγ.
Шишиҝәш ә зир пой лγҹγй бәл шәрә,
Һә ҝәнәш әз дәhьәм мәхьлә нибәрγ.
1971
Һьәмәлдорhо hьәзийәтлγ бирәнкиш,
Әри ҹәhьмәт дγрγст бошҝу хоши тγ.
Бор-бәhәрә гәлизйәтлγ чирәнкиш,
Әз тәбиәт нийо гәhри боши тγ.
1972
Ә гуги кәлләhо вәйишдҝә имкон,
Боҹирәш бор дγhо лγҝә миҝγрγ.
Әз хγшдә хубиhо нәhишдҝә инсон,
Ә зуhун ән хәлгиш ҹиҝә ниҝγрγ.
1973
Хокисдәр войундҝә әз вәҝирә бор,
Һьәнкорә hәд мәди әз суй ән шори.
Дәhьәмhой мγhбәтә нә вәҝγрдәҝор,
Ән кәлә бәдбәхти ә руй ән хори.

1974
Әз ләнҝи ән сγлмә буhо гирлигон,
Әз базуй ән зани гәлпә ниҝәшдγ.
Гәрәбәч ән дорә чγнγhо богбон,
Гобугә хγрд сохдә ләпә миҝәшдγ.
1975
Һәгг-хьисоб бәрдәнки ә нәфстγрәвоз,
Тәйтә ки, нәри тγ ә ҝоф зуhун дә;
Һой-hорой дәшәндә ә сәстγрәвоз,
Дохьорhо-догhорә нитай ҹумундә.
1976
Ә хγшҝә лγҝәй дор бор вәромоҝәш,
Әз рәхьтγ пәсәво мәвоҝошд hич вәхт.
Ә ҹунтγ вәлвәлә нә диромоҝәш,
Ҹыҹәhой шәкирә мивошши лап сәхт.
1977
Нимәлит hисдиҝә дирә кор хьовур,
Һьәйб-hьорә ә гичә дуллу мәсох тγ.
Ә вәhьдәй ән хирмон әз нәзник, әз дур
Бул бәhәр ничγнγ ҹәhьмәт әз тох тγ.
1978
Ә гәриш дәрд-фикир хьәл бирәнки ҹун,
Кγч бирәй шәhьәмә ә йор мәдәшән.
Гәйгурә ҹавустә ә тәhәр ән нун,
Сәдиги сабурә әз hьор вәдәшән.
1979
Әҝәр ки, ҝофтγрәш нәс фубәрдәҝә,
Боворим нә бошҝу ә дәвләт, ә мол.
Парс ҝγрдә гәлпирәш ә руйтγ зәҝә,
Мозолә мишовни әз гисмәт ән лол.
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1980
Ҝәрмәлγ нәбуhо полата нә куй,
Әвәлγш-әхирγш ничару ә ов.
Гирмизиш нәбирә нәшәрhьә бәдҝуй,
Пәхирγш-бәхилγш ә руй ниворов.
1981
Кәлмәhой ләhьәйтγ тәйтә ҹәгγсдә,
Сабурә әз имид мәпарун hич вәхт.
Нәбуҝә, hьәрс чумә әри чәмγсдә,
Һьоҹизә нивини ә сәр сγрхә тәхт.
1982
Ә сәр сәнг товорих кγшдәнки дγлә,
Тәкә сәс ләhьәрәш хор нитав дирә.
Ә бγҝγр ән говрә кошдәнки ҝγлә,
Нәшумой ән рγхьиш шор митав бирә.
1983
Гул-гәнәт вәкундә ә суй фәрәнҝи,
Биҹдонәш дәhьәмә зәхьми нийо бу.
Ҝофhорә дәгмәлγ ә руй зәрәнки,
Виҹдонәш бәhәмә рәхьми бийо бу.
1984
Ә гәриш нәм-тарhо обур нәвс дәҝә,
Хγшҝәлγ нγшдәйиш ХУДОлγ нибу.
Әҝәр ки, хьγвсәлә сабур нәсдаҝә,
Хγшдәрә кγшдәйиш туболу бошҝу.
1985
Әхирә әз hәвәл нә винирәҝор,
Сийәйи муйhорә ниҝγрγ әз дон.
Бәрәкәт рихдәнки әз лγҝәй hәр дор,
Расдирә әз дузи мәҝγрγ инсон.

1986
Сифәтγ парустҝә әз хьофтә ранҝи,
Нәхурә-нәбәрәш ә гәлп нидобу.
Әз гәрор мγрдәйи ҝоф офдорәнки,
Сγпγлә ҹогундәш ә дәб мидобу.
1987
Әгγлмәнд бирәҝор әз гәдәр зийод,
Гәләтә корhорәш ә йор нийору.
Хубәлγ вәрафда ә шγhрәт, ә од
Әри дγл дәрдлγhош hә шор мийору.
1988
Руз hьγмγр рафданки әз сой хорлуhош,
Йә мәхьәл йослγнγт, йә мәхьәл шәнγт.
Вәҝири хγшдәрә дошдәҝорлγhош,
Ә милләт hич мәхьәл локо низәнγт.
1989
Ә пәнҹәй ән дәстγ соф дирә нәгдәш,
Гушhорә әз hово зәҝә садан тγ;
Һәр ҝофә шәфтәлγ ҝуфдирә вәhьдәш,
Догhорә әз тәпә чγклә мәдан тγ.
1990
Ширинә хәйолhо тә рγхь вәбәрдә,
Әз лγҹγй фикирhо ҝγрдә рәхь мара.
Сγрхә вәхт сабурhо кγшдәнки дәрдә,
Дузовлу мивини hγндγрә-сара.
1991
Әз сәри ән хγшдә бәхш нибу гисмәт,
Сохдәйhо hьовунә ә бод вәҝордун.
Тәхсирлγ пойисдә ә пишой ҹәhьмәт,
Сәнглγйә ҝурундә ә дγш мәҝордун.
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1992
Хәйоллу домундә ә бәхьс хьилләйи,
Тәмәхьә ә нәфстγ ә гәд hәд дәҝи.
Нәбуҝә әз hьилом сохдә ҝиләйи,
Һәр нγшдә-вәхγшдә руйә бәд мәҝи.
1993
Әз хγшдә вәҹлγйә сурог нә норә,
Борлуйә мозолhо тәйтә хγшҝ зәрә;
Ә hьәмәл ән hәр кор сәрә дәнорә,
Саданиш шγбhәлγ бәрдә хγшдәрә.
1994
Палутдор hисди ки, әз оди ән нум,
Ә сәр йон офдоҝәш тәрс нитав норә.
Ҹиҝәрә ҝγрдәнки ә дәрйоh ән чум,
Йә хγрдә пәл вәлҝиш hьәрс митав дорә.
1995
Чорәhой согирә сурогундәнки,
Сабуриш мозолә дәҹәллγ дирә.
Зәhьифи ән дγлә фурогундәнки,
Шоробиш әз зәхьәр hьәҹәллγ бирә.
1996
Савзайи тәбиәт паҹирәнки сәхт,
Зумустуй хьәсрәти әз тәhьәрифи.
Синәй чγл-чәмәнә ҹилит зәрә вәхт,
Һәр хγшҝә ҝийовиш сγрхи ә вәрфи.
1997
Пәртәлγ нγшдәнки әз hәдәр ән од,
Хьәрмәхьә нийофи ә сәр hәр тиниш.
Әнҝγләш зәрәнки әз гәдәр зийод,
Гәйгуй вокундәрәш пишодән виниш.

1998
Әз миҹәй hьәсγлhо hьор хосдәниҝә,
Әз гәрор ән ХУДО дорәнки гәрдә;
Сог hьγмγр хьәлоллу кор сохдә ҹиҝә,
Вәчирәй хγшдәрә ә гур ки бәрдә?
1999
Ә хьәлол ән расти дәбисдориҝәш,
Тәмәхьә әз хьәвәс мидани дирә.
Ҝуҹлуйә одоми нә бисдориҝәш,
Әз хосдәй тәбиәт нидани бирә.
2000
Әҝәр ки, γшγг чум торисдәниҝә,
Һәлγсти ә сирог чорә домун тγ.
Нәбуҝә әнҝγл ҹун ворихдәниҝә,
Әри хγшҝә чγпиш нибу зомун тγ.
2001
ХУДОлγ бәхшиҝә нәхшлγйә имкон,
Шоhмара моҹовну, тәрс-мәрс нә дирәш.
Әз бинә нисдиҝә hьәсγл йә инсон,
Ә тәhәр шәфтә дор дуз нитав бирәш.
2002
Әз пилтәй ән ләмпә γшγг вәҝγрдә,
Хγшдәрә мәвәнҝән ә мγшкγл ән дур.
Таза пуст ләрбәрә әри дәҝγрдә,
Ән хубә чорәйи миҹәй ән сабур.
2003
Бирази мундәрә битоб хосдәйи,
Нимәҹун хγшдәрә әри вәс дирә;
Һьиломә догуног хьисоб сохдәйи,
Бикорә инсонә вәhьдәш нәс бирә.



608à À 609à À

2004
Фикирhой дәрдирә дивих сохдә вәхт,
Ә гирог мәҝирор әз дузәй расти.
Бигисмәт мундәйиш ә бим сγрхә тәхт,
Мәҝу ки, hγмγрмәш томом варасти.
2005
Войисдә мити бош, войисд ҹар дәшән,
Һγндγрә тәпәhош әз догhо сари.
Йә бойҝәш, сад бойҝәш әз йортγ мәшән.
Гәйгукәш буhорәш дәрдγ амбари.
2006
Думонhо дәстийә йә гуногиҝә,
Әз hьәсму ворушиш-овиш нирγхγ.
Фикирhой сәбәхьи догуногиҝә,
Әз гәриш лγхьγчәк ховиш мγйрγхγ.
2007
Әз hьовун нәфс хγшдә шикәсд бириҝә,
Бәхшлγйә мозолә кәй әз дәс мидγт;
Ә хори моләлγ дәҝәшдә ҹиҝә,
Лγл-пийон буhорә мәсләхьәт нидγт.
2008
Гәләтлγ дирәнки рузҝор hоворәш,
Сәсмәкγ нγшдәнки әз бим ән хьәйо,
Ҝуфәрә вγнγhо ә фурм соворәш,
Ә бушә ҝофәвоз фурмундә мәйо.
2009
Әз бәхшәй тиройи сγрхлγ зарустә,
Гәйгуhой растирә кәй сәхт микәшγт;
Йә ҹуркум ә йәлов тәйтә чарусдә,
Тγнд буhо бәхьсирә дураз никәшγт.

2010
Оh-нолә нә дорә вой доди-бидод,
Ә вәхтγ зутә ҝи пишой азара.
Боворим сохдәйи әз гәдәр зийод,
Ә рәхьми дγл ҝирош ә гур мәдара.
2011
Сурог нисдҝә әз әрәги нә әз пγнҹ,
Миҹәй хәмиш гит мундиҝә әз тәшдү;
Мити бирә, гиг нγшдәнки әйә кγнҹ,
Әз чγләкон суй мозоләш ниҝәшдγ.
2012
Хьирлγйә чумhойγ әҝәр чәпиҝәш,
Очуги дγлhорә әри тов дирә;
Тирозу чәнд гәдәр тәмиз кәшиҝәш,
Дурҝуни нә расти той нитав бирә.
2013
Һәрбой киләхь сәрә норә-вәҝγрдә,
Ә кин хәлг суй зәҝә ә тәhәр бәдбәхт;
Пәпγлә чумhорә чәпәлγ ҝγрдә,
Әз хьγрмәт йә миҹγш нийγлγ hич вәхт.
2014
Йорәлγ ҝәшдәнки ә чγл – бийобу,
Ҝирошдә ҹигирhо әнҝγл нийо бу.
Рачирә нәхш дирә ә тәhәр ҹәннәт,
Йә мочә бәхш дорәш әз дγл бийо бу.
2015
Сәнглγйә дәрдhорә хьәл сохдә вәhьдә,
Виҹдонә нә дан ки, ә дузов hәгг дә.
Ә хош тγ омокәш сәр пучундәйи,
Боләлγ миҝәшди сог hьγмγр бәгдә.
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2016
Дивихлγ мундиҝә кγhнәйә корhо,
Сγпγлә мәҹәгун әз hоводорhо.
ХУДОлу рафдиҝә ә Тиро ҝиро,
Йә милйон имбоши ә чум hозорhо.
2017
Бирази мундәнки әз йорә хьәрмәхь,
Ноләй бизмудирә мәкәш тә сәбәхь
Офтоиш сог hьγмγр дәрдлγни әз мәнҝ,
Әри нәзник бирә никлγ бошҝу рәхь.
2018
Хошбәхти дәгγсдҝә әз сабур тобу,
Бивәхти муй сәрγш сипи нийо бу.
Ә тәhәрз пәрванә чәрх хурдә ҹиҝә,
Сәдиги мγhбәтγш дγрγст бийо бу.
2019
Бγтγн hьγмγр тә пойисдә ә сәр пой,
Әз ХУДО гәйр ловә-тошво тγ мәхой.
Мозолмәнди дәр гопурә куфдәнки,
Дирә ховhо ширин имбу сой-бәсой.
2020
Әз бинәй ән кγкhо согиҝә тоху,
Нәчоги ҝγрγhо сабур мисоху.
Дγл инсон, чγн офто, сухдәйә вәhьдәш
Нәкуми әз дγнйоh кγч нийо соху.
2021
Һьәсәлмәнди ән зуhунә йор дирә,
Әз дор богhо ширинлγйә бор чирә.
Товә офтош әри динҹи рафдәнки,
Сипрә чγлhо шәхәнҝумhо тор бирә.

2022
Һьәсγлhорә кәм нә ҝәрдо миҹәйγ,
Мозолhорә әз сγрх вино хьәчәйγ.
Әз бәбәhо hьәдәт мунди hәмишә,
Ә hьәрисиш хьәтон-hьәрγс мәҹәйγ.
2023
Сурогсγз рафдиҝә вәчә-кәчәйи,
Мозолиш әҹәйи, бәхтиш әҹәйи?
Ә зир пой чоләрә вәҝәндә ҹиҝә,
Ә шори мәрдмазар нәбу вәҹәйи.
2024
Ә дγлтγ дәриhо хосдәйи ҝиро,
Аташа тәхьнойи мәсухун ҹиро.
Лγҹγлγ сиргә зән мγhбәт ән әшгә,
Әз расти бәhәм бу нубоhой Тиро.
2025
Әз вәҝир дәм дори хьγрмәт бәбәhо,
Ә томош зиндәҝун мунди дәбәhо.
Нәбуҝә ә зир пой вошширә ҹиҝә,
Ә hәлов мичару рачә ҝәбәhо.
2026
Зәхьмәтә дәhьәмлγ кәй ки ниданγ,
Гәтрәрә моләлγ шәрhьәт чγ данγ?
Софорә әз әрәг палундә зомон,
Бәрәкәт ҹофорә ләзәт миданγ.
2027
Ҝуҹ-гувот вәҝγрдә әз ләшҝәр шори,
Кәләйи нә бурбун ә руй ән хори.
Хγшдәрә йә донә хьисоб сохдикәш,
Чγнтγни ә hьилом амбар омори.
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2028
Рачирә парундә әз дәс кәләки,
Ә хγшдә мәдәниш hич вәхт чәпәки.
Рушhорә тиморлу шунә зәрәки,
Йарашуг ән бигәш дошдә ҝәрәки.
2029
Әз Тирой ән Миши hәрбой ҝоф чирә,
Әз hәндәг бәдбәхтиш йә лγнҝ низәнγ.
Мозолә синәмиш соху ҝуфдирә,
Ә дохьор ән сәнгиш кγлγнҝ мизәнγ.
2030
Тәрбийә вәҝγрдә әз паки Тиро,
Сухдәйи ән дγләш шәhьәм миданγт.
Зән-шγвәр хисиҝә әз йәки ҹиро,
Ширини hьәсәләш дәhьәм ниданγт.
2031
Доруни әгγлә гимәт дорәҝор,
Хьγрмәтә зәвәрош ниданγ ҝγрдә.
Оммо ки, hоволу гәнәт зәрәҝор,
Ә сәйәг ворвориш миданγ мγрдә.
2032
Вәҝγрдә нәсдаҝә ҝоф биhәггирә,
Чумhорә чарундә, дγлә мәләрзγн,
Виҹдону бисаза вәхьшлγ ләг дирә,
Пинәки хурдәнки ә ховиш тәрсун.
2033
Гәмәлγ фубәрдә ҝоф нәшәрhьhорә,
Сиригhо ҝγлhорәш hьәрәлγ духдә.
Товлγйә сифәтhо тә вәшәрhь дорә,
Пилтәhой пурсузhош шәвәлγ сухдә.

2034
Әшгәлу ҹусдиҝә чумhорә хумор,
Һьәрсиhой рихирәш дәглγ нитани.
Виҹдонә нәфсәлγ сохдиҝә тимор,
Тирозуй сγрхирәш hәглγ митани.
2035
Огуйә тәлхьиҝә хьәйоhой бәди,
Миҹәhой ширини ниимбу вәди.
Оh-нолә бәднумлу маров зәвәро,
Сәр тоҹиш тик нибу әз кәмәргәди.
2036
Тов чумә зулмәтлγ тор дәҝγрдәнки,
Ә фәгир-фγгорәш нимуну имкон.
Әнҝγшдә дәндγлγ hьәнҹ вәҝγрдәнки,
Әз мити бирәйиш момуну инсон.
2037
Йәрәвурд hисдиҝә ҹәләглγйә мәшг,
Әз бәhәр пәслγни чинорә дорhош.
Дγрγстбәнд нисдикә хостәлγйә әшг,
Ә мирод нирасγ биhьорә корhош.
2038
Һьәрәлγ мундәнки хәрәбhо-хубhо,
Руй-бәруй поисдә зибәр нибәрγт.
Кутонлу рундәнки тәләбhо, губhо
Нәшумой рγхьирә зәвәр мәбәрγт.
2039
Әбәди дур буhо әз шγhрәт, әз од
Ә ләшҝәр фәгирhо ә сой домундә;
Шоробә хуруhо әз гәдәр зийод,
Ә хьγрмәт вәҝирhо нитав вомундә.
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2040
Әз бинә рихдәнки дәрдлγйә гәмә,
Кγкhорәш шорики нитав вәрзундә.
Гутинә вихдәнки зәрдлγйә дәмә,
Чумhорәш торики митав тәрсундә.

БӘНДӘHО

2041
Йә бәндәйγм нидарам,
Ә hәр хунә нидарам.
Һьилом ләрзә дорәнкиш,
Йә ә дγлтγ мидарам.
2042
Йә бәндәйγм нийо бу,
Инсон пәндγм нийо бу.
Ҹγй ән хирмон булиҝәш,
Нун әз ҝәндγм бийо бу.
2043
Йә бәндәйγм әри тγ,
Тәмарузум әри тγ.
Әз сурогиш нә офдум.
Ә коми дγл дәри тγ?
2044
Йә бәндәйγм мара тγ,
Ә хьол хоми мара тγ.
Ҹәнҝәсурә кориҝәш,
Ә шолуми дара тγ.
2045
Йә бәндәйγм нә ҝәрдо,
Зулум тубо нә ҝордо.
Садана кор вγнγhош,
Ә рәхь ХУДО вәҝордо.
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2046
Йә бәндәйγм мәвәчи,
Дәрд hьиломә мәвәчи.
Тγ дγшмәйтγ бирә вәхт,
Чγ мисоху hьәрәчи?
2047
Йә бәндәйγм hγлә-hγл,
Боҹи нидγ hγлә-hγл.
Дәстәрә тоҹ бофдәнкиш,
Рачи мидγ ҝγлә-ҝγл.
2048
Йә бәндәйγм гәрдибәр,
Гәмхур бирә – гәрдибәр.
Әри рачә руз пакиш,
Зәхьәр чирә – дәрдисәр.
2049
Йә бәндәйγм нә ҝγрдә,
Гилиг корә нә ҝγрдә;
Ә човгун чγл офдорә,
Кулиш нитай дәҝγрдә.
2050
Йә бәндәйγм ә сәр дә,
Кәй ки, әгγл ә сәр дә;
Хәрәбә ҝоф ләhьәрәш,
Ә ҝуш ҝγрдә, ки бәрдә?
2051
Йә бәндәйγм нийо бу,
Дурҝун дәгиг нийо бу.
Ә ихьтибор кәс ҝирош,
Инсон – сәдиг бийо бу.

2052
Йә бәндәйγм ҝофлγрәш,
Ҝуш дор, шинов, ҝофлγрәш.
Пәшмуй hьилом имбоши,
Зой сохдиҝә софлγрәш.
2053
Йә бәндәйγм кәйфсγзγм,
Оhилбәндә – кәйфсγзγм.
Ә гәд фикир домундәм,
Гәрд ХУДОрә кәй мγдγм?
2054
Йә бәндәйγм возини,
Корhой hьилом возини.
Ә бивәхти пир бирәм,
И чγларзи гозини?
2055
Йә бәндәйγм тараз ди,
Нәфәс вәҝи, тараз ди.
Тәшнәй хори сухтә вәхт,
Воруш әрчγ варасди?
2056
Йә бәндәйγм нәhишдәй,
Хьәримә кγнд нәhишдәй.
Сурр нисдиҝә әз бигhо,
Рушәш әрчγ вәhишдәй?
2057
Йә бәндәйγм нәс дирә,
Курачумлу нәс дирә.
Һγмγр сади бисдиҝә,
Кәмтә әрчγ вәс бирә?



618à À 619à À

2058
Йә бәндәйγм нушлуни,
Нун хьололи – нушлуни.
ХУДО дорә бәхшиҝә,
Әрчγ кара ҝушлуни?
2059
Йә бәндәйγм ки висдо,
Зийодә ҹун нә висдо.
Әз мәнәмиш нә домунд,
Әхир-тухур чγ бисдо?
2060
Йә бәндәйγм нә рафди,
Йовош-йовош нә рафди.
Бирдән гәнәт зәрәнкиш,
Ә сәр кәллә дарафди.
2061
Йә бәндәйγм нә бисдо,
Зумусту вәрф нә бисдо.
И hьовунә хәлолуш,
Ә ҝәрдән ки вәбисдо?
2062
Йә бәндәйγм нә ҝγрди,
Гилиг йорә нә ҝγрди.
Әз дәрдγ мγрдә ҹиҝәш,
Толог әрчγ вәҝγрди?
2063
Йә бәндәйγм нийо бу,
Нифри дәдәй нийо бу.
Ә ҝуш ХУДО дарафдҝә,
Нийов әз чγл-бийобу.

2064
Йә бәндәйγм чи фәрсγз,
Хьәримдони чи фәрсγз.
Дәhьвой ҹәнҝи бирәнкиш,
Дγшмә муно шγвәрсγз.
2065
Йә бәндәйγм хәбәрсγз,
Һьәҹәл мийов хәбәрсγз.
Һьовунә кор нә бирәш,
Үлγм нийов хәтәрсγз.
2066
Йә бәндәйγм нивини,
Чум руз мәнҝә нивини.
Ҹибhой тγ буш бирәнкиш,
Судум тәнҝә мивини.
2067
Йә бәндәйγм гәтлγни,
Һьәсму хьофт ҹγр гәтлγни.
Хьγрш ән ХУДО ҝγрдәнкиш,
Ҝуҹ зимиләрз бәдлγни.
2068
Йә бәндәйγм имидиш,
Бу-нәбуни имидиш.
Чәнд сал гили мундәнки,
Парс мγҝγрγ килитиш.
2069
Йә бәндәйγм болушиш,
Мәлхьәм сәри болушиш.
Думон ҹинҝир бирәнки,
Вәрфлγ мийов ворушиш.
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2070
Йә бәндәйγм вәрф-воруш,
Нә рихдәнки вәрф-воруш;
Бәрәкәтә хориһош,
Хилос нибу әз хоруш.
2071
Йә бәндәйγм hьор – вәҹи,
Һьәсγл – вәҹи, hьор – вәҹи.
Сγрхә бирор чум бәсдҝә,
Йослубәндәш шор әҹи?
2072
Йә бәндәйγм нә бγрγм,
Һьовункориш нә бγрγм.
Бирәнгинә сайлов до,
Һьәзобурәш мә дγрγм.
2073
Йә бәндәйγм кγчhорә,
Хори фубәрд кγчhорә.
Ә дγл локо офдори,
Әз hьәрс чумhо чγ чорә?
2074
Йә бәндәйγм чγләй гәм,
Хун хорундә чγләй гәм.
Әз тγтγри гутинәш,
Йарай дγлә чγ мәлхьәм?
2075
Йә бәндәйγм шәрә-шәр,
Ә бод мγйлγ шәрә-шәр.
Гийә-гийә бирәнкиш,
Болә мийов сәрә-сәр.

2076
Йә бәндәйγм битойу,
Гәми – вәрдγш битойу.
Тә думон чум хьәл бирә,
Һьәрс ән дәрдγш нипойу.
2077
Йә бәндәйγм рачирә,
ХУДО дорә рачирә.
Тә сади бисд нә бирәш,
Дγлә мәйил паҹирә.
2078
Йә бәндәйγм виҹирә,
Бәхтә мозол виҹирә.
Әз ҹун визор нисдиҝә,
Ә hьәҹәл ки пичирә?
2079
Йә бәндәйγм вирихдә,
Мәнҝ әз офто вирихдә.
Миҹәй дγлγ нә сухдәш,
Мγрдәйирә ки вихдә?
2080
Йә бәндәйγм вәбәрдә,
Рәхьмлγ дγлә вәбәрдә.
Нәвсγ гәлплγ нисдиҝә,
Үшγг чумә ки бәрдә?
2081
Йә бәндәйγм гәдγри,
Хотурхоhиш – гәдγри.
Войәй дγлә нә хурдә,
Сад ночогиш мәҝγри.
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2082
Йә бәндәйγм нә дири,
Хәтокориш нә дири.
Ә пишой хәлг буравhо,
Әз хьγрмәтиш вәҝири.
2083
Йә бәндәйγм бγл мәзән,
Чәмән әшгә бγл мәзән.
Тәбиәтәш ҹун мγдγ,
Йә чγнтγни ҝγлбәдән.
2084
Йә бәндәйγм ә вишә,
Үлγм мәйор ә вишә.
Рузҝор гәргγш сохдәнкиш,
Сәрә тик дор hәмишә.
2085
Йә бәндәйγм ә соф тγ,
Сγрхиш нибу ә соф тγ.
Ә нур чумhой духдәрhо,
Ҹиҝәш зутә бийоф тγ.
2086
Йә бәндәйγм бәдирәш,
Сад hьәмәли бәдирәш.
Йорә нибу шинохдә,
Сәдогәтлγ нә бирәш.
2087
Йә бәндәйγм ниҝәшдγ,
Һоволимлγш ниҝәшдγ.
Әз хотурәй синәмиш,
Ә гәд дγлγш миҝәшдγ.

2088
Йә бәндәйγм нә ҝγрдәй,
Ә вошҝуш суй нә ҝγрдәй.
Ә рәхь мγhбәт, ә рәхь әшг,
Әз Лейлиш руй вәҝγрдәй.
2089
Йә бәндәйγм бим бошу,
Әгγл бийо бим бошу.
Хол нә вәҝә ә руй йор,
Бәҝәм бирач имбошу?
2090
Йә бәндәйγм вор чγни,
Дәвләт чγни, вор чγни?
Мәрә Мәҹнун hишдиhош,
Һьәсγлтγни, hьортγни.
2091
Йә бәндәйγм нә ҝирис,
Дәрдлγ-дәрдлγ нә ҝирис.
Сәбәхьинә мәйити,
Имбурузи вәҝириш.
2092
Йә бәндәйγм мичару,
Ҹовон ә пир мичару.
Софә әшгγ бошуhош,
Әз сγрхйәти ничару.
2093
Йә бәндәйγм мивини,
Софәй чγлә мивини.
Салhой hьγмγр ҝирошдҝәш,
Пири дγлә нивини.
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2094
Йә бәндәйγм зәритγш,
Әз сγрх нисди зәритγш.
Әз гәд ҹәдвәл ән ХУДО,
Вәhьдә мийов әри тγш.
2095
Йә бәндәйγм дәсhорәш,
Зарҝәрлγ дор дәсhорәш.
Нобҝә әри пәйләй ов,
Нитай офдә кәсhорәш
2096
Йә бәндәйγм оворәш,
Ворворини оворәш.
Һьәрсhой чумә рухундә,
Воруш мәди hоворәш.
2097
Йә бәндәйγм hово бу,
Ворушлγйә hово бу.
Офто бирдән товуш до,
И чγтами лово бу?
2098
Йә бәндәйγм нә рафди,
Рәхь ХУДОрә нә рафди.
И зийодә кин hьилом,
Ә дγл чγларз дарафди?
2099
Йә бәндәйγм тә бәди,
Ҝузәт мәсох тә бәди.
Дәдәй бихьол бирәнки,
Чорә бийоф тәhьәди.

2100
Йә бәндәйγм гәдәрәш,
Хьисоб мәйор гәдәрәш.
Сәхтә ночог бирә вәхт,
Ә пәмбә дор бәбәрәш.
2101
Йә бәндәйγм хунә хуб,
Бәхтлγ буhо хунә хуб.
У шγвәрәш ки мойу,
Дорәниҝә ҹунә губ?
2102
Йә бәндәйγм вәчәйγш,
Гγрт бийо бу вәчәйγш.
Әз алмазиш сәхтиҝә,
Хγрд нийо бу хьәчәйγш.
2103
Йә бәндәйγм нә дирәш,
Гисмәт нибу, нә дирәш.
Хуби сохдә нәсдаҝә,
Нәйоруҝу бәдирәш.
2104
Йә бәндәйγм ҝоф шону,
Зарлγниҝәш ҝоф шону;
Чәмγстәйә пой буhо,
Ә сәр кәлләш мофдону.
2105
Йә бәндәйγм мойәлγш,
Һьошир имбу мойәлγш.
Ә мирод дγл нирасу,
Ки нисдиҝә войәлγш.



626à À 627à À

2106
Йә бәндәйγм нибәрγ,
Рәхьмлγ ҹунә нибәрγ.
У гунширәш ки хостә,
Рафданиҝә зибәрγ?
2107
Йә бәндәйγм рәхь тγрәш,
Әз дузи ҝи – рәхь тγрәш.
Нобҝә, әз шәфт офдорә,
Гур имбәрγ чәх тγрәш.
2108
Йә бәндәйγм зәхьмә хош,
Гәсд ән ҹуни зәхьмә хош.
Чинорлүйә хүшҝ бирәш,
Бәhәрсγзә шох мәбош.
2109
Йә бәндәйγм мәдәҝи,
Сәр hьонирә мәдәҝи.
Әз имконтγ рәхьм дирә,
Һәрбой пишой бәдә ҝи.
2110
Йә бәндәйγм мидобу,
Хьәрфиш ә ҝоф мидобу.
Һәминон ҹәгγсдәнки,
Вәрфиш әбоф нидобу.
2111
Йә бәндәйγм нә бошҝу,
Виҹдон – гәлиз нә бошҝу.
Ә гурхунәй – әбәдиш,
Мито – тәмиз дәбошҝу.

2112
Йә бәндәйγм тәмәхьиш,
Нуш бийо бу тәмәхьиш.
Пуч нә бирә hьγмγр шәв,
Очмиш нибу сәбәхьиш.
2113
Йә бәндәйγм нәдәшән,
Ә дγл шивән нәдәшән.
Гәтрәлγйә рузhорәш,
Әз hьγмγртγ вәдәшән.
2114
Йә бәндәйγм нәбәр тγ,
Зибәр хәлгәш нәбәр тγ.
Хәтойә кор бирәнки,
Губәш ә дγл дәбәр тγ.
2115
Йә бәндәйγм сәс мийов,
Ә ҝоф ҝирош сәс мийов.
Чугул милләт бирәнки,
Ә бәдийγш кәс нийов.
2116
Йә бәндәйγм миләрзγ,
Дγзд әз хγшдәш миләрзγ.
Буй – бухуну нисдиҝә,
Һич ә кγшдәш нивәрзγ.
2117
Йә бәндәйγм ҹар имбу,
Хәтой hьониш ҹар имбу.
Зулм hьоширә шγнγhо,
Әз дγ ҝушиш кар имбу.
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2118
Йә бәндәйγм мийору,
Думон – воруш мийору.
Лолә зуhун бирәҝор,
Һич хәбәриш нийору.
2119
Йә бәндәйγм ворвори,
Миҹ бәhәри ворвори.
Һьошир hьилом бисдоҝәш,
Пулhорә ки вор дори?
2120
Йә бәндәйγм дәрәлуг,
Дог ниимбу дәрәлуг.
Хьовур-хьәрмәхь бисдоҝәш,
Дузов бошҝу hьәрәлγг.
2121
Йә бәндәйγм сәбәхьсγз,
Рузhо нийов сәбәхьсγз.
Сәдигә дуст бирәҝор,
Дәс миҝγрγ тәмәхьсγз.
2122
Йә бәндәйγм дәпичи,
Хори ә хγр дәпичи.
Гәләтә кор нә сохдәш,
И дәрд әзҹә вәпичи?
2123
Йә бәндәйγм нә рафдγм,
Һәчи-hочу нә рафдγм.
Йә тоҹлγйә сәр бγрγм,
Әрчγ ә гәм дарафдγм?

2124
Йә бәндәйγм нә бирәм,
Ә суй хәсбуш нә бирәм.
Гушә хунош пар зәрγм,
Бәлкә, ә хов дәбирәм.
2125
Йә бәндәйγм вәчирγм,
Хьололә бор вәчирγм.
Бирәхьм – хьовур бирә вәхт,
Шәрәш чγтам дәчирγм?
2126
Йэ бәндәйγм дор бирә,
Бәhәр дγhо – дор бирә.
Әз гәлпә дγл бирорhош,
Хәhәр чγтам шор дирә?
2127
Йә бәндәйγм кор вәҹи,
Дәблγ бирә кор вәҹи.
Ә хун раҝγш нә дәҝә,
Биhьәсγлә hьор әҹи?
2128
Йә бәндәйγм ворәлγ,
Дγл нә муно ворәлγ.
Лап hьошириш бисдоҝә,
Кәм мизγhγ шорәлγ.
2129
Йә бәндәйγм нәм бисто,
Хок әз воруш нәм бисто.
Ә хьәсрәт йор мундәйи,
Хурдә чимәш гәм бисто.
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2130
Йә бәндәйγм кγhнә чи,
Дәhьәм нидγ кγhнә чи.
Ворвор дорә шовундҝәш,
Пысирәрә ки вәчи?
2131
Йә бәндәйγм нирасγ,
Шәфти ә дуз нирасγ.
Мәрд ә нәмәрд сәр зәҝә,
Ә пучә руз мирасγ.
2132
Йә бәндәйγм hәр чγни,
Хьитийоти hәр чγни.
Ҝулләй мәрдγм тушиҝә,
Нәрлγйә мγшд әрчγни?
2133
Йә бәндәйγм дән дирә,
Зимикошhо дән дирә.
Вәчарундҝә хунәрәш,
Һәчи бәҝәм зән бирә?
2134
Йә бәндәйγм ә гγрбәт,
Сәhьәр мибу ә гγрбәт.
Хьололбәндә мәрдиҝә,
Нифрәт нибу ә хьγрмәт.
2135
Йә бәндәйγм бор әҹи?
Бәhәр әҹи, бор әҹи?
Тә әбәди кγч бирәш,
Лол буhорә шор әҹи?

2136
Йә бәндәйγм виҹәйтγш,
Митро нибу виҹәйтγш.
Ә лихьәйи домундҝә,
Туршов имбу миҹәйтγш.
2137
Йә бәндәйγм хол тγнγм,
Ә гутинә хол тγнγм.
Йә ҝоф-ҝәләҹ бирәнкиш,
Кара-кура – лол тγнγм.
2138
Йэ бәндәйγм шәр мәрәш,
Ә хьисоб ҝи шәр мәрәш.
Нә вәрзирә ә тоҹи,
Кәлә мәсох сәрмәрәш.
2139
Йә бәндәйγм нә кәшдә,
Бихьолини нә ҝәшдә.
Ә соглом бирә ҹиҝәш,
Нәчоглγ ки дәҝәшдә?
2140
Йә бәндәйγм нивәрзγ,
Асдар ә руй нивәрзγ.
Духдәр «hәри» дорәнкиш,
Дγлγ чγларз миләрзγ?
2141
Йә бәндәйγм ниҝγрγ,
Әшглγ гәhри ниҝγрγ.
Хьәсрәт йорә кәширәш,
Әз дγләсти мимγрγ.
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2142
Йә бәндәйγм лолчирә,
Ә ҝоф мәҝи лолчирә.
Богчәй гунши бисдоҝәш,
Бәhәрә ки кол чирә?
2143
Йә бәндәйγм нә чирәм,
Колә бәhәр нә чирәм.
Расирәйγш рихдәнки,
Әз сәр ҝийов вәчирәм.
2144
Йә бәндәйγм ҝγл әҹи?
Ә сәр сәнгhо ҝγл әҹи?
Йориш гәлплγ бирәнки,
Тоблу буhо дγл әҹи?
2145
Йә бәндәйγм дәрдмәрә,
Фәләк нитав дәрдмәрә.
Мәхьәл hьәҹәл кγнд бирәш,
Хьәзγр митав гәрдмәрә?
2146
Йә бәндәйγм кин мγшдә,
Ҝуллә нәтан кин мγшдә.
Тә вәхт hьγмγр варасдәш,
Дәрди-сәрә ки кγшдә?
2147
Йә бәндәйγм ә хγшҝ дә,
Һьәҹәл ән тар ә хγшҝ дә.
Аташлγйә дγлмәрәш,
Һьәсонтәлγ ки кγшдә?

2148
Йә бәндәйγм зобурәш,
Ә миh бийор зобурәш.
Һьәҹәл гәлиз бирәнки,
Ки микәшγ тобурәш?
2149
Йә бәндәйγм мирасγ,
Бәдҝоф ә ҝуш мирасγ.
Әри әз дγл ҝирисдә.
Һьәрсhой чумуш нирасγ.
2150
Йә бәндәйγм бог әҹә,
Богчә әҹә, бог әҹә?
Әри әз буй той бирәш,
Тәпә әҹә, дог әҹә?
2151
Йә бәндәйγм бор имбу,
Бәhәр имбу, бор имбу.
Әри боришмиш бирә,
Гәhрилγhош шор имбу.
2152
Йә бәндәйγм бәл хомут,
Воҹлу бирә бәл хомут.
Әз ҝирошдә рәхьhойуш,
Раст нәйово мәлкомут.
2153
Йә бәндәйγм кγмγрлγ,
Кусов сухдә – кγмγрлγ.
Зән ән хунхур бошуhош,
Һьәрсә рихдә – hьγмγрлγ.
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2154
Йә бәндәйγм мγhләтәш,
Сабур хундәт – мγhләтәш.
Әри хушбәхт зγhγсдә,
Сәбәб дирәт – мγhбәтәш.
2155
Йә бәндәйγм кор әҹә,
Зәхьмәт әҹә, кор әҹә?
Ә могбуни домундәм,
Рәхьмәт әҹә, хор әҹә?
2156
Йә бәндәйγм шир әҹи,
Гәтуг әҹи, шир әҹи?
Дәр синәрәш вокундәй,
Пәхәнийә сирр әҹи?
2157
Йә бәндәйγм тә мγрдә,
Гәрхундлγним тә мγрдә.
ХУДО гонун дорәнки,
Пишой ҝофә ки ҝγрдә?
2158
Йә бәндәйγм әз хориш,
Хьәйфә мийни әз хориш.
ХУДО – дγбо ҹун доҝә,
Чум пур имбу әз шориш.
2159
Йэ бәндәйγм низәнγ,
Һәр хәр тәпик низәнγ.
Бирдән ҝилҝәз сохтә вәхт,
Һьәррәш чәпик мизәнγ.

2160
Йә бәндәйγм войундә,
Нәхьсә нибу войундә.
Пәшмулуйә тологhо,
Дγләш митав пойундә.
2161
Йә бәнэйγм вәҝирγ,
Әлчәгиҝә вәҝирγ;
Чумшурлγйә шγвәрлγ,
Бун хунәрәш мәҝирγ.
2162
Йә бәндәйγм мәбәр тγш,
Сәсә ә зил мәбәр тγш.
Ә сәр чолә рафданки,
Һич ниимбу хәбәртγш.
2163
Йэ бәндәйγм ә ҝофтγ,
Ләпә бошҝу ә ҝофтγ.
Ҹәhьмәт гимәт дорәнкиш,
Сәвҝәнд имбу ә софтγ.
2164
Йә бәндәйγм тум тγрә,
Нәсиллγ сох тум тγрә.
Милләт гәрбол зәрәнкиш,
Мәрд муҝуйут нум тγрә.
2165
Йэ бәндәйγм омбуру,
Мол нәчоги – омбуру.
Һьәсмуш гәләт бирәнки,
Овиш рәхьә имбуру.
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2166
Йә бәндәйγм нийо бу,
Бинәш хьәйфлγ нийо бу.
Әри шоhир бирәйи,
Синәш ҝофлγ бийо бу.
2167
Йә бәндәйγм покундум,
Әрәг руйә покундум.
Нә шәв, нә руз ховмә нисд,
Чум ән кирә вокундум?
2168
Йә бәндәйγм дирәй тγ,
Ә зирчуми дирәй тγ.
Дγ-йәкирә нә хостәш,
Чγтам ошуг бирәй тγ?
2169
Йә бәндәйγм нумhорәш,
Сириг зәрәй нумhорәш.
Әри йәбо фәм сохдә,
Дγнйоh мәҝу чумhорәш.
2170
Йә бәндәйγм нә ҝордун,
Зәхьмә ә ҹун нә ҝордун.
Дγлтγ динҹи тә дирәш,
Хьγрмәт одә вәҝордун.
2171
Йә бәндәйүм йә сибә,
Хьово һьәнҹ зә йә сибә.
Һәлә һозор салһойҝәш,
Бәднум муҝйут косибә.

2172
Йә бәндәйγм чой тγрәш,
Ә дәм вәни чой тγрәш.
Әз дури йор хостәйҝә,
Ҹәннәтлγ сох ҹой тγрәш.
2173
Йә бәндәйγм никγшγ,
Ичҝирә пγнҹ никγшγ.
Хьγрмәт – доглγ бирәнки,
Ә кәлә кγнҹ минγшγ.
2174
Йә бәндәйγм бәхширә,
Рәхьмә – ХУДО бәхширә.
Сокунә зәхьм дорәнкиш,
Ә гәфәс дор – «вәхьширә».
2175
Йә бәндәйγм әждәhо,
Ә хәйол мунд әждәhо.
Вәхт пәсәво нә рафдәш,
Сурог нийов әзҹәhо.
2176
Йә бәндәйγм дувочи,
Тиробәнди – дувочи.
Вәтәнсγзә hьоҹизhош,
Нә вәҝири, нә тоҹи.
2177
Йә бәндәйγм нийәтγ,
Йәккәйиҝә нийәтγ;
Сәрә ә сәнг зәриҝәш,
Шор нибоши дийә тγ.
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2178
Йә бәндәйγм йополог,
Әз ҹинс гуши – йополог.
Әз тиҹә ҝоф йγнҝγли,
Силләлүйә – чополог.
2179
Йә бәндәйγм диром мәш,
Ә хәзмуни диром мәш.
Субут сохдә хостәрә,
Әри сәртγ миром мәш.
2180
Йә бәндәйγм ҝәрдәнтγ,
Шәк мәсох ә ҝәрдәнтγ.
Бәзәнмишиш нә бирә,
Ҝγл сγрхини сәр-тәнтγ.
2181
Йә бәндәйγм йә дәнәш,
Ә бод мәди йә дәнәш.
Ә бим миhтγ офдорә,
Сәрсон бирәм hә ҝәнәш.
2182
Йә бәндәйγм рәхь нидγ,
Мозол дәрдә рәхь нидγ.
Мәлхьәмлγйә хосдәҝор,
Әз йә мочиш мәхь мидγ.
2183
Йә бәндәйγм дәри тγш,
Ә бим-фикир дәри тγш.
Ә рәхьм ХУДО вомундә,
Дувочинγм әритγш.

2184
Йә бәндәйγм hомор сох,
Рәхь мγhбәтә hомор сох.
Вәпичирәш ә ҝәрдән,
Әри дәдәй домор сох.
2185
Йә бәндәйγм нисоху,
Ҝәрми ҹилит нисоху.
Гәнчγрлγйә хиникиш,
Ҹунә килит мисоху.
2186
Йә бәндәйγм инҹимиш,
Һәгглγ бирә инҹимиш.
Бир-нәбирәш дорәнки,
Хун мәнҝәнγ бим гимиш.
2187
Йә бәндәйγм сар имбу,
Тәпә әз дог сар имбу.
Әз бәдхәбәр тәрсγhош,
Әз hәр дγ ҝуш кар имбу.
2188
Йә бәндәйγм биинсоф,
Әз ҝγрҝ бәди, – бииинсоф.
Сәҝә хуно равуhош,
Нидомуну ә бим ҝоф.
2189
Йә бәндәйγм hәрчγни,
Хьитийоти – hәрчγни.
Хиникә ов хурдәнкиш,
Пуф зәрәйγ әрчγни?
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2190
Йә бәндәйγм нәхшлγни,
Һәр йарашуг – нәхшлγни.
Сәбәхьинә hәр кориш,
Йә әз ХУДО – бәхшлγни.
2191
Йә бәндәйγм дәрдлγрә,
Гәмлγ хундәт – дәрдлγрә.
Бир-нәбирγш пучиҝә,
Ки мухойу гәрдлγрә.
2192
Йә бәндәйγм той нинγ,
Боҹә ә тоҹ – той нинγ.
Ҝγвәлγйә әшглγhо,
Ә тологиш пой минγ.
2193
Йә бәндәйγм йә дәнγ,
Ә килит дә – йә дәнγ.
Садбо годо вәҝрγhош.
Ә мәрди пой нидәнγ.
2194
Йә бәндәйγм хошитγ,
Нәгд бийо бу хошитγ.
Ә гәд милләт ән хγшдә,
Үзҝәш нийо боши тγ.
2195
Йә бәндәйγм догhо бул,
Ә руй хори догhо бул.
Дәҝиш бири дәб hьилом,
Әз hьониhош – чогhо бул.

2196
Йә бәндәйγм нийо бу,
Нәфсә тәмәхь нийо бу.
Пирә оhил бирәнкиш,
Ә ҹәннәт рәхь бийо бу.
2197
Йә бәндәйγм тә дирә,
Дγлγ мурав тә дирә.
Әз гәдәрγ зийодтәш
Нә хурдә, чог ки бирә.
2198
Йә бәндәйγм мисоху,
Ҹунә гурбу мисоху.
Әри йәбо фурмундәш,
Руйә бурбу нисоху.
2199
Йә бәндәйγм ләглγрә,
Әз ҝоф дәди ләглγрә.
Дананийү бирәйиш,
Зулум нидγт hәглγрә.
2200
Йә бәндәйγм чогә соф,
Нәрлγ имбу чогә соф.
Әз хәйолhо рихдәнкиш,
Нәчог нибу согә ҝоф.
2201
Йә бәндәйγм нәрчирәш,
Ҝуҹ ҝәрәки нәрчирәш.
Әри мундә сиройи,
Гәдәр бирә hәр чирәш.
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2202
Йә бәндәйγм гәм бирә,
Һьәзобхурә гәм бирә.
Ә вәхт кәлә миhьидhош,
Шори hьони кәм бирә.
2203
Йә бәндәйγм быд зәрә,
Әз хьγрш нибу быд зәрә.
Гәсәбхонә бирәнкиш,
Ләhьнәт мγйнγ сад кәрә.
2204
Йә бәндәйγм вәҹә хун,
Сәбәхьмәнди вәҹә хун.
Хосдәниҝә әз дγли,
Сγпγл йорәш мәҹогун.
2205
Йэ бәндәйγм шур бирә,
Мγнγкә чи шур бирә.
Мәhрибони дирә вәхт,
Дәрд-азариш дур бирә.
2206
Йә бәндәйγм вирихдә,
Думон пойсγз вирихдә.
Тәмизә ов булогhош,
Әз вәрф догhо ворихдә.
2207
Йә бәндәйγм зәхьмәтә,
Әрәглγ кәш зәхьмәтә.
Тум нәсилтγш шор имбу,
Хәлг хундәнки рәхьмәтә.

2208
Йә бәндәйγм кәмәртγш,
Шидралγни – кәмәртγш.
Һьонибәнди ҝуфтирә,
Тиҹ нибуру тәвәртγш.
2209
Йә бәндәйγм бидинhорәш,
Ҝуш докундә бидинhорәш;
Һич бигәдγр нәбу хуни,
У hьиломәш, и дγнйоhәш.
2210
Йә бәндәйγм hәләлугәш,
Имид мәбур hәләлугәш.
Чунки, ә шир ничаруни,
Кәрәсγзә хьәлә дугәш.
2211
Йә бәндәйγм ҹун вәҝγрдә,
Мәскәнсγзи ҹун вәҝγрдә.
Нум хунәрәш әри дорә,
Чор дуворәш бун дәҝγрдә.
2212
Йә бәндәйγм гәлпәбәрhош,
Рәхьми нәсда гәлпәбәрhош.
Пучкунәндәй зγhун бирә,
Хγшҝә мувәхь ләмбәсәрhош.
2213
Йэ бәндәйγм лугоногhо,
Дәрйоhлγни – лугоногhо.
Әз hьәҹәлиш нәс домундә,
Аташлγйә – бугоногhо.
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2214
Йә бәндәйγм әз бәд хьәмhош,
Хьитийот бош әз бәд хьәмhош.
Сабур ә хьγлг расирәнки,
Батмиш мәбош ә гәд гәмhош.
2215
Йә бәндәйγм кγч вәҝәрдо,
Самбала бәхт кγч вәҝәрдо.
Ә думиттγш нә домундә,
Йә минутмәш hич нә ҝәрдо.
2216
Йә бәндәйγм сов нә бошҝу,
Ҝузҝий ҹиhиз сов нә бошҝу.
Һьәрγс хунә оморәнкиш,
Үщγг бәхтиш тов һә бошҝу.
2217
Йә бәндәйγм ҝиснә мәни,
Иштоh әшгә ҝиснә мәни.
Гәм hьиломә хурдә вәhьдәш,
Дәсәш ә сәр кәс нәвәни.
2218
Йә бәндәйγм гәләтәлγ,
Руз нивини, – гәләтәлγ.
Ә ҹовоно hьγмγр ҝирош,
Хγшдәрә бәр, – кәләтәлγ.
2219
Йә бәндәйγм ни бошум шор,
Тγсγз, тәхьно, нибошум шор.
Сурог сәстγш нә оморә,
Чγларз нәфәс вокошум йор?

2220
Йә бәндәйγм покунум мә,
Һьәрсә тә кәй покунум мә.
Ә ховмә шор оморәй, йор,
Чумәш чγтам вокунум мә?
2221
Йә бәндәйγм сохтә корә,
Хьәшо мәзән, сохтә корә.
Ә фурм Мәҹнун дивонәйиш.
Ки митанγ хостә йорә?
2222
Йә бәндәйγм мийов бәндә,
Ә фурм Одом мийов бәндә.
Хьоволγйә шәр дирәнки,
Һич әз дγлиш нийов хәндә.
2223
Йә бәндәйγм hозор ҹγрәш,
Ҹәлә норут hозор ҹγрәш.
Хьитийотсγз ҝуҹ бурбундә,
Шәфт-шур мәсох hомор тγрәш.
2224
Йә бәндәйγм дачарусти,
Хьәрмәхь ә йод дачарусти.
Йә гәлхәндә Шоhдог бири,
Әз кγк чγтам вачарусти?
2225
Йә бәндәйγм ховтγ әҹи,
Шәв нимәйи, ховтγ әҹи.
Ҝәми батмиш нә бириҝә,
Хәндәмәндә ловтγ әҹи?
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2226
Йә бәндәйγм ки до хоши,
Нәрмә дγлә ки до хоши?
Ә ширинә ховhой динҹиш,
Тγ ә йормә мидобоши.
2227
Йә бәндәйγм гузи әҹи,
Бәд-hьәсγлә гузи әҹи?
Лγгәй нуну кәм нисдиҝәш,
Әри шәфтhо дузи әҹи?
2228
Йә бәндәйγм hозор вәҹи,
Мәшгуләтә hозор вәҹи.
Дәвләт – вору бирә ҹиҝәш,
Бихьоллγрә мозол әҹи?
2229
Йә бәндәйүм митав хундә,
Раби – Тиро митав хундә.
Кәрә-hьәсәл хурдәҝорhош,
Ә дәрд hьони нитав мундә.
2230
Йә бәндәйγм вәпичири,
Гәм ә мозол вәпичири.
Дорhой бәхтәш вәнҹирәнки,
Хәрәhорәш ки дәчири?
2231
Йә бәндәйγм тәрс сухундә,
Миҹәй дγлә тәрс сухундә.
Ә хунлγйә дәhьвой бәдиш,
Хориш ҹиро hьәрс рухундә.

2232
Йә бәндәйγм бγмγздирә,
Гобул мәсох бγмγздирә.
Ә гилиг йор дарафданкиш,
Әгγл сәрә ки дγздирә?
2233
Йә бәндәйγм мибисдоҝә,
Тиро – нубо мибисдоҝә;
ХУДОш сәр вәхт рәхьмә мидо,
Һәрбой дәhьво нибисдоҝә.
2234
Йә бәндәйγм хәстимәрә,
Рушум мәсох хәстимәрә.
Ә бим хәйол домундәнкиш,
Ә әшгәвоз сәс ди мәрә.
2235
Йә бәндәйγм нγвγсдә, йор,
Әшгсγз нитайм нγвγсдә, йор.
Офтой мγhбәт нур дорәнки,
Имуш митайм зγhγсдә, йор.
2236
Йә бәндәйγм дод зуhун дә,
Мозол ә гәд – дод зуhун дә.
Гәлхәндлγйә ҝуҹ мγhбәтиш,
Мәрә митав сад зγhундә.
2237
Йә бәндәйγм ә ход миди,
Сад hийләрә ә ход миди.
Әгγл буhо дананмәндәш,
Ә ҝуҹәвоз ә бод ниди.
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2238
Йә бәндәйγм йор мийору,
Хуби-ники йор мийору.
Ә фурм ҹунтγ нә хосдәнкиш,
Рузмә чγтам шор ҝирору?
2239
Йә бәндәйγм hәрчγни,
Сγрхә кәлмә – hәрчγни.
Бовор нистҝә ә ҝофтγ,
Вәҝиритγ әрчγни?
2240
Йә бәндәйγм ә нун мә,
Хьололи дә ә нун мә.
Рушум сохдә хьγрмәтә,
Хәто мәзән ә ҹунмә.
2241
Йә бәндәйγм модовум,
Ә пәсәй тγ модовум.
Сурогтγрә нә офдәш,
Тәхьно чγтам мотовум?
2242
Йә бәндәйγм микәнди,
Гәлпәй базу микәнди.
Әз hьоҹизи дур бирәм,
Имой, чγтам михәнди?
2243
Йэ бәндәйγм hисдими,
Нәфсә гийбәт hисдими?
Мәрә ә тγ бәсдиhош,
Миҹәй мγhбәт нисдими?

2244
Йә бәндәйγм ә шормә,
Ҝоф нә вәри ә шормә.
Тоҹә дәдәй – дәдәйhош
Тγ имбоши, ә йор мә.
2245
Йә бәндәйγм ә дәр вә,
Мизузәй hәгг ә дәр вә.
Хьәримә hьәнҹ зәнγhош,
Гисмәт бирә – ә ләрбә.
2246
Йә бәндәйγм нәс бирә,
Йодә инсоф нәс бирә.
Әри рγхьә парундәш,
Йә кәлмә ҝоф вәс бирә.
2247
Йә бәндәйγм әз hәнәҝ,
Дγл варафдә әз hәнәҝ.
Хәриш тәпик нә зәҝә,
Ҝәрәк нибу дәҝәнәҝ.
2248
Йә бәндәйγм нә дирәм,
Офдумйәти нә дирәм.
Тγ гγзγрмә ҝγрдәнки,
Мәш ә сγсти дәбирәм.
2249
Йә бәндәйγм хостәрә,
Уҹуз мәҝи, – хостәрә.
Һьоширйәти һисдиҝәш,
Виҹдонә ки восторә?
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2250
Йә бәндәйγм хупайи,
Миҹ hьәриси – хупайи.
Дәсҝирлγйә одомиш,
Әз войәhой ХУДОйи.
2251
Йә бәндәйγм мәбәр тγ,
Әгγл сәрә мәбәр тγ.
Дγ дәсмәрә вәҝγрдә,
Ә ҝәрдәнтγ дәбәр тγ.
2252
Йә бәндәйγм гәм бирә,
Дәрдимәндә гәм бирә.
Дәсбушлγйә гуногәш,
Хосдәҝорhо кәм бирә.
2253
Йә бәндәйγм нәфс бирә,
Залум виҹдон – нәфс бирә.
Косибирә дирәнкиш,
Хьовурлγhо пәс бирә.
2254
Йә бәндәйγм бустурә,
Бәhәрлγ дошд, – бустурә.
Дәсочуги ҝуфдирә,
Дγшмәш митав дуст бирә.
2255
Йә бәндәйγм кәрҝолуш,
Сарай кәрҝи – кәрҝолуш.
Нәфсγ сγрхи нә бирә,
Бәhәм нибу кор-боруш.

2256
Йә бәндәйγм ҹγнҝәрә,
Ә кәл чарун – ҹγнҝәрә.
Нобҝә, нәштәр вәҝγрдә,
Иштоh мәди, – ҹунбәрә.
2257
Йә бәндәйγм нивәрзγ,
Тәрсhо ә нәр нивәрзн.
Буйлу буhо hәр ҝуҝус,
Әз йә хухиш миләрзγ.
2258
Йә бәндәйγм пой нибу,
Лγл-пийонәш пой нибу.
Хьγрмәтҹили нәсдаҝә,
Ә хьәйвониш той мибу.
2259
Йә бәндәйγм шуморуш,
Од-сон нинγ шуморуш.
Ҹибhойу буш бирәнки,
Хун мәнҝәнγ гуморуш.
2260
Йә бәндәйγм мәҝири,
Әз шор – хьәвәс мәҝири.
Бихьоллγрә дирәнки,
Сәрәш нәбу дәҝири.
2261
Йә бәндәйγм hьәрсγни,
Һәр зиндәрә hьәрсγни.
Дәмдәмәки буhорәш,
Һозор ҹиро тәрсγни.
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2262
Йә бәндәйγм шәр мәхьәш,
Губбәндлγ тан, шәр мәхьәш.
Шγбhә фантан зәрәнки,
Әз гәрбол кәш, – хьәрмәхьәш.
2263
Йә бәндәйγм нитав рундә,
Матор войсγз нитав рундә.
Гәрәгәтрә вγрγхγhош,
Йә руз пойсγз митав мундә.
2264
Йә бәндәйγм пич-пичиhо,
Ә шор нирав пич-пичиhо.
Ә сәркәллә вәрафдәнкиш,
Мγфтә мурав ҝиҹ-ҝиҹиhо.
2265
Йә бәндәйγм митав норә,
Догә – дәрә митав норә.
Сәхьиб милйон бирә ҹиҝәш,
Гәрд мγрдәрә нитав дорә.
2266
Йә бәндәйγм ҹәхьтлγ мибу,
Бәхьс дγ йориш чәхьтлγ мибу.
Сад милйардhо бирә ҹиҝә,
Һәр асдараш бәхтлγ нибу.
2267
Йә бәндәйγм гуртум мидγ,
Мәрдйәтирәш гуртум мидγ.
Шәх-шәхәлγ рихдә ҹиҝә,
Һәр никәрәш гурзум нидγ.

2268
Йә бәндәйγм чәхәлγни,
Ҹәнҝәсурhо – чәхәлγни.
Ә hьәрәлγг нә дарафдә,
Чум бәсдәрәш – мәхьәлγни.
2269
Йэ бәндәйγм вәдәшән,
Губә әз дγл вәдәшән.
Амбартани хγшдәрәш,
Ә чум ән хәлг мәдәшән.
2270
Йә бәндәйγм нийорум,
Ҹунә ә хьγрш нийорум.
Әнҹәг, әри кәлләймә,
Тγрә сәрпуш мийорум.
2271
Йә бәндәйγм бурам мәш,
Ә ҹой чγтам бурам мәш.
Ә кγч бирә вәhьдәй вәхт,
Ә тγрәвоз мурам мәш.
2272
Йэ бәндәйγм нийо бу,
Тγндә гәhри нийо бу.
Һьилом – ҹәннәт бисдоҝәш,
Шормә әз тγ бийо бу.
2273
Йә бәндәйγм хьисобhо,
Әз hәгг рихдә – хьисобhо.
Һьәсму думон ҝγрдәнкиш,
Тор нийо бу рәхь тобhо.



654à À 655à À

2274
Йә бәндәйγм хәрҹhорә,
Йәр-бәйәр сох хәрҹhорә.
Әз ҝәрдәнтγ вәҝγрдә.
Кәслγ мәсох вәҹhорә.
2275
Йә бәндәйγм дәбγрγм,
Ә шори йор дәбγрγм.
Йә хьәфтәйи нә дирәм,
Әз дәрд чγтам нә мγрγм?
2276
Йә бәндәйγм йә боҹиш,
Тилсим бәхти – йә боҹиш.
Ә нәфс гәдγр тануhо,
Йә милйони – йә мочиш.
2277
Йә бәндәйγм нә бәрдγм,
Войәй дγлә нә бәрдγм.
Бәгдә дириш бирәнки,
Хьγршә тә хьγлг вәбәрдγм.
2278
Йә бәндәйγм офдәнγм,
Войумhорә офдәнγм.
Кγчә-кγчhо бирәнкиш,
Ә пишо мә мофдәнум.
2279
Йә бәндәйγм чумә хьәл,
Йәлов сохдә – чумә хьәл.
Мозол очмиш тә бирәш,
Асдар мәбош hич мәхьәл.

2280
Йә бәндәйγм соф нибу,
Гәлплγйәти соф нибу.
Һьилом ҝовлә нә бирәш,
Әз хушбәхти ҝоф нибу.
2281
Йә бәндәйγм нә дорум,
Хунә ләхтәш нә дорум.
«Һәри» тγрә шинирә,
Киләхь бәхтәш вәнорум.
2282
Йә бәндәйγм нә дγрγм,
Ә уйоги нә дγрγм.
Һәр бой ә хов оморәш,
Ә гәд ҹәннәт дәбγрγм.
2283
Йә бәндәйγм дәрд дорә,
Тәхьсирә ҝоф дәрд дорә.
Фирәhә дγл нә бирәш,
Гәтγр мийни мәрдhорә.
2284
Йә бәндәйγм дәрγм мәш,
Ә ләhьәhо дәрγм мәш.
Сγрхә ҝофтγ бирәйи,
Ә лов килит зәрγм мәш.
2285
Йә бәндәйγм зу бәрдәм,
Әгγл сәрә зу бәрдәм.
Тәлхьә ҝофтγш бирәнки,
Әз бугозмә фубәрдәм.
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2286
Йә бәндәйγм шормә – тγ,
Фикирмә – тγ, шормә – тγ.
Ә мәhьрәкә домундәм,
Кәй муҝуйи: «Йормә – тγ
2287
Йә бәндәйγм ән тγнγм,
Шәвиш-рузиш ән тγнγм.
Гурбун ХУДО имбошум,
Кәй муҝуйи: «Зән тγнγм».
2288
Йә бәндәйγм зура вәҹ,
Суй hьәҹәли зура вәҹ.
Зәхьмлγйә ҝоф бирәнкиш,
Ҝәрәк нибу бурагәҹ.
2289
Йә бәндәйγм йә гушун,
Дγшмә мәхой йә гушун.
Хунпәрәстә инсонәш,
Ә сәр сифро нәнушун.
2290
Йә бәндәйγм нә дәбәр,
Хьисә ә дγл нә дәбәр.
Ә кγнҹ-буҹог мундәрәш,
Дир нә бирә, вәдәбәр.
2291
Йә бәндәйγм войисдәм,
Әз чум зийод войисдәм.
Шидрай кәмәр хγрдиҝәш,
Ә гуллугтγ пойисдәм.

2292
Йә бәндәйγм дирәм мәш,
Рәхьә очуг дирәм мәш.
Ә ҹәләйтγ офдорә,
Имой, ошуг бирәм мәш.
2293
Йә бәндәйγм әз бәгдәш,
Бор нирγхγ әз бәгдәш.
Йә бо hьγмγр бирәйи,
Һьоҹиз мәбош әз вәhьдәш.
2294
Йә бәндәйγм бәсдәҝуш,
Кари мидγ – бәсдәҝуш.
Нәхьслγйә хәр бирәнкиш,
Чорә нидγ – дәстәчуш.
2295
Йә бәндәйγм ҹγрбәҹγр,
Һәр хосийәт – ҹγрбәҹγр.
Һозор ниhрә вәҹәсдҝәш,
Кәрә нибу әз гγҹγр.
2296
Йә бәндәйγм дәhьволу,
Хун мирγхγ – дәhьволу.
Әз зәхьм ХУДО тәрсирәш,
Шәр нивγхγ – шәhьволу.
2297
Йә бәндәйγм шәвә ҝи,
Әз мәнҝ гилиг шәвә ҝи.
Боворимтγ нисдиҝә,
Һич ә ҝәрдәш нә вәҝи.
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2298
Йә бәндәйγм хγрсәҝәш,
Мийни – бәди хγрсәҝәш.
Тушлу нишон ҝγрдәнки,
Әз дәс нә ди фγрсәтәш.
2299
Йә бәндәйγм хьопову,
Кәмбишиҝәш хьопову;
Әз гәрг офто сухдәнки,
Мγрдәйирәш мотову.
2300
Йә бәндәйγм чарустә,
Ҝәми әз ов чарустә.
Миҹәйγ мис бошуhош,
Әз сγрх нитав парустә.
2301
Йә бәндәйγм ки мγнγ,
Бγзγргә од ки мγнγ?
Мозоллγйә толихьлγш,
Садә зийод нивγнγ.
2302
Йә бәндәйγм хьәзирә,
Кәйфчи митав – хьәзирә.
Рәхьҝирорә hәр кәсиш,
Дγлә нитав ҝәзирә.
2303
Йә бәндәйγм ширәлγ,
Пушдуй синә – ширәлγ.
Ә бурҹинәй ов-һьәйил;
Дәдәй мийов – мирәлγ.

2304
Йә бәндәйγм hьәҹәллγ,
Ҝулләй туфәнҝ – hьәҹәллγ.
Буллуйә бор вәчиҝәш,
Зәхьмәт нибу – hьәсәллγ.
2305
Йә бәндәйγм ә hьор бийор,
Обурсузә ә hьор бийор.
Йәрәвурдә хәйолhорәш
Чум нә бәсдә әйор мәйор.
2306
Йә бәндәйγм бәhьәдәти,
Ҹинҝир имбу – бәhьәдәти.
Гәргуш сохдә, ә пәсәйтγш
Сәнг шәндәйγ әз hьәдәти.
2307
Йә бәндәйγм нибу ҝγрдә,
Ворворирәш нибу ҝγрдә.
Нәкумийә вәхт бирәнки,
Ә согломиш имбу мγрдә.
2308
Йә бәндәйγм шор вәчирә,
Һьәрγс буhо шор вәчирә.
Һозор богбон ҹәхьти сохдҝәш,
Әз хγшҝә дор – бор ки чирә?
2309
Йә бәндәйγм тγ hәр ҝиләш,
Тиркә нәди тγ hәр ҝиләш.
Сурог hьәҹәл оморәнки,
Шәх нихуни тγ сәр зиләш.
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2310
Йә бәндәйγм hә бош-йовош,
Ә рәхь гури hә бош- йовош.
Әбәдилуг чум бәсдиҝә,
Чорә нидγ нә хош, нә вош.
2311
Йә бәндәйγм хьәз дирә,
Пилов дунә хьәз дирә.
Сәпәхь әз сγрх нисдиҝәш,
Бунсуз хунә нәс бирә.
2312
Йә бәндәйγм йәхән дγт,
Ә шәр чγларз йәхән дγт?
Бирисмолиш бирәнки,
Ә мγрдәҝор нихәндγт.
2313
Йә бәндәйγм мийофи,
Бәхтәш әз hәгг мийофи.
Дийнәйирә вир сохдә,
Сәбәхьирәш нийофи.
2314
Йә бәндәйγм хьәмγри,
Мәмир әз ҹәхьт – хьәмγри.
Әз чәрх дорәй шәв нә руз,
Һьәҹәл сәрвәхт хьәзγри.
2315
Йә бәндәйγм чγн хунә,
Мәскән нибу чγн хунә.
Әз зар-сγрхи бисдоҝәш,
Кәчәлбәндә чγ шунә?

2316
Йә бәндәйγм бор нибу,
Хγшҝә дорә бор нибу.
Сабур виҹдон ҝуҹ доҝәш,
Хьәйосγзә hьор нибу.
2317
Йә бәндәйγм нитав бирә,
Гәтуг сийә нитав бирә.
Һьәйбә – hьорә сәркушлуhош,
Зәхьмә дийә митав дирә.
2318
Йэ бәндәйγм нә мундәм мәш,
Ә раст, ә чәп нә мундәм мәш.
Чум нә гошә ҹиро хундә,
Ә мунҹулуг домундәм мәш.
2319
Йә бәндәйγм бушә чәни,
Мәҝу: «Дγнйоh – бушә чәни».
Дγм виҹдонә вошширәнкиш,
Ә дәр гунши ҝуш нәвәни.
2320
Йә бәндәйγм гучог нибу,
Сәрвәхт инсон гучог нибу.
Әз рәхьм ХУДО, мәхьрγм буhош,
Мγрдәлγйә нәчог мибу.
2321
Йә бәндәйγм соги нибу,
Зәhьифмәндә соги нибу.
Әз бинәдән ворлу буҝәш,
Әхирәтγш – оги мибу.
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1322
Йә бәндәйγм сар низәнγ,
Данан бунә сар низәнγ.
Һьәрисиhо сәр ҝγрдәнкиш,
Сәс мәhьниhо пар мизәнγ.
2323
Йә бәндәйγм йә ҝγли тγ,
Ә гәд рачhо йә ҝγли тγ.
Әз кәләтә руй вәҝγрдә,
Милләтә хой әз дγлитγ.
2324
Йә бәндәйγм дәрдлγ бирә,
Гәм хуруhо дәрдлγ бирә.
Әри бәдә кγч рафдәйиш,
Инсон йә бо гәрдлγ бирә.
2325
Йә бәндәйγм нәмлγ нибу,
Сәнг әз воруш нәмлγ нибу.
Ләйли сәйәг йору буhош.
Ә фурм Мәҹнун гәмлγ мибу.
2326
Йә бәндәйγм шориш мийов,
Ә бәхтәвоз шориш мийов.
Әз гәләти офдорәнки,
Ә кумәки вориш нийов.
2327
Йә бәндәйγм дәҝиш нибу,
Хосийәт дγзд дәҝиш нибу.
Хьов-хьовлγйә чугулбәндә,
Зиндәҝуни сәҝиш мибу.

2328
Йә бәндәйγм пәртлγhорәш,
Сад ҹγр дәрди – пәртлγhорәш.
Ә вәhьдәйγ ҝоф пучиҝә,
Гудуз мийни – шәртлγhорәш.
2329
Йә бәндәйγм сорт нийору,
Пысирә мол – сорт нийору.
Хγрдә йараш рим ҝγрдәнки,
Ән зобунә дорд мийору.
2330
Йә бәндәйγм хиловә зән,
Йγнҝγл бирә – хиловә зән.
Догуногә кор сохдәнкиш,
Ҝоф нәшәрhьә ҝилов мәзән.
2331
Йә бәндәйγм ҝγл вокундә,
Әз ҝуҹәй хок – ҝγл вокундә.
Бәhьәдәти буhо зәниш,
Ә сәр шγвәр кγл докундә.
2332
Йә бәндәйγм нәс войурдә,
Әгγл – дγлә нәс войурдә.
Әз хьγвсәлә дурә бәбәш,
Әри кифләт нәхьс овурдә.
2333
Йә бәндәйγм дурҝу норә,
Митой дузә – дурҝу норә.
Ә нәхьсәвоз руз вγнγhо,
Ҹунәш зутә гурбу дорә.



664à À 665à À

2334
Йә бәндәйγм нәс дәҝγрдә,
Пилиг – чумә нәс дәҝγрдә.
Әз кук-духдәр йаралγhо,
Әз ҹун хγшдә дәс вәҝγрдә.
2335
Йә бәндәйγм дор әлγни,
Туршмәзәлγ – дор әлγни.
Һьәнкорирә кәшф сохдәнки,
Бәгшләмишиш – чорәлγни.
2336
Йә бәндәйγм ә сур дара,
Ә әшгәвоз ә сур дара.
Ошуг тγрә тәхьно шәндәш,
Әз бәхт-мозол ә дур мара.
2337
Йә бәндәйγм чγтам шорум,
Йор митанγ чγтам шорум.
Сурог рәхьә нә офдәнкиш,
Йарай дγлә чγтам хорум.
2338
Йә бәндәйγм ҹәхьтγ дирә,
Мундәҝунә ҹәхьтγ дирә.
Әз бәбәhош йодиҝори,
Һәр иҝидәш вәхтγ бирә.
2339
Йә бәндәйγм әри бунмәш,
Сайлов мәбош әри бунмәш.
Мәлхьәмлγйә чорә бирә,
Дәстәклγ бош әри ҹунмәш.

2340
Йә бәндәйγм әз бγҝγрмә,
Ә дур нәра әз бγҝγрмә.
Әз хьәсрәттγ дурра вәhьдәш,
Пәлγ вәни ә hьγмγрмә.
2341
Йә бәндәйγм ә ҹγг мидγ,
Кәйки, хьγлгә ә ҹγг мидγ;
Бихьолмәнди ҝуҹ дорәнки,
Ләмпәй дγлиш γшγг нидγ.
2342
Йә бәндәйγм гитийот hьор,
Ошкориҝә – гитийот hьор;
Әз пәхγрә сәнәhьәткор,
Сур хγшдәрә хьитийот дор.
2343
Йә бәндәйγм тә вәҝγрдә,
Рәхьбәрйәти тә вәҝγрдә;
Ә зир пойhо сγст офдорә,
Кγләш митав тәк дәҝγрдә.
2344
Йә бәндәйγм соф бәдәниш,
Хьәл нә бирә соф бәдәниш;
Әгγл сәрә гәрбол зәрә,
Ә hәр йәтән ҝоф мәдәниш.
2345
Йә бәндәйγм нумhо мәкәш,
Зәхьми дγhо – нумhо мәкәш.
Сугдә йорә виҹириhо,
Гәдγрмәнди чумhорәш кәш.
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2346
Йә бәндәйγм hьәрсһой тγрәш,
Хьәрмәхь мәвих hьәрсһой тγрәш.
Әз човгунә hьовунлуһо,
Пәхьәни сох тәрсһой тγрәш.
2347
Йә бәндәйγм дәглγ шәндә,
Думон hьәрсә – дәглγ шәндә.
Инсоф – дγлә куфтә вәhьдәш,
Силис мәсох hәглγмәндә.
2348
Йә бәндәйγм ә гур мирав,
Ҹунә дγhо ә гур мирав.
Әз дәс хγшдә визорлγhош,
Әз сойәhо ә дур нирав.
2349
Йә бәндәйγм нәхшлγ дорә,
Офтош нурә нәхшлγ дорә.
Бәш зуhунә йәҝәзәрhо,
Пәлтәкирәш бәхшлγ норә.
2350
Йә бәндәйγм нәхьс хәндγсдә,
Бисавадhо нәхьс хәндγсдә.
Әз дәдәйи талант буhош,
Әз рәхь рафда нәс ләнҝγсдә.
2351
Йә бәндәйγм гәндә бирә,
Пирә ҝушдhо – гәндә бирә.
Мозол дәрә вокундәнкиш,
Ҹγфтә ловhо – хәндә дирә.

2352
Йә бәндәйγм ҝγрҝә хунош,
Вәхьши мәбош – ҝγрҝә хунош.
Ә сәр кифләт дачарусдә,
Зар-товлу бош – сγрхә хунош.
2353
Йә бәндәйγм кип бурбундә,
Алмаз сәхтә – кип бурбундә.
Бәhәмлγйә дγрγстлγрәш,
Әзовнәки ки фурмундә?
2354
Йә бәндәйγм иҝид бәсдә,
Рәхь гәчәгә иҝид бәсдә.
Әз миh тәнҝи гәм хуруhош,
Ә сәбәхьhо имид бәсдә.
2355
Йә бәндәйγм бγхтγлγрә,
Ҹγгә лог сох бγхтγлγрә.
Ә мәнҝәнә вәнҝәсдәнкиш,
Кобоб мәсох ҹγх дγллγрә.
2356
Йә бәндәйγм зәр гәмлγрә.,
Чγлк мухунут – зәр гәмлγрә.
Сад бо hорой зәрә вәhьдәш,
Нивокунут дәр хьәмлγрә.
2357
Йә бәндәйγм бофдәрә дор,
Сириг зәрә, бофдәрә дор.
Ә хубә руз нәс расирә; –
Ә хун тәнҝи офдорәҝор.
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2358
Йә бәндәйγм әз бог вошҝу,
Бәhәр мәчин әз бог вошҝу.
Әз чγл-чәмән ҝγл чирәнки,
Чолокиhош – булог бошҝу.
2359
Йә бәндәйγм нибу ҝγрдә,
Ов-сайловә нибу ҝγрдә.
Әз нәчоги ҝоф нә бирә,
Ә нәкумиш имбу мγрдә.
2360
Йә бәндәйγм митав дирә,
Чумhо бәндлγ митав дирә.
Әхирhойу кәшфлγ нисдҝәш,
Һьәсму тәнҝлγ нитав бирә.
2361
Йә бәндәйγм ҝилов дирә,
Локой руйә ҝилов дирә.
Гоhум-гәрдәш дγл дорәнкиш,
Хәндәй гәмхур хилов бирә.
2362
Йә бәндәйγм нум ҝγрдәрә,
Хәто бирә – нум ҝγрдәрә.
Мәҹнун сәйәг хосдә вәhьдәш,
Әз чум мәни нγмкγрдәрә.
2363
Йә бәндәйγм нипаруну,
Нундор рγхьә нипаруну.
Ләчәргбәндә hьәрγс-духдәр,
Сад хунәрәш мачаруну.

2364
Йә бәндәйγм нитав бофдә,  
Дәстәй ҝγлә нитав бофдо.
Биәшглγhо әз моҹолhош,
Әнҹәг воhнә митав офдә.
2365
Йә бәндәйγм зур дара,
Ә гилиг йор зур дара.
Әри дийәш шор бирә,
Әз рәхь ХУДОш дур мара.
2366
Йә бәндәйγм дәҝγрдә,
Йослу – сийә дәҝγрдә.
Тә hьәрсhой чум варасдә,
Дγлγш фәткә вәҝγрдә.
2367
Йә бәнддәйγм и дәрдә,
Ә чуткә зән, и дәрдә.
Әз мойәhой сад салиш,
Йә чγпләрәш ки бәрдә?
2368
Йә бәндәйγм хьәлимлγ,
Дунә бирә – хьәлимлγ.
ХУДОбәндә тиролуш,
Сифро нинγ – хьәримлγ.
2369
Йә бәндәйγм hә дәмлγ,
Пийон бирә hә дәмлγ.
Мәhьнихуниш нәбуhо,
Нә зиллγни, нә бәмлγ.
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2370
Йә бәндәйγм ә чγкдор,
Хьол нивәбу – ә чγкдор.
Хγшҝә шохлу нә бирәш,
Тәвәр нә зән ә кγк дор.
2371
Йә бәндәйүм кәрәрә,
Ниhрә зәрә – кәрәрә.
Ә ҝоф ҝәләҹ зән-зәрош,
Чапар мәсох hьәрәрә.
2372
Йә бәндәйγм нуборәш,
Тиролγ хун нуборәш.
Һәдә-гурху дорәнки,
Әз йор мәшән туборәш.
2373
Йә бәндәйγм дәхьγтлγш,
Руз нәс дирә дәхьγтлγш.
Лову дәhьәм ҹусдәнки,
Фурслγ бирә чәхьγтлγш.
2374
Йә бәндәйγм hә гити,
Нун дорәҝор hә гити.
Бигәдγрә одомиш,
Йә зиндәйә мәйити.
2375
Йә бәндәйγм ҝγл чирә,
Чәмәнбәндлγ ҝγл чирә.
Йә хγшҝлγйә кусовиш,
Сухдә-сухдә кγл бирә.

2376
Йә бәндәйγм бор – hәрчγ,
Әри богбон бор – hәрчγ.
Руй духдәрә нә дирәш,
Хәзмунийә кор әрчγ?
2377
Йә бәндәйγм ҹәхьтлγрә,
Рγхьлγ мәкγш – ҹәхьтлγрә.
Хубә рузhо войуhош,
Гисмәт офдә бәхтлγрә.
2378
Йә бәндәйγм гинголәш,
Ләпә имбу гинголәш.
Ә зарблγйә мγшд ҝиро,
Хьγрмәт нибу пинголәш.
2379
Йә бәндәйγм сәрә-сәр,
Гозонҹ бошҝу сәрә-сәр.
Мойә батмиш бирәнкиш,
Ҹар нә бошҝγ дәрә-дәр.
2380
Йә бәндәйγм дәрдлγмәнд,
Гур мивинγ – дәрдлγмәнд.
Һәдә – гурху нә диҝәш,
Руз нивинγ – гәрдлγмәнд.
2381
Йә бәндәйγм гәләтмәнд,
Рγхь нибофу – гәләтмәнд.
Тγндә вишә бисдоҝәш,
Рәхь мийофу – бәләдмәнд.
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2382
Йә бәндәйγм е дуг hьор,
Фойдә нинγ е дуг hьор.
Расирә сиб войуhош,
Сγлмә мәнγ ә гуг дор.
2383
Йә бәндәйγм соф дорәм,
Мγhбәт дγлә соф дорәм.
Пәшмунәти дирәйиш,
Ә боләйтγ офдорәм.
2384
Йә бәндәйγм вәбош тγ,
Ә гуг хьγрмәт вәбош тγ.
Ә чум сабур кγл шәндәш,
Бәдхәрҹ hьγмγр мәбош, тγ.
2385
Йә бәндәйγм дийор тγш,
Вәтәнмәнди – дийор түш
Һьәсму ҝирйә сохтә вәхт,
Әз нәшумо ҝирор тγш.
2386
Йә бәндәйγм нә дәшән,
Ә ҹәлә пой нә дәшән.
Әз кγнҹ-буҹог ән дγлтγш,
Миҹәй хьγршә вәдәшән.
2387
Йә бәндәйγм гәрд нидγ,
Шор мойәрә – гәрд нидγ.
Әз hьәсәлә йор хγшдәш,
Шγбhәдорә дәрд мидγ.

2388
Йә бәндәйγм кәсhорә,
Сугдлγ мәхой кәсhорә.
Ә бог мәскән дәшәндҝәш,
Чинор бәhәр нәс дорә.
2389
Йә бәндәйγм әз хьолуш,
Хγр рихдәнки әз хьолуш.
Бәбәсγзә йәтимhо,
Дәhьәм мийнγ әз холуш.
2390
Йә бәндәйγм писирә,
Тәрҝ нә сохдҝә писирә;
Гәрәнтуйә руз дирә,
Шәвhош нитав хисирә.
2391
Йә бәндәйγм чγк – тәнәш,
Чγлк мийору чγк – чәнәш.
Кори сохдә ә γлγҝ,
Лов мисоху кγк тәнәш.
2392
Йә бәндәйγм ов имбу,
Чорәй аташ ов имбу.
Ә зир ҝурнә шәләhош,
Кип осдугуш сов имбу.
2393
Йә бәндәйγм вәчәлә,
Ә буй моров – вәчәлә.
Һозор hьәмәл сохдиҝәш,
Муй ниворов кәчәлә.



674à À 675à À

2394
Йә бәндәйγм воҹ нитав,
Һьәсб, гәмчилә воҹ нитав.
Әгγл сәрγ – хәрлγhош,
Бәднумирә боҹ митав.
2395
Йә бәндәйγм ә дәрмә,
Килит воно ә дәрмә.
Һәр назγрә кәширγм,
Дурубә кошд ә сәрмә.
2396
Йә бәндәйγм ҝγл тәкиш,
Хьомоллγни – ҝγл тәкиш.
Йормә боришмиш бисдо,
Шори нә сохд дγл йәкиш.
2397
Йә бәндәйγм дәсҝирә,
Пәшму мәйил дәсҝирә.
Сәдигирә дошдәҝор,
Бәдә рγхьбәнд нәс бирә.
2398
Йә бәндәйγм ҝозирә,
Әз ҝуш мәшән – ҝозирә.
Кәлә пулhо бисдоҝәш,
Хьололлу бәр возирә.
2399
Йә бәндәйγм вошуhош,
Бәди, – нунә вошуhош.
Ә бәхш тоҹи нивәрзγ,
Әз рγхь hьони бошуһош.

2400
Йә бәндәйγм зәхьм мара,
Зәхьәр митай, – зәхьм мара.
Ә зир пойтγ офдоҝәш,
Ә хәр ҝиро рәхь мара.
2401
Йә бәндәйγм гити бу,
Ҝәрми hьәсму гити бу.
Пәмбәйә дәс ән йормәш,
Вәрфә хуно сипи бу.
2402
Йә бәндәйγм хәрирә,
Ҝилҝәзлγ тан, – хәрирә.
Бәднум hьилом имбоши,
Нә шәндиҝә шәрирә.
2403
Йә бәндәйγм шәх зәрә,
Ҝуҹлуйә ов шәх зәрә.
Синәпәhлγ бирәнкиш,
Гимәт мγдγт шәхтәрә.
2404
Йә бәндәйγм чәнҝ зәрә,
Дγлә нибу чәнҝ зәрә.
Нобҝә, чорә нийофи,
Нә әз дог, нә әз дәрә.
2405
Йә бәндәйγм бәд мибу,
Һьоҹизә хьол бәд мибу,
Һγнәрмәндә нәриҝә,
Шидрай кәмәр гәд нибу.
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2406
Йэ бәндәйγм суй бәди,
Тәҝәрҝ шәндә суй бәди.
Пой ә ҹәлә дарафдҝәш,
Хьγлчγгбәндә руй мәди.
2407
Йә бәндәйγм гит мибу,
Ҝγзәл-ҝγйчәҝ гит мибу.
Офто әз нур пойисдҝәш,
Хьәйолмәндhо шит нибу.
2408
Йә бәндәйγм hьор нийов,
Ә бәдhьәсγл hьор нийов.
Һьәрγс бордор бирәнкиш,
Ә сәр чумhо бор мийов.
2409
Йә бәндәйγм сур мәҝәшд,
Гәрбол зәрә, сур мәҝәшд.
Әри нундор бирәйиш,
Зур вәхγшдә зур дәҝәшд.
2410
Йә бәндәйγм hә сухун,
Шәhьәм дγлә hә сухун.
Тә рγгән әшг хьәл бирәш,
Һьәрсhой чумә мәрухун.
2411
Йә бәндәйγм нәфт мирав,
Ләмпә сухдә, нәфт мирав.
Чум hьәсγлдор хьириҝәш,
Рәхь hьγмγрә шәфт нирав.

2412
Йә бәндәйγм думони,
Сәбәб воруш – думони.
Нәгдә ә чум нә дирәш,
Һәммә корhо ҝγмони.
2413
Йә бәндәйγм кортγрә,
Ә пәс мәйил кортγрә.
Әз hьәсγл ҝоф бирәнкиш,
Ә пәмбә дор hьортγрә.
2414
Йә бәндәйγм кγләсти,
Ҹәгли сәри – кγләсти.
Әз ноһогә кор хуниш,
Һьәрә нидγ дγләсти.
2415
Йә бәндәйγм зура кор,
Бурҹ богбони – зура кор.
Лγҝәhойу гәдиҝә,
Дγл мәбәрγ пура дор.
2416
Йә бәндәйγм марлγ бош,
Ә ҹәнҝ дγшмә марлγ бош.
Хәлг тәhьәриф дорәнкиш,
Әз hγндурhо сарлγ бош.
2417
Йә бәндәйγм мәҝи тγ,
Йγкә ә дγш мәҝи тγ.
Әз hьәмәлhой әгγл сәр,
Догәш ә дәс вәҝи тγ.
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2418
Йә бәндәйγм дәрҹ бошҝу,
Китоб hьγмγр дәрҹ бошҝу.
Әгγлмәнди ән сәриш,
Ә рәхь милләт хәрҹ бошҝу.
2419
Йә бәндәйγм расарә,
Манҹар мәсох – расарә.
ХУДОйә рәхь нә вихдә,
Ә шор нибу расирә.
2420
Йә бәндәйγм нәс дирә,
Хисирә чум нәс дирә.
Йә дәрйоh ов бисдоҝәш,
Нибу шушдә – гәсдирә.
2421
Йә бәндәйγм нәс хундә,
Бишәрhь Тирош нәс хундә.
Бәдбәхтлγйә hьовункор,
Әз руй хориш пәс мундә.
2422
Йә бәндәйγм дәҝγрдә,
Гәнчγр лγхьγф дәҝγрдә.
Һьонкор буhо hьоҹизмәнд,
Ҝофиш митав вәҝγрдә.
2423
Йә бәндәйγм хьәповә,
Сәрраф нитавт – хьәповә.
Әз тәшнәйи сухдәнкиш,
Чорә митавт – хγп овә.

2424
Йә бәндәйγм зәрлγрә,
Һовун мәҝу, – зәрлγрә.
Хәлгә hьәзоб дорә вәхт,
Ә сок чарун шәрлγрә.
2425
Йә бәндәйγм войундә,
Тәрсә hьәҹәл войундә.
Чумә думон ҝγрдәнкиш,
Һьәрсә мәхьәл пойγндә.
2426
Йә бәндәйγм вәҝγрдәй,
Үшγг чумә вәҝγрдәй.
Сәхт нәчогум ҝуфдирәш,
Йослу әрчγ дәҝγрдәй?
2427
Йә бәндәйγм бог мәрә,
Ә ҝγл дәшән бог мәрә.
Мγhбәт тγндлγ бирәнкиш,
Нә вәдәшән догмәрә.
2428
Йә бәндәйγм овурдә,
Бәдхоh – зулум овурдә.
Ов – сайловә ҹусдәнкиш,
Сәрγ ә гәд новур дә.
2429
Йә бәндәйγм биҹирә,
Гәмхур дошдә биҹирә.
Софә рγхьγ гитлγһош,
Ҹәhәннәмә виҹирә.



680à À 681à À

2430
Йә бәндәйγм дог бирә,
Тәпә нитав – дог бирә.
Дγләстийγш тγнд буhо,
Бәҝәм, митав сог бирә?
2431
Йә бәндәйγм пой мәрә,
Шәфт нә норәм пой мәрә.
Пура hьγмγр нә дирә,
Һьәҹәл әрчγ hой зәрә?
2432
Йә бәндәйγм вәрдγшә,
Тәрҝ нисохут вәрдγшә.
Әри хγшҝә лγгәй нун,
Йγклγ мәдор сәр дγшә.
2433
Йә бәндәйγм зәрдәчγ,
Мәхь пилови зәрдәчу.
Йә ҹγр йара зәрәй ки,
Дог низәнγ шәр, hәчу.
2434
Йә бәндәйγм губирә,
Дәрд войәрдә губирә.
Тийнә кишмиш хорундҝәш,
Хәр нитану хубирә.
2435
Йә бәндәйγм нә бәсти,
Рәхь сайловә нә бәсти.
Бәгдә ҹәләй дγшмәрәш,
Ә пойhойтγ дәбәсти.

2436
Йә бәндәйγм нә куфди,
Хьәримә дәр нә куфди.
Әз сохдәйhо хубиhош,
«Сог боши» рә ки ҝуфди?
2437
Йә бәндәйγм бисдоҝә,
Һьәсγл-hьорлγ бисдоҝә.
Ширинә ҝоф сохуhош,
Рач ән hьилом нисд бәҝә?
2438
Йә бәндәйγм нә ҝγрдә,
Нәбз ән раҝа нә ҝγрдә;
Әз туршови хьγршмәзә,
Инфаркт имбу вәҝγрдә.
2439
Йә бәндәйγм нә хурдә,
Огу – зәхьәр нә хурдә;
Кәйфγ кγклγ бисдокәш,
Ә нәкуми ә гур дә.
2440
Йә бәндәйγм нибәрγ,
Имид ҹунә нибәрγ.
Әз гγд-гγдә ҝофhой зән,
Әнчәг мирав зибәрγ.
2441
Йә бәндәйγм нидәбу,
Ә рγхшәнди нидәбу.
Әз дγли вәҹәсдәҝор,
Ә рәхьм ХУДО мидәбу.
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2442
Йә бәндәйγм кγл зобу,
Суй зәхьәри – кγл зобу.
Догhо вәрфлγ бирәнкиш,
Ә чәмәнhо ҝγл мобу.
2443
Йә бәндәйγм нә ҝγрди,
Обур-хьәйо нә ҝγрди.
Һьәрсhой чумә рухундә,
Ҝулләйә ҝоф вәҝүрди.
2444
Йә бәндәйγм чополог,
Ҹуркум дорә чополог.
Әри хушә руз дирәш,
Имид мәбош ә толог.
2445
Йә бәндәйγм тәфтәлγ,
Зәрдлγ бирә – тәфтәлγ.
Әри номусә дошдәш,
Пойә нинγт – шәфтәлγ.
2446
Йә бәндәйγм рачирә,
ХУДО дорә рачирә.
Кәмә hьγмγр виҹирәш,
Чγн ҝγл нибу паҹирә.
2447
Йә бәндәйγм тәрәфлγ,
Йод ниҝγрγ тәрәфлγ.
Хубә нумә норәҝор,
Бийо мγрγ шәрәфлγ.

2448
Йә бәндәйγм дәри хун,
Тәйтә ә раҝ дәри хун;
Сγрхә ҝофhой ләhьәрә,
Һә ним-ноhог мәрухун.
2449
Йә бәндәйγм пич имбу,
Пиләтәhо – пич имбу.
Ә хәйр, ә шәр нәйовhош,
Әри милләт һич имбу.
2450
Йә бәндәйγм нивинγ,
Бирәхьм годо нивинγ.
Кәләтәрә хок сохhош,
Әнҹәг хәто мивинγ.
2451
Йә бәндәйγм нидаров,
Тәльх-ҝоф ә ҝуш нидаров.
Хьәләҹиҝәр бошуhош,
Ә луләй муш мидаров.
2452
Йә бәндәйγм нивәрзγ,
Асдар ә руй нивәрзγ.
Хэзон дирә богбониш,
Вәлҝә хуно миләрзγ.
2453
Йә бәндәйγм дод мидγ,
Кишмиш пилов дод мидγ.
Тәхьсирәйә гинголиш,
Гәрәбәчә – од нидγ.
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2454
Йә бәндәйγм вәйишдә,
Рабиhо руш вәйишдә.
Мозолмәндә корhорәш,
Ә сәбәхьи ки hишдә?
2455
Йә бәндәйγм ниваров,
Хун ә кәллә ниваров.
Әз гуг догиш ичҝихур,
Ә сәрҝуллу мидаров.
2456
Йә бәндәйγм вәдәво,
Һьәйил зутә вәдәво.
Кәлә рәхьбәр бирәнкиш,
Бәхшә мγдγ – нәдово.
2457
Йә бәндәйγм бирәхьнә,
Пой нә бошҝу бирәхьнә.
Вәрф зимусту рихдәнкиш,
Инсоф нибу бирәхьмә.
2458
Йә бәндәйγм миләрзγ,
Кәйки әз тәрс миләрзγ.
Кайдарлγйә гоглγмәнд,
Ә чγп ләмбәш нивәрзγ.
2459
Йә бәндәйγм турhойу,
Ҹәhь нә ҝγрдҝә турhойу;
Бәдәҝилҝул бошуhош,
Чум гунширә кур мойу.

2460
Йә бәндәйγм ки бәрдә,
Ҹунә тәшнә ки бәрдә.
Дγлγ соглом бошуһош,
Хьәл нисоху и дәрдә.
2461
Йә бәндәйγм сәгәрәш,
Сәрзир чарунд сәгәрәш.
Тәлхьә дәhьәм ҹусдәнки,
Әз лов парунд ләгәрәш.
2462
Йә бәндәйγм руз мибу,
Әз шәв бәгдә руз мибу.
Һозор hьәмәл сохдутҝәш,
Ҝәрдән дәвә дуз нибу.
2463
Йә бәндәйγм сог имбу,
Ләгәр буhо, сог имбу.
Ләhьә динҹи нә диҝә,
Чγн комишиш чог имбу.
2464
Йә бәндәйγм сәр рәхьәш,
Гуччи бурра сәр рәхьәш.
Билойигә мγшҝγллγ,
Зәхьәр мидγ хьәрмәхьәш.
2465
Йә бәндәйγм биод бу,
Ҹундур-мундур биод бу.
Хγшдәкγши сохдәнки,
Токи, пулу зийод бу.
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2466
Йә бәндәйγм йәләги,
Сәҝә хуно – йәләги.
Бәднум ҹурай зәрәнки,
Тγллә, әнҹәг ләhьә ҝи.
2467
Йә бәндәйγм чиҝәрәҝ,
Бәдә рγхьи чиҝәрәҝ.
Йә хьγлгсγзә ҹинсиҝә,
Той бирәйи чγ ҝәрәк?
2468
Йә бәндәйγм бугмәлγ,
Ә дод нийов бугмәлγ.
Ширин-шәкәр буhорәш,
Турши мидγ дуг әлγ.
2469
Йә бәндәйγм нәм мибу,
Хок зимусту нәм мибу.
Әз пәнҹәрәй бихьәйош,
Һорой-шивән кәм нибу.
2470
Йә бәндәйγм омуну,
Фурогусди – омуну.
Йогинирә нитавhош,
Ә сәр гәрбол момуну.
2471
Йә бәндәйγм нитанγ,
Йә руз дирәш нитанн.
Пучкγнәндәй ән гизмиш,
Чатма бирәш митанγ.

2472
Йә бәндәйγм әз болә,
Ҝуҹ нидиров әз болә.
Гиришә зир чумhойуш,
Гγҹ мидиров әз нолә.
2473
Йә бәндәйγм зомуну,
Хьәрифиҝә зомуну.
Гәләтә кор сохуhо,
Ә миҹ ховиш момуну.
2474
Йә бәндәйγм кγтә гәм,
Йәрәвурди – кγтә гәм.
Шитә гогол нә хурдәш,
Нисонурә чγ дәhьәм?
2475
Йә бәндәйγм войәлγ,
Хәм-хәйоли войәлγ.
Сәрбәhәмә кор нибу.
Әҝәр нисдҝә мойәлγ.
2476
Йә бәндәйγм михәки,
Ранҝ муйhойи михәки.
Ә сәр аташ пойуhош,
Нийо хуру пинәки.
2477
Йә бәндәйγм гәм бәди,
Хьәл бирәнки гәм бәди;
Әри шорә хәбәрhош,
Муштулугә кәм нәди.
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2478
Йә бәндәйγм нисоху,
Хункорә тәрҝ нисоху.
Ә фурм бурра гониhош,
Чапаламиш мисоху.
2479
Йә бәндәйγм вәбош тγ,
Ә сәртики вәбош тγ.
Хори әз чәрх пойисдҝәш,
ХУДО нәтәрс мәбош тγ.
2480
Йә бәндәйγм hьәрсирәй,
Ә сәр синә hьәрсирәй.
Һьәйбиш нәбу ҝуфдирә,
Әз йор әәрчγ тәрсирәй?
2481
Йә бәндәйγм сур нидγт,
Ә кәм – кәсhо сур нидγт.
Ҝузҝилийә ҹиhизhош,
Ә чум домор нур мидγт.
2482
Йә бәндәйγм мибәсдγ,
Хунбәнд чапар мибәсдγ.
Хьәлмошийә шәhьәмлγш,
Ә дγл дамар нибәсдγ.
2483
Йә бәндәйγм ки сохтә,
Софә гәриш ки сохтә.
Хәҹәләти нә хурдәш,
Бәгшләмиши ки хосдә?

2484
Йә бәндәйγм хәбәр дә,
Шор бәд ә ҝоф хәбәр дә.
Хиниклγйә нәчогиш,
Ә гур митав дәбәрдә.
2485
Йә бәндәйγм нә вошҝу,
Нә нәхьс бошҝу, нә вошҝу.
Академик hисдиhош,
Инсонйәтийγ бошҝγ.
2486
Йә бәндәйγм нә куфдәм,
Йә пинголлуг нә куфдәм.
Сурhо очмиш бирәнки,
Йә дуг овәш вокуфдәм.
2487
Йә бәндәйγм ордлγни,
Дәhьәм сифро ордлγни.
Әз йор визор бошуhош,
Сәрγш – дγллγ дордлγни.
2488
Йә бәндәйγм хьәсγрγт,
Дәhьәм дорә хьәсγрγт.
Хьәримә нун хуруhош,
Һә вокуфтә, hә сγврγст.
2489
Йә бәндәйγм чγрγтмә,
Ә сок нирав чγрγтмә.
Һьәҹәл сәдиг бошуhош,
Әз хок мурав сγрγтмә
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2490
Йә бәндәйγм бофурри,
Сγфтә ҝофә бофурри.
Бәгдә ҹунәш ә дγнйоh,
Офуррәкор – офурри.
2491
Йә бәндәйγм шикәстә,
Бәнд мугами шикәстә.
Вор-дәвләтγ бисдоҝәш,
Шор нивини – шикәстә.
2492
Йә бәндәйγм митанγ,
Гисос дирә митанγ.
Әз туфи – нәhьәләтиш,
Хилос бирәш нитанγ.
2493
Йә бәндәйγм чихуру,
Шγгәмбәйи – чихуру.
Йә чорәкәй шоробәш,
Ә йә нәфәс михуру.
2494
Йә бәндәйγм дорә хәш,
Гувот ҝучә дорә хәш.
Нум ХУДОрә нә ҝγрдә,
Ки фубәрдә шоробәш.
2495
Йә бәндәйγм йә гәндил,
Ҝушд нисдиҝә йә гәндил.
Дәһьәм хьәзәш мәҝγрγ,
Әз йәрпәги ҹәгәндил.

2496
Йә бәндәйγм йә тәклә,
Йор бийо бу йә тәклә.
Рәхьәт тимор сохдәнки,
Сугдиш имбу йә сәҝлә.
2497
Йә бәндәйγм вәҝγрдәм,
Рачә әз чум вәҝγрдәм.
Ә сәстγ hой тә дорәш,
Бовор сох, ки һә мγрдәм.
2498
Йә бәндәйγм дәрлγнγм,
Мизузәйә дәрлγнγм.
Әз хотур хәлг пир бирәм,
Ки муҝуйу шәрлγнγм?
2499
Йә бәндәйγм одуни,
Ҹγй-кәндγмәш одуни.
Әз фади, ловош бәгшәй,
Бузломочәш додуни.
2500
Йә бәндәйγм миҹәрә,
Ә шир докун миҹәрә.
Әз чорәhо пәс мундәш,
Пих хьисирә ки зәрә?
2501
Йә бәндәйγм әз Одом,
Дәблγ мунди әз Одом;
Ә йорәвоз нәзникиш,
Йә чорәйи ә hьилом.
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2502
Йә бәндәйγм битобу,
Шор нийору битобу.
Йормә нәчог бирәнки,
Дγлмәш ә дәрд мидобу.
2503
Йә бәндәйγм сәр-сәриш,
Нә бирәйҝә сәр-сәриш.
Пийон бирә, әки хәлг
Ҝилҝәз мәсох хәр-хәриш.
2504
Йә бәндәйγм кγк тоху,
Рундәйиҝә кγк тоху.
Мγрдәлγйә тәрсирә,
Йә дәрмуш хуб нисоху.
2505
Йә бәндәйγм мγhләтγш,
Варасдиҝә мγhләтγш.
Хγшдәнийγ мγрдә вәхт,
Говрә имбу шγhрәтγш.
2506
Йә бәндәйγм бим шәрγ,
Губ дорәнки бим шәрγ;
Әз тоҹи офдорә вәхт,
Одәш ә бод имбәрγ.
2507
Йә бәндәйγм никәшдγ,
Бәднум, шγһрәт ниҝәшдγ.
Тәйтә hьәҹәл оморәш,
Әнчәг мγhләт миҝәшдγ.

2508
Йә бәндәйγм нисоху,
Бәдбәхт тәхьно нисуху.
Бәйә зәрә хориhош,
Ә зир пойу мисуху.
2509
Йә бәндәйγм бим имбу,
Фикирлγрә бим имбу.
Әри рәхьәт кор сохдә,
Дγләш динҹи ниинбу.
2510
Йә бәндәйγм гунширәш,
Гоhумлу хой гунширәш.
Ә сәр сифрой миhьидhо,
Ҹәhьмлү хурит нун-чирәш.
2511
Йә бәндәйγм вәҝирит,
Әз hьилом хьәз вәҝирит.
Әри зәвәр варафдәш,
Әз пой йәки нә ҝирит.
2512
Йә бәндәйγм гәм имбу,
Мγhбәтлγрә гәм имбу.
Кору дγрγст бирәнкиш,
Дәрд-фикирγ кәм имбу.
2513
Йә бәндәйγм сγпγлә,
Тγндлγ ҹогунд сγпγлә.
Ә чγләкон хов дарфд,
Нә йорә офд, нә ҝγлә.
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2514
Йә бәндәйγм рәхь нидγ,
Гудузә сәҝ рәхь нидγ.
Чорәйγ бурра вәhьдәш,
Кунпәсәво чәрх мидγ.
2515
Йә бәндәйγм hомуну,
Ә сәр сифрой hомуну;
Тараймойи хойуhо,
Ә пγлпγләш момуну.
2516
Йә бәндәйγм йә хγрдә,
Йә дγрγҹ бош, йә хγрдә.
Кутә пәнчә бирәҝор,
Ләгәш нитав вәҝγрдә.
2517
Йә бәндәйγм hьәрс ҹунә,
Чум палундә һьәрс ҹунә.
Әшглγниҝә нәчогуш,
Ки мәҝγрγ тәрс ҹунә?
2518
Йә бәндәйγм ә минҹи,
Хьγрмәт бошҝу ә минҹи.
Мγhбәт – хок пой бирәнки,
Рγхьиш мурав ә динҹи.
2519
Йә бәндәйγм вәҹтәйи,
Гәдγртани – вәҹтәйи.
Әз йор гәйри додлγтә,
Үзҝә hьәсәл әз ҹәйи?

2520
Йә бәндәйγм һәрчγни,
Кәй хγрдә чи hәрчγни.
Бурговлγйә топухтәш,
Ә сәр сифро әрчγни?
2521
Йә бәндәйγм ҹиҹирә,
Сад ҹγр таза ҹиҹирә;
Ә шорлγйә чумәвоз,
Әнҹәг hьйәил виҹирә.
2522
Йә бәндәйγм имбошум,
Ә хәhәлтγ имбошум.
Тγсγз ә руй ән hьилом,
Йә әнҝәлә нимдошум.
2523
Йә бәндәйγм фәсиләш,
Дирәм чор ҹγр фәсиләш.
Салhо томом бирәнки,
Мγйнγм ҹәhьми нәсиләш.
2524
Йә бәндәйγм хьитийот,
Чорәй сγрхи – хьитийот.
Боришмиши виҹирәш,
Дγрγст бошҝу митийот.
2525
Йә бәндәйγм йә cуги,
Һьоҹиз нибу йә cуги.
Зәхьәрбәндлγ бирәйи,
Хурдәҝоруш йәзуги.
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2526
Йә бәндәйγм домундә,
Лол ә хγшдә домундә.
Шγлкутлγйә ләнҝәлγш,
Ә мγхьтоҹhо вомундә.
2527
Йә бәндәйγм фурмуни,
Нәбу мәрә фурмуни.
Ә сәр сифрой миhьидиш,
Хьәмис имбу дурҝуни.
2528
Йә бәндәйγм бифәрзγ,
Пучлуниҝә – бифәрзγ;
Әз дуриhо фәм сохдәш,
Ә тәhьрифhо нивәрзγ.
2529
Йә бәндәйγм миҝирγ,
Гуччи боҹә миҝирγ.
Садбо годо вәҝγрдҝәш,
Ҹиҝәй мочә ниҝирγ.
2530
Йә бәндәйүм хоруши,
Ән бәдә дәрд – хоруши.
Сәрйәклγйә ҹәглиhош,
Ә фурм хγрдә воруши.
2531
Йә бәндәйγм парустә,
Ҝоф әз ләhьә парустә.
Пәсәлγйә пәшмуниш,
Ә hьәсәл нәс чарусдә.

2532
Йә бәндәйγм тәкини,
Офто – нишон тәкини.
Ә нәкуми мγрдәйиш,
Әз бәхш ХУДО – йәкини.
2533
Йә бәндәйγм исмәт бошҝу,
Хостә бошҝу, исмәт бошҝу.
Һьәрисиhой шори-никиш,
Әнҹәг йәбо гисмәт бошҝу.
2534
Йә бәндәйγм зирдәс дирә,
Гуллуг-муллуг зирдәс дирә.
Хәйли салhо ҝирошдәнкиш,
Сохдә хуби вир нәс бирә.
2535
Йә бәндәйγм дәс шәрчирә,
Ҹарундә вәхт дәс шәрчирә.
Хьγрошләмиши тγнд бирәнки,
Аташ әз ов нәс тәрсирә.
2536
Йә бәндәйγм ә хомуш дә,
Боришмишhо ә хомуш дә.
Бул бәhәрә әри дорәш,
Миҹәй хокhо ә воруш дә.
2537
Йә бәндәйγм сәс парустә,
Әз сәнг догhо сәс парустә.
Әз рәхьм ХУДО бәхш бирәнкиш,
Гисмәт – гонун нәс танустә.
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2538
Йә бәндәйγм холис хонут,
Фәргγ нисди, холис хонут.
Сәхьиб миллйон бирә ҹиҝәш,
Ихьтиборә нивисдонут.

ФИКИРHО

2539
Тәмкγнлγ бирәрә әз ХУДО вәҝи,
Дәрдәҹәр hисдиҝәш имидә мәбур.
Зу ә йос дарафда сийәш мәдәҝи,
Мәхьәлγ бирәнкиш бор мγдγ сабур.
2540
Ләhьәрә ҝγрγhо йә фәнд нисдиҝәш,
Ә ловhой дузә ҝоф мәвәнит сәнҹәг.
Сифирә вәҝγрдә hьәсонт hисдиҝәш,
Ә Тиро хунуhо сәр зәнит әнҹәг.
2541
Ә сәнг чомог зәрә, – Миши зу муҝу:
«Имоhой дγ бирор ов дим ишмурә»?
ХУДОрә хьγршлγ сохд әзини дурҝу,
Ә Вәтән хьәсрәт hишд руй hәрдγшγрә.
2542
Һьγмγриш резини ә пәнҹәй дγ дәс,
Тә ХУДО кәширә hә дураз мибу.
Мәхьәлиш ҝγрдәнки әхири нәфәс,
Әз хәндәй сγфдәйи сурогиш нибу.
2543
Шориhой мозолhо гәмә кγшдәнки,
Ә дохьор сәнгиhо hич мәзән кγлγнҝ.
Ә тоҹә сифроhо шобот нγшдәнки,
Дорә нун ХУДОрәш дәзән ә мγнγк.
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2544
Ә Тиро бовор сох – хγшдәрә хуно,
Йә кәлмәй сγрхирәш ә гәрбол мәзән.
Торикә шәвлγhош мәнҝсγз нә муно,
Ә офтой сәбәхьиш ХУДОлγ сәр зән.
2545
Инҹәйә ҝγлhорә әри бул дирә,
Нәйишд ҝилҝәз соху хәрәш, пийонәш.
Әз пәнҹәй hәр надан әри дир бирә,
ХУДОй hәгг чорә до гәрәтиконәш.
2546
Ә сабур ән ХУДО хилов бириҝә,
Хьололә хурдәйи ширәш нитану.
Ә гәриш шор хәйол йә хов дириҝә,
Әҝәр нә кошдиҝә, чирәш нитанγ.
2547
Әз ХУДО нәшумо вәҝγрдә бәгдә,
Хγшдәрә лап сәхьиб hьилом мивγнγ.
Әз пири пуч бирә кγч сохдә вәhьдә,
Әз ҹәндәҝ фирәhтә хориш нивγнγ.
2548
Әз сәбәхь тәйтә шәв ә пой пойуhо,
Әз ҹофо дирәйи уйог нихγсγ.
Тирорә моч сохдә лово хойуhо,
Сад hьәмәл виниҝәш сγрх нибу мисγ.
2549
Мәҝуйит, hьәсәли нобҝә кишмиши,
Гултугә дирәҝор тик нитав дирә.
ХУДОймуш нγвγсди ә Тирой Миши:
«Әхирhой гәләтhо ник нитав бирә!»

2550
Әшглγйә мәhәббәт йәлов до, су до.
Ә хьγрмәт домундәйм кγч бирә вәhьдәш.
Һәмишә йә лово хойим әз ХУДО:
«Ә ҹәннәт домунойм пуч бирә бәгдәш.»
2551
Шинохә нә буҝәш hьәрслγйә чумhо,
Мәләхьhо ә сәр дγш гәлхәнд минγшγ.
Ә лихьә дәбуҝәш тәрслγйә чумhо,
Тәмәхьhо әз гәргγш гәлбәнд нинγшγ.
2552
Аксиом ХУДОйи – йәкиш нимуну,
Аташаш кγшдәни сухундәҝорhо.
Ә ҹәннәт hьиломиш сәргуз мимуну,
Сәрсали гәдγшә нә хундәҝорhо.
2553
Имид бәсдә ә битобә дог-дәрәш,
Гәләт мәбош сәрсонирә хуш дирә.
Әз гәрболhо палундәнки хγшдәрәш,
Парчоhлу зиh, йә hьγмγри ҝуфдирә.
2554
Кγлγнҝә зәрәнки hьәҹәл әз бинә,
Ҹузләрә вәҝγрдә, пустә нә кәно.
Шорә hьәрс рихдәнки ә сәр гутинә,
Килит дәр ҹәннәтәш ХУДО вәкәно.
2555
Хγшдәрә әз hьилом дуймиш дирәнки,
Әз фикир, әз хәйол дур имбу зәхьмәг.
Йә мәхьәл суд ХУДОш очмиш бирәнки,
Ә ҝирйәh сохуhош hозор бо рәхьмәт.
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2556
Ә бәхьсә-бәхьс ән нәфсиhо вомундә,
Зутәтәлγ чирәйийγш кол мибу.
Ә ләрзә-ләрз ән бәхьсиhо домундә,
Синәпәhлγ бирәйийγш хьол нибу.
2557
Руйә ҝγрдә вомундиҝә ә hьәсму,
Лово-тәшво ә хостәйиш мивәрзγ.
Сог мундәйи суй дорәнҝә ә русму,
Обур-хьәйо ә суд ХУДОш нивәрзи.
2558
Бәдлγлγйә вәчвәчиhой – гәрәчи,
Ҹәнҝ дәшәндә, хун йәкирә мүрүхүт.
Ә миҝләлγг ҹун дорәнки hьәрәчи,
Пәшму мундә, бәгдә шәрик мүвүхүт.
2559
Тутилγйә әрәгирә дирәнки,
Лов-пурлγйә йә шишәрәш миhәнҹγт,
Ләззәтлγйә ховhо ширин бирәнки,
Вәхьшилγйә йә вишәрәш мивәнҹγт.
2560
Суриhой софтәйи чәрм норониҝә,
Зәрдәчγй тәфтирәш нихойи әз ҝγл.
Нуриhой офтойи ҝәрм дорә ҹиҝә.,
Зимустуй вәрфирәш михойи әз дγл.
2561
Садана – фәләкиш худкорлу нибу;
Әз дәрдиш, әз гәмиш омоҝә сәhьәр.
Мγшкγлә корhойтγш ошкорлγ мибу;
Тирорә моч сохдә хосдиҝә әҝәр!

2562
Ә мγнγк-нунәвоз овиш бирәнки,
Обурлу-хьәйолу дошдәм йәхәнәш.
Һәмишә чум бәсдә ховиш дирәнки,
Әнчәг әз бәл ХУДО ҝγрдәм һәҝәнәш.
2563
Кәләтәй каинат шор бирә-бирә,
Хорирә – Одом до, офторә су до.
Имоhой лидер хәлг бирәй ҝуфдирә,
Һәммәйму киним ки, ә пишой ХУДО?
2564
Хәзмуни дәшәндә зу бәрдәҝорhо,
Хосдәҝор хγшдәрә әз йод нипγрсγ.
Ҹузләрәш ҹавусдә фубәрдәҝорhо,
Ичоләт шγгәмәш ә бод нифγрсγ.
2565
Мәлхьәмә чорәрәш гәм-губ танусдә,
Һәҝәнәш ләг мәсох, ҹунхур киниҝә.
Тγрә рγхь дорәҝор лап хуб танусдә,
Дγлвәбәр киниҝә, хунхур киниҝә.
2566
Дурҝунә ҝофhорә талаш сохдиҝәш,
Нγкәр тγ ниимбу нә мозол, нә бәхт.
Хγшдәрә руз ән суд палаш сохдиҝәш,
ХУДОрәш фурмундә нидани hич вәхт.
2567
Фәләкбаз бирәҝор hәвәлдән су до,
Бәгдәтә гәм хурдә ә минәт дарафд.
Сγпγлγш ҹагустә әз тәрс суд ХУДО,
Әз пойу моч бәрдҝәш ә ҹәннәт нә рафд.



704à À 705à À

2568
Ҝирошдә hьовунә әри вор дорә,
Нә сәрраф, нә зарҝәр нийо боши тγ.
Офуррәй hьиломә әри шор норә,
Йә бойҝәш әз дәдәй бийо боши тγ.
2569
Әз дγнйоh рафданки сәдиглγйә ҹун,
Рабиhо Тирорә хундәниҝәш сәхт,
Мγнγкә нә зәрә ә лγгәй ән нун,
Әз миси сурогиш нийору hич вәхт.
2570
Биданлγ нисдиhо сәргуз йәhәрлγ,
Әз сабур имиди, – мγhләт сохдәйиш.
Ризинлγ hисдиhо – сәгγз тәhәрлγ,
Мәпγчγ ә дγлтγ мγhбәт хостәйиш.
2571
Әгибәт сәбәхьә сәрин висдоҝә,
Ховγрә, хьәрмәхә фурундәш митай.
Йә бо тәлхь, йә бойҝә ширин бисдоҝә,
Әз дәс бирорйәти вирихдәш нитай.
2572
Рурундҝә хорирә ә нәхγрәвоз,
Ҹыҹ әнҝγшд кγк шәндә ә дор мичарγ.
Наданhо фәм сохдҝә ә пәхγрәвоз,
Чум ХУДО әз сәрйγ ә йон ничарγ.
2573
Йә йәләг ләг-ләги сохдҝә тә сәбәхь,
Ә зәнhо суй зәҝәш – шолу ниимбу.
Ә пишой чум ХУДО рафдҝә бәдә рәхь,
Рγхь пучә ҹунурәш хьолу ниимбу.

2574
Хүриhой hьәсмурә тәйтә покундә,
Кәмәрhой ән гәдиш ҹур нибу әз hәгг.
Бәсдлγйә чумhорә тәйтә вокундә,
Әз пәнҹәй ән бәдиш дур мибу әнҹәг.
2575
Әз тәшвиш бәхшәвой хәрәвәҹили,
Чорәрә нийофу миҹәй әгγлиш.
Ә гәриш мәхьшәвой гәрәгәҹили,
Дуролов дорәнки импойу дγлиш.
2576
Духдәрhой – hьәрγси йә кук зәндә вәхт,
Хьомолhош кγрсирә митанγ дирә.
Вәҝирлγ мундәнки әз були ән бәхт,
Хәйолhош догуног нитанγ бирә.
2577
Һьәмәлhой хубирә сохдә вәрҝәвуш,
Тәhьрифи милләтәш митай вәчирә.
Вор-дәвләт рихдәнки ә суй вәрф-воруш,
Хәрәрә әмәллγш нитай дәчирә.
2578
Вокундә нәсдаҝә әнҝγлhой шәрә,
Мәҝуйит, чорәйγ ә дәс сарраф дә.
Әз шороб вәҝγрдҝә әгγлhой сәрә,
Әз йә тин зәвәртәш нитанγ рафдә.
2579
Догуног бирәнки әз шәрә тикә,
Мәҝуйит, зимиләрз ә Тиро бәнди.
Дохьорhой гәдими чат зәрә ҹиҝә,
Дилибоҹ бирәрәш сад ҹиро фәнди.
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2580
Вәрдγшә вәҝγрдә әз гәд гундоги,
Сәгәтлγ нә бошҝу хәрҹиhой ховhош.
Ҝәрәклγ hисдиhо әри ҹун соги,
Ән хубә чорәйи – хәндәhой ловhош.
2581
Ворвори – йә видов бәди hисдиҝәш,
Әз мәскән гирогтә ә йон ниләрзγ.
Хγшдәнγ бис-битәв вәди нисдикәш,
Йә гәнәт зәрәйγш ә милйон мәрзγ.
2582
Растаҝунд бисдоҝәш зуhун ән ләhьә,
Овсара ә пәнҹәh чәхь бийо ҝири.
Нәбуҝә әз гәриш хуриhо ләгә,
Әҹиҝәй дәhьәмhо зәхьәр мәҝири.
2583
Ихьтибор дустирә бурбундә вәhьдә,
Сурлγйә хәндәрә нийо зәр хуни.
Әз гәрбол ән дузи ҝирошдә бәгдә,
Йә бойҝәш чумhорә бийо ҝәрдγни.
2584
Һьәрәбир ворихдҝә пийодә бофhо,
Саррафиш hәрдән бир мат митав бирә.
Әҝәр ки, нәбуҝә зийодә ҝофhо,
Сәр дγләш ҝузҝилγ чат нитав дирә.
2585
Бир-нәбир hьиломә вәчирә вәhьдә,
Ә хотур рәхьмлγhош митай вохурдә.
Ширинә нәшумо пар зәрә бәгдә,
Йә ҝәндγм сγнбγләш нитай зу хурдә.

2586
Бәр-бәзәк сγрхирә пучундә гәт-гәт,
Ә сундуг донорә нибу бирә шор.
Нәбуҝә бәдиhо зәрәнки гәнәт,
Бәрәкәт нәс дорә һьоширлүйә вор.
2587
Пирирә – хуш бирә нәриш хосдиҝә,
Сифирhой шоботγш шәhәмсγз нибу.
Ширирә-ҝγшдирә гәриш сохдиҝә,
Сифроhой боботγш дәhәмсγз мибу.
2588
Нәмлγйә чγлhорә ә дәм дәбәрдә,
Шолумә дәврону кәйки хуш мибу.
Гәмлγйә дγлhорә тә кәм вәбәрдә,
Ҹофосγз мунуhо – софолуш нибу.
2589
Хγшдәрә ә лγхγф дәпучундәҝор,
Әз чумhой бγлогиш hәрс митав бирә.
Питови пойhорә вәпучундәҝор,
Әз тирйох дәбогиш тәрс нитав дирә.
2590
Чумhорә бәсдγhо мәгама хуно,
Кутонлγ рундәйи hәдлγни дийәш.
Һьәрсәлγ хуниhо мугомә хуно,
Ҝирйәлγ мундәйи бәдлγни дийәш.
2591
Кәмәрсγз мундәйи әз hәдәти кор,
Әрәглγ вγнγhо кориш хәлоли,
Нәбукә буй шәндә ә тәhәр чинор,
Бәhәрлγ нәбуhо дориш хьәмоли.
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2592
Ҹурhорә әз богчә ә нишон норә,
Һәдәтлγ зәрγтҝәш тиҹлγйә нәҹәг.
Бул бәhәр вәриhо лγҝәhой дорәш,
Гәргγшлγ шовундәш hьовуни әнҹәг.
2593
Хьәсрәтлγ hисдиҝә йә фәндә ҹәнҝиш
Дамарhой вәhьдәйи хунәш нибәрγ.
Мәгсәдлγ нисдиҝә йә шәндә ләнҝиш,
Пәшмуhой бәгдәйи ҹунәш мибәрγ.
2594
Бимиhой пәндγмә бимор хосдәнки,
Хокилγ мәлхьәмиш кγллγ нийо бу.
Зимиhой ҝәндγмә тимор сохдәнки,
Чиргилә зәрәйиш дγллγ бийо бу.
2595
Ноләhой лолhорә әри ҝоф бирә,
Сурлуйә дәрдhорәш ә гәм низәнγт.
Дәhьәмhой мәлхьәмә әри соф дирә,
Ҹурлуйә дорhорәш гәләм мизәнγт.
2596
Виҹдонә йә мисгол йәлов дәриҝәш,
Рәхьмиһой ХУДОрә мибу парундәш.
Зуhунә ширинлγ ҝилов зәриҝәш,
Зәхьәрә ә hьәсәл нибу чарундәш.
2597
Ә гәриш ән дγлhо мәнҝлγ парусдҝәш,
Ә офто бәмзәри – бәргә войуhош.
Сад ҹиро бәдмозол сәҝлγ равусдҝәш,
Офдодор ХУДОйи – хәлгә хойуhош.

2598
Софоhой хубирә дәчирә бәгдә,
Кγтhорә тиҹдори йәҝәш бийо бу.
Һьәзизә нум тγрә кәширә вәhьдә,
Ҹәhьмәтә әз шори ҹиҝәш нийо бу.
2599
Ә мәндил нәданhо hьор нә бирәнки,
Ә болә сәрҝγллуш мибу дарафда.
Әз әгγл дананhо бор нә чирәнки,
Йә пиллә зәвәрош нибу варафда.
2600
Ә хьγрмәт вәбуҝә кәкγл мәндәhо,
Сад ҹиро hьовуни йә шәр бофдәрәш.
Боворим нә буҝә ә дγл бәндәhо,
Дәрдлγрә ниимбу ә сәр офдорәш.
2601
Хошхошhо суй доҝә ә тирйәк дори,
Хәрәҝушд йә вәhьдәш ә ҝγл ничару.
Бәдхьисоб рурундҝә әз хиртәк хори,
Ширмойи чәмәнhош ә ҝγл мичару.
2602
Әгибәт гейрәтә hьорлγ чирәнки,
Ә хьγршhой ән бәхьсиш дәби – варафда.
Әгγлhой ән чумә борлγ дирәнки,
Ә гилиг hьәмәлиш нибу дарафда.
2603
Гонунhой тәбиәт сәдиг мундәйи,
Офторә ҹун буҝә дγнйоhиш мибу.
Дананhой вәзийәт дәгиг рундәйи,
Вәрф-воруш нәбуҝә дәрйоhиш нибу.
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2604
Мозолә доруhо һьәмәл нә буҝә,
Һьәсәләш әз ҝγлhо нибу вәчирә.
Әҝәр ки, ә сурhо hьәҹәл дәбуҝә,
Хәсәрәш ә кγлhо мибу дәчирә.
2605
Хьγҹәтhой бәхьсирә hомор хосдиҝәш,
Рабиhо ә Тиро гиб-гучи әз hәгг!
Сәрбәhәм нә бирә бовор сохдиҝәш,
Мәтләбhой дурҝуни hич-пучи әнҹәг.
2606
Ә садан мәрдγми той бирә бәгдә,
Һәрчγрәш нивини йә пой нә шәндә.
Әз ҝофу-ҝәләҹγ гуй зәрә вәhьдә,
Сәртγрәш ә болә митай дәшәндә.
2607
Йә hьәрә нә доҝәш ҝоф – годоволим,
Әз рәхьми ән ХУДО митав парусдә.
Ә әгγл омоҝәш hилим-hоволим,
Чордогу ә сарай нитав чарусдә.
2608
Ә мәнҝәй оhили ә хотур рәхьмәт,
Хәндәhой биҹирә нихойут әз hәгг.
Вәҝирлγ нисдиҝә ә гәриш ҹәhьмәт,
Ә hγнәр hьоҹизи мити бош әнҹәг.
2609
Бәдбәхти ҹусдәнки әз дәс шолйәхьҝи,
Хунхури тәкәй ки, дәбәсγз мибу;
Йәбойҝә hич мәхьәл фурмуш мәсох ки,
Равусдәй йә сәҝиш сәбәбсγз нибу.

2610
Хушбәхти рихдәнки әз дорә хәбәр,
Обурә шовундә хьγрмәтәш вәчи.
Хәбәрдор нисдиҝә йә богбон әҝәр,
Лγҝәрә гуз ҝγрдә йә сибәш мәчи.
2611
Шγшнәфәс хьәлундҝәш ҝуплу-ҝофәнҝлγ,
Ә рушум мәвәйил хисмәт хәстирә.
Нәкуми омоҝәш туплу-туфәнҝлγ,
Йә дәрдиш сәбәбсγз гисмәт нәс бирә.
2612
Хәҹәләт дорәнки йә hьовункорә,
Парундә нийо бу сокhой ән hьориш.
Сγнбγлhой зимирәш әри нун дорә,
Чарундә бийо бу хокhой ән хориш.
2613
Әз ҹыҹәй виҹирә йә гγлп зирәнҝи,
Сәдигәт нγшдәрәш нидору шәрнәфс.
Әз миҹәй Тироhо йә хγп зәрәнки,
Әгибәт хγшдәрәш мидору hәр кәс.
2614
Кγшонә вомундә әз бәхьс тәләйγ,
Пәшмурә әз пәсиш нийо дәҝγрγ.
Нишонә нә мундҝә әз хьγвсәләйγ,
Хγшдәрә ә дәсиш бийо вәҝирγ.
2615
Ә гиҹог дог-дәрә шәрбәрлγ кошдҝә,
Зәхьмлγрә чумдонуш ҹиролу нибу.
Йарашуг богчәрә зәрҝәрлγ дошдҝә,
Рәьмлγрә виҹдонуш Тиролу мибу.
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2616
Үшγгә парундҝә әз чумhой зилләт,
Оhилә бәгдәйγш зәхьмәтлγ нибу.
Сәдигә нумиҝә ә миҝләй милләт,
Кγчмишә вәhьдәйγш рәхьмәтлγ мибу.
2617
Согирә әз хьолhо тәрҝ дирә бәгдә,
Хурдәрәш hәдлγйә йә дәрд нитанγ.
Ә ҝγмон хәйолhо гәрг бирә вәhьдә,
Мγрдәрәш бәдлγйә йә гәрд митанγ.
2618
Русмуhо ә гәриш шәhьәм сухдәйи,
Суруни hьәмәлиш әз нәхш ХУДОйи.
Һьәнҝhорә ҹофолу хутә сохдәйи,
Ширини hьәсәлиш әз бәхш ХУДОйи.
2619
Фәрг мәвиниш әз әгγлмәнд тә овом,
Ә хов динҹи шәфт-шур нибуш таразγ.
Йә hьәдәти әз дәвр Хьово нә Одом,
Мγрдә бәгдә дордhой губуш марасγ.
2620
Лγкутhорә тойә зәрә әз йобо,
Сабурдәҝи нәфс никәшγ тә кγшдәш.
Ә чум ХУДО туш бирәнки hә йә бо,
Войҝәвәҝи нәхьс микәшγ ә хγшдәш.
2621
Лов-ләhьәрә ҝγрдә-ҝγрдә буз-бәбуз,
Бирәьхмлγhо сухундәнки әз синә;
Гәм-губорә хурдә-хурдә руз-бәруз,
Пишой дордә нибу ҝγрдә әз бинә.

2622
Дәмә чумhо ә кәлләй сәр бирәнки,
Дийә ә дәс нивәҝγрγ ҝузҝирә.
Әгγл сәрә гәтмәгәриш дирәнки,
Әз дәм шороб hәр кәлмәйγш дуз бирә.
2623
Ворушлу рихдәнки хьγҹәтлγйә гәм,
Хундәҝор Тирорәш нитай шинирә.
Боворим бирәнки ә hьәрә йә кәм,
Сәдиги ХУДОрәш митай винирә.
2624
Дәрәлә-тәпәлγ офдоҝә рәхьтγ,
Ә зофруш, ә тикиш митай вәбирә.
Шәрәлγ, гәлпәлγ бофдәҝә тәлхь тγ,
Ә чумhош, ә дγлhош нитай дәбирә.
2625
Ә тәпә суй зәҝәш әлчәгә догhо,
Фәрhадлγ әз кγлγнҝ мизәнγ бγләш.
Офдоҝәш ә гәриш богчәhо-богhо,
Биәшглγ ә дәстә низәнγ ҝγләш.
2626
Ә ҹофой ән хγшдә михьтийор буhо,
Сγрхийә сарайаш кәрҝолу нитав.
Пәшмуни овурдә ихьтиборлγhо,
Сәдигә виҹдонәш локолу митав.
2627
Ҹуркумhо ҹәсдәнки әз чум хьэповhо,
Софhорәш әнҝγллγ нийо вәчини.
Ховолу нγшдәнки тә нимәй шәвhо,
Ҝофhорәш әгγллγ бийо дәчини.
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2628
Имтино сохдәнки әз шонә мунош,
Ә пишой бәдхьисоб мәлой утанҹәг.
Зиhисдә нәсдаҝә инсонә хунош,
Кγч бирәш йә бәдә мозоли әнҹәг.
2629
Тә сиройи әри шәhьәм норәйи,
Ә сәр садиш нийо тани бисдә кәм.
Ширинә хов әри дәhьәм дорәйи,
Пилиг чумиш йә гәрәвул нисд бәҝәм?
2630
Рәхьмийәти рихдәниҝә әз әтәк,
Ҝәмиhойуш батмиш нибу ә дәрйоh.
Офуррәҝор виҹирәнки тәк-бәтәк,
Дәдәйхоhәш гимәт нибу ә дγнйоh.
2631
Әз hьәлбγсhо ҝуҹ вәҝγрдә шәрә бәхт,
Ранҝ гутинә парусдәнки әз ләрзγ;
Ә гәд губи палтарлγ чап зәрә вәхт,
Лγл-пийонhо ә йә чγпиш нивәрзγ.
2632
Кәй ки, нуну ә пәнҹәhой хьовур дә,
Хубиhорәш тәйтә рәхьмлγ вәрзундә;
Мγрдәйирә ә пишой чум овурдә,
Нәштәрлγрәш ҝуллә митав тәрсундә.
2633
Шγhрәтмәндә хьγрмәтhорә тә ҝγрдәш,
Ҝоф зуhунә кәй ә ләhьә мидәйлγт;
Һозор ҹиро годо-гурбу вәҝγрдҝәш,
Хьилләкорә әз дәр дугоз нидәйлγт.

2634
Әз дγ-йәки софә рузҝор бириhо,
Фәсилhорәш hәм пойизи, hәм васал.
Әз дәвр Одом, хьололйәти дириhо,
Йә hьәдәтиш дивих нибу сал-бәсал.
2635
Бир-нәбирә ә миҝләлуг нә норә,
Һозор ҹиро ҝоф-ҝәләҹhо нийо бу.
Әз хостәйи әри вирәхь нә дорә,
Мәhәббәтәш гәдγртанhо бийо бу.
2636
Ҝирйәсохhо муй ҝәшдәнки әз чорә,
Дγлхурхури кәй ки, зура гәм мибу;
Һорәй-хьәшил тәйтә hьәрә нә дорә,
Һомунтγрәш бурраҝорhо кәм нибу.
2637
Аташ дγлә тә чиҝәрәк сухундә,
Арзуhойтγ бирәниҝә әҝәр гәрг;
Тумhойурә ә фурм тәҝәрҝ рухундә,
Хγршhой мγргә хошхош мәсох әсәр хәлг.
2638
Саламатhо ә сәр нәхьси вомундҝәш,
Сγрхә чорә нибу офдә әри дәрд.
Ихтилотhо ә шәр бәхти домундҝәш,
Руш вәйишдә әз hьәдәти әри мәрд.
2639
Хьомоллуhо тәйтә бирә доморлу,
Гγзγрҝγлә ә hәд чγлhош никорут.
Һәр ҝофурә сириг зәрә hоморлу,
Войҝәлγрә ә гәд дγлhош мидорут.
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2640
Әз нәсази дәм зәрәнки пирә бәхт,
Саданлγйә шәр дарафдҝә әз дәрγ;
Хәрәбәйи туз-торпоглу бирә вәхт,
Догуноги ҹун согирәш имбәрγ.
2641
Хьәловочи – йәләгчирә әз тикhо,
Гәл дәшәндә ә сәр синәш никәшγ.
Хьγршлγ бирә ә фурм сийә пишикhо,
Гәрмогhорә әз гутинәш микәшγ.
2642
Тәнҝиhорә кол-бәколлу дирәҝор,
Әз ҹәhмәтhо ә дәс тикә тә ҝγрдә,
Ҹәнҝиhорә hьол-әхьволлу чирәҝор,
Сәровнәрәш ә фурм кипә дәҝγрдә.
2643
Әз ҹовони ә бәдбини даровhо,
Ә суй тәмәхь γзҝә хьолә никәшγ.
Ә пой ҹәhмәт ә фурм тәлγ варавhо,
Шәв тә сәбәхь әнҹәг нолә микәшγ.
2644
Бәдиhорә әз гуроги тә вихдә,
Гәhәтирә кәй ә нуниш мийорут;
Һьәрсhой чумә ә сәр Тиро тә рихдә,
Мәхьтәлирә ә зуhуниш нийорут.
2645
Тобутирә әз тийнә сγрх бофдиҝәш,
Хунәй говрә нә сарайи, нә зиндон.
Рγхь нәшумо ә у дγнйоh рафдиҝәш,
Товорих йә нγшунәйи әз инсон.

2646
Ә сабурдан hәр ҹовобу hисдиҝәш,
Әз хьγвсәләш мәдәрәхшγ битобу.
Ә чγл-чәмән сой хьисобу нисдиҝәш,
Рачә ҝγлhош ә гәриш ваз мидобу.
2647
Фәргγ нибу әгγлмәнди, хәрими,
Сәр йә минут кәй ки, гәсди михойу;
Дорә ширә хьисоб сохдә хьәрими,
Хγшдәнхоhә hич дәдәйγш нихойу.
2648
Ҹофоhорә әрәгтәнлγ чирәнки,
Ҝγндәлγйә хәмиhорәш дод митав.
Хотурγhорә ХУДОбәндлү дирәнки,
Зәрбәлγйә тәнбиhорәш бод нитав.
2649
Богбон корә лγҝә-лγҝә дәб бәрдҝә,
Ҹурмәзәйә бәhәрhорәш дор нидγ.
Сугдә дустhо дγл нәчогә вәбәрдҝә,
Шәггәлγйә хәндәhойуш шор мидγ.
2650
Нәзникhорә нә хосдәнки йә инсон,
Паралγйә йараhойуш тох нибу.
Хун рухундә, офдорәнки ә зиндон,
Һγзγмлүйә гәйилhойуш шох имбу.
2651
Мошйәхьлγйә ҝовләйирә ҹарундҝә,
Офтолγйә миродhойуш тор мидγ.
Хьәлолирә кунпәсәво чарундҝә,
Һьәдәтдорә миһьидһойуш шор нидγ.
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2652
Әгγлмәнди ҝуҹ дорәнки тиҹирә,
Ҹунсогирә тә фушәндә әз кишә;
Куфтәй дγлә әри бәhәм виҹирә,
Дамарhорәш гәлпәсүз дор hәмишә.
2653
Ә сәр сифро дин Тирорә дирә сәхт,
ХУДОлу тан хьололмәнди нушhорәш.
Ә ҹовонhо нγмунәдор бирә вәхт,
Обурлу дор хьγрмәтбәнди рушhорәш.
2654
Басарата тәйтә бәсдә әз тәнҝи,
Мәhәббәтиш бийо вәрзγ ә од-шон.
Гәрболhорә войисдә вәхт зәрәнки,
Ә сәхьроhош Мәҹнун тәhәр нә офдон.
2655
Гуног-гәрә бәл ҝγрдәнки әз әтәк,
Ҝәрмә ошиш, дәм бийо бу әз дунә.
Сириг зәрә һьәсонтиҝәш ә дγшәк,
Лγхьγф кулиш кәм нийо бу әз хунә.
2656
Вихдәhорә тә луг-бәлуг дәчирә,
Парс миҝγрγ hовунhойуш әз тари.
Рихдә овә тә дуг-бәдуг вәчирә,
Бγхтγhорә hьовунhойуш амбари.
2657
Әз мәндәhой ән пиринә дәбәhо,
Соворәрә нифушәнγ әз кишәш.
Әз хәндәhой ән ширинә нәвәhо,
Товуш мидγ зиндәҝуни hәмишәш.

2658
Дог Синайә әри хорлγ варафда,
Ловголугәш әз бим әгγл вәдәшән.
Ә суд ХУДО әри hьорлγ дарафда,
Һьәзоб-губәш ә софә дγл мәдәшән.
2659
Тәмизйәти нә миҹуҹи ҹγфт бирә,
Чγлкбәндирәш әз дугозγ микәшγт.
Амбар нә кәм фойдә нидγ ҝуфдирә,
Рγхшәндирәш ә тирозу никәшγт.
2660
Зиндәҝуни әри дийәш соф бирә,
Йә минутәш гәдүрүрә митанүт.
Һьәрәбирлү әз һәр зуһун ҝоф чирә,
Хушбәхтирәш огу, зәхьәр нитанγт.
2661
ХУДОмуни һәр бой ширнә ҝоф бирә,
Әгγл ә дγл hич ниҝуйу, – дәрдлγ бош.
Һьиломвини дγбо нибу ҝуфдирә,
Годоhорәш вәҝγрдәнки мәрдлγ бош.
2662
Зомонәрә Одомлу руй дорәнки,
Оhилирәш дәрдийәти нийо бу.
Хисирәрә ә динҹи суй норәнки,
Кγчиhорәш гәрдийәти бийо бу.
2663
Һәндәвәрә чарундәнки хγр тәнҝи,
Ҝулләй овчи тушлу бирә әз тиниш.
Ә бәдә руз hәгг-hисобә ҝγрдәнки,
Дуррай ҹунәш әз пойhойтγ мәвиниш.



720à À 721à À

2664
Йγк ән тәнә ә пәнҹәhо туш дирә,
Тазалγйә мәхьсәш әз пой дурранγт.
Бугмәлγйә гәмиш нәбу ҝуфдирә,
Никәрәйә овәш ә сәр бурранγт.
2665
Әз нәдани ә дγ-йәки ҝоф зәрә,
Рγгән дγлhо тәйтә бирә пучә хьәл;
Гәрушугә кор офдоҝәш ә hьәрә,
Гәргγшлγйә хьол мәбошҝу hич мәхьәл.
2666
Ә чәшмиши офдорәнки әгγлиш,
Әнҝγл бәхтәш шәрлγ бофдә митанγ.
Дәрдәҹәрә губ дарафдҝәш ә дγлиш,
Һич фәләкиш чорә офдә нитанγ.
2667
Зәхьләбәрhо ә руй дәрйоh шар зәҝәш,
Дәhьәмвәҝи тәмәхьирәш ки нитав?
Имбурузә гул-гәнәтлγ пар зәҝәш,
Хуб-хәрәби сәбәхьирәш ки митав?
2668
Дәрвозоhо тә чумhорә нә бәсди,
Гизишмишә ҝоф ҝулләрәш – гирмә сох.
Руй чарундә hьәсонтиҝәш нәгәсди,
Боришмишә әхьволирәш вир мәсох.
2669
Әз бирәхьмә шәфтә тәнҝи йә дγ бой,
Ранҝ гутинәш hьәйбәҹәрә зәрд нидγ.
Ә мәнҝәнә офдорәнки әз дγ пой,
Бәдбәхтиhош ҹγр-бәҹγрә дәрд мидγ.

2670
Рәхьми ХУДО сәбәхь-сәбәхь соф доҝәш,
Ҹәhьм әгγлә надан – ворәш митанγ.
Рафда рәхьγ әз никиhо офдоҝәш,
Дәрдhой дγлә ә ов дорәш нитанγ.
2671
Нур офто вирихдҝә әз кәлмәй «бәгдә»,
Хьәйолу тоҹ мәсох хәми войәрәш.
Әз ҝуҹәй ән мувәхь пар зәрә вәhьдә,
Нәхγлγ хьәлим сох нәвилоhорәш.
2672
Буховлу гәл ҝγрдә кишәй гуҹогә,
Ә hьәрә норәнки пийонә сγстә;
Һьәйбәлγ фәм сохдә гирог-биҹогә,
Ән хубә хьовуриш митав хәндγстә.
2673
Ә дγлhо пәхири дәбирә ҹиҝә,
Зәлγhой чорәйи тәлхь дирә хунәш.
Ҝиснәйи-тәшнәйи нә бирә ҹиҝә,
Ә сифро ки нори тәхьсирә нунәш?
2674
Сәр-сурог нисдиҝә әз бәхт йә бойҝә,
Ә гичә мәвәйил шγhрәтәш, шәнәш.
Расирә нәсдаҝә ә мәтләб войҝә,
Ә сабур ән ХУДО имид бош ҝәнәш.
2675
Тә товуш офдорә ә тәнҝи ән дγл,
Ә ләмпә суй дγhо чирогәш дәйил.
Ҝовләйә воҹhорә зәрәнки әнҝγл,
Ә ҹәрҝәй наданhо сурогәш мәйил.
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2676
Һәггсγзи дирәнки hәм хьовур, hәм йод,
Әз думут хәйолhош очмиш нибоши.
Әгγл сәр бирәнки әз гәдәр зийод,
Гәнәдсγз hисдиҝәш учмиш мибоши.
2677
ХУДОлγ бәхшлγйә әгγлә дирә,
Әз арзу нә мирод нәбу пойи пәс.
Хγшдәрә кγшдиҝәш тә чγлә бирә,
Әз гәриш ән говрә нивәхсγ hич кәс.
2678
Лов-ләhьә йә ҝилә тә дәhьәм дирә,
Ним-ноhог ниҝрисγ hьәйил гундогиш.
Войҝәhой ән дγлә тә бәhәм дирә,
Ә зомун пойуҝу миҹәй ҹун согиш.
2679
Хьγрмәтиш-hьγзәтиш әгәд обур дә,
Буш буhо шγгәмhо никγшγ дәрдәш.
Йә шәлә hγзγмәш әри овурдә,
Ҹунсоги ҝәрәки hьонийә мәрдәш.
2680
Бинәврә норәнки бәрәкәт софо,
Һьовуни дирәрәш бәдγ нийо бу.
Бәрәкәт дорәнки хьәрәкәт ҹофо,
Гудирмиш бирәрәш hәдγ бийо бу.
2681
Хәҹәләт хурдәнки әз обур hьорhо,
Әз хьγлгум бугозу нә зәҝәш нәҹәг;
Бул бәhәр дорәнки кγклγйә дорhо,
Хγрд бирәй йә лγҝәш hьовуни әнҹәг.

2682
Довомлу бирәнки дарама сәхтhо,
Тγнд нәбу ҝуфдирә ҹγрhьәт ворвори;
Әз hьәмәл оморә гәдимә вәхтhо,
Ҝийовәш кγкγ дә ә хокhой хори.
2683
Гәмлγйә дγлhорә әри шорундә,
Хьәвәсиш гул-нγкәр тәмәхь нийо бу.
Виҹдонә ә гәд нәфс әри дорундә,
Нәфәсиш әз нурhой сәбәхь бийо бу.
2684
Шәхтәлγ тар доҝә сγрхи ҝγмонhо,
Офтойи зәр чумәш нитав сухундә.
Дγшмәлγ пар зәҝә илхи думонhо,
Һьәсмуhо hьәрс чумәш митав рухундә.
2685
Йә чγпә хьγрмәтә тир сохдә вәhьдә,
Бурбундә никийγ ниимбу вәдиш.
Йә тикә hьγззәтә вир сохдә бәгдә,
Гәтрәлγ мофдну ә рәхь ән бәдиш.
2686
Ә вихьдәй чәтини сәртик пойуhо,
Дәрлγйә ловhорәш нийо бγнγ ҝγм.
Ҝγзорон ҹәhьмәтә хошлу войуhо,
Ә дәрйоh хушбәхтиш мизәнγ γзҝγм.
2687
Рузиҝор әз вихьдәй васал рихдәнки,
Тәбиәт мәст дирә әз ичҝи – пγнҹиш.
Обурhо ҝγләлγ hьәсәл вихдәнки,
Саданлγ нәс бирә йә шәндә лγнҝиш.
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2688
Пойизhо лγхьγфә нәм дәҝγрдәнки,
Ә хотур тәмәхьи вәҹиш нимуну.
Хәйолhо ширинлγ дәм вәҝγрдәнки,
Гәришә фикирhо пучиш мимуну.
2689
Әз офтой пишнәви сойә нә норә,
Ә русму вомундҝә дәгигә чорәш;
Ә хьγҹәт бәдбәхти пойә донорә,
Нимәлит нийилγт сәдигә корәш.
2690
Ә хотур ән ҹыҹәй мәрди вохурдә,
Хγшдәрә кәшиҝәш ә тәhәр гиног;
Йә лγгәй ән нунәш дγрγст нә хурдә,
Дуролов мизәнγ чγплγйә hиног.
2691
Тә пустhой хорирә савза дәҝγрдә,
Әз сγлмәй ән рачиш нибу варафда.
Әз базуй ҹун соги ҹузла вәҝγрдә,
Наштави ә рәхьиш ки вадарафда?
2692
Чумhорә бәсдәлγ шәр хосдә-хосдә,
Хәләлуш дирәнγт тγвбәhой гәрдиш.
Әхьволә сγстәлγ сәйр сохдә-сохдә,
Бушәлмиш бирәнγт hәйбәhой дәрдиш.
2693
Чумhорә бәстәлγ шәр хосдә-хосдә,
Хәләлуш дирәнγт тγвбәhой гәрдиш.
Әхьволә сγстәлγ сәйр сохдә-сохдә,
Бушәлмиш бирәнγт hәйбәhой дәрдиш.

2694
Сад ҹиро нәчоги ә кәлмәй – «нәhь» дә,
Әз рьәсму ворихдә ҝилҝулә тәнҝиш.
Әз тинкәй йә кучә фәм сохдә вәhьдә,
Һәшданки ә бун вә булулә мәнҝиш.
2693
Салhорә шумордә гошлу-гобоглу,
Ә хьәсрәт йә куки – hьәмолhой нәриш.
Гәрболә зәрәнки дурлγ-думонлγ,
Һовунә hьәсблγни хәйолhой сәриш.
2694
Чумhорә бәсдәнки пишой мγрә-мγр,
Һингинәй бәдбини овурдҝәш дәрдә;
Әз кура сохдәhой салhой ән hьγмγр,
Йә чγпләй ләмбәрәш ниданγ бәрдә.
2695
Әз сойәй ән хγшдәш тәрлγ вирихдә,
Расирә насдакә ә мәскән мозол,
Әрәгhой сәр-тәнә ворушлу рихдә,
Әз гопуй йә дγшмәш нитай зәрә ҝол.
2696
Әз hγкγм ән ХУДО ҝирошдҝә тәнҝи,
Әгγлә вир сохдәш йә кур-кар нибу.
Сарайhо ә hьәсму буй вошәндәнки,
Хориhой ҝовдуhош әз мармар мибу.
2697
Соровнәй hьәсγлә сийә дәҝγрдә,
Ә чумhо дарафда кәйки мәрҹγни;
Ҹузлаhой ән руйә бурра вәҝγрдә,
Әз бәхш ХУДО бәхшәй рачи әрчγни?
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2698
Хьәримә гәмирә хош дирә вәhьдә,
Әз зәхьми ән ХУДО рγхьбәндлγ нибу.
Номусәш ә зир пой вошширә бәгдә,
Дәр-бәдәр ҝәшдγhош рγхшәндлγ мибу.
2699
Ә гисмәт оhили расирә вәhьдә,
Шәш ҝγлә ә дәстә нәсдаҝә бофдә,
ХУДОй hәгг ләhьнәтә нγвγсдә бәгдә,
Йә γзҝә хьолиҝә ки митав офдә?
2700
Ворушлу домундә ә зир ән тәhгир,
Әз судум мәлкомут тәйтә вирихдә;
Һьоҹизи бурбундә ә фурм йә фәгир,
Ҹовобдоh мундәрә пишә ки вихдә?
2701
Дәр-бәдәр ҝәшдәнки әри hәр вәҹлγс,
Әгγллγ hисдиhо софhош гуз нийов.
Әз ҝәрәк сәдиги, ә гәриш мәҹлγс,
Сәрhо ҝәрм бирәнки, ҝофhош дуз мийов.
2702
Гуллугә винирә ә фурм шорәнки,
Зийодә гәмирә әри пәс норә.
Сабурә кγшγhо hьәҹәл дорәнки,
Гәрушуг буhо кор бәhәр нәс дорә.
2703
ХУДОрә сәдиглγ ҹиро хосдәҝор,
Пәсәвош ничару киширә хуно.
Хәрәбә әз хуби ҹиро сохдәҝор,
Тирорәш мухуну Миширә хуно.

2704
Тироhой Миширә тә сәр-зир хундә,
Ә гопуй ән дγшмәш ә минәт нирав.
Ә пишой чум ХУДО тә вәҝир мундә,
Әз хуби ән сохдәш ә ҹәннәт мирав.
2705
Иштоhой ән нәфсγ нә варасдәнки,
Чумhойу ә сифро домундә вәhьдә,
Шγгәм вамасиҝә әз тараз тәнҝи,
Әз боләй ән чоги чγ соху бәгдә?
2706
Фикирhой хәйолhо нәтаразиҝә,
Әри йγргәлγhо йәhәрлγ нибу.
Зән-шγвәр – йәкирә нә варасиҝә,
Дәhьәмлγ буhо чиш зәхьәрлγ мибу.
2707
Нәсиhәт нуборә вәрасирәйи,
Ә чуткә мәдәшән нәзникә, дурә.
Кәлмәй тγ ә ХУДО зу расирәйи,
Чәнгәдә зиhисди hорой зән урә!
2708
Хәбәрдор бисдоҝәш әз дур, әз бγҝγр,
Әгγлhой дананhо ә гәд тараз дә,
Сириглγ вокундҝәш бγтγн сог hьγмγр,
Суриhой ән дγнйоh нитав варасдә.
2709
Локорә зәрәнки ә нум гучогhо,
Лошҝуно нийо бу әз кγли вошҝу.
Ә хьүрмәт варафда ә чум гуногhо,
Вәҝγрдә дәм чойуш әз дγли бошҝу.
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2710
Имидә бәсдәйи ә зәрдγш гәфәс,
Ә пәс-пәс шәндәнки чәхь мунәйирәш,
Ә ҝәрәк бирәнки ә йә шγшнәфәс,
Варафда нитанγ рәхь ҝунәйирәш.
2711
Никийә хәбәрә соф дорә вәhьдә,
Мәҝуйит: «Бәхт, мозол ә гәд нәхγш дә.»
Шәрә кор дирәҝор офторә бәгдә,
Йә бойҝә ә сәр пой нитав вәхγшдә.
2712
Ранҝ руйhой гутинә парусдә вәhьдә,
Йә мγргиш пишово ә миннәт нирав.
Инсонhо ә хокhо чарусдә бәгдә,
Нәшумой ләпәйиш ә ҹәннәт мирав.
2713
Ойуглу зγhγсдә ә суй гозәвоз,
Пурдалә hьорhорәш ә чγк вәнγҝу.
Лапатка вәҝγрдә ә дирйозәвоз,
Мурдала корhорәш әз кγк зәнγҝу.
2714
Әз кәми-амбари мозол чирәнки,
Мәhьәной хосдәйиш хунчә нийо бу.
Әз рачhой ән ҝγлhо зийод бирәнки,
Рәхь рафдәй hьәрγсиш инҹә бийо бу.
2715
Ҹиҝә ҝγрдә ә фурм локой ән мәнҝи,
Нәхоhлγhо басарата тә бәсдә,
Хуб-хәрәбә бәhәм гәрбол зәрәнки,
Голмоголәш хγшдән ҹәhьмәт вәнҝәсдә.

2716
Ә гәриш сәдигhо ҝофлγ дирәнки,
Гушhорә әз hово митанγ ҝγрдәш.
Ә hьилом бәhәмә софлγ бирәнки,
Әз ХУДО бийхәбәр нитанγ мγрдәш.
2717
Әз хостәй бирори дγл покунуhо,
Мозолә – гуморә пγшкиш дирәни.
Сәбәхьhо буй шәндә, ҝγл вокунуhо,
Шәhәнҝγм паҹирә, хγшҝиш бирәни.
2718
Һьәзизhо, тонишhо әз кәс сирр дошдҝәш,
Фәргγ нисд, йә сγрхә мирос мибоши.
Ә гәриш ән пәмбә hьγмγр ҝирошдҝәш,
Әз пәнҹәй мγрдәйи хилос нибоши.
2719
Ә ләрз офдорәнки әз hьәр пәләнҝи,
Хγшдән hьәзройилиш бил йәхән дүҝу.
Һәгсγзә дγшмәhө ләшкәр зәрәнки,
Йәбойгәш ә руй тγ бил нә хәндүҝу.
2720
Сад сәвҝәнд бисдоҝәш ә сәр ән муно,
Һәҝәнәш бивәхди тәшвиш дирәнγт.
Ә хγшдә боворим hисдhорә хуно,
Дананhош hә бирдән чәшмиш бирәнγт.
2721
Мγхькәми гойимә әз чγкγ дурра,
Ә сәр сәнг йә сәнгәш бγнγ – нәбγнγ.
Һьәдәтhой кәйирә әз кγкγ бурра,
Ә зәвәр нγшдәҝор дурәш бил вγнγ.
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2722
Мизузәй Сифирә ә дәр донорә,
Ә бәдә зуhунhо зәрәнки сәнҹәг.
Хунчәhой бәхтирә ә сәр вонорә,
Гисмәтәш әз ХУДО мухойу әнҹәг.
2723
Гәлпәhой гилинҹhо кәйки аташ до,
Тироhо хундәрә сохдәнки пишә.
Әвлодhой Израил әри чум ХУДО,
Ән hьәзиз hисдиhо хәлг мунд hәмишә.
2724
Бәдбини губирә ә дγл вәҝγрдә,
Сийә руй бирәнки әз сад ҹиро ҹәhт.
Әврγшγм руриhо тәйтә парс ҝγрдә,
Тәхьсирhой дγшмәрәш мәҝγрγ hәр вәхт.
2725
Һьәзобә хурдәнки әз дәс нисдиhош,
Ән хубә кәлмәрәш йовош-йовош ҝу.
Ә пәсә-пишойтγ кура hисдиhош,
Чәнгәдә зγhγсдҝәш ХУДОлу бошҝγ!
2726
Хьоворә виҹирә әз гәд дәндәhо,
Һәсмуhо әз хори дуриҝәш йә кәм,
Ә тәhәр шәкилкәш hисдhо бәндәhо,
Шоhирhош кумәкчи ХУДО нисд бәҝәм?
2727
Нишонирә ә пишони дәрҹ сохдә,
Һәр кәлмәрә ҝушиш митай докошдә.
Ҹовонирә зури-зури хәрҹ сохдә,
Йәбойҝәhо пәсәш нитай воҝошдә.

2728
Әз зәхьәр палустҝә согилмишә бәхт,
Һьәнҹлγйә hәсәлγш лугмәлγ нибу.
Мазалай ән сәрγ догилмишә вәхт,
Сәдигә шоhидγш дәгмәлγ мибу.
2729
Руй-бәруй тирозу тән бирә бәгдә,
Әз hγндγр, йәнобҝә әз сар низәнγ.
Туф ләhьә ә зәхьәр чарусдә вәhдә,
Бәдлγйә зуhунуш чγн мар мизәнγ.
2730
Сифирә кипәрә чәхь дәҝγрдәҝор,
Гонунһой Тирорәш мәсәл нитанγ.
Әз гγдрәт ән ХУДО рγхь вәҝγрдәҝор,
Мәhьәной динҹирәш hьәсәл митанγ.
2731
Вәhмлγйә дәгиглγ ә нум варафда,
Йә донә заралиш әз нубо нибу.
Рәхьмлγйә сәдиглγ ә чум дарафда,
Ҹәhьмәтә хосдәйиш әз ХУДО мибу!
2732
Әмонәт мундәйи әз дәвр ән Одом,
ХУДОлγ буhорәш пәхирγ нисди.
Оммо ки, hьәдәти ә руй ән hьилом,
Шорлγйә рузhорәш әхирγ hисди.
2733
Ҹунәрә ә сәр руй дәҝγрдәниҝәш,
Мәҝуйит: hьәсәлә әз пәтәк дирә.
Рγшвәтә hәммәлә вәҝγрдәниҝәш,
Оммо ки, дороҝор тәк-бәтәк бирә.
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2734
Рузиҝор зомону сел дирә бәгдә,
Ҝирошдә рәхьhойуш тәпәсγз нибу.
Әз гирйәт биhьори хьәл бирә вәhьдә,
Шәггәhой хәндәйγш ләпәсγз мибу.
2735
Дәс чәпи – дәс растә фурмундҝә әҝәр,
Һәгг-хьисоб ә ҹибhо тәниш нәс бирә.
Инсонhо офдорә руз-бәруз ә шәр,
Хьололи ХУДОрәш әнҹәг нәс дирә.
2736
Кәлмәрә ә ләhьә тә соф дорундә,
Миҹәhой ширини чәмγстәш митав.
Ә чоләй дурҝуни офдорә мундә,
Әз ҹиҝәй ән хγшдә ҹγмγстәш нитав.
2737
Рγхьшәндлγ хәндγстә ә сәр ән муно,
Ворушлу рухундҝә гәләтиhорә,
Әгγлγ буравhо сәрсонә хуно,
Тәгсирлү мисоху кәләтәhорә.
2738
Хубиhо овурдҝә шориhой никә,
Хәрәбәш виҹирә докун ә һәндәг.
Рәхьмийәт ҝγрдиҝә ә дγлтγ ҹиҝә,
Хγшдәрәш ән ХУДО хьисоб сох әнҹәг!
2739
Ә мγшкγл хьәсрәти мәгбун дәрафда,
Гопулуш килитлү нийо бу дәр бәхт.
Әз пәсә-пишойтγ ә дур нә рафдә,
Гисмәтиш сойәлγ бийо бу hәр вәхт.

2740
Әз миҹәй данани сәhьәр нә ҝγрдә,
Хьγрмэтсγз зәвәрош нибу варафда.
Һәгсγзә hьовунә ә сәр вәҝγрдә,
Ә боләй ән хуниш имбу дарафда.
2741
Дузә рәхь вихдәйи әз hьәсγл Тиро,
Кәйhо ки, амбарhо сәрафдор мибу.
Әз бинә дириhо ә hьәсγл ҝиро,
Һәгглγ ә биинсоф тарафдор нибу.
2742
Ворвори туборә әри «пуф» дирә,
Инсофә әз кγкγ тә ХУДО – дурра.
Һоводор сәhибγ нисди ҝуфдирә,
Һәгг-hьисоб фәгирә ниимбу бурра.
2743
Чор тараф нә мундҝә ә сокити ҝγм,
Йә гушиш ә зир чум лула нисоху.
Мәҹбури кәшдәнки әз руй ән мәрдγм,
Дәрдhой тγ хорирәш сула мисоху.
2744
Хундә бәгдә әз вәлҝ Тирой – hьәзизи,
Ә рәхь hьγмγр әри бирә тәләбкор;
Миҹәй hγнәр, йәккә, миҹәй hьоҹизи,
Ҝәнәш, әнҹәг нәшумойи сәбәбкор.
2745
Әз нум ХУДО бишәрҝирә вәҝγрдә,
Әри йәкиш нәhьләт хорлγ нийо бу.
Сәр сифрорә әз хьәлоли дәҝγрдә,
Әри гуншиш войә шорлу бийо бу.
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2746
Човгунhой мәрдγмhо шәхтә нә ҝγрдә,
Обуриш офтолγ нураз бийо бу.
Бγхтγрә әз сәртγ тәйтә вәҝγрдә,
Сабуриш чγн резин дураз нийо бу.
2747
Ә гәриш ботоглуг ә гуг зәвәр сәр,
Сәнгәлγг бошуhо ә фурм йә тәпә.
Һийләҝәр бисдоҝә йә инсон әҝәр,
Әз дорә ҝофhойγш нийофи ләпә.
2748
Ә hьәдәт, ә hьγзәт вәрзирә бәгдә,
Ә hγндγр hьәсмуhо бисдоҝәш шону,
Әз hьγкγм ән ХУДО тәрсирә вәhьдә,
Сәр-тәнγш hәмишә ә ләрз мофдону.
2749
Динҹийә нун-мγнγк хурдәйә вәhьдә,
Һьγмγрәш ләззәтлγ митанγ әз кәм.
Томомә ихьтибор нә бирә бәгдә,
Һьәсәләш зәхьримор нитанγ бәҝәм?
2750
Әз пулатhо гγч бисдоҝә гәфәсγш,
И hьиломә тәрҝ нисоху әз хошу.
Пишой мγрдә вокошуhо нәфәсγш,
Әнҹәг хьәсрәт ән пәшмуни имбошу.
2751
Әҝәр варафдиҝә ә шγhрәт, ә од,
Ә ләhьәй ән һәммә мәвәни сәнҹәг.
Вор-дәвләт бисдоҝәш әз гәдәр зийод,
Ән кәлә hьонийиш – пирини әнҹәг.

2752
Мәрдмазар ҹәннәтлγ тәйтә вәрафда,
Одлγйә мозолут нибу мунәйγш.
Ә сәйәг думдумә ә чәрх дарафда,
Бәдлγйә тихьорут имбу хунәйγш.
2753
Кәләтә әз хунә кγч бирә бәгдә,
Имидhо домундҝә ә гәрәгәҹи,
Сабурә ә пәмбә дошдәйә вәhьдә,
Әз ХУДО зәвәртә дγлвәбәр әҹи?
2754
Догhойу әз думон бун дәҝγрдәйи,
Кошдәйγш ним-ноhог сәпилмиш нибу.
Ә гәриш гиләтәй ҹун вәҝγрдәйи,
Рузhойуш чγн дурә чәкилмиш мибу.
2755
Мәhьәной hьγмγрγ hисдиҝә гәлиз,
Йә дорәш йәдиҝор нитав кошдәми?
Локоhой пойhойу нә мундҝә тәмиз,
Нумурәш хәләйиг митав дошдәми?
2756
Йә кәлмә бирәнки мәһьной хәндәшор,
Дәhьәмә әз нәфси висдокә әҝәм;
Йәкγмγн ҝирисдәй таза зәндәҝор,
Йә hьилом шорирә нәс дорә бәҝәм?
2757
Әгγл буhо зутәйиҝә, дириҝә,
Дәhьәм ҹәннәт мозолирәш бод нидγ.
Фәргγ нибу ҹовониҝә, пириҝә,
Нәфс кәшиҝә, бγтγн чиhош дод мидγ.
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2758
Лолирә виҹирә зуhун гилинҹи,
Мозолә ә сәр бәхт тәйтә дәҝγрдә.
Бәhәмлγ нγшдәнки ә сәр ән динҹи,
Ләззәтhой hьиломәш митай вәҝγрдә.
2759
Әз шорә миродhо руйә чарундә,
Ә вишәй бәдбини домундҝә инсон;
Бәдбини ән нәфсә әз hәгг палундә,
Чәпинә микәшγ тирозуй имкон.
2760
Әз омун офдорә hә хγрдә-хγрдә,
Ә ҹәләй ән бәди тәйтә домундә.
Дирә кор хγшдәрә лойиглγ ҝγрдә,
Ә йәкиш минәтлγ нитав вомундә.
2761
Сәбәхьи рузhорә курлу дирәйи,
Мәhәббәт әбәди бисдоҝә әҝәр,
Кәлмәhой сәдиги ширин бирәйи,
Нә hьәсәл ҝәрәки, тγрә нә шәкәр.
2762
Пәнҹәлγ бирәнкиш ә хьол пәләнҝи,
Әз ҹәhьмәт hьәрәлγ нитани мундә.
Һьәмәлhой hьγмγрә гәрбол зәрәнки,
Хγшдәрәш hьовункор митани хундә.
2763
Ә вәһьдәйγ соглом хьәсγл бирәйҝәш,
Әз бугоз тγ тә вәпчирә ноләй ох;
Ә ҹовони сад гәтрәйи дирәйҝәш,
Ә сал ҝиро, вәхт динҹирәш дураз сох.

2764
Бәхшиhой ХУДОрә әри покундә,
Йә сәнгә ә сәр сәнг тәйтә вонорә,
Чәнд ҹиро йараhо ә руй вокундә,
Рачирәш әз дәстγ митай зу норә.
2765
Ҝәрдәнхγрд мундәнки ә дог, ә дәрә,
Ҹовобhой ХУДОрә тәйтә соф дорә,
Әз әгγл надани гуй зәрә-зәрә,
Пойунә чәмγстәш митав офдорә.
2766
Гәләти сохдәнки бофлγйә биҝор,
Ә нәхьси ән ХУДО чарусдҝә милләт,
Һич хәбәр нә бирә әз Офуррәҝор,
Хьофтгәтә моҝошду боләшγ әлбәт.
2767
Мозолhо ә бәхтhо дәпичирәнки,
Милйонһо, милйардһо hисдиҝәш ҹәг-ҹәг,
Бәдбәхти әз бугоз вәпичирәнки,
Хилоскор кумәктγш – ХУДОйи, әнҹәг!
2768
И фикир ә сәртγ зиндә дәбошҝγ;
Пәсәво воҝошдә нитай йә бойҝә.
Сог hьγмγр ә ловтγ хәндә вәбошҝу,
И шори – hәвәлhой әхири нобҝә.
2769
Гоб чихурә hьәзоб-hьγзоб нә дорә,
Тә сади бисд әри салhой зийоди;
Ә нәфсәвоз ә йә гәрор оморә,
Бγтγн hьγмγр кәм-кәм хурдәш йә оди.
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2770
Кγкшәни хьәмисә әз хьәсγл кγшдә,
Лγхьγфhой бәдирәш нитав дәҝγрдә.
Бинәлγ бирәҝор әз hьәсγл хγшдә,
Шориhой динҹирәш митав вәҝγрдә.

НУМЛҮЙӘ ШӘЙИРҺО

Әри тоҹә духдир нә шоһир Бәһруз 
(Сосун) Гуршумов
(27-12-1928 – 10-12-2006)

1.
Кγч сохдәйи дәгмә зәри ә дγлмә,
Йәловсγзә кγмγр бири әгγлмә.

Боҹйәтимә ә мәнҝәнә дарафди.
Фонтан хунhо ә гуг кәллә варафди.

Хьәсрәтийо тор кәшири ә чуммә.
Ә шоh раҝhо гәсди сохти hγҹум мә.

Биҝонәлγ нитам мундә hич мәхьәл,
Сабурмәнди ә фурм шәhьәм зәри хьәл.

Бирәнгинә сәр бәдhорә вокурди.
Гул-гәнәтмә ә сәнг дохьор вохурди.

Кәмәргузә хәйоллунум шәв нә руз.
Фикирhоймә ҹунвәҝини дуз-бәдуз.

Гәтрәлγйә хәбәр бисдо и hьәмәл.
Сγрхәлγйә рγхьә висдо и hьәҹәл.

Шоhдоглγйә гәлхәндиhо офдори.
Әз гилинҹиш тиҹтәлγни ҝоф hьори.
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Ә нәкуми тәҝәрҝ рихди ә богмә.
Ә руй хори битойлγни и догмә.

Хокисдәрә шәрик кγшит, – ә кγлмә.
Хокәнтаза – ҹару кәшит ә дγлмә.
2
Бәбәсγзә йәтим мунди балаhо,
Лугондлγйә кутон мунди боләhо.

Әтәҝлγйә дәрд вәчирәт гәдәрсγз.
Бихьоллγйә зәрд дәчирәт тәhәрсγз.

Товә чумhо ә хов динҹи варафди.
Хәм-хәйолhо ә гәрг дәрйоh дарафди.

Хьγвсәләhо вирәхь дори әз бинә.
Кәлмәhойγ боглу мунди ә синә.

Ә рәхьәти мити мунди пәнҹәhо.
Ә хов динҹи гисмәт офди әзҹәhо.

Гучоглγйә иҝид бисдо – нәчоги;
Әбәдилγ рγхьә вәҝγрд әз соги.

Гәддарйәти hьәрсә виҹи һәдәлү,
Хьофтод хьәшти әнҝγл воно бәдәлү.

Сийә хәбәр ә ләрз овурд hәммәрә.
Тәшнәлγйә овлу хурдум гәммәрә.

Судумлγйә тәлатγм мунд бибәхшhо.
Ә тәбиәт чум нә вәкунд бивәхьшhо.

Кγч бирәйиш – ХУДОлγни ҝуфдирә,
Чγнтγниhо ә ҹәннәтиш соф бирә!
3
Әз hьәйилиш вәҝирлγйә Кук бирәй,
Ә хубитγш инсон нәбу, ҹон Бирор!
Әз зомонәш раҝҝирлγйә Кук бирәй.
Ә кәлмәйтγш имкон дәбу, ҹон Бирор!
Ә хубитγш инсон нәбу, ҹон Бирор!

Әз зәхьмәттγ ә духдири пой нори,
Рафда рәхьиш hоморлу мунд, ҹон Бирор!
Шоhирирә әз hьәйили «hой» дори,
Нγвγсhорәш йә hьилом хунд, ҹон Бирор!
Рафда рәхьиш hоморлу мунд, чон Бирор!

Шәрәфлγйә нум вәҝγрди – тоҹәлγ,
Тәhьәрифәш йор нихосди, ҹон, Бирор!
Чумhой дордә мидәҝγрди – боҹәлγ,
Руз бихьоләш шор мисохди, ҹон Бирор!
Тәhьәрифәш йор нихосди, ҹон Бирор!

Йә хәндәйтγ әйә hьилом мивәрзи,
Ә пәнҹәйтγш чорә дәбу, ҹон Бирор!
Нәчогиhо әз сойәйтγ миләрзи,
Бисогhорәш hьәрә нәбу, ҹон Бирор!
Ә пәнҹәйтγш чорә дәбу, ҹон Бирор!

Ҝуфдири ки, ә Израил мийой тγ,
Имоhойиш ҝузәтлγнγм, ҹон Бирор!
Чγтам ҝуйум, дийә йәбош нийой тγ,
Ә гәд ховhош hьγзәтлγнγм, ҹон Бирор!
Имоhойиш ҝузәтлγнγм, ҹон Бирор!
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4
Сәррафмәндhош кура бирәт ә бγҝγр,
Әгγлмәндлγш ҝоф мисохди әз hьγмγр.

Дуриhойтγш нәзник тәhәр мибисдо,
Дустhойтγрәш hич шумордә нибисдо.

Арзуhойтγш тәмизлγ бу ҹәг-бәҹәг,
Хотурhойтγш hьәзизлγ бу hәгг-бәhәгг.

Ловочиhош Тиролу бу дуз-бәдуз,
Дувочиhош ночогhо бу руз-бәруз.

Рәхьмиhойтγш әз γшγги бәрг дири.
Ҹәхьтиhойтγш әри соги хәлг бири.

Пакиhойтγш дγнйоhлγйә бәхтлγ бу.
Тикиhойтγш парчоhлγйә тәхтлγ бу.

Фировуниш сабурлγйә шор дори.
Вәҝирлγйиш обурлγйә hьор нори.

Рәхьәтирәш әз китобhо вәҝγрдәй.
Хьγвсәләрәш әз битобhо нә ҝγрдәй.

Шәhьәмhорәш ә шоботhо дәҝγрдәй.
Дәhьәмhорәш әз боботhо вәҝγрдәй.

Шинохhойтγш дγл сухунди ә шәр тγ.
Зомонәйтγш ҝγл рухунди ә сәр тγ.

5
Дәдәйә һьиломо дәҝиш сохдәйи,
Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!
Һәмишә әз дγли-ҹуни хосдәйи,
Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

Сурәтhой чәнд сали ә дәс домунди,
Хәйолhой hьәсәли ә вәс вомунди,
Фикирhой бәдхьоли ә пәс нә мунди,
Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

Чумhойтγ ә нурhой тики вәбири,
Ловhойтγ ә булhой хәндә дәбири,
Чγнтγни йә хушхой hәлә нә бири,
Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

Дәрдә – ихьтиборсγз вихдә тәрсhоймә,
Гәмә – михьтийорсγз духдә ләрзhоймә,
Дийә ихтийорсγз рихдә hьәрсhоймә,
Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

Гәнәттγ сәрпушлу ә гуг мәбисдо,
Зәхьмитγ hич мәхьәл йә дуг нә бисдо,
Имоhой ә дγлмә hә чγк дәбисдо,
Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!

Мәлхьәмәш мидири әз корhой хγшдә,
Милләтәш мидори әз шорhой хγшдә,
Дγнйоhмәш буш бири әз ворhой хγшдә,
Ә миhтγ офдорәм, ә сγрхә Бирор!
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Сәдигмәндә Бирор бирәй,
Тγ әз йормә нивадарай!
ХУДОбәндә кор-бор дирәй,
Тγ әз йормә нивадарай!

Ә нәчоги домундәнкиш,
Әйә чγплә вомундәнкиш,
Хьол-әхьволhо нә мундәнкиш,
Тγ әз йормә нивадарай!

Губhой бәхтә кγшдә-кγшдәш,
Әки сәнгтγ нγшдә-нγшдәш,
Чат зәрәнки әз хьγрш хγшдәш,
Тγ әз йормә нивадарай!

Чәмәнлγйә ҝγл чирәнкиш,
Ҹәйронлγйә чγл дирәнкиш,
Рәхьмәлγйә дγл бирәнкиш,
Тγ әз йормә нивадарай!

Сифир – Тиро ҝγрдә вәhьдәш,
Шидрай дγшмә – хγрдә вәhьдәш,
Амонбәндhо – мγрдә вәhьдәш,
Тγ әз йормә нивадарай!

Вор – дәвләтә йә чγп дирәш,
Нур офторә йә хγп чирәш,
Әз руй дγнйоh тә кγч бирәш,
Тγ әз йормә нивадарай!

7
Хьәсрәтлγнγм әри йә миҹ хисирә,
Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор!
Бичорәлγ hишдәй йәтим – йәсирә,
Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

Ҝγлhой шорә ворвориhо рухунди,
Обурhорә – hьәрс hьориhо ҹухунди,
Кγчиhойтγ γлγҝhорә сухунди,
Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

Нәфәслγhо – ә тәнҝәнә домунди,
Гәфәслγhо – ә мәнҝәнә вомунди,
Һьәсәллγhо – ә hьәнҝхонә нә мунди,
Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

Гәдγртанhо дγллү дошди никирә,
Әгγлмәндhо кγллγ кошди чиҝирә,
Хьәйобәндhо ҝүллү hишди тикирә,
Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

Руз-бәрузлу гәдәр нисди рәхьмәтә,
Үшγгәлγ ә бәрг норәй зәхьмәтә,
Әгибәтлγ соги дорәй ҹәhьмәтә,
Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?

Соломонлу ҝофhо чирәй әз дγнйоh,
Духдирбәндлγ – шоhир дирәй әз дγнйоh,
Овроhомлу кγчмиш бирәй әз дγнйоh,
Әки ҝуйум и дәрд мәрә, ҹон Бирор?
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Әз бинәдор ән Гγбә,
Әз Бокухой ән дәбә,
Әки дәдәй нә бәбә,
Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

Әз hьәсәлhой ҝофйәти,
Әз хьәсγлhой бофйәти,
Әз hьәсγлhой софйәти,
Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

Әз ҹγрhьәтә омунhо,
Әз данана зомунhо,
Әз мәҹбурә гонунhо,
Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

Тиролγйә вәҹирә,
Әз дәгиги вәчирә,
Әз сәдиги дәчирә,
Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

Соломонә бор чирә,
Овроhомә hьор дирә,
ХУДОлγйә шор бирә,
Рәхьтγ никлγ, ҹон Бирор!
Рγхьтγ тиклγ, ҹон Бирор!

9
Һәми шоhир, hәми духдир бирәй тγ.
Әз сади бисд – хьофдот хьәшдә дирәй тγ.

Сγрхә пойә ә богчәй сад нә шәнди.
Кγчмγши тγ ә дγл йара дәшәнди.

Бәбәлγйә – бирор бири ә Боку.
Әри hәммә тγ бисдори – дәрвоку.

Йә кифләтә сәхьиб диплом сохди тγ.
Һәммәшγрә әз дγл-ҹуни хосди тγ.

Гәләм дәсмә ә пәнҹәймә хγшҝ бири.
Ҹун согимә гуморлγйә пγшҝ бири.

Ҹиҝәрмәрә ә бод дорәм – кγмγрлуг.
Әз hьәсмуймә офто рафди – hьγмγрлуг.

Гәрәнтуйә руз парусти әз фәсил.
Ә йосхонәй бәди дәри йә нәсил.

Мәшһур мундәй ә тоорих хәйолһо,
Әз чорәйтү соги мәҝүрд бихьолһо.

Ә хуби тү һич йә бәндәш нирасү,
Никиһой тү ә балаһош мирасү.

Бәбә-дәдәй вәҝγрдиҝәш ә гәнәт,
Хγшдән ХУДОш сәхьибтγни ә ҹәннәт!
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Әри хәлг шор хосдәниһо –  
Пакә Телман Исмайылов

Ә космос ҹарлγни йә дγнйоh кортγ,
Ә дγлhо нидору йә дәрйоh шортγ.

Һозорә саллγни миҹәhой хьәсγл,
Шоhдогә кγклγни ҹыҹәhой hьәсγл.

Нә бири чγнтγни, рәхьмийә инсон,
Офтойә нурлуни тәхьнойә имкон.

Ә нәгγл чарусди ҹуhурhой доги,
Әз ҹәннәт палунди бәhәрhой боги.

Ә шолйәхь вомунди бәргhой ән Одом,
Ә мәхьтәл домунди хәлгhой ән hьилом.

Ә лойтγ hәр иҝид – хγшҝә нумлуни.
Ә ҹойтγ hәр имид – пγшҝә чумлуни.

Гәлхәнди нәрирәш әз дог парундәй.
Сәнгәлуг хорирәш ә бог чарундәй.

Вокундәй hәм Нимаз, hәми – ошколә,
Израил – «бриллийант» хунди и хьолә!

Йә hьошир нивγнγ сγрхә ҹәхьт тγрә,
Бил кукhо-нәвәhо бурав рәхь тγрә!

Ә дγнйоh пак бирәй әз расти ән hәгг,
Хγшдәни ХУДОйи – әрхәйтγ әнҹәг!

Әри вәҝирлүйә Кук хәлг  
Акиф Гилалов (Гуршумов)

Хәрҹиhой дγ нимаз дәри ә дәстγ,
Ловоhой ХУДОйи вәри ә сәстγ.

Ә ники ҹәhьмәти hьәмәлhой софтγ,
Әз вәлҝhой Тиройи кәлмәhой ҝофтγ.

Рγхь Бирор нә Бәбәш ҹәннәтбәндлγни.
Вәҝирhой hәрдγшγш гәнәтмәндлγни.

Ховәлγ дорәнγт мәсләхьәтhорәш,
Шорәлγ норәнγт мәст рәхьәтhорәш!

Әз сифрой хьололи – йә тикәй нуниш,
Әз бофhой мозоли – йә кипәй буниш.

Сәррафи парустә әз нәфс ән боси,
Ширинә хәйолhо – ә вәс космоси.

Әз зомон Одоми – hәглγйә дәбәш,
Шоhдогә гәлхәнди – гоhум-әгрәбәш.

Йә сарай сγрхи дә – ә рәхьмә дγлтγ.
Алмазаш тиҹәлγ бурра әгγлтγ.

Хушә руз нивγнγт нә хосдәҝорhош,
Ә ҹәлә мофдонут әз сохдә корhош.

Дәдәйәш-Хәhәрәш ҝәрдундә ә сәр,
Сог hьγмγр мозолмәнд зγhош тәвәссәр!
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Йоровурди сүрхә кук хәлг  
Заур Гилалов (Гуршумов)

(1-10-1974 – 5-3-2004)

Хьәсрәтлγ мимунум hә нγвγсдγмҝәш.
Һәҝәнәш миҝуйум – кәй зγhγсдγмҝәш.

Ҹиҝәйтγш мәhьлγми ә гәриш ҹәhьмәт!
Тазайә хьәсγлhош мухунут рәхьмәт!

Арзуhо дәрйоhлуш ҹиҝә ҝγрдәбу.
Хәйолhой дγрγҹдиш ә чум хγрдә бу.

Чәнд ҹиро γлкәрәш гәнәтлγ ҝәшди.
Һич йәкиш ниҝуфди – салтγ бисдхьәшди.

Нимаз «Тәлхьγм Бәбәш» ә мγлк Израил;
Ә пишой чум ХУДОш hьәзизи hәр ҝил!

Әз нум Призидент бәргәлγ дирәй,
Әз hәммә сәррафhо фәргәлγ бирәй.

Нәкуми ҝуҹ воно hьәмәл hьәҹәлиш,
Ә зәхьәр – огуhо чарусд hьәсәлиш.

Бивәхти пой доно бәдhой бәдбәхти,
Әри чум вокундә пуч бисдо ҹәхьти.

Әз си сал зәвәртә нә ҝирошд йә дуг,
Хәhәриш, Бирориш, Дәдәйиш – йәзуг!

Ә ҹәннәт, Бәбәлү бисдорит гисмәт,
Һозор ҹγр нәсилhош микәшγт хьәсрәт!

Балаhо

Ә хьәрими бәш әнҝγштә нә зәрәт,
Әз hьәсγлиш хьололлγнγт балаhо!
Ә чәмән дγл шивәй бәхтә дәзәрәт,
Әз хьәсγлиш мозоллγнγт балаhо!
Әз hьәсγлиш хьололлγнγт балаhо!

Сγрхә хуно әз тов-тови зарустәт,
Әз офтойиш γшγглγнγт балаhо!
Шәггә зәрә – әз hәгг дузи парустәт,
Ә софтәйиш ошуглγнγт балаhо!
Әз офтойиш γшγглγнγт балаhо!

Һγнәрмәндhо ә сәр кγкhо вомундә,
Әз бинәйиш вофолγнγт – балаhо!
Шоhирбәндhо ә хәйр никhо домундә,
Әз синәйиш ҝофәлγнγт балаhо!
Әз бинәйиш вофолγнγт балаhо!

Хушбәхтирә ә фурм hово хосдәнγт,
Ә шорйәтиш войәлγнγт балаhо!
Кәләтәрә вәҝир лово сохдәнγт,
Әз hьорйәтиш мойәлγнγт балаhо!
Ә шорйәтиш войәлγнγт балаhо!

Сади бисдәш хγшдән ХУДО дәчирә,
Әз hьγмγриш сабурлунут балаhо!
Руз-бәрузлуш Әлдар годо вәчирә,
Ә бγҝγриш обурлунут балаhо!
Әз hьγмγриш сабурлунут балаhо!
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Әри йоровурди талантлүе шоһир 
Шәлмγ Биняминов (1939–2003)

Әз гисмәт ХУДОйи йә шоhир бири,
Сәррафhо руйтγрә hә вәҝир дири.

Йонуглу нγвγсди әз ҹофой дәдәй.
Буй-бухун вәҝγрди әз софой дәдәй.

Ә ҝγлшән чарунди синәй Гγбәрә.
Сγрхәлγ зарунди бинәй Гγбәрә.

Шәггәhо зәрәнбу никәрәй Гудйол.
Зәнҝγләй мугом бу шәх зәрәй Гудйол.

Пәмбәлγ – нум дори вәрфhой Шоhдогә,
Сириглγ ҝунҹунди хьәрфhой Шоhдогә.

Шәйирлγ бәрг дори зγhγсдәhойтγ,
Мәhьнилγ лов бири нγвγсдәhойтγ.

Ошуглу мухунди гәзәлhойтγрә.
Тәhьәриф мидори ҝγзәлhой тγрә.

Ә хори бәбәhо пой донори тγш,
Ә хокhой Израил лов вонори тγш.

Ә ҹәннәт дарафди әз ҹәhьми рәхьмәт,
Ә хьγрмәт варафди ә гәриш ҹәhьмәт.

Офтойә тоҹитγш нурлуни әз бәхт,
Ә зуhун нәсилhош момуни hәр вәхт.

Әри 75-сали гәләм сүр-хийә  
Хананил Абрамов

Ә шәhәр ән Гγбә әз дәдәй бирәй.
Әз дәhьәм хьололи зиндәҝун дирәй.

Исполком – ҝуфдирә, йә рәхьбәр бири,
«Гирмизи Гәсәбә» – ә һәгг дәбири.

Ә γлγҝ кори сохд – hьәдәт дәбәhо,
Гәнәтлγ пар зәрәй ә мγлк бәбәhо.

Китобhо нγвγсдәй пәс-пәсәйәки,
Ә гәриш дананhо нумтγ йә тәки!

Әз гәрбол ҝирошди әгγлмәндлγhо,
Гисмәт тоорихи – нәгγлбәндлγhо.

Әз һьәрә вадарафд хүшҝә дурҝуһо,
Тазадан ҹун вәҝүрд әнҝүшдбурбуһо.

«Хьәнонил Абрамов» – вәриhо китоб,
Һозорбо хунуhош нәс мундә битоб.

Әз сγрхи – софтγни нәфәс шорhойтγ,
Ә хьәсрәт ҝофтγни – хьәвәскорhойтγ.

Рәхьми дә ә дγлтγ, нурлуни чумтγ,
Ә дәстәй нγвγсhо hьорлγни нумтγ.

Ҹунсоги ән динҹиш мәстлγ вәҝәрдо,
Сади бисд ән ХУДОш гисмәтлγ ҝәрдо!
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60-сали одлүйә шоһир  
Вячеслав Давудов

Палутдор мγхькәми ә сәр ән кγкhо,
Ә дγнйоh мәшhури чγнтγни кукhо.

Дәдәйтγ ә Гγбә бириҝәш хьәсγл,
Ә Москов буй шәндә, вәҝγрдәй hьәсγл.

Дγлhорә сухундә «габой» зәрәйтγ,
Ә боҹи, ә тоҹи сази – hьәрәйтγ.

Ә консерваторийа мәhьлγмиш дирәй,
Әз hьγмγр ән «габой» алимиш бирәй.

Шәйирhо нγвγсдәй әз дәвр ҹовони,
Чәнд ҹиро китобhо – әз нәбз зомони.

Сириг мирворини – ризhой бофитγ,
Әз сγрхhо ворихдә хьәрфhой ҝофитγ.

Хори бәбәhорәш хосдәни гойим,
Һич дуймиш нә бирәй әз Йәршолойим.

Талантhой зәрҝәриш ә гош тγ вәри,
Һьиломә ҝәшдәйиш ә хоштγ дәри.

Бил ҝәнәш борлу бу – арзуhой никиш,
Бил дийәш нур дуҝу – вәҝирhой тикиш!

Битәвә hьγмγрәш рафдәй тә минҹи,
Шоhирә – 60 салаш винош ә динҹи.

70-сали бинәлүйә шо-һир  
Шамил Йакубов

Хьофдод васал дирәйи,
Ҝγл овурди дог-дәрә.
Хубә шоhир бирәйи,
Хьәрфhош әдәй чәк зәрә.

Обурйәти чγл тγрә,
Тирош мәсәл микәшγ.
Сабурйәти дγлтγрә,
Йә тирозуш никәшγ.

Ә сәр кипә дәҝγрдә,
Асдарарәш сар дирәй.
Ә дәс гәләм вәҝγрдә,
Шәйирлγйәш ҹар бирәй.

Әз hьәсәли рузиhош,
Чумнәвәҝир дәрд вәчи.
Әз сәдиги дузиhош,
Йә чγнтγни мәрд әҹи?

Сγрхә ҝофhо тобә-тоб
Бил әз синәш паруҝу.
Нγвγсдәйhо пәнҹ китоб
Бил ә бисдиш чаруҝу!..

Ә Израил воҝошдә,
Ә сγрх чарун кγмγрәш.
Ә ХУДО ҝуш докошдә,
Сади бисд зиh hьγмγрәш.
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Әри вәҝирлүйә – таланта шоһир  
Рашбил Шамаев

Мәhьлγми виҹиҝәш Рашбил Кук Шәмәй,
Вәҝирә шоhириш бири әз дәдәй.

Әз Гγбә ә γлкәй Америка рафд.
Овозәй шәйирhош ә ҝушhо дарафд.

Әз гәрбол парунди софә бофhорәш,
Мирйәлγ ҝγнҹунди сγрхә ҝофhорәш.

Рәхьмийγш вәҹлγни әз миҹәй ән дγл,
Гәләмγш ҝуҹлγни әз йәҝәй әгγл.

Ә кγкhой шәрлγhош зу зәри нәҹәг,
Ә таза рәхьhойуш тов дори вәшәрг.

Мәлхьәми – әз синә парундәhойуш,
Шориhо бәхширә чарундәhойуш.

Ошуглу ҹумунди тәлhой ән сазаш.
Сифирлγ вокунди дәрhой нимазаш.

Хәhәрлγ-бирорлу хосдә ҹәhьмәтәш.
Обурлу-хьәйолу восдо хьγрмәтәш.

ХУДОйә нәхшлγни зγhγсдәhойуш.
Дγнйоhә бәхшлγни нγвγсдәhойуш.

Ҹγрhьәтγш, боҹийγш ходлγни әз hәгг,
Шγhрәтγш, тоҹийγш одлγни әнҹәг!

Әри одлүйә Кук хәлг журналист  
Рашбил Захаряев (1940–1980)

Әз ҹовони hәм журналист, hәми шоhир
бисдори.
Әз садибисд, әзсә бәхшә, йә бәхш hьγмγр
висдори.

Ә хьол милләт ҹуhур доги, офдодор бу
әгγлтγ.
Әнҹәг гәйгуй сәбәхьйәти милләт дәбу ә
дγлтγ.

Әз тоорих боҹ нәхшунди – әгибәтhой
Одомә.
Овроhомлу дәрк мисохди hәгигәтhой
hьиломә.

Нγвγсдәйhо чәнд шәйирhо – сγрхә сәрвәт
хәзинә;
Ә hәр мәҹлис әзбәрбәндлγ ҝоф мисохди
әз синә.

Рγхьвәбәрә мозолмәнди палустәнбу әз
кортγ.
Пар-парлγйә брилийантhо буллу вәбу ә
дортγ.

Хьәйомәндә hьәйилhорә ә зир гәнәт 
вәҝγрди.
Тиромәндә бәхтиhорә сәр-бәсәрлγ дәҝγрди.
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Хьололмәндә хьәрәкәти – дананйәти
әвлодhош;
Һәммәләшγ йәки-йәки вәри ә тоҹ ән
одhош.

Ә михьтоҹи кукhой милләт, кумәклγнγт
руз-бәруз.
Әз шәрәфи Тиройәти Сифирлγнγт 
дузбәдуз.

Һγнәрмәндлγ винирәйhо рузһо, мәһһо,
фәсилһо;
Хьγрмәтбәндә йәрәвурди әри һозор нә-
силһо.

Әнҝγшдлγйә мигдорлγни – ухшәрлγйә
хьәсγлтγ.
Чγн Соломон нән Мишини – бинәлγйә
hьәсγлтγ.

Әз мәхьәлсγз кγч бирәйи сийә вокунд
тән Гγбәш.
Һьәрсәлүйә ҝирйә нушунд кәлә-чγкләй
ән Гγбәш.

Ә суд hәгhош, Парчоhмәндлγ, вокундәйи
гул-гәнәт;
Әз хьγкм ХУДОш, вәҝирлγйә Рашбили
Тү, – ә ҹәннәт!

Әри еровурди хубә кәлә шоһир  
Рафоил Исаков (1939–2005)

И шәйирә ә 2005-мγн сал, әри таза китоб 
хьовур hьәйилимә, редактор бирәнки нүвүс-
дәм. Китоб йә хьәфтә руй γшγг дирә бәгдә, ә 
нәкуми дγнйорә зу дәҝиш сохд. ХУДО рәхьмәт 
сохо. Рγхьγ шор ҝәрдо!

Әз мәхьәл ҹовони ҹәлдлγ сәр ҝγрдә,
Ә тәмәхь гәзәлhош домунд Рафоил.
Әз чум мәнҝ, чγн офто, нурә вәҝγрдә,
Ә гәнәт хәйолhош вомунд Рафоил.

Овроhом – Бәбәрә әри ҝоф дорә,
Ә ховhой шириниш дарафд Рафоил.
Саломон Давида әри соф норә,
Ә хьγрмәг шоhирhош варафд Рафоил.

Вәтәнә, Дәдәйә тәhьәриф дорә,
Ә хәhәл Бәбәhош мунди Рафоил.
Әнҝγшдә ә вәлҝhой Сифир вонорә,
Тироhой Миширәш хунди Рафоил.

Обурәш-хьәйорәш ордовиҹ зәрә,
Әз hьәсγл Одоми, – бинәй Рафоил.
65-сал ҝирошдҝәш әз hьγмγр hьәрә,
Һәлә буш нә бири синәй Рафоил.

Боҹлγйә шәйирhо әри нγвγсдә,
Нәхш сγрхиш – гәләм бу ә дәс Рафоил!
Тоҹлγйә шориhо әри зγhγсдә,
Бәхш Худош – мәлхьәм бу ә сәс Рафоил!
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100-сали вәҝирә Кук хәлг  
Яков (Йәһьәгү) Агарунов (1907–2007)

Сад васалү томом бири имбуруз.
Сад нәсилһо, войәһойү имбу дуз.

Хьәлолирә әз шир дәдәй вәҝүрди,
Чум ховирә әз нәнуйһо дәҝүрди.

Шәйирһорә әз ҝоф синә варавунд,
Шоһирирә ә тоорих даравунд.

Ҹуһурһорә һьәзизмәнд хосд гәдәрсүз,
Зуһунһорә һьоширмәнд сохд тәһәрсүз.

Нә хисирә, шәвһо ҝирошд ә гәд кор,
Нүй һозори лүгәтә һишд йәдиҝор.

Иштоһ нәвсү йә когоз бу, йә гәләм,
Әз вәҝири тойу нибу һич, һәләм.

Рәьбәрлүйә гуллуг дири һьүмүрү,
Ҹәһьмәтлүйә буллуг бири бүҝүрү.

Офтәбәндә боҹи дәбу ә чуму,
Худомәндә тоҹи вәбу ә нуму.

Чорә буһо рәхьмһо рихди әз дүлү,
Мозол дүһо рәхьһо вихди әгүлү.

Әз нур ҹәннәт, рүхь Йәһьәгүш дорә бәрг,
Һозор салһош шор мүзүһү ә йор хәлг!

Ә сәр говрәй шон-шүһрәт-лүе шоһир 
Лазар Амиров (1936–2007)

Мәһьлүмлүйә шоһир бирәй әз ҹовони 
тә пири,
Ә сундугчәй ән синәйтү сүрхә ҝофһо 
дәбири.

Вәҝирйәти одйәтирәш чүн йә данан 
варафдәй,
Ә тоорих ән милләтиш һәмишәлуг 
дарафдәй.

Худолуйә һьорунлуни дәһьәнәһой 
Тироһош,
Дәрйоһлүйә дорунлүни мәһьәноһой 
широһош.

Нуболуйә бәхшә норәй әри һозор 
нәсилһош,
Китобһой тү хундә мийов рузһо, мәһһо, 
фәсилһош.

Гәнәтлүйә рәхьтүш никлү бил бошуҝу, 
ҹон Лазар!
Ҹәннәтлүйә рүхьтүш тиклү бил бошуҝу, 
ҹон Лазар!

Ә и дүнйоһш әз йорһойму нивадарай, 
ҹон Лазар!
Әз у дүнйоһш ә ховһойму шор мидарай, 
ҹон Лазар!
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Әри 70 – сали талантлүйә  
проф. Михаил Агарунов

Офтолүйә товуш дири рафда рәхьһой ән
һьүмүртүш.
Сүрхәлүйә корһо бири әз хьәрмәхьһой
ән бүҝүртүш.

Һьәзизмәндә йә дәдәй бу, – хьәлоллүйә
шир дориһош,
Вәҝирмәндә йә бәбә бу, – мозоллүйә сирр
нориһош.

Мәһьдонлүйә битобһойтүш ә хәйри хов
домундәнбу,
Мәһьлүмлүйә китобһойтүш ә сәр лүхьүф
вомундәнбу.

Дананбәнди ошкор сохди әгүлмәнди ән
сәртүрәш,
Инсонмәнди әз һьор хосди һәглүмәнди
ән нәртүрәш.

Һьәләм одә тик вәҝүрди нәфслүйә кор
дирәйитүш,
Ә гәд әлмһо рач ҹиҝә ҝүрд – профессор
бирәйитүш.

Боҹлүйирә виҹирәҝор һич вәхт дәсбуш
нәс воҝошдә,
Ә шонлүйә мәрд ән милләт, хүшдән 
ХУДОш ҝуш докошдә.

Чорә дүһо йәрәглүни – пәнҹәбәндә гәләм
дәстүш,
Әз тоорих ҹуһур доги сурог мүдү һәләм
сәстүш.

Әсәр зәхьмәт Йаков бәбәш әрәг руйә 
покундәй Тү,
Дәр хәзинәй ән ҝофһорәш той-бәтойлу
вокундәй Тү.

Никә рәхьмһош бәхт овурди ә гәдимә
дәбәрәвоз,
Үшүг чумһош – дү әвлоди – ә дү рачә
нәвәрәвоз!

Һич биҝонә нибу мундә ә софмәнди пакә
дүлтүш.
Йарашуги ән Вәтәни сүрхлүбәндә лүҝәй
ҝүлтүш.

Сиройийә дуймиш нибу ә ихтилот 
нүшдәҝорһош,
Ә Тиройи нәфстү ҝиро, бәһәр мидү 
хүшҝә дорһош.

Хьофдод васал винирәйтүш һәлә пири
нисди, – Бирор,
Гәрхунд мундә пәнҹоһ саләш, ә гәд шорә
мәсти ҝирор!
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Тоҹә вәҝир –  
Исак Хануков (1903–1973)

Ә үлкәй Азәрбайҹан, ә шәһәр ән Гүбә, ә Гир-
мизи Гәсәбә, ә нум шоһир нә журналист бириһо 
Исак Хануков, нум кучә нә ошколә норә омори. 
И кор әри вәҝирлүйә хәлгмә әз хьүрмәтлүйә 
президент Илһам Әлийев, әри нәсил-бәнәсилһо 
йә кәлә һәдийәйи! Согбәнд ҝәрдо! Симанту 
ҝәрдо!

* * *
Йә бәндәйүм әз шону,
Рүхь вәҝүрдә әз шону;
Ошколәй Исак Ханук,
Ә тоорих мофдону!

* * *
Әбәди верилди адын мәктәбә.
Гәбрин нурла долсун, ай Исак Ханук!
Аллаһын халгы да чатды мәтләбә,
Руһун да шад олсун, ай Исак Ханук!

* * *
Нум тү ә од варафди,
Ә ҝуш ХУДО дарафди.
Йә дүнйо шор висдори,
Тоҹмәнди хәлг бисдори!
Әз дүл хосди милләтәш,
Үшүг дори зилләтәш.

Һүнәрлү бу ҹофойтүш,
Бәһәрлү бу софойтүш.
Ә бим зуһун домунди,
Ә сәр хьүрмәт вомунди.
Сәрпушлу бу гәнәттүш,
Шорлу муно ҹәннәттүш!



766à À 767à À

Ҝенерал Йагутил Адам (1928–1982)

Һозори нүйсади бисд хьәштүмүн сал,
Ә дүнйоһ чум вокунд ә сәйәг васал.

Үшүги офторә әз нурһо висдо,
Әз дәрдһо, әз гәмһо ә дурһо бисдо.

Йарашуг Ватан бу сәһириһойу,
Һьәсәлә ширин бу һьәйилиһойу.

Ә богһо-богчәһо чәнд дорһо кошди,
Әз дорун хәйолһо хәндшор воҝошди.

Сәхьройә чүлһорә бийобон хундә,
Ә йору нәдәбу әрковон мундә.

Әз Дәрбәнд омори кәләбәбәйү,
Әз һьәсүл һомори кәлә дәбәйү.

Дәдәй ҹувур доги зәнди иҝидә,
Чүн сабур ән ХУДО рунди имидә.

Ә дәс түфәнҝ вәҝүрд бәбәйү Йовдо,
Гәчәгә йодһорә ә ов – сайлов до.

Әз әрәг сифәт бу йә кәсәҝ нуну,
Йогутил дод вәҝүрд әз пәтәк ҹуну.

Әз һәвдәһ салайи ә һьәрә дарафд,
Руз-бәруз һүнәрлү зәвәро варафд.

Сүрхә һьәмәл висдо хошдузи шовһьо,
Ә һьилом лов бисдо «Шәшрузи довһьо.»

Сәрвори штаб бу ә ҝурундә вәхт,
Миһьидлү овурди һәм мозол, һәм бәхт.

Ҝовләйи милләт бу кишәй тәмәхьү,
Йә мәрдүм нипойисд ә пишой рәхьү.

Ә хори Әнтеббе, «әз ҹәхьт Йонатан,»
Тубойә ҹар раси ә ҝуш һәр надан.

Мүһьүҹүз винирүт хәлгһой ән һьилом,
Иҹүр ҹәнҝ нә дирәт әз дәвр ән Одом.

Гәдәрсүз шори сохт нәшумой Давид,
Овроһом рүхьәлү муҝу: «Ҝовләйит!»...

Хәлвәти домундә ә пәнҹәй гудуз,
Чумһорә әбәди ә хов бәрд йә руз

Бәбәсүз мундәнки духдәрлү, куклу,
Хоһинһо йәлов ҝүрд ҝурундлу, суклу.

Лихьәйи вәҝүрдүт палаша овһо,
Ә зәхьәр чарусдут һьәсәлә ховһо.

Ә үлүҝ су дәшәнд ҝирйәй дәдәйһо,
Кәмәрлү гуз бисдо шидрай бәбәйһо.
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Ә дәрйоһ гәм дарафд рәхьмлүйә йору,
Һьүмүрлуг тәрҝлү мунд мәлхьәмә шору.

Ә дурһо Гүбәлү, Дәрбәндлү ҝирисд,
Рәхьбәрһо, салдатһо нәрмәндлү ҝирисд.

Ә пишой чум ХУДО пойисдә гойим,
Ә йос ән Кук офдо хьол Йәршолойим.

Догһорә ләрз воно ә тәһәр дорһо,
Пакһорә сүстлү но әз сәһьәр һьорһо.

Һүнәрһо ә вәлҝһой ән зомон дарафд,
Нәшумо ә ҹәннәт Соломон варафд.

Ә сәр ән говрәйү, әз Тирой ән дин,
Һьәрслүе ҝоф ҝуфди Мәнәхьим Беҝин:

«Һьүзәтә командир ән Цахал бири,
Һьәрәбһо әз дәсү гол-могол дири.

Мәрә войисдәнбу кәлә гуллуг дүм,
Имоһой әйи дәрд чүтам тоб мүдүм?

Товорих нишони ә гәриш ҝүлһо,
Тоорих шонини ә товуш дүлһо.

Әри сад нәсилһош йәрәвурд митам,
Тоҹ хәлги – Ҝенерал Ягутил Адам!»

Әри тоҹә Пётр Агарунов (1930–2006)

Тә ҹәһьмәт варафда ә сәр говрәһо,
Һьәрсә чум бирәбу һьәсмуй коврәһо.

Ә хьәшдод нә раси салһой ән һьүмүр,
Мәхлуг кура бисдо әз дур, әз бүҝүр.

Нишонәй сәр сәнгүш товорихлү мунд,
Шониһой шүһрәтүш тоорихлү мунд.

Вәҝирлү зүһүсди дәврә сал-бәсал,
Зумустуш бәрг дори ә тәһәр васал.

Гәләмү тиҹлү бу, әгүлүш ҝуҹлу,
Тәһьрифи милләтәш митануст бурҹлу.

Сүрхә зарҝәрлү бу сәнәһьәт дәсүш,
Сад чорә мирүхунд мәсләхьәт сәсүш.

Рәхьбәрә корһойуш әгүлмәндлү бу,
Тә пойу рәхь ҝүрдәш ә хәлг бәндлү бу.

Хәһәрлү-бирорлү ҝирисдүт һәммәш,
Дәрдәҹәр дустирә зийод сохд гәм мәш.

Микрафон вәҝүрдүм ә нуботәвоз,
Шоһирмәнд ҝуфдурум ә нум-одәвоз:

«Шорә рүхь бирәйи ой Хьәйим Бирор,
Ә ҹәннәт ән ХУДОш олхойим ҝирор!»
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Нитани бирә

Әри йә дурҝунә – дүздә «шоһир»

Гәләм ән пәнҹәйтү әз сүрх парустҝәш,
Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!
Хүрмиһой винитү ә зүлг чарустҝәш,
Әз чорәй мәлхьәмһо тә зани дирә;
Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

Һьәмәлә хәйолһо йә сәнәт доҝәш,
Хьәмүрә хьәримһо ә гәләт ноҝәш,
Рәхьмийә хьовурһо гул-гәнәт доҝәш,
Әз сәркуш һьәйбиһо чубони дирә;
Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

Рүхшәндә хәндәһо дүлә вәбәрдҝәш,
Рүхьшәндә бәндәһо ҝүлә ҝәбәрдҝәш,
Пүхшәндә мәндәһо күлә гәбәрдҝәш,
Әз хьүкүм күтиһо надани дирә;
Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

Рәхьмәтә һьорсүзи бурбундәниҝәш,
Зәхьмәтә борсүзи гурбундәниҝәш,
Ҹәһьмәтә шорсүзи фурмундәниҝәш,
Әз мүшкүл тоҹиһо садани дирә;
Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

Мувәхьә гитоблу вобурҹундиҝәш,
Сәбәхьә битоблу сабурҹундиҝәш,
Тәмәхьә китоблу һә ҝунҹундиҝәш,
Әз сундуг дананһо дүзд-хуни дирә;
Һә ҝәнәш йә шоһир нитани бирә!

Нитав бирәш

Офто – товсүз,
Инсон – ховсүз,
Дәрйоһ – овсүз,
Нитав бирәш!

Пәхүр – кинсүз,
Бәхил – динсүз,
Хьәрим – ҹинсүз,
Нитав бирәш!

Данан – сәрсүз,
Садан – шәрсүз,
Ҹәннәт – дәрсүз,
Нитав бирәш!

Вишә – дорсүз,
Чугул – һьорсүз,
Нимаз – хорсүз,
Нитав бирәш!

Сабур – вәхтсүз,
Мозол – бәхтсүз,
Парчоһ – тәхтсүз,
Нитав бирәш!

Дүнйоһ – нофсүз,
Тиро – софсүз,
Әлдар – ҝофсүз,
Нитав бирәш!
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Әри һьәйилһо

2771
Бадбад, чогол, пәләнҝлә
Нәс ҝүрдәнүт һич ҹәнҝлә.
Шәндәт корһой хәрәбә,
Нүшдәт ә йә һьәрәбә.
Рафда-рафда шорлунут,
Һәшданкиш бирорлунут!
2772
Нә мәндәйи, нә хәстә,
Филләш ә цирк вәҹәсдә.
Бовор сохтә ә хүшдә,
Ә сәр дү пой вәхүшдә.
2773
Әри шорә рүхь дорә,
Пишикләйи духдәрә.
Тимор сохдә һәмишә,
Ҝәрдундәни ә кишә.
2774
Йә бәндәйүм пәлпәлүш,
Ранҝ-бәранҝи пәлпәлүш.
Ә сәр ҝүлһой һьәсәли,
Әз дүл бирә гәл-гәлүш.
2775
Ә кукла чум вонори,
Ә колйаскә донори.
Әри һово вәҝүрдә,
Духдәр ә буру бәрдә.

2776
Ә гәд хунә пишиклә,
Сәрә вошәндә тиклә.
Ҹәһьһой аквариумә
Фәм сохдәни чор чумә.
2777
Йә бәндәйүм клоун,
Һьәмәлдани клоун.
Тә пойундә хәндәрәш,
Хьол нийофи әз омун.
2778
Йә бәндәйүм хов дорә,
Динҹи ҹунә хов дорә.
Ҝүлһой пишой хунәрәш,
Духдәр нә кук ов дорә.
2779
Йә бәндәйүм саз норә,
Хьол-әхьволә саз норә;
Духдәр парчоһ бирәйиш,
Ә руй һәммә наз дорә.
2780
Давшон шлйапа вокундә,
Ә овшән ов докундә,
Хьәвүҹ вәһо локһорә
Һәрбой ә фурм сок дорә.
2781
Йә бәндәйүм дәвр Одом,
Әз гәдимә дәвр Одом;
Рачә һьәсбә сог һьүмүр,
Һьәзиз дошдәт ә һьилом.
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2782
Йә бәндәйүм хисирә,
Хүрс – зимусту хисирә.
Бәгдә әз хов вәхүшдә,
Һәр руз һьәсәл лисирә.
2783
Йә бәндәйүм ә лүҝә,
Бәйгуш нүшди ә лүҝә.
Йопологә чумһойуш
Сухундәни үлүҝә.
2784
Йә бәндәйүм ки дошдә,
Ә гәд гәфәс ки дошдә?
Ихтилот дү попугай,
Ә сәр лүҝә ҝирошдә.
2785
Йә бәндәйүм нәмәрдә,
Хәлг нихойу нәмәрдә.
Әз чит буһо йә куклаш,
Дүл һьәйилә вәбәрдә.
2786
Йә бәндәйүм гудузәш,
Нәр нәдирәт гудузәш.
Әз дәвр Хьово нә Одом,
Шоһ ҝуфдирәт – хурузәш.
2787
Йә бәндәйүм рачирә,
Чум виҹирә рачирә.
Пәлпәлүрә нә диҝә,
Ҝүлиш митав паҹирә.

2788
Йә бәндәйүм никәшү,
Хәндәй ловә никәшү.
Ә сәр лотка вәбуһош,
Зәхьми овә микәшү.
2789
Йә бәндәйүм белкайи,
Сугдә нуму – белкайи,
Әри дорһой вишәһош,
Чүн возиһой йолкайи.
2790
Йә бәндәйүм дурнаһош,
Ов бәнд ҝәшдә дурнаһош.
Воҝошдәнки ә Вәтән,
Мәһьни зәрә зурнаһош.
2791
Йә бәндәйүм морчиҝәш,
Биҹигләйи – морчиҝәш.
Әзир вәрфһо-ворушһо,
Лула бирә – шорҹиҝәш.
2792
Йә бәндәйүм ҹусдә шәк,
Әз инсон нәс ҹусдә шәк.
Ә зир пәрдүй хунәһо,
Лула ҝүрдә парустәк.
2793
Хәр кини? Нуммә һьәсби,
Мәш нүкәрүм тә мүрдә.
Оммо, әримә һьәйби,
Ә хәрәвоз ҹүй хурдә.
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2794
Йә бәндәйүм марум мәш,
Зәхьәрлүйә марум мәш.
Әдәм мүрдә әз и дәрд;
Ә һьәнҝ чүтам чарум мәш?

Ә ЗУҺУН АЗӘРБАЙҸАНИ

2795
Ҹаванлыг вахтынын билсән гәдрини,
Сонракы пешманлыг ашмаз һәддини.
2796
Сайсыз фикирләрә ҝетсә дә инсан,
Ағармыш сачлара тапылмаз имкан.
2797
Дәрдини билсә дә һәр үзү ҝөйчәк,
Ҝөз йашы ахытмаз думан тәк, чән тәк.
2798
Хәстәлик аҹысын кимләр ки дойар,
Мин ҹүрә бәланы ҝөзләрдән сорар.
2799
Һәддини ашарса гаш-дашы олан,
Сәадәт ахтармаз ҝөз йшы долан.
2800
Хәйанәт зәһминдән һәр ким ки дойар,
Һәйалыг пәрдәсин соған тәк сойар.
2801
Зүлмәтин ичиндә боғулса һәр кәс,
Дизини чөкдүрәр кәсилән нәфәс.
2802
Гаршына чыхарса һалал сүд әмән,
Хошбәхтлик наминә чарә гыл һәмән.
2803
Ағрысы оланы дуймагчүн бир ан,
Ҝәрәк бу әзабдан өзүн йанасан.
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2804
Набәләд оларса мешәдә азан,
Нә молла лазымдыр, нә гәбир газан.
2805
Өмрүнү вурмагчүн севинҹлә баша,
Нәфсин тамаһыны гойма һеч аша.
2806
Сәбр илә кечәрсә ҝүнләрин әҝәр,
Хошбәхтлик дағыны ашмазсан мәҝәр?
2807
Кәдәрсиз кечәрсә гоҹалыг аны,
Ҝөзләрдән охунар уҹалыг шаны.
2808
Ҝөз йышын төкәрсә көрпә бур ушаг,
Түстүсү галхса да исинмәз оҹаг.
2809
Үзүнү айнада нурани ҝөрҹәк,
Әйилиб бүкүлмә йанан полад тәк.
2810
Башыны галдырса биинсафлылар,
Бу дүнйаһ һамыйа ҝөрүнәҹәк дар.
2811
Үтән ҝәнҹлийни ахтаранда сән,
Бир шәфа тапмазсан мин ҹүр фүрсәтдән.
2812
Дилләрдә әбәди йашамаг үчүн,
Һәр сөзүн гызыла бәнзәсин бүтүн.
2813
Дилиндән тутанда гәддар нашыны,
Дишинә чәкмәзләр һарам ашыны.

2814
Һәр ишин башында әтсә һүвсәлә,
Ахыдыб ҝөз йашын дөндәрмәз селә.
2815
Думанлы һавада көлҝә ахтаран,
Әглини көкүндән едәҹәк талан.
2816
Йухуна ҝирәрсә алчаг бир инсан,
Чырағлы сарай да ҝөрүнәр зиндан.
2817
Мин гәми удурса чәкдийин нәфәс,
Мүрҝүлү арзуну ойатмаз һич кәс.
2818
Һәсрәтләр гәлбини етсә пәришан,
Ҝөзләрин нурундан галмаз бир нишан.
2819
Көксүндән гопан сәс, – десә дә «гисас»,
Йенә дә сәбрини өз бағрына бас.
2820
Һагг йолуну азмамагчүн бир даһа,
Әбәдилик шүкүр ейлә Аллаһа.
2821
Тале гәмсиз дөзмәсә дә бирҹә ан,
Өз-өзүнә кәдәрләнмә һеч заман.
2/22
Ганына кечибсә – дүзү сөйләмәк,
Сүфрәндән әксилмәз һалал дуз-чөрәк.
2823
Евиндән ҝәләрсә ананын сәси,
Дәниз тәк чохалар өмүр һәвәси.
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2824
Өмрүн ҝүлүстана бәнзәрсә һәр ан,
Йенә дә аллаһын јолунда бойлан.
2825
Аллаһын сәбрини данарса бағбан,
Ҹәннәтә бәнзәмәз нә бағ, нә бостан.
2826
Инсанлар космосу кәшф едән заман,
Дүнйа либасыны дәйишмәз бир ан.
2827
Аллаһын әһдини тапдаламасан,
Бағланмыш гапылар ачылар асан.
2828
Нә вахт ки байырда борандыр, гардыр,
Бир саман чүпүн дә дәйәри вардыр.
2829
Вәтән мәһәббәти алышан заман,
Дүшмәнли йағыйа вермәзләр аман.
2830
Һәсрәтин гәминдән шам тәк әрийән,
Ҝүн-бәҝүн сачларын агардар дән-дән.
2831
Гоҹалыг бәхтиндән гопса боран, гар
Ҝөзүндә ҝен дүнйа ҝөрүнәҹәк дар.
2832
Думанлы дағларын гарлы башында,
Ачылмаз сирри вар – гара дашын да.
2833
Сәадәт наминә ағыл шиләдән,
Дар ҝүндә чәкинмәз йәнә һеч нәдән.

2834
Вердийи әһдини унуданлара,
Ҝүнәшли ҝүндүз дә ҝөрүнәр гара.
2835
Икинҹи үнван да сайса зинданы,
Гәм-гүссә йашатмаз белә инсаны.
2836
Севинҹин, фәрәһин йетмәзсә дада,
Йерини тапмазсан бу ҝен дүнйада.
2837
Чатдыра билмәсән үрәк сөзүнү,
Йолларда гойарсан йарын ҝөзүнү.
2838
Һачан ки, Вәтәнә көнүл бағлайар,
Иҝид тәк өләндә, ел дә ағлайар.
2839
Милләтләр күкрәйиб өз нәфәсиндән,
Дүнйа да әрийәр Аллаһ сәсиндән.
2840
Ләпәли ҝүнләри пуч едән бәндә,
Өзүнә гәсд едәр, – йери ҝәләндә.
2841
Айрылыг мизрабы гырарса сими,
Ҝөзләрин ағлайар булудлар кими.
2842
Һөкмүнү версәләр һәгигәтилә,
Аҹы бир ҝүнүн дә дөнмәз бир илә.
2843
Һәм агыл, һәм билик оларса сәндә,
Севинҹ дәрйасында үзәр бәдән дә.
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2844
Әбәди йерини тутмаг үчүн һагг,
Милләтләр падшаһы Аллаһдыр анҹаг.
2845
Һәйатын бағында бир гөнчә олсан,
Сәнә гошуларам, – һачан ки солсан.
2846
Көнлүмү ҝүлүмсәр ҝөрмәк үчүн сән,
Гой һүҹум етмәсин сачларына дән.
2847
Йахшыны писләрдән арасан әҝәр,
Һагсызлар нәфсини ҝерийә чәкәр.
2848
Бир сөзүн галмазса елиндә сәнин,
Фәхринлә өйүнмәз кечмиш шүһрәтин.
2849
Нә вахт ки, дуйғулар гәлбиндә йаныр,
Мәһәббәт нуру да ҝүнәши даныр.
2850
Үрәйин данышса бир ан мәнимлә,
Дүнйа да севинәр сонсуз шәнимлә.
2851
Чичәйин әтрини дуймаг үчүн сән,
Нур пайла ҝүнәшли мәһәбәтиндән.
2852
Тәпәләр думана бүрүнән заман,
Тутмасын әлини йад олан аман.
2853
Ешгин чичәкләри нә вахт ки солмаз,
Ган сүзән йарайа дуз сәпмәк олмаз.

2854
Әтир верән ҝүл олмасан дүнйада,
Гығылҹымын од олса да нә файда?
2855
Ҝүнаһсыз бәндәни нә вахт сөйәрсән,
Мыхын да йеринә нала дөйәрсән
2856
Бир көрпә ушаг тәк йохса ҝүнаһын,
Гәлбинә ох санҹмаз мәзарлы аһын.
2857
Хәтрини әзизбәнд сахласан йарын,
Ешгиндән гызынар абырын-арын.
2858
Шахтадан дон ҝейән бир будаг тәки,
Чылпаг галмағына сыхма фәләки.
2859
Сүзҝүнлү бахышла ҹаны аланлар,
Өзүнү Әзраил гой саймасынлар.
2860
Сон өмрүн чичәкли, ҝүллү чағында,
Боран-гар йатмасын ҹәннәт бағында.
2861
Севҝи һиҹраныны дәрд еләсә йар,
Ҝөзләри нурланмаз, ҝәлсә дә баһар.
2862
Һаггдан, әдаләтдән дейиндийинә,
Балтаны чалмазлар ҝүвәндийинә.
2863
Мин хәта төрәтсән бир йол бичимдә,
Гәлбин дә дөйүнәр һәсрәт ичиндә.
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2864
Һәр ширин диләйин олса үнваны,
Зәһәрдән аҹылы кечән ҝүн һаны?
2865
Хәййамын сөзүндә йохса да йалан,
Ичҝийә нөкәрлик етмә һеч заман.
2866
Муғамын өз сеһри олмаса әҝәр,
Аләми өзүнә ҹәзб едәр мәҝәр?
2867
Ики гәлб бирләшсә мәһһәббәт илә,
Севҝи дә йашайар һәгигәт илә
2868
Бәдхаһы тутмаса нә кәдәр, нә гәм,
Үрәйин йагы да әримәз бу дәм
2869
Бирҹә ҝүнү Ай оларса инсанын,
Әлдән верәр гызыл тәки имканын
2870
Әйнинә ал-әлван ҝейсән дә дону,
Ҝәрәк һәйанын да ҝөрүнсүн сону
2871
Талеһә тушлайыб сон үмидини,
Гәлбиндә йашатма алчаг бидини
2872
Ҝүнү-ҝүндән, хошун ҝәлсә дә йардан,
Йан кечмә һеч вәдә абырдан-ардан
2873
Башына бәла да йагса йагыш тәк,
Ҝәрәк ҝөз йашындан долмасын әтәк

2874
Дүнйаны өз еви саймаса инсан,
Сарай да ҝөрүнәр ҝөзүнә зиндан
2875
Дәрд ағласа үрәйиндә,
Зәһәр олар чөрәйин дә.
2876
Нә вәхт, суда батаҹағдыр,
Һечнәсиз дә йатаҹағдыр.
2877
Ешгә дөнүк чыхан заман,
Үрәк сәнә вермәз аман.
2878
Булудлар тәк өпүшмәсән,
Ҝөз йашлары ахмаз бирдән.
2879
Гәдимләрдән бир мәсәл вар:
Әһди гыран тез гоҹалар.
2880
Шүшә көнлү гыран ҹаван,
Анҹаг гәми удар йаван.
2881
Саф гәлбини дойан үрәк,
Гидалансын ешглә ҝәрәк.
2882
Шамаманын йашыл тағы,
Ҹәннәт ейләр – йарлы бағы.
2883
Одланарса бағрын бирдән,
Күлләндирәр ағрын дән-дән.
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2884
Изсиз галса ҝөзәл чағлар,
Гоҹалығын ҝөзү ағлар.
2885
Гисмәт олсан ел, обанын тойуна,
Дәмләниб, нашы тәк, ҝирмә ойуна.
2886
Ҝөзүндән мәһәббәт йағмаса йарын,
Ләззәти олармы ҝүлсүз баһарын?
2887
Севинҹдән доғарса илһамын әҝәр,
Бир ҝүнүн файдасы бир илә дәйәр.
2888
«Садиглик» кәлмәсин хырдалайанлар,
Һарамлыг аҹысын ахырда анлар.
2889
Чимәрли суларда, булаг башында,
Сүрмәси йуйулар ҝөзүн, гашын да.
2890
Сәфалы олмаса йайлағларымыз,
Гәлбләрә йатармы булағларымыз?
2891
Әлини әлимдән үзмәмәк үчүн,
Ҝеҹә дә ҝүнәшли ҝөрүнәр бүтүн.
2892
Үрәйим сыхылса бирҹә сөзүндән,
Тәбиәт өзү дә дүшәр ҝөзүмдән.
2893
Ҹавабын вермәсән гудузлашанын,
Тәпәдән дырнаға енәҹәк шанын.

2894
Һөрмәт сахламаса арвад – әринә,
Ипиндән йапышыб ҝирмәз дәринә.
2895
Инҹимиш бир гәлби дуймаг үчүн сән,
Одлу бахышыны ҝәрәк сечәсән.
2896
Алышыб йансада ешгин одуна,
Мәһәббәт өмрүнү чатдырмаз сона.
2897
Һәсрәтләр чалса да илан тәк сәни,
Әллаҹа һайлама сатгын ҝәдәни.
2898
Гаралы бәхтинә дүчар оланда,
Узаға йол ачар йахын олан да.
2899
Мәһәббәт йолунда ағарса башын,
Һесаба алынмаз нечәдир йашын.
2900
Тәсәлли вермәкчүн өзүн – өзүнә,
Һәмишә дайаг дур сөзүн дүзүнә.
2901
Хәтринә дейәндә йарын, нә ки вар,
Бағрына басмағла чарәни ахтар.
2902
Арзулар артанда ҝүнү – бәҝүндән,
Бир заман тулланыб кечмә үстүндән.
2903
Көнлүнү вермәсән истәдийинә,
Әлавә ағыл да йерит бейинә.
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2904
Дәвләтли олса да һийләҝәр намәрд,
Йенә ди ичини йандырар мин дәрд.
2905
Ҝөз йашы төкәрсә хәзинәсиндән,
Мәҹнун тәк кам алмаз зәманәсиндән.
2906
Мүшкүлү ачарса мәсләһәт верән,
Ҝүлләри охшатмаз һәр ганғал дәрән.
2907
Фәрги йох, сәмада нурлу ҝүнәш вар,
Йун күркә бүрүнәр, – дағда йатанлар.
2908
Өмүр чешмәсини итирән овчу,
Тәндирин башында олар аловчу.
2909
Башындан илдырым чахмаса әҝәр,
Нәфсиндән милләт дә мин бәла чәкәр.
2910
Үрәйинә нә вахт дашы бағлайар,
Тугйан едиб, матәм тутуб, ағлайар.
2911
Көнүл охшатмағы баҹармаг үчүн,
Арифләр өнүндә диз чөксүн бүтүн.
2912
Үлви мәһәббәтин дәринлийиндә,
Мәлһәмли дады вар әзизлийин дә.
2913
Рәзаләт ҝөстәрсән бәдбәхтлик үчүн,
Хошбәхтлик наминә чатармы ҝүҹүн?

2914
Аллаһын рәһминдән дүшәндә имкан,
Дарда галанлара көмәк ол, инсан.
2915
Гоҹа тәк чыханда ешгин бағына,
Мәләкләр үз тутмаз солун-сағына.
2916
Вахтындан ирәли бүкүлсә белин,
Йахшылыг борҹуну гайтарар елин.
2917
Ачылмамыш чичәкләр тәк соланлар,
Дилләриндә улдуз сайда йалан вар.
2918
Киприкләри охлу олан гызлары,
Ҹәлб ейләмәз оғланларын аз вары.
2919
Фүзулинин гүдрәтини ахтаран,
Өмүр бойу нә дағ ҝөрүб, нә аран.
2920
Һәр назына сәбр едәрсә ҹананын,
Памбыг илә алаҹағсан сағ ҹанын.
2921
Өмүр бойу ҝүҹлүдүрсә гәләмин,
Ҹәннәтдән дә ҝөзәл олар аләмин.
2922
Дағлар кими дәниз йохса архада,
Сейрәк йағыш су ҝәтирмәз арха да.
2923
Шүһрәтинлә дүшән вахты дилләрә,
Севинҹинлә уйушарсан илләрә.
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2924
Һагг йолундан чыхарсанса бирҹә ан,
Адын-санын ҝәзмәз елдә һеч заман
2925
Севинҹини бөлмәк үчүн йар илә,
Фәхр еләмә боран илә, гар илә.
2926
Әҝәр бир ҝүнү дә вермәсә файда,
Өз өмрүн азалдан олмаз дүнйада.
2927
Севҝидә Лейли тәк чыхарса йарын,
Гыш тәки үшүдәр ҝүллү баһарын.
2928
Ҝейиндийи йарашанда һүснүнә,
Сачларын да бурма төкәр үстүнә.
2929
Ҹанлар алан ҝөзләрини ҝөрәндә,
Әбәдлик йуху тапар өлән дә.
2930
Хәҹәләт чәкмәкдән төкүләндә тәр,
Архалы дағлар да һәрәкәт истәр.
2931
Йарыны бағрына басандан бәри,
Севҝин дә олаҹаг дилләр әзбәри.
2932
Ел-обаны гул едәндә түстүнә,
Дан сөкүлүб, ҝүнәш доғмаз үстүнә.
2933
Назлы йарын айағында сүрүнсән,
Чыхыб батан ҝүнәш кими ҝөрүн сән.

2934
Бир достун саларса сәни нәзәрдән,
Бал чыхмаз, – габ долу аҹы зәһәрдән.
2935
Шүһрәтин ҝәзәрсә бүтүн дүнйаны,
Мәлһәмли зөвгүнү охшадан һаны?
2936
Гибтәйлә ҝүләрсә биҝәнә олан,
Чалышыб ҝөзүндән кәнарда долан.
2937
Тахтыны гәлбләрдә бәзәтсән әҝәр,
Дәрдини милләт дә ана тәк чәкәр.
2938
Үрәйин дәрд илә нә вахт ки долмаз,
Ҝүмраһлы сағлығын гиймәти олмаз.
2939
Ҝүн-бәҝүн хош кечсә әҝәр һәр анын,
Нәбзини тутарсан гызыл дүнйанын.
2940
Йарын ҹамалындан доймурса үрәк,
Ҝөзүнә нур верәр кәсән дуз-чөрәк.
2941
Бәхти дә оларса илк мәһәббәтин,
Ҝәлин дә бәй кими ойнайар мәтин.
2942
Ширин балы йығмаг үчүн пәтәкдән,
Гара дашы атмалысан әтәкдән.
2943
Нә гәдәр ки, севән ҹанда ар олмаз,
Ҝүл йеринә гәм дәрәндән йар олмаз.
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2944
Зөвг алыб хәйирли агибәтиндән,
Йүз йаша долсан да дүшмә тагәтдән.
2945
Бир бәндәйәм әсәр, ҝедәр.
Шилтаг күләк әсәр, ҝедәр.
Гара бәхтли күч саланда,
Үмиди дә кәсәр, ҝедәр.
2946
Бир бәндәйәм битмәйәсән,
Ҝәрәк күксүз битмәйәсән.
Айаг изин силинсә дә,
Тәки өзүн итмйәсән.
2947
Бир бәндәйәм дайағында,
Ешг изи вар дайағында.
Илк ҝөрүшә тәләсәндә,
Бүдрәмәсин айағын да.
2948
Бир бәндәйәм бағлайарсан,
Севиб, көнүл бағлайарсан.
Тале әһди позан заман,
Сән дә һөнкүр ағлайарсан.
2949
Бир бәндәйәм бағча-бағдыр,
Һара бахсан бағча-бағдыр.
Үрәйими параладын,
Ай гәлби даш, бу нә дағдыр?
2950
Бир бәндәйәм ҝәл, инҹимә.
Чох йалвардым, ҝәл, инҹимә.
Той сүфрәси сәрилмәмиш,
Зәһәр гатдын севинҹимә.

2951
Бир бәндәйәм алаҹағсан,
Йар гадасын алаҹағсан.
Үмидини итирәндә,
Сән дә йалгыз галаҹағсан.
2952
Бир бәндәйәм дардан сыхыр,
Дамар ганы дардан сыхыр.
Әмәлләрин ширин балса,
Аҹы зәһәр һардан чыхыр?
2953
Бир бәндәйәм Вәтәнимдир,
Азәрбайҹан Вәтәнимдир.
Бабам йурду Израил дә,
Бәйәм һәр бир йетәниндир?
2954
Бир бәндәйәм буруларам,
Ешг йолунла буруларам.
Ҝүл гөнчәли ҹамала да,
Ачылмамыш, вуруларам.
2955
Бир бәндәйәм алаҹағдыр,
Ай, сәбрими алаҹағдыр.
Дан улдузу сөкүлсә дә,
Ҝөзүм йолда галаҹағдыр.
2956
Бир бәндәйәм һей дейәрсән,
Паклы ешгдән һей дейәрсән.
Әғйар күсүб, пайын алар.
Мән инҹисәм нейләйәрсән?



794à À 795à À

2957
Бир бәндәйәм үзүшәрәм,
Үмман йердән үзүшәрәм.
Гоша йоллар говушмаса,
Сәнлә неҹә ҝөрүшәрәм?
2958
Бир бәндәйәм чалышмадын,
Айрылыға чалышмадын.
Аловланыб күлә дөндүм,
Бәс сән нейә алышмадын?
2959
Бир бәндәйәм симә сазым,
Мөһтаҹ олур симә сазым.
Үмидини кәсмисәнсә,
Ҝүдмәйин дә кимә лазым?
2960
Бир бәндәйәм дүзсүн ҝәрәк,
Дәрдә үрәк дүзсүн ҝәрәк.
Үҝәй йолда бүдрәйән дә,
Өз-өзүндән күссүн ҝәрәк.
2961
Бир бәндәйәм гойма азым,
Үрәйиндә гойма азым.
Сөзүн балдан шириндирсә,
Аҹы кәлмән кимә лазым?
2962
Бир бәндәйәм сәрин олур,
Булаг үстү сәрин олур.
Сусмағындан дарыхсам да,
Данышмағын ширин олур.

2963
Бир бәндәйәм алмаг олмаз,
Ағлы пулла алмаг олмаз.
Касыбчылыг сүфрәдә дә,
Һалвадан сөз салмаг олмаз.
2964
Бир бәндәйәм телини дүз,
Ҝүл ҹамала телини дүз.
Хасийәти дәйишмәсән,
Хош ҝүндән дә әлини үз.
2965
Бир бәндәйәм дәрин олсун,
Дәрйа диби дәрин олсун.
Дилин ана торпағын да
Мейвәсиндән ширин олсун.
2966
Бир бәндәйәм һеч долмасын,
Үрәк гәмлә һеч долмасын.
Додағлары ширинли дә,
Дилдән аҹы һеч олмасын.
2967
Бир бәндәйәм ағаҹ әкәр,
Йурду севән ағаҹ әкәр.
Ешгини дә уҹуз тутан,
Ҹәзасыны ағыр чәкәр.
2968
Бир бәндәйәм бил гәдрини,
Ана йурдун бил гәдрини.
Тәбиәтә говушмагчүн,
Чичәкләрдән ал әтрини.
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2969
Бир бәндәйәм ағ үзүндә,
Гара хал вар ағ үзүндә.
Һүзурунда баш әйәндән,
Диз чөкмүшәм – дағ дөзүмдә.
2970
Бир бәндәйәм гошар ағлар,
Ешгли нәғмә гошар ағлар.
Аллаһа хош ҝәлмәйәндә,
Чайлар тәки ашар дағлар.
2971
Бир бәндәйәм ачылмады,
Гара бәхтим ачылмады.
Күнәш доғду, ел севинди,
Ҝөзүндән нур сачылмады.
2972
Бир бәндәйәм тамаһ салма,
Айрылыға тамаһ салма,
Ҝүләнләрә гошулсан да,
Булудларла ганад чалма.
2973
Бир бәндәйәм ахыб, кедәр.
Дағ чайлары ахыб, ҝедәр.
Дәрд чәкән дә, бу дүнйайа
Йана-йана бахыб, кедәр.
2974
Бир бәндәйәм тутар елим,
Мәрд әлини тутар елим.
Айрыландан дағ чәкирсән,
Һарайына нә төвр ҝәлим?

2975
Бир бәндәйәм улу дағлар,
Гәдимидир улу дағлар.
Йүз йашынын кәдәриндән,
Гары илә гоҹа ағлар.
2976
Бир бәндәйәм салма йада,
Пис әвлады салма йада.
Гызы – ҝүнәш оланы да,
Бәхтәвәрдир бу дүнйада.
2977
Бир бәндәйәм дөнәр ҝери,
Иҝид олан, дөнәр ҝери.
Вәтән ешги алышанда,
Дарда гоймаз ҝөйү, йери.
2978
Бир бәндәйәм йер күрәси,
Аллаһындыр йер күрәси.
Чохалдыгҹа нәсил-нәсил,
Хошбәхт олар һәр көрпәси.
2979
Бир бәндәйәм сели олар,
Дағ чайынын сели олар.
Иҝидин дә дар ҝүнүндә,
Архасында ели олар.
2980
Бир бәндәйәм йағышлар да,
Ҝөй йашыдыр – йағышлар да.
Айсыз ҝеҹә, ҝүл үзүнә
Ишыг салар бахышлар да.
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2981
Бир бәндәйәм һөнкүрдүләр,
Ҝөйләр зәһмли һөнкүрдүләр.
Фаҹийәни мән кечирдим,
Одлар нийә пүскүрдүләр?
2982
Бир бәндәйәм сейрә далдым,
Израили сейрә далдым.
Севинҹими дәрйа саныб,
Бал сүдүндән неһрә чалдым.
2983
Бир бәндәйәм варса маҹал,
Йохса маҹал, варса маҹал.
Мәһәббәтин һәвәсиндән
Фәрһад кими күлүнҝү чал.
2984
Бир бәндәйәм галмаг олмаз,
Илк ҝөрүшдән галмаг олмаз.
Гәм-кәдәри олан йардан,
Бир өпүш дә алмаг олмаз.
2985
Бир бәндәйәм солмайасан,
Тез саралыб солмайасан.
Сәрин булаг башында да,
Ҝәрәк йарсыз олмайасан.
2986
Бир бәндәйәм һәр йол азан,
Әһдә чатмаз һәр йол азан.
Мәҹнун тәки ашиг олуб,
Накам ҝетмә бу дүнйадан.

2987
Бир бәндәйәм бахышы,
Дуймаг үчүн бахышы;
Гәлб евимә ахытма
Йаған гары, йағышы.
2988
Бир бәндәйәм арама,
Дәди-сәри арама.
Йүз или дә өтәрәм,
Мәлһәм гойсан йарама.
2989
Бир бәндәйәм йарамы,
Сағалтмасан йарамы;
Ҝүнәш тәки сачылыб,
Ағартмазсан гарамы.
2990
Бир бәндәйәм бивеҹә,
Сач ағартма бивеҹә.
Сәадәти ҝөрмәйә,
Гонағым ол бу ҝеҹә.
2991
Бир бәндәйәм йетирмәз,
Һәр ағаҹ бар йетирмәз.
Башдан хараб ҝәлин дә,
Евә севинҹ ҝәтирмәз.
2992
Бир бәндәйәм алчалар,
Гара үзлү алчалар.
Севҝилиси йаш төксә,
Әғйары да әл чалар.
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2993
Бир бәндәйәм нә айдын,
Үлви ешгин нә айдын.
Нурлу севҝи йолунда
Каш ки, көлҝән олайдым.
2994
Бир бәндәйәм даша – гар,
Кәләк ҝәлмәз даша – гар.
Өлмәз сәнәт таҹы да,
Бир дағ кими йашайар.
2995
Бир бәндәйәм бошалар,
Думан ағлар, бошалар.
Той-дүйүндән хәбәрсиз,
Бәйәм, ҝүнүм хош олар?
2996
Бир бәндәйәм ганыма,
Дадын ҝириб ганыма.
Хошбәхтлийин наминә,
Әбәди уч йаныма.
2997
Бир бәндәйәм айдына,
Ҝүн чыханда айдына;
Чискинләшән чән-думан
Йурд салмасын алнына.
2998
Бир бәндәйәм илимдә,
Сәадәт вар илимдә.
Бал додагын олмаса,
Ширин олмаз дилим дә.

2999
Бир бәндәйәм сатардын,
Сөз алыб, сөз сатардын.
Севинҹи дә гәлбимдән
Нийә сүзүб апардын?
3000
Бир бәндәйәм олайды,
Дәрдә дөзүм олайды.
Ҝөйчәк үзү сечмәйә,
Ҝөзүн – ҝөзүм олайды.
3001
Бир бәндәйәм ҝүлүбдүр,
Ағлайыб, ҝаһ ҝүлүбдүр
Мәҹнун олса, сөзүм йох,
Севҝисиз ким өлүбдүр?
3002
Бир бәндәйәм дөзүмә,
Үрәк дөзмүр – дөзүмә.
Йүз или дә өтәрәм,
Бәләд олсам өзүмә.
3003
Бир бәндәйәм ким ашар,
Ким йыхылар, ким ашар.
Тутуб ҝүман белиндән,
Үмид илә ким йашар?
3004
Бир бәндәйәм диләрми,
Ешгли өлүм диләрми?
Дүнйайа хош ҝәләнләр,
Хош да ҝедә биләрми?
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Халгымын севимли Оғлу 
Ҝерман Захарйаев үчүн

Ушаглыг чағлары, дәрд чәкән заман,
Аталыг едибдир – Анан һәм сәнә.
Сәррафлар сарсылмыр дүнйада бир ан,
Хош ҝүнләр гайыдыр тәзәдән йенә.

Ҝүнәшли нур йағыр ҝүлүшләриндән,
Кәдәрин чырағы чохдан сөнүбдүр.
Ағыллы-камаллы йеришләриндән,
Кечдийин ҹығырлар йола дөнүбдүр.

Өзүнү бәхтәвәр адландыран да,
Халгындан диләйәр голу-ганады.
Сөнмүш оҹағлары одландыран да,
Таарих бойунҹа сәсләнәр ады!

Рәһмини үрәйә ҹалашдырмагла,
Һәр йерә бол немәт ҝөндәрирсән сән.
Тәбиәт сиррләрин арашдырмагла,
Гышы да тез йаза дөндәрирсән сән.

Һәгигәт, йерини тутандан бәри,
Әфсана олмамыш бүтүн нағыллар.
Хейирхаһ ишләрин – дилләр әзбәри,
Милләтин таҹыдыр сән тәк оғуллар!

Сәадәт фырланыр солун-сағынла,
Һәр ҝүнү вурурсан шәрәфлә баша!
Аллаһын ҝөзүндә уҹалмагынла,
А Ҝерман Бен Рашбил, ҝөрүм, мин йаша!

Бөйүк истедад саһиби олан  
Чинҝиз гардаш – Бабадыр!

Әлли беш йашында Бабасан инди,
Дүнйа севинҹинә шәрикәм мән дә!
Үрәкләр шад олду, дилләр дейинди:
Арзулар таҹыдыр оғул – нәвән дә!

Һалаллыг сүфрәсин сәрмәкдән өтрү,
Бәхтиндән хош ҝүнү ҝөзләйир инсан.
Бир иллик барыны дәрмәкдән өтрү,
Бир фәсил гышы да изләйир бағбан.

Һәфтәләр айларла йаша доланда,
Санма ки, үмидләр гоҹалаҹағдыр;
Нәвәләр оғуллу-гызлы оланда,
Шүһрәтин-шанынла уҹалаҹағдыр.

Бәдхаһлар гызыла гара йахса да,
Гызышмыш башлара даш дәйәр йенә.
Милйончу дикбашлар йолун азса да,
Ҝүнаһсыз гузу тәк баш әйәр сәнә.

Йарадан, сиррини ачанда бүгүн,
Хиласкар, ҝәздирәр өз әлләриндә.
Падшаһлыг тахтында әйләшмәк үчүн,
Аллаһа хош ҝәләр әмәлләрин дә.

Мүдриклик камалы ашса да бир баш,
Сәррафлар сәбриндән дөнмәз бирҹә ан.
Аләмин нуру вар ҝөзүндә, Гардаш,
Ҝүнәшә бәнзәйән сөнмәз һеч заман!
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