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РАЗНЫХАС

Максим Горькийы сфæлдыстадон биографийы сæрма-
гонд бынат ахсы Кавказ, – йæхи ныхæстæм гæсгæ, уый 
«дзæгъæлхæтæгæй рауайын кодта литератор». Йæ фыццаг 
уацмыс – радзырд «Макъар Чудра» – мыхуыры рацыди 
Тифлисы газет «Кавказ»-ы 1892 азы 12 сентябры. Кавказаг 
темæ ирдæй зыны йæ радзырдтæ æмæ очеркты «Ме ‘мбæлццон» 
(«Мой спутник»), «Дыууæ дзæгъæлхæтæджы» («Два 
босяка»), «Адæймаджы райгуырд» («Рождение человека»), 
«Сылгоймаг» («Женщина»), «Калинин», «Æрбацæуынц» 
(«Едут»), «Комы» («В ущелье»), «Мастисын» («Месть»), «Дада 
Архип æмæ Ленькæ» («Дед Архип и Ленька»), «Мальвæ» 
(«Мальва»), «Æфсæнвæндаг» («Железная дорога»). Уырыссаг 
фысджытæй æрмæст М. Горький цалдæр хатты бабæрæг кодта 
Дзæуджыхъæу, Арвыком æмæ Уæлладжыры фæндæгтыл 
балцы цæугæйæ. Раст зæгъгæйæ, уыцы цаутæ æххæст бæлвырд 
не сты, зонæм сæ, æрмæст фыссæгæн йæхи радзырдты 
цы цыбыр фиппаинæгтæ ис, уыдон, стæй йе ‘мдугонты 
хъусынгæнинæгтæй. Йæ цардвæндаджы цаутæй нæм хæрз 
цыбыр зонæнтæ ис, Ирыстонмæ 1891 азы, «Уæрæсейыл 
балцы» рæстæджы, куыд æрбафтыди, уый тыххæй. Уыцы аз 
Алексей Максимы фырт куыста æхсæвгæсæй Беслæныхъæуы, 
æххуырстæй – поселок Южныйы, стæй ацыди станицæ 
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Слепцовскаямæ æмæ куыста æфсæнвæндаг «Владикавказ 
– Порт-Петровск «(Махачкала)»-йы арæзтады. 1891 азы, 
фæззæджы, нартхортонæнты, Горький æххуырстæй бацыди 
Дзæуджыхъæуы фарсмæ кæцыдæр хъæуы. Уæд Уæлладжыры 
фæндагыл хъавыди Гуырдзымæ ахизын Мамысоны æфцæгыл. 
Фæлæ, чиныг «Осетия в русской литературе»-йы куыд 
загъдæуы, афтæмæй «по неизвестным причинам от этого 
намерения отказался и вернулся во Владикавказ», уырдыгæй 
та Арвыкомы фæндагыл фистæгæй абалц кодта Тифлисмæ…

Фæстæдæр Горький уый тыххæй фыста йæ радзырд «Ме 
‘мбæлццон»-ы: «Мы шли по Терской области. Шакро был 
растрепан и оборван на диво и был чертовски зол, хотя уже 
не голодали теперь, так как заработка было достаточно. Чем 
ближе мы подходили к Тифлису, тем Шакро становился 
сосредоточеннее и угрюмее. Что-то новое появилось на его 
исхудалом, но все-таки неподвижном лице. Недалеко от 
Владикавказа мы зашли в черкесский аул и подрядились там 
собирать кукурузу».

1898 азы Горький ногæй æрбафтыди Дзæуджыхъæумæ, 
ныр та жандармтимæ, ахæсты уæвгæйæ. Йæ фæндаг уыди 
Тифлисмæ, революционер Ф. Афанасьевы хъуыддаджы 
фæдыл слесты архайынмæ. Зындгонд уырыссаг фыссæджы 
азымджын кодтой тифлисаг кусджыты æхсæн революцион 
пропагандæ кæнынæй æмæ йæ бахæццæ кодтой ахæстонмæ – 
Метехы фидармæ.

1900 азы Горький, нывгæнæг В. М. Васнецовимæ 
Тифлисæй здæхгæйæ, уыди Дзæуджыхъæуы. 1903 азы та, йе 
‘мбæлттæ æмæ Мария Федоры чызг Андрееваимæ Кавказыл 
стыр балцы рæстæджы, ногæй æрлæууыди Ирыстоны зæххыл. 
Газеттæ фыстой, зæгъгæ, фыссæг йе ‘мбæлццæттимæ æрбынат 
кодта фысымуат «Империал»-ы, тезгъо кодта парк-трекы, 
Александровский проспекты. Æмæ йыл алкæм дæр адæм 
æмбырдтæ кодтой, цыдысты, цалдæр азмæ дзæгъæлхæтæгæй 
номдзыд адæймаг кæмæй рауадис, уыцы фыссæг æмæ 
драматургы фенынмæ.

1903 азы, сæрды кæрон, Горький йе ‘мбæлттимæ æмæ 
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Аивадон театры артисттимæ Уæлладжыры фæндагыл 
æрыздæхти Гуырдзыстонæй. Бахсæвиуат кодтой Салы-
гæрдæны, стæй, кæд æфсæнвæндагыл ацæуæн уыди, уæддæр 
экипажтæ баххуырстой æмæ ныццыдысты Кавминводмæ. 
Уым Ессентукийы бакастысты «Императорон театрты драмон 
артистты къорд»-ы сæвæрд спектакль «Мещантæ».

1905 азы Горький Кавказы тыххæй фыста: «Я так горячо 
люблю эту прекрасную страну, олицетворение грациозной 
красоты и силы, ее горы, окрыленные снегами, долины и 
ущелья, полные веселого шума быстрых, певучих рек, и ее 
красивых, гордых детей». Иннæ хатт Горький Дзæуджыхъæуы 
уыди 1928 азы, 28 июны раныхас кодта горæты кусджыты 
митингы («Власть труда», 1928, 1 авг.). Уыцы аз 10 сентябры 
ма ногæй æрцыди Дзæуджыхъæумæ. Кавказаг адæмтæм цы 
зæрдæ дардта, уый ирдæй зыны йæ радзырд «Мастисын»-ы, 
фыссæг дзы хохæгты æвдисы, змæст горæттæй дард 
хуымæтæг цард чи кæны, æрдзы ахæм рæсугъд, сæрыстыр 
æмæ сæрибаруарзаг хъæбултæй.

Горькийы сфæлдыстады тыххæй мидисджын æмæ аив 
ныхас загъта К. А. Федин: «Над родной Волгой взмахнула 
крылом молодая слава Горького. Отсюда она полетела, 
чтобы, с необычайной скоростью миновав рубежи земель, 
превратиться в славу мировую.

Ее называли сказкой – эту чудо-славу. И она была сказкой, 
потому что молнии ее доносили удивительный зов писателя – 
сделать жизнь прекрасной».

Горький стыр аргъ кодта уырыссаг литературæйæн, уарзта 
йæ æгæрон уарзтæй. Йæ сæр дзы бæрзæндты хаста: «Ни одна 
из литератур Запада не возникла к жизни с такою силою и 
быстротой, в таком мощном, ослепительном блеске таланта. 
Никто в Европе не создавал столь крупных, всем миром 
признанных книг, никто не творил столь дивных красот при 
таких неописуемо тяжких условиях».

Алы адæмты культурӕ æмæ дзырдаивад кæрæдзимæ 
хæстæгдæр кæныны иттæг бæрнон хæс сæхимæ исынц 
тæлмацгæнджытæ.
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Аивадон тæлмацы домæнтæ æмæ нысан æнгом баст сты 
нæ культурæйы райрæзты иумæйаг процессимæ. Фыссæг-
тæлмацгæнæджы бæрзонд хæс у адæмты монон хæстæгдзинад, 
сæ этикон æмæ эстетикон иудзинад æвдисын æмæ сын 
афтæмæй сæ национ хицæндзинад бахъахъхъæнын. Фыссæг-
тæлмацгæнæг у хъомылгæнæг дæр, нырыккон адæймаджы 
рæзгæ домæнтæн дзуапдæттæг, æппæтадæмон культурæйы 
хæзнатимæ сæ зонгæ кæнгæйæ.

Ирон тæлмацгæнджытæ ахъаззаг хорзы бацыдысты 
махæн, абоны æмæ фидæны чиныгкæсджытæн, Лермонтов, 
Толстой, Чехов æмæ æндæр зындгонд уырыссаг æмæ 
фæсарæйнаг фысджыты уацмыстæ нын нæ мадæлон æвзагыл 
кæй балæвар кодтой, уымæй. Уыдоны æхсæн зынгæ бынат 
ахсынц А. М. Горькийы уацмысты тæлмацтæ дæр. 1947 азы 
Дзæуджыхъæуы мыхуыры рацыдис фыссæджы равзæрст 
уацмысты æмбырдгонд ирон æвзагыл. Æмбырдгондмæ хаст 
æрцыдысты: «Челкаш», «Зæронд ус Изергиль», «Уарийы 
зарæг», «Зарæг уадуацхæссæгыл», «Коновалов», «9-æм 
январь», «Царды бын».

Хицæн чиныгæй рацыдысты «Дада Архип æмæ Ленькæ», 
стæй номдзыд фыссæджы иуæй-иу уацмыстæ. Журнал 
«Мах дуг» ныммыхуыр кодта «Уарийы зарӕг», «Зӕронд ус 
Изергиль» (скъуыддзаг), «Республикæйы къаролтæй иу», 
«Бур хæйрæджы горæт», «Вассӕ Железнова», «Страсти-
мордасти», «Фыццаг хатт æз уыцы усы федтон», «Чызг æмæ 
мæлæт», «Раконд», «Радзырд», «Уадфидиуæджы зарæг». Сæ 
тæлмацгæнджытæ уыдысты Ирыстоны зындгонд фысджытæ: 
Ардасенты Хадзыбатыр, Æгъуызарты Геор, Брытъиаты 
Созырыхъо, Дарчиты Дауыт, Джусойты Нафи, Дзугаты Георги, 
Касаты Женя, Саламты Алихан, Цæрукъаты Алыксандр.

Горькийы уацмыстæ ирон æвзагыл мыхуыры рацыдысты 
Хуссар Ирыстоны дæр – куыд хицæн æмбырдгæндтæй, афтæ 
журнал «Фидиуæг»-ы дæр: «Макъар Чудра» (1932. № 6–7. 
Ф. 66–78), «Къуыбыр æмæ Тæбпы тыххæй» (1933. № 5–6. 
Ф. 32–40), «Хан æмæ йæ фырт» (1935. № 3. Ф. 111–116), 
«ССРЦ-ы Советон фысджыты æппæт организацитæм» (1935. 
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№ 4. Ф. 76–78), «Уарийы зарæг», «Уадфидиуæг» (1936. № 6–7.  
Ф.36–38; 106–108), «Зæронд ус Изергиль» (1937. № 5–6. 
Ф. 25–41), «Екзекуци» (1937. № 7–8. Ф. 37–57), «9-æм январь» 
(1937. № 7–8. Ф. 61–78), «Зарæг уадхæссæгыл» (1938. № 7.  
Ф. 26–28), «Мад» (романæй скъуыддзаг) (1938. № 10. Ф. 4–9; 
1940. № 10. Ф. 5–9), «В. И. Ленин» (очеркæй скъуыддзæгтæ) 
(1940. № 1–2. Ф. 33–38), «Раконд» (1940. № 8–9. Ф. 6–7), «Æз 
фыццаг хатт федтон ацы сылгоймаджы…» (1946. № 6. Ф.18–
20), «Революцийы уадфидиуæг» (1948. № 3. Ф. 3–5), «Чызг 
æмæ мæлæт» (1948. № 3. Ф. 6–9), «Республикæйы къаролтæй 
сæ иу» (1948. № 4. Ф. 7–15), «Буржуазон прессæйы тыххæй» 
(1949. № 8. Ф. 3–6), «Горькийы хъуыдытæ литературæйы 
тыххæй» (1951. № 6. Ф. 7), «Барбюсы тыххæй» (1935. № 9–10. 
Ф. 58), «Данкойы тыххæй легендæ» (1951. № 6. Ф. 3–6), «Бур 
хæйрæджы сахар» (1953. № 6. Ф. 3–10), «Радзырд» (1968. 
№ 3. Ф. 3–5), «Кавказаг абырджытæ» (1968. № 7. Ф. 66–67). 
Чингуытæ: «Дада Архип æмæ Ленькæ» (1937), «Радзырдты 
æмбырдгонд» (1937), «Коновалов» (1938), «Мад» (1959), 
«В. И. Ленин» (1978).

Стыр революцион цауты дуг, социалистон æхсæнады 
арæзты дуг уыдис Горькийы царды мидис. Уыцы дуг ын 
сбæрæг кодта йæ царды фæндаг, фидар æй сбаста уырыссаг 
революцион-пролетарон змæлдимæ. Уый у йæ уацмысты 
– маякинты, окуровты, самгинты, Уæрæсе халæг æрыгон 
революцион тыхтæ æвдисæг уацмысты – сæйраг темæ. Уыцы 
дуг сбæрæг кодта фыссæджы аивадон дунеæмбарынад; уымæн 
бындурон у, Горький дунеон аивад кæмæй фæхъæздыгдæр 
кодта, ахæм ног цæстæнгас адæймаджы бынатмæ историйы, 
йæ бæрзонд арæзæг-сфæлдыстадон хъомыс æмæ ног 
гæнæнтыл ын æууæндыны пафос.

Куыд æцæг стыр нывгæнæг, афтæ Горький у, 
фыццаджыдæр, хæдбындур курдиаты хицау. Йæ уацмысты 
эстетикон рæсугъддзинад ис сæ æнахуыр колориты. Æмæ 
уыцы колорит та аразынц бирæ хицæн миниуджытæ, 
уыдонимæ – афоризмтæм æмхицдзинад, ныхасы сæрмагонд 
интонацион арæзт, мемуарон-автобиографион жанртæ, иу 
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архайæджы царды бындурыл арæзт романтикон таурæгъ æмӕ 
æнд.

Горькийы радзырдтæ æмæ уацауты хатгай вæййы 
трагикон атмосферæ. Фæлæ ам нæй бынат æгуыдзæгдзинад, 
æгæрон ныфссастæн – канд раздæры фысджыты нæ, фæлæ 
Горькийы æмдугон демократон фысджыты, зæгъæм, æрыгон 
Серфимовичы уацмысты арæх кæуыл æмбæлæм, уыцы 
æнкъарæнтæн. Горькийы хъайтарты царды трагеди æвзæры 
социалон хиæнкъарынады судзаг мæстытæй, миддунейы 
вазыгджын хъуырдухæнтæй. Номхуындæй уым ис сæ 
«оптимистон» зæлынады гуырæн.

Горькийы радзырдтæ æмæ зарджыты, удхаргæнгæйæ, 
трагикон хуызы райгуыры фидæнмæ тырнæг хуымæтæг 
адæймаг. Уымæ гæсгæ йæ уацмыстæ ног фæзынд сты 
реалистон аивады, къуындæг сын у раздæры классикон 
реализмы арæнты æмæ йæ сæрты ахизынц, бындур æвæрынц 
ног аивадон традицийæн.

Радзырд «Зæронд ус Изергил»-ы Ларрæйы антипод у 
уацмысы æцæг хъайтар – Данко, йе ’ппæт зонд æмӕ хъару, йæ 
цард æнæхъæнæй дæр адæмы сæрвæлтау чи æрхаста, уыцы 
удгоймаг. Уый адæмы ныхмæ нæ лæууы, фæлæ у сæ раздзог. 
Данкойы зæрдæ – «адæммæ æгæрон уарзты цырагъ». Уыцы 
уарзты тыхæй цæры æмæ архайы, равдисы стыр сгуыхтдзинад 
– ракæны йæ адæмы талынг æмæ æбар цардæй сæрибармæ 
æмæ фæмард вæййы йæ адæмы рухс фидæны сæраппонд.

Горькийы 1890-æм азты фыст радзырдтæ сæ формæмæ 
гæсгæ схонæн ис драмон радзырдтæ кæнæ новеллæ-трагедитæ. 
Ацы жанры дæнцæгтæй иу у «Дада Архип æмæ Ленькæ».

Зæронд лæджы царды философийы сæйраг у Хуыцауы 
бархъомыс, уый сиды коммæгæс уæвынмæ, уæлæрвтыл 
хи фæдзæхсынмæ, дзуры царды ницæййагдзинадыл æмæ 
æппæтыл уæлахизгæнæг мæлæты тыхыл. Ленькæ та у 
нæрæмон, тырны цард базонынмæ, уды фæлварæнты фердæхт-
джындæр куыд уа. Фæлæ йын хатгай, æдых æмæ æвæрæз кæй 
у, уыцы уавæр йæ зæрдæйы æвзæрын кæны тасы æнкъарæн, 
æмæ уæд йæхимидæг бандзыг вæййы. Зæронд Архипæн 
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æппæт дæр у рыг, фæнык, алцы æмæ алкæмæ дæр æнхъæлмæ 
кæсы мæлæт, зæххыл аргъ кæныны аккаг ницы у. Ленькæ та 
алыварс дуне у фидауцджын егъау сусæгдзинад, диссаг æм 
кæсы, уыцыиу зæххыл алыхуызон цард кæй рæзы, адæймаг 
алыхуызон агъуыстытæ, сахартæ кæй аразы, уый, æмæ æппæт 
дæр йæхимæ æлвасы цымыдис лæппуйы.

Афтæ новеллæ-трагедийы ныхæй-ныхмæ фембæлынц 
дыууæ зондахасты, дыууæ æгъдауы. Архипы æгъдау у зæронд, 
патриархалон, æбар, цыбыркъух æмæ цыбырзонд адæймаджы 
цардуынынад, ам иууыл стырдæр сгуыхтыл нымад у хъизæмар 
кæнын, уды монцтæ марын.

Ленькæйæн та ис ног рæстдзинад – сæрыстыр, адæймаджы 
уд, адæймаджы æфсарм бæрзæндты чи хæссы, хæрамдзинад чи 
нæ быхсы, ахæм рæстдзинад. Ленькæ нал у «чысыл адæймаг», 
уый у æрмæст «гыццыл хъайтар», дадаимæ быцæуы йæ ног 
рæстдзинад бахъахъхъæнын йæ бон кæмæн нæу, ахæм.

«Уарийыл зарæг» у М. Горькийы программон уацмыс, 
ома ам комкоммæ æмæ ирдæй æвдыст æрцыдысты фыссæджы 
эстетикон æмæ гуманистон идеалтæ.

«Уарийыл зарæг» у адæймаджы царды сæрибар æмæ 
æхсары романтикон гимн. Гимн – йæ мидисæй дæр æмæ йæ 
зæлынадæй дæр. Зарæг фыст у кæм ритмизацигонд прозæйæ, 
кæм та æмдзæвгæйæ.

Зарæджы сæйраг идейæтæ – цард æмæ адæймаджы тыххæй 
идейæтæ – ам дæр раргом вæййынц дыууæ фæлгонцы – дыууæ 
дунеæмбарынады ныхмæвæрды. Персонажтæ æвдисынц 
цардмæ бæлвырд цæстæнгас, цардыуаджы бæлвырд хуыз. 
Ахæм персонификацийæн ис куыд символон, афтæ политикон 
мидис дæр. Уарийы цард æмæ мæлæтæй Горький раргом 
кодта адæймаджы æвæрццæг концепци. Лæгау лæджы æцæг 
амонд у сæрибар æмæ рухсмæ, адæмы сæраппонд сгуыхт 
хъуыддæгтæм тырнын.

Горькийы драматургийæн æрдзон сты дыууæ сæйраг 
миниуæджы: конкретон-реалистикон нывкæнынад æмæ уыцы 
иу рæстæджы – фæлгонцон-иумæйаггонд мидисы дæсны 
ранывæст.
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Индивидуалон фæлгонц аразыны сæйраг фæрæз у диалог. 
Горький фыста: «Драматург пользуется диалогом. Он, так 
сказать, работает голым словом, не объясняя, не рассказывая, 
почему герой говорит именно так, а не иначе, не доказывая 
описаниями от себя – от автора – смысла поступков того или 
иного героя». Æмæ Горькийы диалог – цыбыр, скъуыддзаггонд 
репликæтæй арæзт – æххæстæй дзуапп дæтты фæлгонцы 
характеристикæйы æппæт домæнтæн дæр.

Пьесæ «Царды бын»-ы Горький драмон хуызы æрæвнæлдта 
йæ рагон «риссаг» темæмæ: æхсæнады иууыл æфхæрддæр, 
æбардæр уæнгты хъизæмайраг уавæрты æвдисгæйæ, хурмæ 
хæссы капиталистон цардæвæрды хъæнтæ.

Пьесæйы хъайтартæ не сты натуралистон литературæйы 
мæгуыргурты хуызæн; уыдон къæбæр нæ курынц, фæлæ 
сты сæрыстыр, сæ удхæссæг уынынц царды хицæуттæй 
æмæ сыл мæстæлгъæдæй худынц. Горькийы пьесæйы 
идейон апп цух у мæгуырты цард, цы у, уымæй аивдæр 
æмæ зæрдæмæдзæугæдæрæй равдисыны фæндæй, æнæуы-
нондзинад фæфæлмæндæр кæныны нысанæй. Пьесæ у 
капиталистон æхсæнады æнæгуманон цæсгом æвдисæг, 
адæймаджы къæхты бын чи кæны, дзыхъмæ йæ чи ссоны, 
йæ удыхъæд ын чи сæтты, уыцы хæрам тыхтæн ныхкъуырд 
дæттынмæ сидт.

Пьесæйы персонажтæ сты буржуазон цардæвæрды 
æрвылбоны фыдракæндты ирд æвдисæнтæ. Зæгъæн ис, æмæ 
«Царды бын» у, курдиатджын удгоймæгтæ цæрдудæй ныгæд 
кæм æрцыдысты, ахæм уæлмæрды ныв. Ам уынæм Сатины 
зонд, Наташæйы уды сыгъдæгдзинад, Клещы куыстуарзон 
уаг, рæстаг æмæ сыгъдæг цардмæ Пепелы тырнæн, тæтæйраг 
Асаны æнæсысгæ æууæнк, уарзтмæ Настяйы æгæрон бæллын.

Ацы пьесæйæ Горький бахгæдта «царды быны» темæ. 
Фæлæ дзы, йæ иуæй-иу радзырдтæй уæлдай, нæй буржуазон 
æхсæнадæй иртæст адæймæгты романтизаци: адæймаджы 
удыхъæды æвæрццæг æууæлтæ ам æвдыст сты куыд, 
райхæлыны фадат кæмæн нæ фæцис æмæ мидæхгæдæй чи 
баззадис, ахæм æмбæхст миниуджытæ.
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Пьесæ æрмæст царды чиныг нæ уыди, фæлæ ма – цардæн 
тæрхонхæссæг дæр. Ацы уацмысæй Горький зæгъынмæ 
хъавыди карз æцæгдзинад: адæймаджы афтæ æгъатырæй 
цы æхсæнад сафы æмæ мары, уымæн бирæ цæрæнбон нæй. 
Æрмæст удæгас мæрдтæм нæ хъуысы, «царды бынæй» цы 
хъæрзын цæуы, уый.

Горькийы пьесæтæ йедзаг сты социалон конфликттæй, 
хъайтарты ныхмæлæуды бæлвырдæй зынынц алыхуызон 
социалон къордты, къласты дунемæбакасты хицæндзинæдтæ, 
политикон æмæ идейон расидтыты хицæн æфсонтæ. Царды 
æцæг хицау Горький схуыдта кусæг адæймаджы, суанг цардæн 
йæ быны дæр сæрибарæй чи баззайы æмæ рæстдзинадмӕ чи 
тырны, уый.

Тæлмацгæнгæйæ, фыссæджы индивидуалон стиль 
бахъахъ хъæнын æмæ йæ æмбæлон хуызы равдисынæн хъæуы 
иттæг бæрзонд дæсныдзинад. Ирон æвзагмæ Горькийы 
уацмыстæ раивтой дзырдаивады фæлтæрд кусджытæ, нæ 
литера турæйы зынгæ бынат чи бацахста, ахæм фысджытæ.

Уыдон, уырыссаг классикы аивадон дунеимæ зонгæ 
кæнгæйæ, архайдтой йæ хæдхуыз национ миниуджытæ йын 
банкъарыныл, рæстæджы улæфт, уацмысы атмосферæ арф 
раиртасыныл; цаутæ æмæ архайджытæм тырныдтой авторы 
цæстæнгасæй акæсынмæ, цæмæй сын ирон тексты ирд 
æмæ æххæстæй равдисын бантыстаид номдзыд фыссæджы 
удыхъæды монон æмæ сфæлдыстадон хъæздыгдзинад.

ТЕДТОЙТЫ Зинӕ
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МАКЪАР ЧУДРА

Денджызæй цыди уымæл, уазал дымгæ. Уый йемæ 
сæрвæтыл хаста доны былтæм згъорæг уылæнты æнкъард 

зарæджы дæр, æмæ нæм доны былæй къутæрты сусæг сыбар-
сыбур хъуысти.

Стæмгай-иу куы стынг и дымгæ, уæд-иу нæм æрбаскъæфта 
йемæ æмпылд бур сыфтæртæ æмæ сæ нæ арты æппæрста, йæ цæхæр 
ын цырындæр кæнгæйæ. Уæд-иу, нæ алыварс æрзилгæ фæззыгон 
æхсæвы тар, цыма истæмæй фæтарсти кæнæ фестъæлфыди, 
уыйау айста йæхи æддæдæр, æмæ-иу нæм цæстыныкъуылды 
бæрц раргоми уæд махæй галиуырдыгæй – æнӕарæн сæрвæт, 
рахизырдыгæй – æгæрон денджыз, æмæ мæ тæккæ комкоммæ та 
– зæронд циган Макъар Чудрайы æндæрг… Уый ам хызта, махæй 
иу фæндзай сачъехы бæрц æддæдæр, сæ таборы1 бæхтæ.

Уазал дымгæ йын райхæлдта йæ куырæты æфтыд, байгом 
ын кодта йæ хъуынджын риу, æмæ йын æй æнауæрдгæ цавта. 
Фæлæ сæ уый, цыма æрдумæ дæр нæ дардта, афтæмæй рæсугъд, 
тыхджын хуызы адæргъи æрдæг фæлдæхтæй мæ разы. Йе 
стыр сурдымæн фæлтæргай дымдта, йæ ком æмæ йæ фындзæй 
фæздæджы бæзджын губачъчъытæ уадзгæйæ. Йæ цæстӕнгас 
мæ сæрты æнцоймæрдон тары кæдæмдæр æдзынæг ныццæвгæ, 
уый мемæ кодта ныхас æнæрынцайгæ. Æмæ иу хатт дæр никуы 
фезмæлыди, цæмæй йæхи дымгæйы цæхгæр цæфтæй бахызтаид.

‒ Уæдæ ды бæстæтыл хæтыс? Уый хорз у. Кадджын хай 
равзæрстай ды дæхицæн, мæ уари! Хъæугæ дæр афтæ кæны: цу 
æмæ кæс. Дæ фаг куы фенай, уæд адæргъ у æмæ амæл. Æндæр 
ницы… Цард? Ал æмæ алхуызон адæм? – дарддæр кодта йæ 

1 Циганты цæугæцардгæнæг къорд.
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ныхас æмæ, цыма æнæууæнк фæци мæ дзуаппыл, куы йын загътон 
«æмбæлгæ дæр афтæ кæны». – Егъе! Æмæ дæу та цы ’ндавы? Æви 
цард ды дæхæдæг нæ дæ? Цæрынц адæм æнæ дæу, æмæ цæргæ 
дæр кæндзысты. Афтæ ʼнхъӕл дæ, ома, искæй истæмæн хъæуыс? 
Ды кæрдзын кæнæ лæдзæг нæ дæ, æмæ никæмæн ницæйаг дæ!..»

«Хи сахуыр кæнын æмæ иннæтæн бацамонын» – фæдзæхсыс 
ды…

Уæдæ дæ бон у, сахуыр уай афтæ, æмæ æппæт адæмы 
самондджын кæнай? Нæй, нæу… Фыццаг уал сурс уæд дæ сæры 
хил, стæй амон, кæмæн цы амонын хъæуы, уый.

Амонгæ та цы бакæндзынæ? Алчи дæр зоны, цы цух у. 
Зондджындæры алцыппæт фæвæййы, æдылытæ ницы райсынц. 
Æмæ алчи йæхæдæг сахуыр вæййы.

Худæг сты уыдон, дæ адæм. Къордты æртыгуыр сты æмæ 
кæрæдзи цъист кæнынц. Афтæмæй бынат та зæххыл мæнæ цас 
ис!» ‒ æмæ уый парахат айвæзта йæ базгуытæ сæрвæтыл.

«Алчи дæр кусы. Цæмæн? Кæмæн? – Уый ничи зоны. Уыныс, 
адæймаг куыд кæны хуым æмæ хатыс: ай, мæнæ – йæ хидимæ 
æртахгай бадомдзæни зæххыл йæ хъару, стæй адаргъ уыдзæни 
æмæ бамбидзæни мæры. Ницыуал баззайдзæни йæ фæстæ, ницы 
фендзæни йæ хуымгондæй. Мæлгæ та акæндзæни, куыд райгуырди, 
афтæ сæнтдзæфæй. Æмæ уæдæ уымæн райгуырдис, æмæ зæххы 
хъуамæ бакъæхтытæ кæна, стæй амæла афтæмæй, æмæ ингæн 
скъахыны бон дæр мауал фæуа?.. Бæрæг ын у сæрибардзинад? 
Æмбуды сæрвæты уæрæхдзинад? Сæрвæты фæйлауæны ныхас 
ын хъæлдзæг кæны йæ зæрдæ?.. Уый у цагъайраг, куы райгуырди, 
уæдæй æмæ цагъарæй баззади йæ цæрæнбонты. Æндæр ницы… 
Йæ бон та йæхицæн цы у? Кæд искуы фæзондджындæр уа, уæд 
йæ хурхыл æрмæст нылхъивын бæндæн…

Æз та? Ай, æрбакæс-ма мæм: фæндзай аст азы дæргъы æз 
уыйбæрц бавзæрстон, æмæ гæххæттыл фыстæй дæ хызыны 
хуызæттæй мины дæр нæ бацæуиккой. Зæгъ-ма мын, цы рæтты 
нæ уыдтæн? Нымæц дæр сын нæй. Ды ахæм бæстæты кой хъусгæ 
дæр нæ фæкодтай, æз кæмыты уыдтæн…

Цæрын та афтæ хъæуы: цу æмæ цу. Бирæ ма баззай иу ран: 
ничы дзы ис. Мæнæ, бон æмæ ’хсæв куыд лидзынц кæрæдзийы 
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сургæ зæххы алыварс, афтæ ды дæр лидз царды хъуыдытæй, 
цæмæй дзы ма сфæлмæцай. Куы йыл ахъуыды кæнай, уæд нын 
маст уыдзæни дæ цард. Уый кæддæриддæр афтæ вæййы… Æмæ 
цард мæн дæр иу хатт æрсырдта, ох-ай, æрсырдта мæ, уари!..

Ахæстоны бадтæн уæд æз Галичыны… Цæмæн цæрын æз 
зæххыл!? – ахъуыды кодтон фырмæстæй… Зын у ахæстоны, охх, 
тынг зын у! Уæд бацыди мæт мæ зæрдæйы æмæ мын дзы, цыма 
исчи аркъаутæ ныссагъта, куы акастæн ахæстоны рудзынгæй 
быдырмæ…

Чи зæгъдзæни чи, цæмæн цæры уый? Ничи, мæ уари!.. 
Æмæ хиуыл хæдфарста дæр ма кæн!.. Цæр, æндæр ницы… 
Бæстæтыл зил, фæлгæс фаг дæ алыварс, уæд дæм маст дæр никуы 
бахъуыздзæни… Чысыл ма бахъуыди уæд, мæ хурхыл мæ рон ма 
’рбалхъивон… Уæдæ!..

Ныхас кодтон уæд æз иу лæгимæ. Æгъдауджын уыди, 
уырыссаг, сымахæрдыгон. Цæрын, дам, хъæуы дæхи куыд 
фæнды, афтæ нæ, фæлæ дын хуыцауæй куыд нысангонд у, афтæ. 
Хуыцауы коммæ, дам, кæс æмæ дын уæд уый ратдзæни алцæппæт, 
цы дзы ракурай… Лæг та йæхæдæг сæрæй йæ къæхтæм гæппæл 
æмæ бызгъуырты уыди. Æз ын загътон йæхицæн: хуыцауæй 
куы ракурид ног дарæс, ‒ æмæ мæм уæд фæмæсты ис, æмæ мæ 
йæ цурæй ратардта, æлгъитгæ. Уый агъоммæ та мын амыдта, ‒ 
хъæуы, дам, алкæмæн барын æмæ адæмы уарзын… Ныббарстаид 
мæнæн дæр, кæд æм хъыг фæкасти мæ бацамынд… Уый та дын 
ахуыргæнæг! Фæдзæхсынц, ‒ хæрут, дам, къаддæр, афтæмæй 
сæхæдæг та ’фтъæрынц дæс хатты иу боны дæргъы!»

Макъар рату кодта артмæ æмæ фенцади, йæ лулæ ног 
æмдзаггæнгæйæ. Дымгæ ниудта æнкъард æмæ сабыргай. Бæхтæ 
уасыдысты тары. Таборæй нæм уæлдæфы ленк кодта уæздан 
æмæ мондагджын сагъæс – зарæджы хъæр. Уый зарыди Нонкæ – 
Макъары рæсугъд чызг. Базыдтон йын йæ хъæлæс… Йæ саулагъз 
сыгъдæг цæсгомыл ныффидар ис ус-паддзахы сæрыстырдзинад, 
æмæ йæ тарбын цæстытæ афтæ æрттывтой, цыма чызг æмбары, 
йæ рæсугъддзинадæн æмбал кæй нæй, уый æмæ æлгъæц кæны 
алцæуыл дæр, цы нæ уыди йæхи æмæ йæхæдæг.

Макъар мæм æрбадардта сурдымæн:
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«Адым ды дæр… Хорз зары уыцы чызг?.. Ахæм чызг дæ 
куы уарзид, уымæ бæллыс?.. Нæ? Уæдæ хорз. Æмбæлгæ дæр 
афтæ кæны. Макуы баууæнд чызгыл. Дæхи сæ лас дард. Чызг ба 
кæнын уарзы, æмæ йын адджын у, ноджы уымæй адджындæр, 
куыд у мæнæн мæ лулæйы дымд. Æмæ йын кæд ба акæнай, 
уæд амард дæ зæрдæйы дæр сæрибардзинад. Ныббæтдзæни дæ 
уæд йæхиуыл, фенæн кæмæн нæй, ахæм цæмæйдæр. Скъуыйæн 
дæр ын нæй, æмæ йын ратдзынæ уæд ды æххæстæй дæ уд… 
Бæлвырд, хиз дæхи чызджытæй, фæливынц. «Уарзын, дам, дæ 
зæххыл алцæппæтæй фылдæр», фæлæ ма йæм фæцагай судзины 
бырынкъæй, ‒ ныттондзæни дын уæд дæ зæрдæ.

Зонын сæ. Ех-æй, цас сæ бавзæрстон!.. Цæй, æмæ дæ куы 
бафæндид, мæ уари, ‒ æз дын уæд иу таурæгъ æрхæссин… Ды йæ 
бадар дæ зæрдыл, ма йæ ферох кæн… Æмæ дæ царды, æнусмæ, 
маргъау, сæрибар уыдзынæ…»

* * *

«Царди зæххыл Зобар, лæппулæг-циган Лойкъо Зобар. Æппæт 
Венгри, Чехи, Славони æмæ цыдæриддæр зæххытæ ис денджызы 
былыл, зыдтой йæ. Цæрдæг лæппу уыди. Нæ разындаид уыцы 
арæнтыл иунæг ахæм хъæу дæр, цы ран фæндзгæттæй нæ 
бахордтаиккой хуыцауы раз ард Лойкъойы амарыныл… Фæлæ 
уый царди уæддæр.

Мæнæ йæ зæрдæмæ фæцыди бæх, ‒ æгас полк бауром уыцы 
бæхы хъарагъулæн, ‒ уæлдай йын нæ уыди, Зобар ыл æнæмæнгæй 
схъазыдаид… Стæй, тæрсгæ та, ома, истæмæй кодта? Æрцу йæм 
сайтан æппæт йæ фæсдзæуинтимæ, кæд дзы кард нæ ныссагътаид, 
уæддæр æй хорз фелгъыстаид, йæ хæйрæджытæн та сæ мукъу-
бырынчъытæ ныххостаид æнæмæнг… Æмæ йæ алы табортæ дæр 
зыдтой, кæнæ йын фехъуыстаиккой йæ кой… Уарзта æрмæст 
бæх, æндæр ницы. Уый дæр дардмæ нæ: араскъæр-баскъæр æй 
кæндзæни, стæй йæ хъуамæ ауæй кæна. Йе ’хца та кæй фæнды 
уæд… Ауæрдгæ дæр никæмæн ницы кодта. Бахъæуæд дæ йæ 
зæрдæ, ‒ йæхæдæг дын æй ратыдтаид йæ риуæй æмæ дын æй 
радтаид. Æрмæст дын уæд, уымæй хæрзиуæг. Ай, цыхуызæн 
лæппу уыди, мæ уари!..
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Мах табор уæд цæрддзу кодта Буковины. Уый уыдаид иу дæс 
азы размæ. Иухатт уалдзыгон æхсæвы бадæм мах: æз, Данило-
салдат – Кошутимæ2 хæсты чи уыди, зæронд Нур, иннæтæ 
иуылдæр æмæ Раддæ – Данилы чызг дæр…

Ды мын мæ Нонкæйы зоныс – ус-паддзахы хуызæн чызг. 
Фæлæ уый Раддæимæ æмсæр æрлæууинаг дæр нæу: стыр кад 
уыдзæн уæд Нонкæйæн… Уыцы Раддæйы рæсугъддзинадæн 
дзыхы ныхасæй радзурæн дæр нæй… Чи зоны, йын ис скрипкæйæ3 
сцæгъдæн, æмæ уый дæр сарæхсдзæни æрмæст ахæм, уыцы 
фæндыры йæ удау чи зона. Бирæ лæппуты зæрдæтæ бампылдысты 
уый руаджы. О-гъо, бирæ…

Моравийы йæ иу магнат, зæронд æмæ бецыкджын лæг, 
куы федта, уæд йæ бынаты бандзыг и. Бады йæ бæхыл, кæсы 
æмæ, цыма пиллоны судзы, афтæ ризы… Æмæ йæхæдæг дæр 
къаддæр рæсугъд нæ уыди уыцы æлдар: фидыдта, куыд дæлимон 
æнцойбоны, афтæ. Йæ жупан сыгъзæринæй хуыд. Йæ фарсыл 
æхсаргард арвау цæхæртæ скалы. Йæ быны куы базмæлы бæх, 
уæд уыцы æхсаргард, зынаргъ дуртæй æхгæд æмæ цъæх хъæдабæ 
йæ худыл, цыма арвы гæппæлтæ сты. Тынг фидыдта уыцы зæронд 
господар4!.. Касти, фæкасти æмæ Раддæмæ дзуры:

‒ Иу ба мын акæн, чызгай, æмæ дын æхцайы чъыссæ!
Чызг азылдис иннæрдæм, æмæ никуы æмæ ницы.
– Ныббар мын, кӕд дӕм хъыг фæкасти мæ ныхас. Уæд 

та мæм сдар дæ хæлар цæстæнгас, – фæныллæгдæр кодта йæ 
сæрыстырдзинад уыцы магнат æмæ йын зæхмæ, йæ тæккæ 
къæхтæм, æрбаппæрста иу чъыссæ, æхцайы стыр чъыссæ, ме 
’фсымæры хай!.. Чызг æй, цыма уынгæ дæр нæ фæкодта, афтæмæй 
йыл бацыди æмæ йæ цъыфы йæ къæхтæй ныссæста…

– Æх, чызгай! – ныхъхъæрзыдта æлдар. Ехс… бæх…
Фæндаджы рыг мигъау скалди.

Дыккаг бон та нæм фæзынди уыцы магнат.
– Чи у йæ фыд? – арвы нæрынау хъуысы таборы.
Рацыди йæм Данило.

2 Венгриаг революционер, Австрийы ныхмæ тохгæнæг.
3 Тынон фæндыры хицæн кадджын хуыз.
4 Магнат, господар – зынгæ æлдар.
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– Рауæй мын кæн дæ чызджы. Æмæ дæ цы хъæуы, – æрцагур 
мæнæй!

– Уый æлдæрттæ уæй кæнынц алцæппæт ‒ сæ дзæргъытæй 
сæ цæсгомы онг. Æз та Кошутимæ хæсты уыдтæн æмæ базар 
ницæмæй кæнын!

Сӕнхъызти æлдары маст. Фæхæцыди йæ кардыл. Фæлæ 
йын махонтæй чидæр йæ бæхы хъусы зных фæсагъта, æмæ бæх 
таппызарты хай фæкодта йæ барæджы.

Мах та сыстадыстæм æмæ та цыдыстæм дарддæр.
Цæуæм бон, дыккаг. Фæкастыстæм, æмæ та нæ æрбаййæфта.
«Æй-ут! – хъæр нæм кæны, – сыгъдæг у сымах æмæ хуыцауы 

раз мæ цæсгом. Раттут мын уыцы чызджы. Хъæздыг дæн дзæвгар, 
æмæ уыл фаг ныккалдзынæн ӕз мӕ хӕрзтӕ!» Судзы ӕгасӕй ӕмӕ, 
куыд хиталӕг дымгӕйӕ, дзойтæ кæны йæ саргъыл.

Мах ныхъхъуыдыйы стæм.
– Цæй, чызгай, цы зæгъыс? – дзуры Данило йæ рихиты 

бынæй.
– Цыма мадæл цæргæс хи фæндæй куы батæхид сау халонмæ, 

йæ ахстонмæ, уæд куыд уаид? – бафарста мах Раддæ.
– Тæккæ дæр, мæ чызг!.. Фехъуыстай, господар? Нæ цæуы 

дæ хъуыддаг. Агур бæллӕтты, уыдон æнцондæрæй бафтынц!
Уæд дын уыцы господар фелвæста йæ сæрæй йæ худ. Зæххыл 

æй ныззыввытт кодта. Февзыста йæ бæхмæ афтæ, æмæ нырри-
зыди зæхх.

Мах та размæ цыдыстæм…
Уæд дын бадæм мах уыцы ’хсæв иухатт æмæ хъусæм, – 

фæндыры цагъд азæлы сæрвæтты… Дæсны цагъд! Туг дзы 
схъазыди не уæнгты, æмæ нæ сайдта кæдæмдæр. Алчи дæр нæ 
уыцы фæндыры цагъдæй бабæллыдис ахæм цæмæдæр, кæй 
фæстæ нæ цæрын дæр нал хъуыдаид. Куы ма фæцардаиккам, уæд 
та, куыд хатыдыстæм, афтæмæй хъуамæ уыдаиккам паддзæхтæ 
æппæт дунейыл, мæ уари!..

Стæй нæм тары æрбазынди бæх. Бады йыл лæг æмæ кæны йæ 
фæндыры цагъд, махмæ æрбацæйцæугæйæ. Фæурæдта артдзæсты 
фарсмæ. Банцади йæ хъазынæй æмæ нæм кæсы, йæ мидбылтæ 
худгæйæ.
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– Æй, Зобар! Ай ды куы дæ! – æмæ йыл цинтæ кодта Данило.
Уæдæ мæнæ Лойкъо Зобар. Рихитæ уæхсджытæм ахæццæ сты 

æмæ кæрæдзийыл стыхстысты сæры хилимæ. Цæстытæ, æрттивгæ 
стъалытау, калдтой сæ цæхæр. Йæ мидбылты та бахудти, – 
хуыцау дæуыстæн, – уыди æгас хур. Цыма йæ бæхимæ иу æндоны 
фаркæй сфыцгæ уыди, уыйау лæууыди уый, арты рухсмæ тугау 
сырх-сырхид, æмæ, худгæйæ, æрттывтой йæ дæндæгтæ. Уæд æз 
æлгъыстаг фæуон, кæд æй æз нæ бауарзтон; цалынмæ йын йæ 
дзыхы дзырд фехъуыстон, уый размæ кæд æз æмбæрстон, – 
цæрын, зæгъгæ, æз дæр ацы рухс арвы бын…

Ай, мæ уари, 
адæмæй цы хуы-
зæттæ равзæры 
хатт! Фæкæндзæ-
ни дæм иу каст 
æмæ дын байс-
дзæни дæ уд. Æмæ 
дæм уый дæр 
худинаг нæ кæс-
дзæни, фæлæ дзы  
дæхинымæр кад-
джын уыдзы нæ. 
Ахæмимæ адæй-
маг йæхæдæг 

дæр йæхиуыл схæцы уæлдæр… Стæм у ныр ахæм. Кæнгæ дæр 
цы бачындæуа, кæд ныцъцъус сты, ме ’мбал. Хорз арæх куы 
уаид зæххыл, уæд æй хорзыл дæр ничиуал хынцид… Фæлæ мæм 
ноджыдæр байхъус. Уæд ын зæгъы Раддæ:

– Хорз цæгъдыс ды, Лойкъо! Фæлæ дын кæй арæзт у ацы 
хъæлæсджын æмæ зæрдæргъæвд скрипкæ?

Лæппу йæм худы:
– Мæнæн мæхи арæзт. Аразгæ та йæ скодтон – фæйнæгæй 

нæ, фæлæ бирæ кæй уарзтон, ахæм æвзонг чызджы риуæй. Йæ 
тынтæ та йын рауагътон йæ зæрдæйы тæгтæй. Фæливы мæ хатт 
ацы скрипкæ, фæлæ уæддæр арæхсы йе ’рдын мæ армы.

Зæгъын æй цы хъæуы, кæддæриддæр махон чызджы цæстытæ 

Лойкъо æмæ Раддæ
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батар кæнынмæ фæхъавы, цæмæй йын-иу ма ссудзын кæна йæ 
зæрдæ. Афтæмæй та йæм йæ зæрдæйы мидæг йæ мæты фæбæллы. 
Нæ Лойкъо дæр бахъавыди афтæ. Фæлæ ахæм чызгыл не 
сӕмбæлди лæппу.

Азылдис иннæрдæм Раддæ æмæ, цыма æвæндонæй загъта:
– Уæдæ афтæ куы дзырдтой, Зобар, дам, цæрдæг у æмæ 

дзырдахсаг. Цæй мæнг сты адæм! – Стæй алæууыди фæсвæд.
– Ех-æй, рæсугъд чызгай, æгæр цыргъ у де ’взаг! – Цæхæр 

ракалдта йæ цæстытæй Лойкъо æмæ æрхызти йæ бæхæй.
– Æгас ут, æфсымæртæ! Мæнæ та дæн æз дæр уе ’хсæн!
– Фарны уазæг! – загъта йын дзуаппæн Данило.
Фæцинтæ, фæныхæстæ кодтам æмæ схуыссыдыстæм. Тарф 

фынæй кодтам…
Райсом уынæм: Зобарæн йæ сæр баст хæцъилæй… Цы ’рцыди? 

Уый, дам, ыл дысон бæх фæлæууыди. Е-гъе! Бамбæрстам мах, цы 
ефс æй ныццавта, æмæ худтыстæм нæхинымæры. Худти Данило 
дæр.

Уæдæ куыд? Лойкъо Раддæйы аккаг нæ уыди, æви цы?.. 
Фæлæ нæй! Чызг цыфæнды хорз уæд, уæддæр тæнцъар у йæ 
уд. Æмæ йын йе ’фсæджы сыгъзæрины уаргъ куы ’рцауындзай, 
уæддæр цы у, уымæй хуыздæр не ’суыдзæни, æмæ йын скæнæн 
дæр нæй… Уый дæр афтæ».

* * *

Цæрæм мах. Цæрæм ацы бынаты. Уæды бонты нæ хъуыддæгтæ 
дæр цыдысты хорз. Зобар дæр царди немæ. Стæй цæй æмбайлаг 
уыди?! Зондджын, куыд ацæргæ лæг, алцыппæты фæлтæрд.

Уырыссагау æмæ мадиарагау5 дæр ахуыр уыди. Куы-иу 
байдыдта дзурын, æнусмæ дыл хуыссæг не ’рхæцыдаид: хъуыстаис 
æм… Æмæ цæгъдгæ та куыд кодта?! Уæд арвы цæф фæуон, 
кæд ма зæххыл æндæр исчи искуы афтæ цагъта!.. Æрбауагъта-
иу скрипкæйы тынтыл йе ’рдын, æмæ-иу уæд барызтысты риуы 
тæгтæ… Æруадзы-ма ноджы, æмæ уæд бахъарм ис зæрдæ… Уый 
та-иу цагъта æмæ йæ мидбылты худти.

5 Мадиараг кæнæ венгриаг адæмыхатт.
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Уый цагъдмæ хъусгæйæ, адæймаджы фæндыди æмрæстæджы 
кæуын æмæ худын… Куы мæнæ чидæр йæ хъарæг кæны æмæ 
хъæрзы, куры де ʼххуыс, æмæ дын йæ маст, карды бырынкъау, 
дæ риуы ныссагъди. Кæнæ мæнæ сæрвæт йæ аргъæуттæ, æнкъард 
аргъæуттæ кæны арвæн.

Кæуы чызг, сахъ лæппулæджы фæндараст кæнгæйæ. Лæппу 
сиды чызгмæ, сæрвæтмæ хонгæйæ… Стæй æвиппайды – «гъæйтт» 
æмæ-иу уæд арвынæрынау ныццæлхъ кодта цӕрдӕг сæрибары 
цагъд.

Уæд хур дæр, фæкæс-ма, арвыл скафыди уыцы фæндыры 
бын… Афтæ, мæ уари!.. Дæ буары алы таг дæр æмбæрста 
уыцы зарæджы æмæ-иу адæймаджы æмткæй цагъары баст 
ныккодта. Æмæ ныл куы фæхъæр кодтаид Лойкъо: «уæ кæрдтæй, 
æмбæлттæ!» – уæд нæ бацуæрстаиккам, кæуыл нæ фæцардыдтаид, 
ууыл. Йæ бон уыди алцыппæт дæр ракæнын адæймагæн… Стæй 
йæ уарзгæ та куыд кодтам? Хъæбæр æй уарзтам.

Æрмæст Раддæ ницæмæ дардта ацы лæппуйы, æмæ канд афтæ 
дæр нæ, фæлæ-иу ыл хатт фаутæ дæр хаста. Арф ын ныццавта йæ 
зæрдæ Зобарæн, æгæр арф. Цæуы Зобары дæндæгты хъыззытт. 
Йæ рихитæ дауы. Цæстӕнгас æнæбын ныттар ис. Хатт сæ 
ахæм цыдæр цæхæртæ ракæлы, æмæ сæ адæймаг йæхицæн дæр 
фæтæрсы…

Ацæуы Лойкъо æхсæвыгон сæрвæты, дард. Фæкæны 
райсоммæ йе скрипкæ хъарæг. Фæкæуы, цыма ныгæны Зобары 
сæрибардзинад…

Мах та-иу хуыссæм æмæ хъусæм, «цы ми бачындæуа», ууыл 
хъуыдыты ныххаугæйæ. Зонæм, дыууæ дуры куы тулой, уæд се 
’хсæн балæууæн нæй: бацъист кæндзысты. Æмæ хъуыддаг йæхи 
бар цыди.

Иухатт куы уыди, уæд дын мах бадæм иуыл æмбырдæй æмæ 
нæ ныхас кæнæм. Бахъыг стæм, æмæ Данило Лойкъойæ куры: 
«Сцæгъд нын, Зобар! Ракæн нын зарæг. Бахъæлдзæг нын кæн дæ 
цагъдæй нæ зæрдæ!»

Уый базылдта йæ цæст Раддæйы ’рдæм, – Раддæ та цъус 
æддæдæр, йæ цæсгом хæрдмæ ныддаргæйæ, арвмæ касти. Зобар 
æрдын йæ фæндырыл æруагъта… Афтæ сдзырдта скрипкæ, цыма 
æцæг чызджы зæрдæйæ арæзт уыди. Æмæ базарди Лойкъо:
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«Ей-æй! Цæхæр мæ риуы судзы, –
Нæ сæрвæт у уæрæх;
Фидар – цонг æмæ нæ цуды,
Уадæй тагъддæр у мæ бæх»

Базылдта йæм Раддæ йæ сæр. Баввахсдæри æмæ цæгъдæгæн 
цæхгæр йæ цæстытæм бахудти.

«Ей-æй! Скъæргæ уæдæ размæ,
Рухс нæм æнхъæлмæ кæсы.
Мæйдар тар ныббадти нæ сæрмæ,
Фарн нæм сомы бон хæссы…
Уæдæ цырд нæ тахт бæрзæндтæм,
Хурыл сæмбæлæм нæ балцы.
Фæлæ мæйы цалхы сау бæх
Ма фæцагайæд йæ барцæй…»

Диссаджы зард кодта. Ныр афтæ ничыуал арæхсы. Раддæ та 
бадзуры, цыма дон фæрсудзы: «Афтæ бæрзæндты куы нæ тæхыс, 
Лойкъо! Цы нæ ис? Куы расхъиуай мыййаг, æмæ дæ фындз 
цъыфдзасты куы ныссæдза. Дæ рихи дæр дзы самæнтдзынæ…» – 
Сырды каст æм бакодта Лойкъо. Ницы йæм сдзырдта. Фæхæцыди 
йæхиуыл æмæ та кæны йæ зарæг:

«Æй-гъопп! Куы ныл скæса бон,
Æмæ мах фынæй куы кæнæм,
Ей-æй, уый не ’ппæтæн дæр, зон,
Æгады худинаг уыдзæни!»

– Ай зарæг у, гъе – загъта Данило… Никуы фехъуыстон æз 
дæр ахæм зарæг. Уæдмæ сайтан йæхицæн сурдымæн саразæд, 
кæд æз мæнг зæгъын.

Зæронд Нур та йæ рихитæ даудта æмæ-иу бауыгъта йæ 
уæхсджытæ. Афтæ не ’ппæтæн дæр нæ зæрдæмæ фæцыди Зобары 
хъæлдзæг зарæг.

Æрмæст Раддæмæ нæ фæкасти хорз. – «Раст афтæ иухатт 
хъæсдарæг цъыззытт кодта, цæргæсыл йæхи баргæ!» Æрбадзырдта 
чызг, æмæ ныл цыма миты хъæпæн æрбакалдта.

– Чи зоны, Раддæ, ехс бавзарын дæ æрфæндыди, – йæхи йæм 
балвæста Данило… Зобар та йæ худ зæххыл ныххуырста æмæ сау 
мæрæй ныссаудæр, афтæмæй дзуры: «Фæлæуу, Данило! Цæхæр 
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æфсургъæн йæ хос уидоны æндон къæбæлтæ… Ратт мын дæ 
чызджы…»

– Дæ ныхас зæрдæмæ цæуы. Дæу фæуæд, кæд дын комы!
‒ Хорз уӕдӕ – дзуры Лойкъо ӕмӕ зӕгъы Раддӕйӕн: ‒ «Цӕй, 

чызгай, байхъус мӕм иуцъус, фӕлӕ-иу дӕхицӕй ма фӕбуц у… 
Бирӕ федтон ӕз сымахонтӕй, бирӕ. Фӕлӕ сӕ мӕ зӕрдӕмӕ иу 
дӕр нӕ фӕцыди, ды куыд фӕцыдтӕ. Ӕх-ай, Раддӕ, басастай мын 
мӕ уд. Ӕмӕ цы кӕны?!

Цы уӕвинаг у, уый уыдзӕни. Стӕй ахӕм бӕх дӕр нӕй, 
хӕд-хицӕй фӕлидзӕн кӕуыл уа… Ӕмӕ дӕ ныр ӕз мӕхицӕн 
усаг зӕгъын хуыцауы, мӕ цӕсгомы, дӕ фыды ӕмӕ ӕдӕппӕт 
адӕмы раз. Фӕлӕ зон, мӕ фӕндтӕн цӕхгӕр макуы фӕлӕуу. Ӕз 
сӕрибар лӕг дӕн ӕмӕ цӕрдзынӕн, куыд мӕ фӕнды, афтӕ. Ӕмӕ 
йӕм баввахси. Йӕ дӕндӕгтӕн сӕ хъыззытт цыди, йӕ цӕстытӕ 
калдтой сӕ цӕхӕр. Кӕсӕм, ӕмӕ йӕм бадардта йӕ къух лӕппу.

«Бакодта нӕ Раддӕ уидон быдираг уырсыл» ‒ ӕнхъӕлӕм… 
Ӕвиппайды ауыдтам, фӕхъил сты лӕппуйы къухтӕ ӕмӕ зӕххыл 
фӕцыди йӕ дзӕхст.

Ай дын диссаг! Цыма нӕмыг сӕмбӕлдис лӕппуйы зӕрдӕйыл… 
Уый, дам, ын Раддӕ ӕрбатыхта гӕрзын ехс йӕ зӕнгтыл ӕмӕ йӕ 
ӕрбариуыгъта йӕхи ʼрдӕм – ай цӕмӕй асхъиудта Лойкъо.

Чызг та йӕхи зӕххыл ӕруагъта. Не змӕлы. Ӕнцад йӕхинымӕр 
худы. Лойкъо дӕр бады. Къухтӕй фидар ныххӕцыди йӕ сӕрыл, 
цыма тӕрсы, куы ратона йӕ тенка… Стӕй сындӕггай сыстади 
ӕмӕ никӕмӕ бакӕсгӕ, афтӕмӕй адде сӕрвӕты.

Ныр мын мӕ хъусы бадзырдта: «Акӕс йӕ фӕдыл». Ӕмӕ 
ӕз дӕр ахъуызыдтӕн Зобары фӕдыл сӕрвӕты, ӕхсӕвы тары. 
Ахӕмтӕ гъе, мӕ уари!»

* * *

Макъар ныццагъдта йӕ сурдымӕны ӕртхутӕг ӕмӕ та дзы 
ноджы тамако ныннадта.

Ӕз цинелы арфдӕр ныннӕрстон мӕхи ӕмӕ афтӕмӕй, 
фӕлдӕхтӕй, кастӕн Макъары хурӕй ӕмӕ дымгӕйӕ сыгъд 
саулагъз зӕронд цӕсгоммӕ. Уый тар ӕмӕ хъуынтыз, йӕ сӕр 
ӕнкъуыста ӕмӕ хинымӕр цыдӕртӕ сыбар-сыбур кодта. Йӕ 
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урс рихитӕ змӕлыдысты. Дымгӕ йын йӕ сӕры хил фӕйлыдта. 
Уый уыди арвы цӕфӕй сыгъд, рагон тулдзы хуызӕн, нырма 
дӕр уӕнгтӕй хъаруджын, фидар, хъӕддых ӕмӕ сӕрыстыр… 
Денджыз раздӕрау пӕлхъ-пӕлхъ кодта йӕ былтӕм, ӕмӕ йын 
дымгӕ йӕ уынӕр сӕрвӕтыл хаста… Нонкӕ дӕр йӕ зарынӕй 
банцади… Ӕмӕ фӕззыгон ӕхсӕв арвыл ӕртыгуырӕг мигътӕй 
ныттардӕри ноджы…

Цыди Лойкъо уӕззау къахдзӕфӕй. Ӕркъул йӕ сӕр. 
Ӕрхаудысты йӕ базгуытӕ ехсы гӕрзау. Ӕмӕ куы ныххӕццӕ ис 
лӕнчы къадамӕ, уӕд дурыл ӕруагъта йӕхи ӕмӕ ныхъхъӕрзыдта. 
Афтӕ арф ныхъхъӕрзыдта, ӕмӕ мӕхицӕн дӕр мӕ зӕрдӕйы 
тугтӕ ныккалдысты. Фӕлӕ йӕм уӕддӕр нӕ бацыдтӕн.

Мастӕн ныхасӕй нӕ баххуыс кӕндзынӕ. Афтӕ нӕу?! Тӕккӕ 
дӕр… Бады сахат, дыккаг. Не змӕлы. Ноджыдӕр бады. Ӕз дӕр 
ӕрныгъуылдтӕн ӕввахсдӕр.

Ӕхсӕв ирд. Мӕй байтылдта йе ʼвзист ӕгас сӕрвӕтыл, ӕмӕ 
алцыппӕт зыны дардмӕ.

Ӕвиппайдӕй ауыдтон: таборӕй тындзгӕ ӕрбауайы Раддӕ. 
Ӕхсызгон мын уыди. «Мӕнӕ цы ӕмбисонд ис», ‒ ахъуыды 
кодтон. «Буц чызг Раддӕ йӕм йӕхӕдӕг ӕрбацӕуы…» Фӕлӕ йӕ 
лӕппу нӕ хъуысы…

Ӕрӕвӕрдта Раддӕ йӕ къухтӕ лӕппуйы уӕхсгыл. 
Фестъӕлфыди Лойкъо, ӕриста йӕ къухтӕ йӕ сӕрӕй ӕмӕ йыл 
схӕцыди. Куыд фесхъиудта… Афтӕ йӕ кард февзӕрди къухы…

Уынын, ныргӕвддзӕни чызджы, ӕмӕ фӕдис фӕсидтон 
табормӕ, ӕви сӕм мӕхи баппарон, ууыл ахъуыды дӕр мын нӕ 
бантысти, афтӕмӕй хъуысын: ‒ «Аппар ӕй, кӕннод дын дӕ 
сӕр сӕттын!» Кӕсын, ‒ дӕлӕ Раддӕйы армы дамбаца, ӕмӕ йӕ 
ныццарӕзта раст Зобары ныхмӕ…

Ӕй, шайтан-чызг!.. А-уӕдӕ, ныр сӕ дыууӕ дӕр ӕмдых сты, 
ӕмӕ цы уыдзӕни дарддӕр, уымӕ кӕсын.

‒ Байхъус! – ӕмӕ Раддӕ фӕстӕмӕ йӕ дамбаца ныссагъта 
йӕ сины, афтӕмӕй дзуры Зобарӕн: ‒ «Ӕз дӕм марынмӕ нӕ, 
фӕлӕ фидауынмӕ ӕрбацыдтӕн. Аппар уал дӕ кард!» ‒ Лӕппу 
аппӕрста кард ӕмӕ йын хъуынтъызӕй кӕсы раст йӕ цӕстытӕм.

Диссагдӕр ма цы уыдзӕни, ме ʼфсымӕр! Лӕууыс дыууӕ 
адӕймаджы ӕмӕ кӕрдзимӕ нымдзаст сты сырды цӕстытӕй… 



24

Ӕмӕ сӕ дыууӕ дӕр цӕй хорз, куыд хъаруджын адӕймӕгтӕ сты?! 
Уынынц сӕ ирд мӕй ӕмӕ ӕз, ӕндӕр ничи…

‒ Цæй байхъус мæм, Лойкъо! Уарзын дæ! – дзуры йын Раддæ.
Уый та айтынг кодта йæ уæхсджытæ, цыма баст уыдысты йæ 

цæнгтæ æмæ йæ къæхтæ…
‒ Æз бирæ федтон æхсар æмæ хъаруджын лæппутæ, фæлæ ды 

дæ уд æмæ цæсгомæй се ’ппæтæй сахъ æмæ рæсугъддæр. Уыдонæй 
алчи, кæмæдæриддæрмæ сæ фæныкъуылдтаин мæ цæст, уый 
ныддастаид йæ рихи, кæнæ мын æрхаудтаид мæ къæхтæм, куы 
мæ бафæндыдаид, уæд. Фæлæ афтæ нæу ме ’гъдау!.. Уыдæттæн 
сахъдзинад иу бæрц дæр нæ уыди, æмæ сæ æз уæд ноджыдæр 
ссылваз кодтаин… Сыстæм ис зæххыл хъаруджын циган, Лойкъо, 
цъус сты… Никæй никæд уарзтон, Лойкъо, фæлæ дæу уарзын. 
Æмæ ма ноджы уарзын сæрибардзинад. Уый та уарзын хъæуы 
фылдæр, Лойкъо… Æнæ дæу мæнæн нæй цæрæн, дæуæн та – æнæ 
мæн!.. Æмæ дæм бæллын, ‒ ды мæн куыд уай уд æмæ буарæй… 
Æмбарыс?

Уый бахудти:
‒ Æмбарын. Æхсызгон у мæ зæрдæйæн дæ ныхас, ноджыдæр 

дзур!
‒ Æмæ ма дын цы зæгъон, Лойкъо? Цасфæнды мæ лас дæхи, 

уæддæр дæ басæтдзынæн, æмæ ды мæн бауыдзынæ… Фæлæ 
уæгъды мауал саф рæстæг. Дæумæ æнхъæлмæ кæсынц мæ батæ, 
мæ цинтæ. Адджын дæ фæрæвдаудзынæн. Мæ баты бын ды ферох 
кæндзынæ дæ рæсугъд буц кард.

Æмæ дæ хъæлдзæг зарджытæ, сахъ циганты зæрдæмæдзæугæ, 
нал айхъуысдзысты сæрвæтыл. Кæндзынæ ды фæлмæн уарзоны 
сагъæс – зарджытæ мæнæн, Раддæйæн… Уæдæ мауал саф уæгъды 
дæ рæстæг. Куыд дын зæгъон æз, дæ хистæр æмбал – юнак, афтæ 
ды бакæндзынæ: æркувдзынæ мын ды мæ къæхты тъæпæнты онг 
æгас таборы раз, аба кæндзынæ ды мæ рахиз армæн æмæ уæдæй 
фæстæмæ уыдзынæн æз дæуæн къайаг…

Цы йæ бафæндыди, хæйрæг æй ныййара! Ахæм хабар æз 
никуы фехъуыстон. Æрмæст черногортæм фыдæлты уыди афтæ, 
‒ зæрæдтæ фæдзурынц. Цигантæн – никæд… Уæдæ ма, мæ уари, 
æрымыс ды исты амæй диссагдæр.

Дæ сæр афæдз фæхой, уæддæр дæ хъуыдыйы не ’рцæудзæни.
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Ахæм ныхæстæй фæстæдæр фæлæууыди Лойкъо. Ныббон 
кодта æгас сæрвæты дзаг, афтæ, цыма йын исчи ныццавта йæ риу.

Барызти йæ бынаты Раддæ, фæлæ нæ раргоми йæ тас.
‒ Цæй, уæдæ уал хæрзбон. Райсом бакæндзынæ, куыд дын 

загътон, афтæ. Фехъуыстай, Лойкъо?
‒ Фехъуыстон. Бакæндзынæн! – Цыма нырдиаг кодта Зобар 

æмæ йæм байтынг кодта йæ хъæбыстæ. Чызг æм нал фæкасти. 
Лæппу адзойтæ кодта æмæ, дымгæйæ фæлдæхт тулдзау, 
сæмбæлди зæххыл, дзыназгæ æмæ худгæйæ…

Ай, куыд бадомдта сахъ лæппуйы æлгъыст Раддæ… Тыхæй-
фыдæй ма мын æрчъицыдта.

Ех-хæй! Хæйрæджыты хай фæуæд, кæй бафæнда, æмæ адæм 
масты мæт кæной! Кæй бон у хъусын, куыд хъæрзы адæймаджы 
зæрдæ, мастæй скъуыйгæйæ?.. Дæхæдæг-ма йыл ахъуыды кæн!

Æрбаздæхтæн æз табормæ æмæ радзырдтон алцыппæт 
зæрæдтæн. Ахъуыды кодтой æмæ сæ бафæндыди, ‒ банхъæлмæ 
кæсын æмæ фенын, кæддæра куыд ацæуид хъуыддаг.

* * *

Хъуыддаг та рацыди афтæ. Дыккаг изæры, куы та æрæмбырд 
стæм иууылдæр артдзæсты фарсмæ, Лойкъо дæр не ’хсæнмæ 
æрбацыди. Уый уыди æнкъард æмæ бæрæг фæмæллæгдæр ис 
уыцы-иу æхсæвы дæргъы.

Йæ цæстытæ бахаудысты, æруагъта сæ, цыма нæм йæ цæсгом 
нæ хъæцы кæсын, æмæ нын афтæмæй дзуры:

‒ Ай мæнæ куыд сты мæ хъуыддæгтæ, æмгæрттæ!.. Ныккастæн 
æз ацы æхсæв мæ зæрдæмæ, æмæ дзы нал разынди бынат мæ 
рагон сæрибар цардæн. Раддæ дзы бацарди ныр, æндæр ничи. 
Æрбакæсут-ма; ай, мæнæ дзы рæсугъд чызг, ус-паддзах, Раддæ йæ 
мидбылты худы… Уый уарзы йæ сæрибардзинад мæнæй фылдæр. 
Æз та йын йæхи уарзын мæ сæрибар цардæй тыхджындæр. Æмæ 
сфæнд кодтон, Раддæйæн, куыд мын загъта, афтæ: мæ зæнгтыл 
ныккувын, цæмæй уæ алчидæр фена, куыд басаста рæсугъддзинад 
уыцы Лойкъо Зобары, ныры онг, хъæрццыгъа бабызтæй куыд 
хъазы, афтæ чызджытæй чи хъазыди… Стæй уæд бауыдзæни 
мæ бинойнаг. Уый мæ рæвдаудзæн æмæ мыл узæлдзæни. 
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Мæн сымахмæ зарджытæ кæнынмæ нал равдæлдзæни. Мæ 
сæрибардзинадыл дæр нал фæкæндзынæн фæсмон… Афтæ нæу, 
Раддæ?!

Лæппу сдардта йæ цæстæнгас æмæ йæм къæмдзæстыгæй 
бакасти. Чызг ницы дзуры. Тызмæг банкъуыста сæр æмæ къухæй 
йæ къæхтæм бацамыдта… Мах сæм кастыстæм æмæ сын ницы 
æмбæрстам.

Фæндыди мæ искуыдæм фæлидзын, цæмæй ма федтаин, куыд 
æрхаудзæни Лойкъо Зобар чызджы раз йæ зонгуытыл, кæд уыцы 
чызг у Раддæ, уæддæр… Цыдæр дзы æфсæрмаг уыди, маст æмæ 
хъыгаг…

‒ Цæй, уæдæ! – фæхъæр кодта Раддæ Зобарыл.
‒ Е-гъе! Ма тындз. Бантысдзæн дын. Бафсæддзынæ! – бахудти 

лæппу. Æмæ, цыма æндон ныззæлланг кодта, йæ бахудт уыди 
афтæ…

‒ Гъе уый уын мæ хъуыддæгтæ се ’ппæт, æмгæрттæ… Цы 
ма мæ домут?.. Æмбæлы ма мын бафæлварын, ‒ куыд хъæбæр у 
Раддæйы зæрдæ… Бавзарон æй… Ныппарут, æмбæлттæ! – Мах 
хатгæ дæр ницы бакодтам, цы аразын хъавы Зобар, афтæмæй 
Раддæ асхъиудта зæх хыл: йæ риуы нынныхсти Зобары къæлæс 
кард йæ фистоны онг. Мах дурдзæфау фестæм…

Раддæ стыдта кард. Фехста йæ иуварс. Йæ сау дзыккуты 
хъуымбылæй цæф нылхъывта. Æмæ бæстон, хъæрæй, йæ 
мидбылты худгæйæ, загъта:

‒ Хæрзбон, Лойкъо! Зыдтон, афтæ кæй ба кæндзынæ!!! – Æмæ 
амарди…

…Æмбарыс, цы чызг уыди?! Уæд æз æнусæй сæдæмæ 
æлгъыстæй фæ хæ тон, кæд уый æмби сонды дæлимойнаг чызг нæ 
уыди!..

‒ Æх-х! Уæдæ ныккувон æз дæр дæ къæхты тъæпæнтæн, мæ 
буц ус-паддзах! – йæ хъæлæсы дзаг æгас сæрвæтыл сæрдиаг кодта 
Лойкъо, æмæ зæххыл йæхи ныххуырсгæ, нындæгъди йæ былтæй 
уазал Раддæйы къæхтыл… Æмæ бандзыг…

Мах систам нæ худтæ æмæ лæууыдыстæм æнкъардæй, æнæ 
исты дзургæйæ… Цы хъуамæ дзырдæуа ахæм фыдцауы?!

«Сбæттын æй хъæуы!» ‒ зæгъын цыма хъавыди Нур, фæлæ 
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никæй къух бавнæлдтаид Лойкъо Зобары бæттынмæ; æмæ йæ 
бæтгæ дæр ничи бакодтаид. Нур, цыма уый зыдта, бауигъта йæ 
цæнгтæ æмæ адде ис фæсфæд.

Данило та, Раддæ иуварс цы кард аппæрста, уыцы кард систа. 
Фæкасти йæм бирæ, йæ урс рихитæй ризгæ. Уыцы кардыл нæма 
бацахсти Раддæйы хъарм туг… Кард та афтæ къæлæсытæ æмæ 
афтæ цыргъ уыди! Стæй баввахс Данило Зобармæ æмæ йын уыцы 
кард йæ чъылдымы, раст зæрдæйы хæрх-цæхгæр ныссагъта… 
Аккаг фыд уыди Раддæйæн дæр, рагон салдат Данило.

‒ Уый та дзы мæн! – Даниломæ æрбазилгæйæ, загъта Лойкъо… 
Стæй арасти Раддæйы фæдыл…

Мах кастыстæм…
Афæлдæхт ис Раддæ, йæ хъуымбыл дзыкку йæ риумæ 

нылхъивгæйæ, йæ цæстытæ та цъæх арвмæ дзагъуырæй 
ныддардта.

Йæ дæлæртты адаргъи сахъ лæппу Лойкъо Зобар. Йæ 
цæсгомыл æрпыхсыл ис йæ сæры хил, æмæ сæ бынæй цæсгом нæ 
зынди.

Лæууыдыстæм мах, маст кодтам. Æмызмæлды ризыдысты 
йæ рихитæ зæронд Данилойæн, æмæ нылхынцъ сты йæ бæзджын 
æрфгуытæ. Арвы уæрæхы дзæгъæл, æнæдзургæ касти. Нур та, 
хæнтурс хил зæронд, ныффæлдæхти зæххыл дæлгоммæ æмæ афтæ 
ныккуыдта, æмæ цæугæйæ-цыдысты йæ зæронд уæхсджытæ.

Уыди нын, мæ уари, цæуыл куыдтаиккам, уый!..
…Уæдæ ды зилис бæстæтыл. Хæт дæ фæндагыл. Мачердæм 

фездæх. Цу раст. Кæд нæ байсæфис уæгъды… Уæдæ афтæ, мæ 
уари!»

Макъар банцади æмæ сурдымæн йæ чъыссæйы бафснайдта, 
йæ куырæты риу дæр бафтыдта. Къæвда æрбайдыдта сыг. 
Стынгдæр ис дымгæ. Денджыз пæлхъ кодта къуырма æмæ 
мæстыгæр. Бæхтæ иугæйттæй цыдысты фæцæйнымæггæнгæ 
артмæ. Æрбакастысты-иу нæм сæ хъоппæг зондджын цæстытæй, 
æрлæууыдысты-иу æнæзмæлгæйæ æмæ ныл æнгом цæг  
æрзылдтой…

«Хоп-оп! Æй-ой!» ‒ фæсидт сыл рæвдаугæ Макъар æмæ, 
йæ уарзон сынтсау бæхы барц æрдаугæ йæ армæй, ме ’рдæм 



28

дзургæйæ загъта: «Хуыссын афон у!» Стæй йæ сæры онг йæхи 
пæлæсы ныннуæрста, адæргъ ис зæххыл æмæ ныссабыр.

Мæн хуыссæг нæ ахста. Æз кастæн сæрвæты тары, æмæ 
уæлдæфы мæ цæстытыл уади Раддæйы æмбисонды рæсугъд æмæ 
сæрыстыр æндæрг. Уый йæ сау дзыккуйы губакк нылхъывта йæ 
риуы цæфмæ, æмæ йæ саулагъз, тæнæг æнгуылдзты ’хсæнæй 
æртахгай лæдæрсти йæ туг, зæхмæ цæхæр-сырх стъалытау 
хаугæйæ.

Йæ фæдыл ленчытæ кодта сахъ æмæ æхсарджын лæппулæг 
Лойкъо Зобар. Йæ цæсгомыл байтыгъд ис йæ сæры сатæгсау 
хил æмæ сæ бынæй ставд уазал цæстысыг тагъди фæд-фæдыл, 
тæркæй…

Къæвда стыхджындæр ис. Денджыз кодта æнкъард, стырады 
кадæг кæрæдзийæн аккаг къай, рæсугъд цигантыл – Лойкъо Зобар 
æмæ Раддæйыл.

Уыдон сæ дыууæ дæр æхсæвы тары мæ рæзты зилдухæн 
кодтой – узгæ, æмыр. Фæлæ рæсугъд Лойкъо буц хъал чызг 
Раддæйы никуыд æййæфта æмæ никæд балæууыди йе ’мрæнхъ…
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ЧЕЛКАШ

Хурварсырдыгæй рыг-фæлм бады, æмæ арв тар у, лакъон 
доны хуызæн. Хур йæ судзаг цæхæрцæстытæй кæсы 

цъæхбын денджызмæ, рыгæйдзаг, тæнæг хызы хуызæн, уæлдæфы 
æхсæнæй. Хуры тынтæ нæ хæццæ кæнынц нарæг, къуындæг 
нæулæууæнмæ6, фæйлауæн фиййæгтæ, наутæрæн лæсгæртæ æмæ 
туркаг тъæпæнсæр бæлæгъты цыргъ бынхъæдтæ лыгтæ æмæ 
ауæдзтæ кæй кæнынц, дыууæрдæм конд хуымы хуызæн. Хъæбæр 
дурæй амад фæсагæн къултæй æхгæд æмæ æлвæст денджызы 
уылæнты дæлæмæ уырдыгмæ æлхъивынц се стыр уæзæй, сæ 
рæгътыл цъыгъгъуыттытæ кæнгæ, дынджыр домбай наутæ. 
Уылæнтæ, стонг бирæгътау, лæбурынц æмæ сæхи хойынц науты 
фæрстыл, æмæ доны былтыл, хъуыр-хъуыргæнгæ æмæ хæппултæ 
калгæйæ, алы чъизи сыл кæй калынц, уый сæраппонд.

Якорты æмæ вагæтты рæхысты дзыгъал-мыгъул, æмбæрзæн 
æфсæйнæгты зæланг, дурцъар фæндагыл хаугæйæ, хъæдæрмæджы 
æмыр гуыппытæ, цыппæрдзæлхыг уæрдæтты гуыр-гуыр, науты 
цъæхснаг æхситт кæнæ æмыр богътæ, бæхтæрджыты, æккойæ 
хæсджыты, матросты æмæ салдæтты сонт хъæртæ – уыдон 
сеппæт иумæ сæмхæццæ, сæмтъеры вæййынц æмæ ерысæй 
æмбугæнгæйæ, æмæ кæрæдзи хъæрты хæсгæйæ, уылæнтæ кæнынц 
уæлдæфы мидæг ныллæг наулæууæны сæрмæ. Уыдонмæ зæххæй 
уæлæмæ згъорынц, фæдисы уайæгау, ног æмæ ног алыхуызон, 
алы мыггаг хъæр, хъæлæба, уынæр æмæ сæ цъæхахст, сæ зæланг, 
сæ гуыр-гуырæй, рыгæйдзаг æнуд уæлдæф пырх кæнгæйæ, сæ 
алфамбылай бæстæ азæлын кæнынц.

Дур уæд, æфсæйнаг уæд, хъæдæрмæг, дурцъар наулæууæны 

6 Гавань. 
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фæз, науты адæм – сеппæт дæр пайдайы фæдыл, сæ тыхджын 
хъæлæсæй, табу кæнгæйæ, базарынц Меркурийæн7. Æрмæст 
уыцы зарæджы мидæг адæмы хъæлæстæ мæллæг, лæмæгъ æмæ 
худæг сты – хъуысгæ дæр дзæбæх нæ кæнынц. Адæм сæхæдæг 
дæр райдианы уыцы хъæлæба, уыцы алгъони кæмæй рацыд, 
кæй хуылфы равзæрд, – уыдон дæр худæг æмæ тæригъæддаг 
сты: уæззау æргъæмттæ хæсгæйæ, ныггуыбыртæ сты, æмæ 
рыгæйдзагæй, бызгъуырты мидæг, цырд, хæлæфæй дыууæ 
’рдæм ратæх-батæх кæнынц рыгæйдзаг, мигъы хуызæн, æнуд 
æмæ тæвд уæлдæфы, хъæр æмæ ахсты мидæг. Сæхæдæг сæхи 
къухтæй кæй сарæзтой, кæй сфæлдыстой, уыцы гуыппырсар 
дынджыр науты цур, уыцы алыхуызон дзаумайы, рæдзæгъдты 
æхсæн æмæ, рæхыстæй дзыгъал-мыгъулгæнаг, вагæтты уæлхъус 
цæсты нæ ахадынц – ницы сты, бындзытæ æмæ мæлдзыджытæй 
уæлдай. Сæхæдæг кæй сфæлдыстой, уыдон сæ ницæмæ, æгадмæ 
æртардтой æмæ сæ сæхицæн кусæг, цагъар скодтой.

Уæззау, дынджыр, къæдзæхы йас наутæ араст æввонг, 
лæугæйæ, уасынц, пыф-пыф кæнынц, дæлиауæй сæ риуты æмбæрц 
улæфынц æмæ сæ алы уасты ахастæй æмбарын кæнынц: сæ 
сæртыл ралæс-балæс чи кæны, се стыр арф гуыбынтæ сын чи дзаг 
кæны сæ хидæйдзаг цагъайраджы фæллойæ, уыцы мæгуырхуыз, 
рыгæйдзаг кусæг адæм сæ цæсты æгад, æлгъаг, ницæйаг кæй сты, 
уый. Худæгæй тъæппытæ хауын кæнынц уыцы æккойæ хæссæг 
кусджытæ: дæргъæй-дæргъмæ, иу-иннæйы фæдыл ныббал, 
ныббæндæн вæййынц æмæ мæнæуæй се ’дзаг голджытæй иу къорд 
мин путы се ’ккæйттыл хæссынц науты æфсæйнаг гуыбынтæм, 
цæмæй сæхи æххормаг гуыбынтæн уыцы мæнæуæй иу къорд 
джиранкайы бакусой, уый тыххæй. Хæррæгъты, бызгъуырты 
мидæг, хидæйдзаг, куыствæллад, фæлмæст кусæг адæм сæхи нал 
æмбарынц, хъæлайы хуызæн сысты уыцы алгъони æмæ æнтæфы 
мидæг. Сæхи къухæй кæй сарæзтой, кæй сфæлдыстой æмæ 
кæй зонд, кæй хъаруйы руаджы змæлынц æмæ цæуынц, уыцы 
дынджыр хæхтæ – æрттиваг машинæтæ, уыдон кусæг адæмимæ 
иу ран куы æрæвæрай, кæрæдзийыл сæ куы абарай, уæд кусæг 

7 Итайлаг сæудæджердзинады хицау.
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лæг сæ цуры стыр худæг, стыр тæригъæддаг кæй у, уый æргом 
бæрæг у, æргом цæсты нæ ахады.

Хъæр, хъæлæба æмæ гуыр-гуыры бын фесты адæм. Рыг 
фындзы хъуынчъытæ æвдæрзта æмæ цæстытæ дзаг кодта. Бæстæ 
сыгъди, арт уагъта æмæ фырæнтæфæй буар фæлмæцыд, уæнгтæ 
кæрæдзийыл нал хæцыдысты. Афтæ зынд, цыма уыцы бæсты 
алфамбылай цыдæриддæр уыд, уыдон сеппæт дæр, æнæ иу цухæй 
сæхи нал бауромдзысты, нал бабыхсдзысты æмæ æмхуызонæй, 
уыцы-иу цæфæй нытътъæпп, ныггуыпп ласдзысты, æмæ уый 
фæстæ уæлдæф фæрогдæр уыдзæн, улæфт фенцондæр уыдзæн, 
бæстæ иудадзыг дæр æрынцайдзæн, æрсабыр уыдзæн æмæ 
рыгæйдзаг, мæстæймарæг алгъони фесæфдзæн, фæтар уыдзæн, 
æмæ уыйадыл денджыз æмæ арвыл фарн æрцæудзæн, бæстæ 
ныйирд, ныссабыр, схорз, срæсугъд уыдзæн.

Фехъуыст дзæнгæрæджы æмхуызон, æмвæтин дыууадæс 
зæланг цæфы. Фæстаг хъæр куы бамыр, уæд фæллойады æрра 
хъæлæба басабырдæр. Иу æрхъæцы фæстæ ма хъуыстис æрмæст 
æмыр хъæр. Ныр адæмы уынæр æмæ денджызы цæллахъ хуыздæр, 
бæлвырддæр хъуысын байдыдта. Уый уыд сихор хæрын афоны 
бæрæггæнæн.

I

Æккойæ хæссæг кусджытæ сæ куыст куы ныууагътой науты 
лæууæндоны алфамбылай, лæгъзы къордгæйттæй куы апырх 
сты, хъæлæбагæнгæ, æмæ базаргæнджытæй сæхицæн алыхуызон 
хæринæгтæ куы балхæдтой, уæд, гъа ныр сатæг ран – дурцъар 
фæндагыл сихор хæрыныл æрбаддзысты, зæгъгæ, афтæ Гришкæ 
Челкаш дæр уым æрбалæууыд. Зæронд ардыд бирæгъ наулæууæны 
кусæг адæмæн сеппæтæн дæр зонгæ æмæ хицон уыд, – ныфсхаст, 
зæрдæджын адæймаг, фыдрасыггæнаг, хуыснæджытæн сæ тæккæ 
уæндондæртæй. Челкаш уыд бæгъæввад, бæгъæмсар, дæрдвæд 
лæгуын хъæдабæ хæлафы æмæ чъизи, скъуыд æфцæгготджын 
хæдоны мидæг. Хæдоны бынæй æргом зындысты, бурбын 
цармæй æлвæст, хус, мæллæг стджытæ. Йæ урсæмхæццæ, 
пыхцыл сау сæрыхъуынтæ æмæ æмпылд, æнхъырдтæ, сырддзаст 
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цыргъ цæсгомыл бæрæг уыд, нырма ныртæккæ кæй сыстад йæ 
хуыссæнæй, уый. Йæ иу бур рихийы æхсæнæй уæлæмæ хæрдмæ 
касти, хъилбырынкъ æфсирау, хъæмпы халы тихалæг, иннæ ахæм 
хъæмпы хал стыхстис йæ галиу æнæдаст уадулы хъис хъуынты 
æхсæн. Йæ фæсхъус атъыста, ныртæккæйы сахат кæй расаста, 
ахæм гыццыл сусхъæды къалиу. Челкаш уыд бæрзонд, къæсхуыр, 
зына-нæзына гуыбыр арæзт. Уый цыд дуртыл, сындæг санчъехтæ 
кæнгæ, æмæ йæ гуыбыр, хъæрццыгъайы бырынчъы хуызæн, 
æрдынгонд фындз дыууæрдæм разил-базил кодта, афтæмæй 
йæ цæхæрцæст æрттиваг, уазал цæстытæй кæйдæр агуырдта 
æккойæ хæссæг кусджыты æхсæн. Йæ бæзджын бур даргъ 
рихитæ, нæл гæдыйы пуцутау, куыддæр стъæлфæгау кодтой, 
æмæ йæ чъылдымыл æвæрд къухты даргъ, зылын, æндæдзаг 
æнгуылдзтæ, æнæ исты æфсонæй, кæрæдзи æууæрстой æмæ 
сæхи æгъдауæй сæхи мидæг кæрæдзийыл тыхстысты. Ам дæр 
бирæ йæхи хуызæн хауæггаг, уынгты хæтæг адæмæн сæ тæккæ 
цæуты, сæ тæккæ налатдæрты æхсæн бæлвырд бæрæг дæр уыд 
быдираг хъæрццыгъайы æнгæсæй, йæ къæсхуыр буарæй æмæ йæ 
зæрдæджын, ленкгæнæгау, хъавгæ цыдæй. Афтæ зынд æрмæст 
æдде бакæсгæйæ, фæлæ æнæуый йæ зæрдæ æнцад нæ уыд æмæ, 
буары чи хъардта, ахæм цырд кæстытæй кæй хуызæн уыд, уыцы 
хъæрццыгъайы тахт зæрдыл лæууын кодта.

Æвзалыйæ дзаг тæсчъыты рæдзæгъдты фæсдзæгат, аууоны, 
цы æккойæ хæссæг кусджытæ бадтысты, уыдонмæ куы баввахс 
Челкаш, уæд ын йæ развæндаг ацахста иу домбай, мызыхъхъ-
арæзт адæймаг, æдылыгомау сырх хъулæттæ цæсгомимæ æмæ 
цъæррæмыгъдтæ бæрзæимæ, æвæццæгæн, æрæджы кæуыл 
абырыдысты, ахæм. Уый сыстад, Челкашимæ фæрсæй-фæрстæм 
араст æмæ йын сусæгæй йæ хъусы бадзырдта:

– Науы кусджытæ дыууæ хъуымацы барджийы адавд 
базыдтой… Агурынц сæ.

– Æцæг зæгъыс? – афарста Челкаш æмæ йе ’мбалы 
зæрдæнцойæ йæ сæрæй йæ къæхтæм абарста йæ цæстæнгасæй.

– Æцæг зæгъыс та цы хоныс? – Æз дын зæгъын, агурынц сæ, 
кæд дæ уырны, уæд.

– Мæн, мыййаг, фарстой? Кæд сæ мæ сæр бахъуыд се 
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ссарынмæ! – загъта Челкаш хъазгæ æмхасæн, æмæ, йæ мидбылты 
худгæйæ, бакаст «Бархи флоты»8 мулк цы агъуысты мидæг 
æфснайд уыдысты, уыцы ’рдæм.

– Дæхи айс, акуыйты у иуырдæм!
Æмбал фæстæмæ цæхгæр фæзылд.
– Гъæй, фæлæуу-ма! Чи дæм базылд уый, афтæ дæ чи 

барæсугъдтæ кодта? Уанцон нæу, дæхи хуызæн куы нæуал 
дæ, фенаив дæ кодта, ард йæ хæдзары бацæуа… Мишкæйы цы 
федтаис ам.

– Рагæй йыл мæ цæст нал æрхæцыд! – фæхъæр кодта уый, йе 
’мбæлтты ’рдæм æргомыздæхтæй.

Челкаш дарддæр йæ цыды кой кодта. Чидæриддæр ыл æмбæлд, 
сеппæт дæр æм лымæны æгъдауæй, хицоны цæстæй кастысты. 
Челкаш кæддæриддæр хъæлдзæг, хъазаг, фелхыскъгæнаг 
уæвгæйæ, ацы бон йæ чемы нæ уыд, цыма йыл фæуарыд, уый 
каст кодта, æмæ сын фæстæмæ цыбыр, цæхгæр æмæ тызмæг 
дзуапп лавæрдта.

Кæцæйдæр хъуымацы барджиты аууонæй хъахъхъæнæг йæ 
сæр сдардта, тарбын цъæх хуызы, рыгæйдзаг æмæ хæстæргом, 
æхсарджын схъæл арæзтæй, Челкашæн йæ развæндаг ацахста, йæ 
уæлхъус алæууыд æмæ, загъдгæнæгау, йæ галиу къухæй карды 
сæрыл хæцгæйæ, рахизæй Челкашы æфцæгготыл ныххæцынмæ 
бавнæлдта.

– Æнцад лæуу! Кæдæм рараст дæ, кæ?
Челкаш фæстæмæ иу къахдзæф акодта, хъахъхъæнæгмæ 

бакаст æмæ йæм æнæбары худт бакодта.
Хъахъхъæнæджы хæларзæрдæ, хинæйдзаг сырх цæсгом йæхи 

æнтъыснæг, хæстæргом хуызы бавдисынмæ хъавыд æмæ уыйадыл 
йæхи ныттар, ныхъхъуынтъыз кодта, йæ былтæ ныцъцъупп сты 
æмæ сырх-сырхид афæлдæхт. Æрфгуытæ æлхынцъытæ кæнгæйæ, 
дзагъултæ кодта æмæ уыцы хуызы мидæг тынг худæг уыд.

– Куыд дын загътон, ардæм, науты лæууæнмæ дæ къах дæр 
макуыуал æрбавæр, кæннод дæм цыдæр кæсы – иу ахæмы дын 
дæ фæрсджытæ банымайдзынæн! Ды, уæддæр нæй æмæ нæй, дæ 
кæнон нæ уадзыс! – тызмæгæй хъæр кодта хъахъхъæнæг.

8 Добровольный флот.
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– Дæ бон хорз, Симоны фырт! Куыдтæ мын дæ, дæ хорзæхæй? 
Рагæй кæрæдзи цæсгом нал федтам, – зæрдæнцойæ хицоны загъд 
кодта Челкаш æмæ йæм йæ къух бадаргъ кодта.

– Мæ цæст дæ куы нæуал уынид, æз та дын афтæ зæгъын! 
Цæугæ, цæугæ, дæ фæндаг дар!

Фæлæ йын уæддæр Симоны фырт йæ къух хицон ист ракодта.
– Цы дын зæгъон, уый дын зæгъон – байдыдта та дзурын 

Челкаш, йæ тыхджын, аркъауы хуызæн, къухы æнгуылдзтæй 
Симоны фырты къухыл хæцгæйæ æмæ йæ хицон æгъдауæй 
тилгæйæ. – Мишкæйы ам æппын никуы æруыдтай?

– Цавæр Мишкæ у уый та? Майрæм йæ хæдзарæн уый 
зона! Æз Мишкæтæ йеттæн ницы зонын, фæлæ дæхи куы айсис 
дзæбæхæй, кæннод дæ «пакгаузы»9 хицау куы фена, уæд дын…

– Сырх Мишкæйы куыннæ зоныс? Ай агъоммæ æз 
«Кострома» науы кæимæ куыстон, уый, – йæ цæсгом ныддардта 
æмæ дарддæр ныхас кодта Челкаш.

– Иумæ кæимæ фæдавæм, зæгъгæ, зæгъ æмæ дын зæрдæмæ 
цæуа. Рынчындонмæ йæ аластой дæ Мишкæйы, – йæ къах иу 
дынджыр цæнгæты лыггаджы бын фæцъист. Цæугæ, мæ лымæн, 
ныр, цалынмæ дын дзæбæхæй дзурынц, уæдмæ, кæннод дын дæ 
бæрзæймæ базилдзынæн!..

– Гъæ, мæгуыр мæрдтæ! Кæс-ма амæ… афтæ куы загътай, 
æз иу Мишкæ дæр нæ зонын, зæгъгæ… Ныр æй куы базыдтай, 
уæдæ. Дыдынбындз дыл фæхæцыд, æви дыл цы ’рцыд, цæуыл 
афтæ мæсты дæ, Симоны фырт?

– Цы дын зæгъон, уый зоныс? Былæлгъты ныхæстæ мын ма 
кæ, фæлæ айс дæхи дзæбæхæй!..

Хъахъхъæнæг тæвд кæнын байдыдта æмæ, дыууæрдæм 
ракæс-бакæс кæнгæйæ, йæ къух Челкашы тыхджын къухы бынæй 
ратонынмæ хъавыди. Фæлæ йæм Челкаш йæ бæзджын æрфгуыты 
бынæй зæрдæнцойæ касти æмæ йын, йæ къухыл фидар хæцгæйæ, 
дарддæр йæ ныхас кодта:

– Цæуыл тагъд кæныс, – дæ фыдыстæн? Дæ уынд мын хæлæг 
кæныс? Мæнæ демæ дзурынæй куы бафсæдон, уæд ацæудзынæн, 

9 Дзаума æфснайæн агъуыст.
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уæдæ цы кæндзынæн. Зæгъ-ма мын, дæ хорзæхæй, куыдтæ мын 
цæрыс? Дæ бинойнаг, дæ сабитæ куыдтæ сты? Дзæбæх сты? – 
æмæ, йæ цæстытæй цæхæртæ калгæ, æнæрвæссон мидбылты 
худты бынæй дæндæгтæ зыхъыр кæнгæйæ, загъта: – Абæрæг 
кæнынмæ дæ фæхъавын, фæлæ кæм!.. – нæ мæ ’вдæлы, нозтыл 
фæдæн.

– Цæй, цæй, хорз – уыдæттæ-ма ныууадз! Хынджылæг 
ма скъæр, дæлзæхдзæуæг! Куыд дæм кæсын, афтæмæй цыма 
хæдзæртты æмæ фæндæгтыл стигъын сфæнд кодтай, мæ лымæн!.. 
Æцæг зæгъын, бауырнæд дæ!

– Уый та цæмæн! Уыдæттæм не ’рхаудыстæм. Ам дæр, 
де ’гасæй, æз æмæ дæу фаг разындзæн нæ мæлæты бонмæ. 
Хуыцауыстæн нæ фаг дзы разындзæн; уый тыххæй дæ зæрдæ ма 
’хсайæд, Симоны фырт! Æрыхъус-ма, æнхъæл дæн æмæ та дыууæ 
хъуымацы барджийы рамырхтай?.. Нæ фæразыс, мæ лымæн! 
Хъазт хъазт у, фæлæ дæхи хъахъхъæн! Ма дыл æрхæцæнт!..

Фырмæстæй рафыхт Симоны фырт, цы ракодтаид, уымæн 
ницыуал зыдта, æмæ ма, йæ сæт калгæйæ, цыдæр сдзурынмæ 
хъавыд. Челкаш ын йæ къух суагъта æмæ, даргъ къахдзæфтæ 
кæнгæйæ, фæстæмæ наулæууæны кулдуарырдæм аздæхт. 
Хъахъхъæнæг, судзаг æлгъыст калгæ, йæ фæдыл араст.

Челкаш бахъæлдзæг æмæ, сабыргай йæ дæндæгты зыхъыртæй 
æхситт кæнгæйæ, йæ хæлафы дзыппыты йæ къухтæ ауагъта æмæ 
сындæг цæугæйæ, дыууæрдæм хъазæн, хынджылæггаг ныхæстæ 
’ппæрста. Уыдон дæр йе ’мхъаст кодтой æмæ йын фæстæмæ 
уыцы æгъдауæй дзуапп лæвæрдтой.

– Нæ фæразыс, Гришкæ, цы дын у! Хицауад дæ дзæбæх куы 
хъахъхъæны! – фæхъæр кодта чидæр æккойæ хæссæг кусджытæй, 
фæсихор, фæллад уадзгæйæ, зæххы йæ зæрдæйы дзæбæхæн 
ратул-батул чи кодта, уыдонæй.

– Бæгъæввад дæн æмæ мын Симоны фырт тæригъæд кæны, 
хъахъхъæны мæ, цæмæй мæ къах ницæуыл скъуырон, уый 
тыххæй, – загъта Челкаш.

Бахæццæ сты кулдуармæ. Дыууæ салдаты Челкашы 
асгæрстытæ кодтой æмæ йæ уынгмæ сабыргай расхуыстой.

Челкаш фæндагæн йæ иу фарсæй иннæ фарсмæ бахызт æмæ 
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къабаччы10 дуары комкоммæ бандоныл æрбадти. Науты лæууæны 
кулдуарæй кæрæдзи фæдыл гурæй-гурмæ цыппæрдзæлхыг дзаг 
уæрдæттæ рацæйцыдысты. Уыдоны ныхмæ мидæмæ тахтысты 
афтид уæрдæттæ, сæ бæхтæрджытæ цæугæ-цæуын хæрдмæ 
схъиугæйæ. Хъæр æмæ ахст æмæ рыгæй бацæуæнтæ нал уыд 
наулæууæны.

Цæвæг марæджы кæм нал æмбæрста, уыцы змæлды, уыцы 
дзолгъо-молгъойы мидæг Челкашмæ иттæг дзæбæх каст æмæ 
хъæлдзæг уыд. Йæ зæрдæ дардта хорз бакусыныл, чысыл фыдæбон, 
бирæ цырддзинад æмæ сарæхсын кæм хъуыд. Цæрдæгдзинад 
æмæ сарæхсыны тыххæй дзы кæй ницы аирвæздзæн æмæ дыууæ 
цæсты æхсæнæй фындз кæй фелвасдзæни, ууыл гуырысхо нæ 
уыд. Цъынддзастæй кæсгæйæ, хинымæры хъуыдытæ кодта, 
райсом бон та хъæлдзæгæй куыд арвитдзæн, йæ дзыппы 
гæххæттын æхцатæ куы фæзыной, уæд… Æрымысыд йе ’мбал 
Мишкæйы, – уый та йын ахсæвы ’хсæв, хъæлæкк, сбæззыдаид, 
йæ къах куы нæ асастаид, уæд. Челкаш хинымæры ралгъыста 
æмæ, джискъусгæнгæ, загъта: æнæ Мишкæ, зыбыты иунæгæй, чи 
зоны, мæ хъуыддаг æнцонтыл къухы куы нæ бафта. Ахсæв цы 
хуызæн æхсæв уыдзæн цымæ?.. Челкаш фыццаг уæлæмæ – арвмæ 
скасти, стæй æмраст, фæндаг-фæндаг, йæ цæст ахаста.

Иу æхсæз къахдзæфы бæрц æм уынджы кæрон, къахвæндагмæ 
æввахс, йæ фæсонтæй бандоныл æнцайгæйæ, бадти иу лæппулæг 
къогъодзиты мидæг, йæ уæлæ хъулон цъæх хæдон æмæ хæлаф, 
йæ сæрыл скъуыдтæ уырыссаг бур худ. Йæ хæд цур, зæххы, 
лæууыдысты гыццыл хызын æмæ æнæхъæд цæвæг, здыхт 
хъæмпæй тыхт æмæ дзæбæх, бæстон-бæстытæ синагæй. Лæппулæг 
уыд бæзæрхыг, мызыхъхъарæзт, бурхил, хурсыгъд æмæ дымгæйæ 
хъыгдард цæсгомимæ. Челкашмæ хицон, зæрдæхæлар каст кодта 
йæ дынджыр æрвхуыз цæстытæй.

Челкаш йæ дæндæгтæ фæзыхъыр кодта, йе ’взаг раласта, 
былтæ ныцъцъупп кодта, цæсгом ныззылын-мылынтæ æмæ 
тарæрфыгæй, дзагъырдзастæй лæппулæгмæ æдзынæг ныккаст.

Лæппу райдианы куыддæр фæджихау, хъахъæй аззад, стæй, 
йæ цæстытæ ныкъулгæйæ, йæ дзыхы дзаг ныххудти, æмæ, уыцы 

10 Арахъхъ уæйгæнæн æмæ нуазæн дукани.
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худгæ-худын, фæхъæр кодта: «Мæнæ хæйрæг!» Уый фæстæ, æнæ 
уæлæмæ сыстгæйæ, йæ бадæнæй Челкашы бадæнмæ уæзбын 
хылд бакодта, йæ фæдыл, рыджы мидæг, йæ хызын ласгæйæ æмæ 
цæвæджы гуырцъыйæ дуртыл къуырццытæ кæнгæйæ.

– Мæ лымæн, куыд дæм кæсын, афтæмæй хорз фæхызтæ 
кæмдæр – ныххырхтай дзы, æвæццæгæн!.. – загъта лæппу 
Челкашæн æмæ йын йæ хæлаф раивæзта.

– Афтæ дæр дзы вæййы, дзидзидай, афтæ, – мидбылты 
худгæйæ бакасти Челкаш. Фыццаг сæмбæлдæн йæ зæрдæмæ 
бацыд Челкашæн уыцы домбай арæзт, хæрзхуыз, зæрдæхæлар 
лæппулæг, сабийы хуызæн рухс цæстæнгасимæ. – Хос кæрдынмæ 
уыдаис, æвæццæгæн?

– Бæгуыдæр!.. Кæрдгæ бирæ, фæлæ дзыпмæ ницы. Æвзæрдæр 
ма рæстæг куыд уа! Адæмæй базмæлæнтæ нал ис! Стонг адæм 
ныххæррæтт кодтой, æнæхæдзар фæуой, æмæ бæстæ фесæфтой 
– аргъ дæлæмæ æртардтой. Æртæ абази фыстой Кубаны бæсты. 
Диссæгтæ, æвæдза!.. Куыд дзурынц, афтæмæй фыццаг заманы 
фыстой æртæ, цыппар, фондз сомы!..

– Фыццаг!.. Фыццаг заманы уырыссаг лæгæн æрмæст йæ иу 
фенды тыххæй дæр æртæ сомы фыстой. Мæнг дын ма зæгъон, 
дæс азы размæ æз мæхæдæг уыцы куыстгæнæг уыдтæн, æрмæст 
уымæй мæхи дардтон. Цæвиттон, хъаллæмæ бацыдтæ æмæ 
уырыссаг дæн, зæгъгæ, загътай, уæд дæм уыцы сахат бакæстытæ 
кодтаиккой, асгæрстытæ æмæ дыл бадистæ кодтаиккой æмæ де 
’ртæ сомы цæттæ – райс сæ! Уыимæ ма дæ хорз федтаиккой – 
бахæрын, баназын дын кодтаиккой. Ноджы ма, цæр кæдмæ дæ 
фæнды, уæдмæ, ацу зæгъгæ дын нæ загътаиккой.

Лæппулæг райдианы Челкашмæ комхæлиуæй æнувыд 
хъуыста, æмæ йæ тымбыл цæсгомы ахастыл бæрæг уыд, йæ зæрдæ 
кæй бахъæлдзæг, кæд ыл тынг не ’ууæндыд, уæддæр. Фæлæ куы 
бамбæрста, уыцы хæтæгхуаг бæгъæмзæнг ын гæдыныхæстæ 
кæны, уæд ныппыррыкк кодта æмæ йæ дзыхы дзаг ныххудт. 
Челкаш, цыма æцæг ныхæстæ кодта, уыйау йæхи дардта, йæ 
цæст дæр нæ фæныкъуылдта æмæ йæ рихиты мидæг йæ худын 
æмбæхста.

– Цирк дæ, æвæдза! Æзынма æцæг ныхæстæ кæныс. Æз дæр 
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æрра дæн, дæумæ чи хъусы æмæ сæ йæ зæрдæмæ чи хæссы. Ме 
’цæгæй дын зæгъын, мæ фыдыстæн, фыццаг заманы уым…

– Ома æз цы дзурын уæдæ? Æз дæр уый кой куы кæнын, – 
фыццаг рæстæджы уым…

– Уайдзаг бау, кæннæуæдæ! Хынджылæг скъæрыс, цыбыр 
ныхасæй! – ауыгъта йæ къух лæппу. – Цырыхъгæнæг цыдæр дæ?! 
Кæннод хуыйæг?.. Дæуæй зæгъын, дæуæй!

– Мæнæй зæгъыс? – афарста та йæ Челкаш, стæй исдуг 
ахъуыды кодта æмæ загъта: – æз кæсагахсæг дæн…

– Кæсагахсæг?! Мæхæнцъул, кæс-ма амæ! æмæ уæдæ кæсаг 
ахсыс?

– Цæмæн кæсаг?! Амы кæсагахсджытæ айдагъ кæсаг нæ 
фæахсынц. Фылдæр донласт адæмы, зæронд якортæ, наутæ, 
æрмæст дон йæ бынмæ кæй аласы, ахæмтæ, – цыбыр ныхасæй, 
алцыдæр. Сæрмагонд ахæмты тыххæй хицæн æнгуыртæ дарынц.

– Уастæн дын цы зæгъон. Лæхур, лæхур гæдыныхæстæ! Ды, 
æвæццæгæн, кадæджы йæхицæй мæнæ афтæ чи зæгъы: «Мах 
баппарæм нæ хызтæ хус доны былтыл æмæ дзаума æфснайæн 
къæбицтыл!..» – Уыцы кæсагахсджытæй дæ.

– Ды дæр сæмбæлдтæ ахæмтыл? федтай сæ искуы? – афарста 
Челкаш, лæппумæ кæсгæйæ æмæ йыл йæхинымæры худгæйæ.

– Уынгæ та, мæлæты маргъ, кæм фæкодтаин! Фехъуыстон…
– Дæ зæрдæмæ цæуынц?
– Уыдон ома? Цæуылнæ!.. Дзæбæх лæппутæ сты, ницы сын 

у, уæгъдибар, сæрибар адæм…
– Æмæ дæу та цæмæн хъæуы сæрибардзинад?.. Уарзыс æй ды 

дæр?
– Мæ лымæн! Уый та цы хоныс? Цæй тыххæй хъуамæ нæ?! 

Дæхæдæг дæхицæн хицау, цу, кæдæм дæ фæнды, уырдæм, «макæ» 
зæгъæг дын нæ уыдзæн… Дæ бæрзæйыл уаргъ куы уа, уæд зын 
у, уæд баст дæ. Фæлæ дæ сæр дæ бар у, – уæд æнцон у, цæр дæ 
зæрдæйы фæндоныл, куыд дæ фæнды, афтæ, æрмæст хуыцауы ма 
рох кæ…

Челкаш æлгъаджы æгъдауыл ату кодта æмæ лæппумæ йæхи 
фæтигъ кодта.

– Ныртæккæйы сахат мæ хабæрттæ афтæ сты… – дзырдта 
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лæппу. – Мæ фыд амард, мад базæронд, хæдзарад æдзæллаг, 
ницæйаг, зæхх смæгуыр, бацъырдтам æй. Цы мæ кæнын кæныс, 
дæ хорзæхæй, афтæмæй? Цæрын хъæуы истæмæй. Фæлæ цæмæй, 
куыд æгъдауæй? Уый бæрæгæн мæхæдæг дæр ницы зонын. 
Мидæгмоймæ бацæугæйæ цæрæг хæдзармæ, хорз уаид, æрмæст 
уыцы æгъдауæй, æмæ чызгæн йæ хай куы рахицæн кæниккой, 
уæд. Фæлæ мæ каис, чызгæн йæ фыд – хæйрæг, хуыцауы налат – 
ницы радомæн дзы ис, ницы дзы рафæлгъаудзынæ, нæ рахицæн 
кæндзæн чызджы, æмæ мыл кусдзæн хæрæгыл кусæгау, бирæ 
бонтæ… бирæ азтæ! Уый дын мæ хабæрттæ, мæ хъуыддæгтæ! Иу 
дæс – фынддæс туманы куы бакуыстаин, уæд уайтагъддæр мæ 
къæхтыл, хъæлæкк, слæууыдаин æмæ Антипæн лæг циу, уый де 
’гасæй бæргæ фенын кодтаин. Загътаин: – Марфæйы рахицæн 
кæнын дæ фæнды? Нæ, нæ дæ фæнды? Райгæ дзы у уæдæ йæ 
фароны фистимæ! Хуыцауæй разы, йæ хъæуы мидæг чызджытæ – 
хæрх, уыйас дæр дæ хъæуæд!.. Уæд мæ бар мæхи уыдаид. Афтæ, 
мæ хæлар, афтæ! Лæппу йæ къæхты бынæй ныуулæфыд. – Ныр 
та хъуыддаг афтæ у, æмæ бацæуын хъæуы мидæгмоймæ, æндæр 
хуыздæр амал нæй. Мæхинымæры уынаффæтæ кодтон: Кубаны 
бæстæм афардæг уыдзынæн, иу ссæдз туманыл дзы фæхæст 
уыдзынæн æмæ æлдарæй цæрдзынæн. Фæлæ хæдзары уынаффæ 
фæндагмæ нæ бæззы. Мæ митын мæсгуытæ атадысты. Ныр мæ 
цы кæнын кæныс?! Æххуырсты мæ бацæуын хъæудзæн, æндæр 
хуыздæр амал нæй. Мæхи æгъдауæй мæ къæхтыл слæууын мæ 
бон нæ бауыдзæн. Гъæ, уæууæй, сæрмыгъо!..

Лæппуйы мидæгмоймæ бацæуын нæ фæндыд, тынг зын æм 
каст. Уыйадыл, йæ зæрдæ куыд рыст, уымæ гæсгæ йæ цæсгом 
фæтар æмæ йæ мидбынаты, тыхсгæйæ, ракæ-бакæ байдыдта.

Челкаш æй афарста:
– Ныр дæм уæддæр цы уынаффæ ис, кæдæм цæуын дæ зæрды 

ис?
– Кæдæм куы зæгъай, уæд нæ хæдзармæ, æндæр кæдæм.
– Кæд Туркмæ сфæнд кодтай, уæддæр дын æз цы зонын…
– Турк-мæ!.. дзырд даргъ ивазгæйæ загъта лæппу. – Уырдæм 

та чи цæуы, чырыстон уæвгæйæ? хуыздæр ма дзы ныхас цы уа!..
– Куыд æдылы дæ, куыд, – йæ риуы æмбæрц улæфгæйæ, 
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сдзырдта Челкаш æмæ та иуырдæм фæтигъ кодта йæхи лæппумæ. 
Челкашæн уыцы æнæниз, мызыхъхъ домбай арæзт лæппулæг йæ 
зæрды цыдæр бафтыдта æмæ йæ цырын кодта…

Зæрдæйы хуылфы кæмдæр арф, сабыргай цыдæр мæт бацыд, 
йæхæдæг дæр дзæбæх кæй нæма ахста, кæй нæма æмбæрста ахæм, 
æмæ йæ уый хъыгдардта, нæ йæ уагъта дзæбæх ахъуыды кæнын, 
ахсæвы-æхсæв æй цы бакæнын хъуыд, уый.

Лæппумæ Челкашы æфхæрæн ныхас хъыг фæкаст æмæ йæм-
иу уыйадыл хаттæй-хатт зулдзастæй бакаст, хинымæры цыдæртæ 
хъуыр-хъуыргæнгæйæ. Лæппу йæхи ныхъхъуынджын кодта, йæ 
рустæ ныддымста, былтæ ныттæппуз кодта æмæ, йæ цъынддзаст 
цæстытæй куыддæр тагъд-тагъд æмæ арæх тъæбæрттытæгæнгæ, 
худæгæй мардта. Æвæццæгæн, æнхъæл нæ уыд йæ ныхас уыцы 
хауæггаг бæгъæмдзæнгимæ афтæ цæхгæр фæлыг уыдзæн æмæ 
йын ахæм маст ратдзæн, уый.

Челкаш лæппумæ йæ хъус нал дардта. Уый бандоныл бадти, 
æмæ арф хъуыдытæ кæнгæйæ, æхситтытæ кодта, æмæ йæ къахы 
зæвæтæй бандоныл æмдзæгъд кодта, æхситт æмдзæгъдимæ, 
хъырнæгау, иумæ, æмхуызон, æмхаст кæнгæйæ.

Лæппуйы æрфæндыд Челкашæй йе ’фхæрд райсын, исты 
æгъдауæй йæ фелхыскъ кæнын.

– Гъе, уæртæ, кæсагахсæг! афтæ дзы арæх ныххырхыс? – 
байдыдта дзурын лæппу, фæлæ йæм уыцы сахат кæсагахсæг 
æваст йе ’ргом фездæхта æмæ йæ, æнæнхъæлгæйæ, афарста:

– Ӕрыхъус-ма, дзидзидай! Фæнды дæ ахсæв мемæ бакусын? 
Зæгъ тагъд!

– Цавæр куыст уыдзæн? – гурысхогæнгæйæ афарста лæппу.
– Цы, куы зæгъай, уæд… цы дын зæгъон, уый… Кæсаг 

ахсынмæ ацæудзыстæм. Бæлæгъ тæрдзынæ?
– Æмæ цы кæны? Уый дæр бæззы. Кусгæ бакæндзынæн. 

Æрмæст, цы дын æй сусæг кæнон… Демæ ницы фыдбылызы, 
ницы бæллæхы бахаудзæн адæймаг? Мæнг дын ма зæгъон, цыма 
йеттæй дæ… цы сæ хоныс?.. Фæстæмæзæвæтджынтæй… Мæнæ 
афтæ кæмæй фæзæгъынц: «йæ хуымгæнд зæххы бын», зæгъгæ, 
уыдонæй.

Челкашы цыма рæхойгæ фæчынд, уыйау æрбамæсты, йæхи 
мидæг рафыхти æмæ йын сабыргай загъта:
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– Дзæгъæлы куы нæ пъæр-пъæр кæнис, кæм ницы æмбарыс 
уым, кæннод дын дæ тенкайæн иу куы бадæттон, уæд æм рухсы 
цъыртт бацæудзæн…

Челкаш бандонæй фæтæррæтт ласта, галиу къухæй йæ иу рихи 
раивæзта, рахиз нуарджын къух фæтымбыл кодта ныццæвын 
æввонг, æмæ йæм йæ цæстытæ ныддардта, цыма йæ ахæрынмæ 
хъавыд, уыйау.

Лæппу, мæгуыр, хорзау нал уыд – фæтарст, цырд алырдæм 
акæстытæ кодта, йæ цæстытæй тъæбæрттытæ кæнгæ, æмæ æваст 
йæ къæхтыл алæууыд. Сæ дыууæ дæр сæ цæстытæй сæрæй бынмæ 
кæрæдзи абарстой æмæ æнцад, æнæдзургæйæ, ныхæй-ныхмæ 
æрлæууыдысты.

– Цæй-ма, кæд лæг дæ, уæд! – загъта тызмæгæй Челкаш.
Челкаш йæхимидæг рафыхт, йæ фырмæстæй стъæлфыд, 

уыцы гоцо йæм йæ ныфс кæй бахаста, кæй йæ бафхæрдта, уый 
тыххæй. Йемæ ныхас куы кодта, уæд æм æнæрвæссон, æлгъаг 
каст кодта, ныр та дзы йе сæфт, йæ уæнгæл федта. Цæмæн куы 
зæгъай, уæд уымæн, æмæ лæппуйæн ахæм сыгъдæг æрвхуыз 
цæстытæ кæй уыд, хурсыгъд, æнæниз цæсгом æмæ йын цыбыр 
тыхджын цæнгтæ кæй уыд, ноджы ма уымæн, æмæ йын кæмдæр 
хъæуы мидæг цæрæн-хæдзар кæй ис æмæ йæ иу хъæздыг 
музуккаг йæ хæдзармæ мидæгмоймæ кæй кæны; цыбыр ныхасæй, 
йæ ныронджы, йæ рагон æмæ йæ сомбоны цардыуаджы тыххæй, 
уæлдай тынгдæр та уымæн, æмæ Челкашы цур уыцы æвзонг саби 
сæрибардзинад уарзын кæй уæнды, аргъ кæнын кæмæн нæ зоны 
æмæ йæ хъæугæ дæр чи ницæмæн кæны. Адæймагæн йæ арæзт 
афтæ у, æмæ, цæвиттоны хъуыддагæй, цауддæрыл, дæлдæрыл, 
дæхицæй æвзæрдæрыл кæй нымайай, уыцы æвзæрдæр йе 
’гъдауæй, йæ хъуыддæгтæй истæмæй дæумæ гæсгæ, дæу хуызæн 
куы разына, уæд дын уый тынг хъыг у. Ды цы уарзай, уый дæр 
уый куы уарза, кæнæ дæ зæрдæмæ цы цæуы, уый зæрдæмæ дæр 
уый куы цæуа, уæд цыма дæумæ хæстæгдæр кæны, де ’мсæр, де 
’мхуызон кæны, афтæ дæм зындзæн æмæ дын уый стыр маст у, 
дæ артæнтæ дын цæгъды.

Лæппу Челкашмæ касти æмæ йæм афтæ зынын байдыдта, 
цыма йæ хицау у æмæ йыл йæ бархъомыс цæуы, уыйау.
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– Гæдыныхас… æз… разы дæн, – байдыдта дзурын лæппу, 
– куыстагур куы рацыдтæн. Мæнæн цы хъауджыдæр у, – дæумæ 
кусдзынæн æви æндæр искæмæ. Æз æрмæст уымæ гæсгæ загътон, 
æмæ бакастæй кусæг лæджы хуызæн нæ дæ… æгæр йед дæ… 
куыд дын æй зæгъон… бæгънæг, мæгуырхуыз. Фæлæ æз зонын, 
цард тæбæгъы донæй, кæнæ къамæй хъазтæй уæлдай нæу, æмæ 
кæуыл не ’рцæудзæн ахæм хъуыддаг. Афтæ æнхъæл ма у, æмæ 
ома æз расыггæнджыты нæ федтон. Æй-æй-æй! Кæрон дæр сын 
нæй!.. Стæй дæ хуызæттæ нæ, фæлæ сæ тæккæ ахъаззæгты, ды сæ 
рыджы дæр кæмæн нæ фæзындзынæ, ахæмтæ.

– Цæй хорз, хорз! Разы дæ? – сойын хъæлæсæй, лæгъздæр 
дзыхы уагæй загъта Челкаш.

– Æз цæттæ дæн! Мызд зæгъ! Цы мын бафиддзынæ?
– Мызд мæнмæ – куыстмæ гæсгæ. Куыст зоны… Куыд 

æрцахсæм, куыд фæхæст уæм, уымæ гæсгæ. Фондз сомы… кой 
дæр макæ, цæттæ дын сты! Бамбæрстай?

Ныр хъуыддаг æхцамæ кæм æрцыд, уым зæхкусæджы 
æрфæндыд бæлвырд бæрæг ныхас райсын, биноныг фидыд 
бакæнын. Лæппу та ног дызæрдыг кæнын байдыдта æмæ та йæм 
æнæууæнчы цæстæй акаст.

– Нæ, мæ хæлар лæг, уый мын пайда нæу!
Челкаш фæныфсхастдæр.
– Фæлæуу-ма, дзæгъæлы ма дзур! Цом-ма уæртæ хæрæн-

донмæ!
Æмæ сæ дыууæ дæр фæрсæй-фæрстæм уынджы араст сты. 

Челкаш барджын лæджы цыд кодта, йæ рихитæ здухгæйæ, лæппу 
та, идадзæй ласгæ бæхы хуызæн, коммæгæсæджы цыд, фæлæ йыл 
уæддæр дзæбæх нæма ’ууæндыд, æдас дæр дзы нæ уыд.

– Бафæрсын аипп ма уæд, фæлæ дæ ном цы хуыйны? Мæлгъ-
æвзагæй афарста Челкаш.

– Гаврилæ, – дзуапп ын радта лæппу.
Куы бацыдысты чъизи æмæ сæгдзыд хæдзармæ, уæд Челкаш 

буфетмæ бараст æмæ хицон æгъдауæй, хъазгæ ’мхасæн, уæндон 
хъæлæсæй ракуырдта: арахъхъы авг, бас, лывзæ æмæ цай, иу хатт 
ма сæ ранымадта æмæ æнæ дардыл дзургæйæ, цыбырæй загъта 
буфеты хицауæн: «бæтгæйæ – мæныл сæ ныффысс иууылдæр!» 
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Буфеты хицау, æнæдзургæ, йæ сæр разыйы змæлд бакодта. Уыцы 
хъуыддаг Челкашы лæппуйы цæсты æваст скадджын, сбæрзонд 
кодта, адæмы æхсæн номдзыд æмæ æууæнкджын кæй уыд, 
уый тыххæй, кæд æддейæ бакæсгæйæ, фæлитойы хуызæн уыд, 
уæддæр.

– Гъеныр æз æмæ ды хибарæй абаддзыстæм æмæ дзæбæх 
аныхæстæ кæндзыстæм. Афтид голлаг хъил нæ лæууы. Ды уал ам 
абад, æз та кæдæмдæрты азгъордзынæн.

Челкаш ацыд. Гаврилæ йæ алфамбылай йæ цæст ахаста. 
Хæрæндон уыд ныггæнды мидæг. Сыгъд арахъхъ æмæ писийы 
смагæй æмæ ма ноджыдæр цавæрдæр карз тæфæй бацæуæнтæ æмæ 
сулæфæн нæ уыд. Йæ бакомкоммæ, иннӕ фынджы фарсмæ, бадти 
иу фыдрасыг адæймаг, матросы дзаумайы мидæг, бур рихиджын, 
æвзалыйы рыг æмæ писийæ дзаг. Хæкъуырццытæгæнгæ, 
æрдæгдзæфтæй дзырдтæ æууилгæйæ, хæрхæргæнаг хъæрасæст 
хъæлæсæй йæхинымæр зарджытæ кодта. Бакастæй бæрæг уыд, 
уырыссаг кæй нæ уыд, уый.

Фæстейæ, йæ чъылдыммæ, бадтысты дыууæ молдавайнаг 
чызджы, скъуыдтæ дарæсы мидæг, сатæгсау сæры хъуынтæ æмæ 
хурсыгъд цæсгæмттимæ. Уыдон дæр нозтджынæй цъæхснаг 
хъыллистгæнаг хъæлæстæй зарджытæ кодтой.

Стæй талынг къуымтæй иугай-дыгай зынын байдыдтой 
цавæрдæр гуырысхойаг адæм, алы хуызы мидæг, къуылых 
нозтджынæй, æнæфснайд, пыхцыл сæрыхъуынтимæ, хъæр, 
хъæлæба æмæ ракæ-бакæ кæнгæйæ.

Гаврилæйы тас бацыд. Æрфæндыд æй, Челкаш тагъддæр 
цæмæй æрбацыдаид, уый. Хæрæндоны иугай хъæртæ нал 
хъуыстысты, фæлæ уыцы-иу гуыв-гуыв, уыцы-иу æмбу кодтой, 
цыма цавæрдæр æнæгъдау домбай знæт сырд уасыд сæдæ 
алыхуызон хъæлæсæй, æмæ мæстыйæ, абухгæйæ, дурæй амад 
ныггæндæй æддæмæ сæрибардзинадмæ бырста, фæлæ рацæуынæн 
ницы амал ардта. Гаврилæ æндæвта, йæ буарæн ын тых æмæ 
уæз чи кæны, йæ сæры чи цæуы, ахæм цыдæр æм хъарын кæй 
байдыдта, æмæ уыйадыл йæ сæр рыст, цæстытæ тартæ ’мæ разил-
базил кæнгæйæ, тарст каст кодтой хæрæндоны алы къуымтæм.

Æрбацыд Челкаш æмæ иумæ хæрын, нуазын æмæ ныхас 
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кæнын байдытой. Гаврилæ æртæ куы анызта, уæд бахъæлдзæг 
æмæ йæ ’рфæндыд Челкашæн исты адджын, зæрдæлхæнæн ныхас 
зæгъын, хорз адæймаг кæй у, кæй йæ бабуц кодта æмæ йæ хорз 
кæй федта, уый тыххæй. Ныхæстæ уылæнтæ кодтой хъуырмæ, йæ 
дæлæвзаг рауай-бауай кодтой, фæлæ æвзаг æруæззау, комы нал 
бадти æмæ дзырдтæй иуыл дæр нал хæст кодта.

Челкаш æм æдзынæг касти, хинымæры йыл худти æмæ 
дзырдта:

– Ныцъцъырдтай дзы! Куы банозтджын дæ, сæрæй, мæ 
лымæн! Гъе, уæу-уæй-гъе! Фондз агуывзæйæ!.. Афтæмæй кусгæ 
та куыд кæндзынæ?..

– Мæ хæлар!.. – зæгъгæ, загъта Гаврилæ æрдæгдзæфтæй, – æз 
дын мæнæ дæн, тæрсгæ ма кæ, кæм дын бæззон, уым цæттæ!.. 
Æри-ма, аба дын кæнон!..

– Хорз, хорз!.. Гъа, мæнæ ма уый акъах!
Гаврилæ нызта. Уыйбæрц дзы ныххырхта, лымæн, 

фæстаджыздæм, æмæ йæ алфамбылай цыдæриддæр уыд, уыдон 
æмхуызонæй, уыцы-иу æгъдауыл, зилын байдыдтой. Уыйадыл 
йæ зæрдæ схаста æмæ йæм омын æрцыд. Йæ цæстытæ æдылы, 
æдзынæг æмæ хъæлдзæг каст кодтой, исты зæгъынмæ-иу куы 
хъавыд, уæд-иу, йæ былтæй цъæм-цъæм кæнгæйæ, галау уасыд 
æмæ худæгæй мардта. Челкаш дæр æм, хъуыды кæнгæйæ, цыма 
исты æрымысынмæ хъавыд, æдзынæг каст, æмæ хинымæры йæ 
мидбылты худти.

Хæрæндоны хъæрæй ницыуал хъуыст – расыг адæм, стонг 
фосау, æмбу кодтой. Сырх рихиджын матрос, йæ цонг йæ 
нывæрзæн, афтæмæй фынджы уæлхъус, бадгæ-бадын, бафынæй.

– Цæй æмæ цом! – загъта Челкаш, уæлæмæ стгæйæ.
Гаврилæ, мæгуыр, уæлæмæ стыныл æвзæрста, фæлæ ницыуал 

– йæ бон нал баци æмæ, карз æлгъыстытæ кæнгæйæ, йæ дзыхы 
дзаг ныххудти, расыг адæймаджы æдылы худтæй.

– Дæхи кæлæхы галау куы ауагътай! – сдзырдта Челкаш æмæ 
та фæстæмæ йæ бакомкоммæ бандоныл æрбадт.

Гаврилæйыл худæг бахæцыд æмæ хаттæй-хатт йе ’мбалмæ 
бакæс-бакæс кодта – къуымых, æдылы цæстæнгасæй. Челкаш 
дæр дзы йæ дыууæ цæсты ныссагъта, æмæ йæм æдзынæгæй 
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кæсгæйæ, хинымæр арф хъуыдытæ кодта. Цы зонын æй хъуыди 
Челкашы, лæппу бирæгъы ахæсты кæй фæци æмæ йæ цард, йæ 
уд уый дзæмбыты, уый къухы кæй бахауд. Ныртæккæйы сахат 
ыл йæ бар цыд æмæ йын йæ бон уыд цыдæриддæр бакæнын: 
куы йæ бафæндыдаид, уæд æй атуаратæ кодтаид, хъазæн къамы 
хуызæн, на уый нæй, бæххуыс ын кодтаид æмæ йын йæ цард 
æдзудгæ, фидар, хъæддых цæджындзтыл сæвæрдтаид. Челкаш 
лæппулæгмæ, хицау йæ дæлдæрмæ цы цæстæй фæкæсы, ахæм 
цæстæй каст æмæ хинымæры хъуыдытæ кодта: уый, Челкаш, цытæ 
бавзæрста, уый цардæй цы къæртт аппæрста, уыдæттæ лæппу йæ 
фыны дæр кæй никуы фендзæн… Уыйадыл æвзонг лæппуйæн 
тæригъæд дæр кодта, хинымæр дæр ыл худти, стæй йæм хæлæг 
дæр кодта. Фæлæ-иу куы ахъуыды кодта, уый къухмæ куыд 
æрхауд, æндæр искæй къухы бахауынæй дæр ын афтæ тас у, уæд-
иу йæ зæрдæмæ маст бахъардта. Фæстаджырдæм йæ зæрдæ афтæ 
æрфæлмæн, æмæ фыд йæ сабимæ цы зæрдæ фæдары, ахæм зæрдæ 
йæм дарын байдыдта лæппумæ. Лæппуйæн тæригъæд дæр кодта, 
йæ сæр дæр æй хъуыд. Уæд Челкаш баздæхт æмæ Гаврилæйæн йæ 
дæлармыл ныххæцыд æмæ йæ, йæ уæрагæй ронбастæй дæлдæр 
размæ схойгæйæ, хæрæндоны кæртмæ рахуыдта. Уым æй амад 
сугты аууон зæххы æрæвæрдта, йæхæдæг йæ цуры æрбадт æмæ 
лулæ ссыгъта. Гаврилæ йæ мидбынаты аракæ-бакæ кодта, хъуыр-
хъуыргæнгæ, стæй бафынæй.

II

– Гъы, цæттæ дæ? – сабыргай афарста Челкаш Гаврилæйы, 
фæйлауæн фиййæгтимæ архайгæйæ, æгæр фæстиат куы кодта, 
уæд.

– С-с-с, абабау, æрра дæ! Ам къуырццытæгæнæн нæй! Дæ 
къухæй йæ тынгдæр нылхъив æмæ йæ бынаты абаддзæн.

Сæ дыууæ дæр сабыргай иу бæлæгъыл архайдтой, бирæ 
бæлæгъты æхсæн иннæ дынджыр кæттагджын бæлæгъы 
дымæгыл баст чи уыд, ахæмыл. Бæлæгътæй иутæ дзаг уыдысты 
тулдзæй конд боцкъайы фæрстæй, иннæтæ та алы мыггаг зынаргъ 
хъæдæрмæгæй: пальмæ, сандал æмæ ставд кипарис цæджындзтæй. 
Фæстæгтæ уыдысты туркаг æрмæгласæн тъæпæнсæр бæлæгътæ.
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Æхсæв уыд мæйдар. Арвыл лæстыты чыртæ-чыртæ 
къабазджын хъуынтъыз æврæгътæ. Денджыз уыд сабыр, тар, 
бæзджын хъаймагъы хуызæн, æмæ уымæл, цæхджын тæф 
хаста. Йæ уылæнты цæллахъ æмæ цъыкк науты фæрстыл æмæ 
денджызы былтыл фæлмæн, рæвдауæн хъæр кæнгæйæ, Челкашы 
бæлæгъы зына-нæзына, узæгау, змæлын кодтой. Доны былæй 
дард, тынг дард, зындысты денджызы астæуæй науты тар аууæттæ 
(æстæрдтæ). Уыцы наутæн сæ цæджындзтæ, рæхойæг арæзтæй, 
арвмæ хæццæ кодтой, сæ цъуппытыл алы мыггаг, алыхуызон 
фанартæ, афтæмæй. Денджызы фæз фанарты рухсæй рухс 
уагъта æмæ йыл бур стъæлфытæ, хуртуаны хуызæн, тынг арæх 
уыдысты. Уыцы стъæлфытæ, арвы стъæлфытау, тыбар-тыбур 
кодтой денджызы фæлмæн, хъæдабæ, саулагъз буарыл. Денджыз 
хуыссыд тыхджын, æнæниз куыствæллад лæппу-адæймаджы 
тарф хуыстæй.

– Гъæй зæгъæм, цом! – загъта Гаврилæ, бæлæгъы фæйлауæн 
фиййæгтæ дæлæмæ донмæ уадзгæйæ.

– Цæттæ у! – зæгъгæ, фæкодта Челкаш æмæ уыцы-иу 
схуыстæй бæлæгъы науты æхсæн доны смидæг кодта. Бæлæгъ 
доны цъырыхснæг, бырынцъаг сæрыл цъыгъгъуыттытæ кодта. 
Фиййæгты бынæй дон æрттывта цъæх арты æрттывдæй. Бæлæгъы 
фæстæ, бæндӕны хуызæн, доны нарæг даргъ уадздзаг, зилдух 
кæнгæйæ, æнæзивæгæй згъордта.

– Гъы, мæ лымæн, дæ сæр куыд у? Риссы? – хицон, рæвдауæн 
хъæлæсæй афарста Челкаш Гаврилæйы.

– Хъæбæр! Тъæппытæ хауы… Цæнгæты гуыв-гуыв кæны… 
Ныртæккæ мын æй донæй æнæ схуылыдз хос нæй.

– Цæмæн уый та? Гъа-ма, мæнæ уымæй дæ ахсæн ахуылыдз 
кæн, кæд тагъддæр æрномыл уайыс. – Æмæ Гаврилæмæ авг 
бадаргъ кодта.

– Нæ зонын… Фыддæрæн мын куы фæуа! Цæй, мæ хорз зонд 
дзы куы нæ сæфдзæн. Дæумæ хуыцау!

Æмæ авджы хъуыры сабыр хъуыр-хъуыр ссыд.
– Гъæй, мæ лымæн, куы йæ фæхæссыс! Дæ зæрдæмæ бацыд? 

Æгъгъæд дын у! – баурæдта йæ Челкаш.
Бæлæгъ та ног цырд размæ асхуыста æмæ науты ’хсæнты 
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дыууæрдæм цъыгъгъуыттытæ кæнгæйæ, уайтагъд быгъдæг, 
æнæкæрон домбай денджызмæ рафардæг. Денджызæй уæлæмæ, 
хæрдмæ бырыдысты, æнæхъæн хæхты хуызæн, тарбын цъæх 
мигътæ, бур бумбулийæ фæлыст кæрæттимæ, бырыдысты, рухсы 
цъыртт чи нал уагъта, уыцы денджызы доны æнгæсæн, æнкъард, 
уæззау сау æврæгътæ сæ æнтъыснæг, зæрдæмæгуыргæнæн 
аууæттимæ. Мигътæ лæстысты сындæггай æмæ-иу куы баиу сты, 
куы та-иу, цыма æз раздæр фæуоныл быцæу кодтой, уыйау иу 
иннæйы разæй фæци, æмæ-иу æндæр æгъдау, æндæр диссагдæр 
æмæ æнтъыснæгдæр хуызы мидæг февзæрдысты. Сæ сабыр лæсгæ 
цыдæй зæрдæ мæгуыр кодта æмæ, цыма куырысдзуаны хуызæн, 
цыдæр æвзæр, фыдбылыз хабар хастой семæ, уыйау уыдысты. 
Афтæ зынд, цыма денджызæн йæ фаллаг фарс уыцы мигътæ 
æнæгъдау æнæкæрон бирæ сты æмæ кæддæриддæр, ныртæккæйы 
хуызæн, афтæ зæрдæнцойæ арвмæ сæхи, æнæскъуыйгæйæ, 
ласдзысты. Лæг загътаид, сфæнд кодтой арвыл, фыддæрадæн 
ын кæнынц, æмæ йын ардыгæй фæстæмæ нал ратдзысты бар 
хуыссæгхъæлдзæг денджызмæ кæсын æмæ æрттивын йæ бирæ 
сыгъзæрин цæстытæй – тыбартыбургæнаг, хъæлдзæг, цардæгас, 
алыхуызон стъалытæй, адæмæн зынаргъ кæй æрттывд у, æмæ 
сын сæ зæрдæты бæллиццаг хорз фæндонтæ чи бæттын кæны.

– Дæ зæрдæмæ цæуы денджыз? – афарста Челкаш.
– Цæуылнæ! Хорз у! Æрмæст тæссаг у, – радта йын 

фæстæмæ дзуапп Гаврилæ, даргъ фиййæгтæй æмхуызон æмæ 
тыхджындæрæй дон фæйлаугæйæ. Доны цæллахъ зына-нæзына 
зæланг кодта æмæ æрттывта, фосфоры хъарм цъæх арты 
æрттывдæй.

– Тæссаг, дам, у! Уæу, мæнæ цы фæлхæрст и! Мæгуыр йæ 
бон, дæумæ æнхъæлмæ чи кæсы, – хинымæры Гаврилæйыл 
худгæйæ, загъта Челкаш.

Челкаш уыд хуыснæг, давæг лæг, денджыз йæ зæрдæмæ 
тынг цыд. Йæ туг цæджджинагау фыхти æмæ иу ран, иухуызон 
æмæ уыцы-иу æгъдауыл æвæрд цардыуаг нæ уарзта. Йæ цæст 
никуы бафсæст кæсынæй уыцы æнæкæрон тыхджын, сæрибар 
денджызы тар лæгъзмæ æмæ йын хъыг уыд, кæй уарзта, уыцы 
денджызы рæсугъддзинады тыххæй ахæм дзуапп фехъусын. 
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Фæстейæ, бæлæгъы бадгæйæ, Челкаш бæлæгъаразæнæй дон 
гæрста æмæ зæрдæнцойæ размæ дард касти, хъæдабæйы хуызæн, 
доны лæгъзмæ. Ахæм зæрдæ йæм уыд, æмæ денджызы цæуынæй 
никуы схъыг уыдаид, никуы бафсæстаид.

Денджызы астæу йæ зæрдæ кæддæриддæр парахатдæр кодта, 
алцæмæдæр хъармдæр, уарзондæр зæрдæ дардта æмæ-иу царды 
мæнгард хъуыддæгтæ æмæ зындзинæдтæ ферох кодта. Уыцы 
æгъдау йæ зæрдæмæ цыд, аргъ ын кодта æмæ-иу уым денджызы 
доны æмæ уæлдæфы астæу, йæхи цæсты сбæрзонд, цы уыд, 
уымæй йæхимæ хуыздæр касти. Уым-иу æй цард ницæуыл уал 
домдта, нал-иу хъæрзыд царды мæтæй, стæй цард йæхæдæг дæр 
йæ цæсты фыццаджы хуызæн кадджын æмæ зынаргъ нал уыд. 
Æхсæвыгон фынæй денджызы улæфты фæлмæн уынæр сабыргай, 
ленкгæнæгау, уыцы-иу æгъдауыл, æмхуызон рацу-бацу кæны 
денджызы сæрмæ. Уыцы уынæр адæймаджы æнаккаг фæндонтæ 
бафæлмæн кæны йæ буц рæвдыдæй æмæ йын йæ зæрдæйы 
бафтауы бæллиццаг аргъ, хъуыдытæ æмæ рæсугъд фæндонтæ…

– Схизæнтæ та кæм сты? – æвиппайды афарста Гаврилæ 
æмæ, зæрдæхсайгæйæ, хинымæры тыхсгæйæ, йæ цæст бæлæгъыл 
ахаста.

Челкаш фестъæлфыд.
– Схизæнтæ зæгъыс? Мæнæ мæнмæ сты, фæстейы.
– Æмæ уый цавæр схизæн у? – ног та, йæ хъæлæсы ахастæй 

гуырысходзинад æмбарын кæнгæйæ, афарста Гаврилæ.
– Цавæр куы зæгъай, уæд…
Фæлæ Челкаш йæ сæрмæ не ’рхаста, æгад æм каст, йæ 

мады æхсыр йæ донгæмттыл кæмæн нæма бахус, уыцы æвзонг 
лæппуйы цур мæнг ныхæстæ кæнын. Йæ зæрдæ цæимæ дзырдта 
æмæ цæмæ æхсайдта, уыдон ын лæппулæг йæ бафарстæй кæй 
бахъыгдардта, кæй бакъуылымпы кодта, уый йæм хъыг æркаст. 
Челкаш рамæсты, йæ туг сфыхти æмæ лæппуйæн тызмæгæй, 
карзæй комкоммæ загъта:

– Цы бакæнай, уый зоныс? Дæ разы уым дæ куыдзы бадæны 
бад! Ӕз та дын афтæ зæгъын æмæ дæ цæхдон кæм нæ уа, уым 
дæ къæбæр ма тул! Баххуырстон дæ бæлæгъ тæрынмæ æмæ тæр, 
дæ хъуыддаг кæн, кæннод мæнмæ уал гæды митæ нæй, æмæ 
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дзæгъæлы куы бæр-бæр кæнай, уæд дын хуыздæр нæ уыдзæн. 
Бамбæрстай?..

Иу цъусдуг бæлæгъ бадзой-дзой кодта æмæ ныллæууыд. 
Фæйлауæн фиййæгтæ, дон фынкгæнгæйæ, сагъдæй аззадысты. 
Гаврилæ цыма судзинтыл бадти, уыйау йæхицæн бынат нал ардта 
æмæ йæ мидбынаты ракæ-бакæ кодта.

– Тæр, дæ куыст кæн!
Æвзæр дзыхы уаг, æнаккаг æлгъыст ныййазæлыд уæлдæфы. 

Гаврилæ фиййæгтæ æваст фæхъил кодта. Бæлæгъ, цыма истæмæй 
фæтарст, уыйау, стъæлфгæ, схъиугæ цыдæй, цырд размæ асхуыста 
сыф-сыф кæнгæ, æмæ йæ риуæй дон гæрдгæйæ.

– Растдæр цу!..
Челкаш йæ къæхтыл алæууыд, фæйлауæн фиййæгтыл 

хæцгæйæ, æмæ йæ дыууæ уазал цæсты Гаврилæйы фæлурс 
цæсгомы ныссагъта. Размæ къæлæтау æртасыд æмæ уыд, гæды 
мыстыл йæхи ныццæвынмæ куы хъава, уыйау. Хъуыстис йæ 
дæндæгты хъыррыст æмæ цавæрдæр æппæты сабыр къæрццытæ.

– Уый чи хъæр кæны? – фехъуысти денджызæй тыхджын, 
барджын хъæлæс.

– Гъæй зæгъ размæ, дæлимон!.. Сабырдæр!.. куыдзы мард 
дын ныккæндзынæн ацы ран!.. гъæй зæгъ, дын куы загътон! Иу, 
дыууæ! куыддæр дæ дзыхæй дзырд схауа, афтæ мын цы ’нхъæл 
дæ!.. акъабæзтæ, атуаратæ дæ кодтон, уый зон!.. – мæстыйæ 
фудтытæ кодта Челкаш.

– Мадымайрæм, æз де уазæг!.. – тæрсгæ-ризгæйæ æмæ 
тыхархайд, тыхæвнæлдæй тыхсгæйæ, фæлмæцыдæй дзырдта 
Гаврилæ, хинымæры хъуырхъуыргæнгæ.

Бæлæгъ сабыргай фæстæмæ фæзылд æмæ наулæууæнмæ 
бараст. Уым алыхуызон фанарты рухсытæ иу ран ныдздзыгуыр 
сты, æмæ науты бæрзонд цæджындзтæ дзæбæх зындысты.

– Уый чи рæйы? – фехъуыстис та дыккаг хатт.
Дыккаг хъæр фыццаг хаттæй дарддæрӕй фехъуыст æмæ 

Челкашæн йæ зæрдæ йе ’муд æрцыд.
– Куыдзы рæйд дæхæдæг кæныс! – адзырдта Челкаш, хъæр 

чердыгæй хъуыст, уыцырдæм, Гаврилæ ма, мæгуыр, уæддæр 
хинымæры куывта.
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– Æвæдза, амондджын разындтæ, Гаврилæ! Цæвиттон 
хъуыддагæй, уыцы хæйрæджытæ нæ фæдыл фесты, уæд, ды 
фыдгул афтæ, байсæфтаис! Æмбудыс? Уæд уыцы-иу цæфæй 
доны бын кæсæгты æхсæн смидæг уыдаис.

Ныр Челкаш зæрдæнцойæ æмæ хæларзæрдæйæ дзырдта. 
Фæлæ ма Гаврилæйæн уæддæр фыртæссæй йæ зыр-зыр цыд æмæ 
лæгъстæмæ фæци:

– Байхъус-ма мæм, ауадз мæ! Æз дæ мæрдты æмæ де ’гæсты 
уазæг, ауадз мæ! Искуы мæ доны былмæ ахизын кæн! Æтт, мæ 
хæсгæ мæрдтæ, гъе! Мæнæ цæй ахæсты фæдæн, мæнæ!.. Æмбойны 
куыд æрбайсæфтæн!.. Кæд дын хуыцау ис, уæд мæ ауадз! Куы 
ницы дын кодтон! Мæ бон, мæ рæстæг нæу!.. Никуы фæдæн 
ахæм хъуыддæгты… Фыццаг хатт æрмæст… Уæ, хуыцау, цы дын 
кодтон! Куы бацарæфтыд дæн, куы байсæфтæн! Куыд хинæй мыл 
рацыд, смахыстæн! Хуыцау дын нæй, гормон!.. Ныууадз мæ мæ 
мæгуырыл, цæуыл мæ сафыс!.. Мæнæ мæрдты ’мбисонд!.. Уый 
дын хъуыддæгтæ.

– Цавæр хъуыддæгтæ! Цы дыл æрцыд, уый бæрæг дын нæй? 
– тызмæгæй афарста Челкаш.

– Зæгъ-ма цæй, цавæр хъуыддæгтæ?
Лæппуйы стыр тас кæй бацыд, уый йæм дзæбæх каст 

Челкашмæ. Тæрсгæ дзы кæй кодта æмæ карз ныхас адæймаг кæй 
уыд, уымæй йæ зæрдæ хъæлдзæг уыд æмæ йæхицæй ныббузныг.

– Талынг хъуыддæгтæ, ме ’фсымæры хай… хуыцауы хатыр 
бакæ æмæ мæ ауадз!.. Цы дын кодтон, гормон?.. и?.. Мæ хур куы 
дæ…

– Ныхъхъус у дын зæгъын! Куы нæ хъуыдаис, уæд дæ нæ 
рахуыдтаин. Бамбæрстай? Æнцад у, дæ дзыхыл хæц!

– Уæ, хуыцау, цы дын кодтон! – зæрдæбынæй йæ риуы 
æмбæрц ныуулæфыд Гаврилæ.

– Кæс-ма æмæ!.. ныр дæ сæккатæ цæуыл уадзыс, уый бæрæг 
дын нæй? – цæхгæр ын йæ ныхас фæлыг кодта Челкаш.

Фæлæ Гаврилæ ацы ран йæхи нал баурæдта æмæ сабыргай 
хæкъуырццæй кæуыныл схæцыд, йæ фындз амæрз-амæрзгæнгæ 
æмæ йæ мидбынаты тæлфгæ; фæлæ уæддæр йæ куыст кодта – 
тыхджынæй архайдта фæйлауæн фиййæгтæй. Бæлæгъ фатау 
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тахти. Ног та разæй сæ фæндагыл фæзындысты науты фæлгонцтæ. 
Бæлæгъ се ’хсæн нарæг ацæуæнты, цъыгъгъуыттытæ кæнгæйæ 
æмæ зырнау зилгæйæ, фæаууон, фæцыдæр ис.

– Гъæй, мæ лымæн! Хъусыс! Исчи дæ, мыййаг, истæмæй куы 
фæрса, уæд мацы сдзур, сыбыртт дæр ма скæ, кæд ма дæ цæрын 
фæнды, уæд. Бамбæрстай?

– Мæнæ мыл судзгæ 
мард æрцыд!.. – зæрдæ-
састæй, йæ къæхты 
бынæй улæфгæйæ, загъта 
Гаврилæ, Челкашы бар-
джын ныхасмæ хъусгæйæ. 
– Байсæфтæн… Сау бон 
мыл бакодта… Мæ сæр мæ 
фиддон фæци!..

– Ныр цы ниуыс? 
Ныу уадз-ма дæ хъар джы-
тæ! – карзæй, барджын 
æгъ дауæй йын йæ хъусы 
су сæ гæй бадзырдта Чел-
каш.

Гаврилæ уыцы сусæг 
ныхасæй фæтарст, йæ уд 
ауад, йæ сæр нал куыста, 
сдзæгъæл, æмбæрста цы-
дæр фыдбылыз æм кæй 
каст уый, æмæ йæ зæрдæ 
асаст.

Æваст фæйлауæн фиййæгтæ донмæ ауагъта, фæстæрдæм сæ 
аппæрста, ног та сæ фелвæста æмæ та сæ дæлæмæ доны ауагъта, 
æмæ æппынæдзухæй йæ къогъодзитæм касти.

Доны уылæнты уæзбын хуыссæгхъæлдзæг хъæр æнкъард 
гуыв-гуыв кодта æмæ адæймаджы уæнгты тас уагъта. Мæнæ 
науты лæууæндон. Уымæн йæ хъæбæр дурæй амад къулы 
фæсдзæгатæй хъуыст адæмы уынæр, доны цæллахъ, зарджытæ 
’мæ цъæхснаг æхситт.

«Челкаш»
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– Бауром! – загъта сусæгæй Челкаш. Аппар дæ фиййæгтæ! 
Дæ къухтæ къулмæ сбыцæу кæн! Сабыр у, сæлхæр!..

Гаврилæ, йæ къухтæй бырынцъаг дуртыл æнцайгæйæ, 
бæлæгъы тардта къулы æмвæрсты. Бæлæгъ сындæггай лæсти, йæ 
фарс дурты бырынцъаг сæтыл хафгæйæ.

– Бауром!.. Фиййæгтæ ардæм æри! Дæ фæндаджы гæххæтт11 
та кæм ис? Хызыны? Рахæсс хызын дæр! Цырддæр у! Цæмæй нæ 
алидзай, уый дын аразын, уый, мæ лымæн!.. Ныр нал алидздзынæ. 
Æнæ фиййæгтæ ма чи зоны ’мæ исты æгъдауæй афардæг уыдаис, 
фæлæ æнæ фæндаджы гæххæтт дæ ныфс нæ бахæсдзынæ. Ам 
мæм æнхъæлмæ кæс. Хъусыс, хъыпп дæр ма скæ, кæннод де сæфт 
æрцыд, уый зон – раст денджызы бын скуыси уыдзынæ.

Уый фæстæ Челкаш æваст цæуылдæр фидар ныххæцыд, йæхи 
хæрдмæ фехста æмæ цæсты фæныкъуылдмæ къулы аууон фæци.

Гаврилæ фестъæлфыд… Хъуыддаг æрцыд æваст, æнæ-
нхъæлгæйæ. Гаврилæйæн фенцондæр. Уыцы æлгъыст, уыцы 
боцъоджын хуыснæджы цур цы тасы мидæг уыд, уый йæ зæрдæйæ 
цух кæнын байдыдта æмæ, цыма йæ дынджыр уæззау æргъом йе 
’ккойæ æрцæйхауд, æрцæйлæст, афтæ йæм зынд… Лидзын хъæуы, 
зæгъгæ, загъта йæхинымæры. Зæрдæйы бынæй ныуулæфыд æмæ 
йæ алфамбылай алырдæм йæ цæст ахаста. Галиу фарсы ’рдыгæй 
уæлæмæ хæрдмæ ныхъхъен ис иу цавæрдæр сау æнæцæджындзтæ 
нау, мæрдон чырыны хуызæн, æнæгъдау дынджыртæ арæзт, 
афтид æмæ æдзæрæг. Денджызы уылæнтæ йын йæ фæрстæ хостой 
æмæ, алы уылæны цæфы фæстæ, мидæгæй, йæ хуылфæй, хъуыст 
æмыр дæргъвæтин гуыв-гуыв, уæззау рынчыны хъæрзты хуызæн. 
Рахизфарсæрдыгæй адаргъ, дынджыр уазал калмы хуызæн, 
фæсагæн дурын уымæл къул. Фæстейæ, чъылдымы ’рдыгæй дæр 
зындысты цавæрдæр науты сау æндæргтæ, разæй та, мæрдон 
чырын æмæ къулы æхсæнӕй, зынди быгъдæг, æдзæм, æдзæрæг 
денджыз, йæ сæрмæ тар æврæгътæ. Уыцы хæхты хуызæн, тар 
уæззау æврæгътæ сындæггай лæстысты æмæ сæ талынг мæрдон 
хуызæй зæрдæ мæгуыр кодтой. Бæстæ уыд уазал, тар æнтъыснæг 
æмæ фыдбылызæй йе ’дзаг. Гаврилæйы тас бацыд. Уыцы тас, 
Челкаш дзы цы тас бауагъта, уымæй фыддæр, æмбисонддæр уыд. 

11 Хуыз, æвдисæн гæххæтт.
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Йæ уд йæ къæхты бынæй ауад, уæрццау нынныгъуылд, къуыбары 
йас ныцци, цыма йæ бандоныл хуыйгæ бачынд.

Йæ алфамбылай уыд сабыр, æдзæм. Хъыпп-сыпп никæцæй 
хъуыст, денджызы хъæрзыны йеддæмæ. Æврæгътæ фыццаджы 
хуызæн арвыл сындæггай лæстысты æнкъардæй æмæ денджызæй 
сæхи, куыд фæстæмæ тынгæй-тынгдæр, фылдæрæй-фылдæр 
гæнгæ, истой. Уæлæмæ, хæрдмæ скæсгæйæ, афтæ зынд, цыма арв 
дæр денджыз у æмæ цыма бинаг лæгъз, сабыр фынæй денджызы 
уæлейæ æндæр, змæст денджыз дæлгоммæ фæлдæхт уыд, уыйау. 
Денджызы уылæнты æнгæсæн æврæгътæ, пырд къуымбилы 
хуызæн, урс къæбæлдзыгæй згъордтой, бырстой, денджызы 
лыстæг фæйлауæнтæм тындзгæйæ, дæлæмæ, зæхмæ.

Гаврилæйы уыцы æдзæмдзинад æмæ рæсугъддзинад тас 
бауагътой, æмæ йæ уыйадыл æрфæндыд йе ’мбалы, йæ хицауы 
тагъддæр фенын. Уым куы баззайа, куы нæуал æрцæуа, уæд 
та?.. Рæстæг ныддаргъ, æврæгътæ куыд сындæггай лæстысты 
арвыл, уымæй сындæгдæр цыд рæстæг. Æдзæмдзинады тас 
куыд фæстæмæ тынгдæр хъардта Гаврилæйы зæрдæмæ. Фæлæ 
æнæнхъæлгæйæ къулы фæсдзæгатæй фехъуыст доны цæллахъ, 
цæйдæр сыбар-сыбур æмæ сусæг, хъус-хъус ныхас. Гаврилæ 
фыртæссæй удаист фæци; мысты хуынкъ агурын байдыдта…

– Гъæй, цы фæдæ? Бафынæй дæ? Хæц фидар!.. сабыр, 
хъахъхъæн!.. – фехъуыст Челкашы хъæрасæст хъæлæс.

Къулы сæрæй дæлæмæ цыдæр цыппæрдигъон уæззау 
æрцæйлæст. Гаврилæ йæ бæлæгъмæ байста. Уалынджы иннæ 
ахæм. Стæй, сисы сæрыл цæхгæрмæ лæугæйæ, фæзынд дæргъæй-
дæргъмæ Челкашы гуыр; фæйлауæн фиййæгтæ дæр кæцæйдæр 
фæзындысты. Гаврилæйы къæхты бынмæ æрхауд йæ хызын æмæ 
Челкаш, хæстулæфтгæнгæ, бæлæгъы мидæг фæсте æрбадт.

Гаврилæ, Челкашмæ кæсгæйæ æмæ цингæнгæйæ, йæ 
мидбылты нæуæндон худт бакодта.

– Бафæлладтæ? – афарста Гаврилæ.
– Бафæллайын дæр диссаг нæу, лæппын! Цæй-ма, гъæй зæгъ 

ныр размæ, дæ тых дæ бонæй!.. Хорз бакуыстай, лымæныхъо! 
Хъуыддагæн йæ раст æмбис конд у. Гъеныр ма уыцы хæйрæджыты 
æхсæнты æнæфыдбылызæй куы аирвæзиккам, уæд дæ хъул 
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сах абадт, уæд æхцатæ дæ дзыппы нысхой æмæ дæ Машкæмæ 
афардæг у. Дæ зæрдæ кæимæ дзуры, ахæм Машкæ дын ис? Æцæг 
зæгъын, æцæг, дзидзидай!

– Н-æ-й! – Гаврилæ, мæгуыр, йæ уд хъардта, архайдта йæ 
тых, йæ бонæй, йæ риу дымсти, йæ цæнгтæ хъандзалтау куыстой. 
Бæлæгъы бын дон хъуыр-хъуыр кодта, йæ фæстæ доны æрвхуыз 
уадздзаг зынд. Гаврилæ дон фестад, йæ хид йæ къæхты бынæй 
мызти, фæлæ уæддæр йæхиуыл фæстæмæ нæ хæцыд – архайдта йæ 
бон цы уыд, уымæй. Дысон æхсæв дыууæ хатты цы тас бавзæрста, 
уыцы тас æртыккаг хатт цæмæй нал бавзара, уый тыххæй йæ 
тынг æрфæндыд, цас амал уа, уымæй ацы æнаккаг куыстæй йæхи 
фæхицæн кæнын. Йæ сæрæн ма уыцы хос ардта: куыддæр зæхмæ 
ахиза, афтæ лидзгæ ацы лæгæй, цалынмæ йæ нæ амардта, кæнæ йæ 
ахæстонмæ нæ батардта, уалынмæ. Йæхицæн дзырд радта, нал æм 
дзурдзæн, йæ ныхмæ нал лæудзæн, йæ коммæ кæсдзæн, цы йын 
зæгъа, уый кæндзæн æмæ дзы дзæбæхæй, æнæфыдбылызæй куы 
аирвæза, уæд хуыцауæн куывд ныббæтдзæн цыбыр æмгъуыдмæ. 
Ныртæккæйы сахат дæр æй фæндыд зæрдæбынæй бакувын, фæлæ 
йæхиуыл хæцыд, æмæ тыхархайдæй хæстулæфт кодта, ныхъхъус 
æмæ-иу йе ’рфгуыты бынæй исдугмæ Челкашмæ бакаст.

Къæсхуыр, бæрзонд Челкаш размæ йæхи ныггуыбыр кодта 
æмæ, бакæсгæйæ, уæд цъиу атæхынмæ куы хъава, уый хуызæн. 
Мæйдары бæлæгъы размæ каст хъæрццыгъайы цæстæнгасæй 
æмæ, йæ гуыбыр æрдынгонд фындзæй дыууæрдæм разил-базил 
кæнгæ, фидар хæцыд йæ иу къухæй бæлæгъаразæныл, аннæмæй 
та, йæ мидбылты худгæйæ, йæ рихи æууæрста, йæ тæнæг былтæ 
зылынтæ кæнгæйæ. Челкаш йæхицæй разы уыд, кæй фесгуыхт 
æмæ йæ хъуыддаг лæгъз, рæвдз кæй ацыд, уымæй разы уыди 
лæппуйæ дæр, тынг дзы кæй тарст æмæ цагъарау йæ коммæ 
кæй каст, уый тыххæй. Гаврилæ куыд зæрдиагæй архайдта, уый 
уыдта æмæ йын уымæ гæсгæ æртæригъæд кодта, æрфæндыд 
æй Гаврилæйы бабуц кæнын, барæвдауын, исты зæрдæтæ йын 
авæрын.

– Гъæй! – худгæбылæй афарста Челкаш Гаврилæйы. –  
Раст-ма зæгъ, тынг фæтарстæ? æцæг, æцæг?

– Фæтæрсын дæр диссаг нæу!.. – йæ къæхты бынæй улæфгæйæ 
æмæ æнæбары тыхулæфт кæнгæйæ, загъта Гаврилæ.
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– Ныр æгæр дæхи мауал риссын кæ. Тас нал у ныр. Мæнæ ма 
иу ранæй куы аирвæзиккам!.. Дæ фæллад уал суадз!..

Гаврилæ бæлæгъ баурæдта, йæ хæдоны дысæй йæ хидæйдзаг 
цæсгом асæрфта æмæ та фиййæгтæ донмæ ауагъта.

– Ныр сындæгдæр цу, дон ныхæстæ куыннæ кæна, афтæ. 
Сабыр, сабыр… кæннод ацы ран хынджылæг нæ кæнынц, æвзæр 
хæцаг къæбыстæ дзы ис. Ам топпæй хъазын уарзынц. Дæ ныхыл 
дын ахæм бæрæггæнæн акæндзысты, æмæ дæ «уæ, æна» зæгъыны 
бон дæр нал фæуыдзæн.

Бæлæгъ ныр цыд размæ, сабыргай, хъуызгæ цыдæй, 
æнæхъæрæй. Æрмæст фиййæгтæй дæлæмæ, донмæ, тагъдысты 
æрвхуыз æртæхтæ æмæ-иу денджызы кæм æмбæлдысты, 
уыцы ранæй-иу исдуг ферттывта æрвхуыз стъæлфæн. Æхсæв 
мæйдарæй-мæйдардæр æмæ æдзæмдæр кодта. Ныр арв змæст 
денджызы хуызæн нал уыд.

Æврæгътæ йыл æмвæтæнæгæй ахæлиу сты æмæ йæ 
æмхуызон уæззау æмбæрзæнæй бамбæрзтой. Уыцы æмбæрзæн 
йæхи ныллæг æруагъта доны сæрмæ æмæ æнцад, æнæзмæлгæйæ 
лæууыд. Денджыз ноджы тынгдæр æрбасабыр, фæтардæр, хъарм 
цæхджын тæф тынгдæр кодта æмæ фыццаджы хуызæн уæрæх нал 
зынд.

– Æй-джиди, ныр къæвда куы ныккалид! – загъта сабырæй 
Челкаш. – Уæд нæ хæйрæджы цæст дæр не ’рцахсид, æдасæй 
бафардæг уаиккам.

Бæлæгъæн йæ рахиз æмæ йæ галиу фарсырдыгæй, тар доны 
хуылфæй сæхи сдардтой цавæрдæр агъуыстытæ – тъæпæн, 
фæйнæгсæр дынджыр бæлæгътæ. Бæлæгътæ уыдысты сау, 
æнтъыснæг æмæ æнæзмæлгæ. Иуы дзы рухс змæлыд – чидæр 
æд фанар рацу-бацу кодта. Денджыз бæлæгъты фæрстæ уарзон 
стæрд кодта, æмыр æмæ фæрсæгау хъæргæнгæйæ; бæлæгътæ дæр 
ын фæстæмæ, фæзмæгау, дзуапп лæвæрдтой гуыв-гуыв кæнаг, 
уазал, загъдæргом хъæлæсæй, цыма быцæу кодтой йемæ æмæ 
йын бар нæ лæвæрдтой, уый хуызæн.

– Хъахъхъæнджытæ!.. Сусæгæй йын йæ хъусы бадзырдта 
Челкаш.

Челкаш Гаврилæйæн афтæ куы загъта, сабырдæр цу, зæгъгæ, 
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уæдæй фæстæмæ та йе ’уæнгты стыр тас бацыд, æмæ та йæ зæрдæ 
алырдæм æхсайын байдыдта, цыдæр фыдбылызмæ æнхъæлмæ 
кæсгæйæ. Йæхи размæ мæйдармæ вæзта, тындзыдта æмæ йæм 
афтæ зынд, цыма рæзгæ кæны, цыма йæ стджытæ æмæ йæ 
нуæрттæ ивæзынц æмæ риссынц, æнæмбаргæ рыстæй. Йæ сæры 
уыцы зыбыты иунæг хъуыдыйы йеддæмæ ницы уыд. Афтæ 
йæм зынд, цыма йæ сæр рысти, йæ фæсонты царм йæхи мидæг 
стъæлфæгау тæлфыд, æмæ йын йæ къæхты бынтæ гыццыл уазал, 
цыргъ судзинтæ хуынчъытæ кодтой, уыйау. Цæстытæ, мæйдармæ 
æдзынæг тыхкаст кæнгæйæ, сæ бынæттæй рацæйлиуырдтой 
æмæ рыстысты. Афтæ æнхъæлдта, уыцы мæйдары сын чидæр 
сæ развæндаг ацахсдзæн æмæ сыл йæ хъæлæсы дзаг фæхъæр 
кæндзæн: «Æнцад лæуут, хуыснæджытæ!..»

Ныр ын Челкаш йæ хъусы куы бадзырдта: «хъахъхъæнджытæ!», 
зæгъгæ, уæд Гаврилæ фестъæлфыд, тас дзы арфдæр ахъардта 
æмæ йæ зæрдауындзæнтæ бадзой-дзой кодтой. Фæдис ныхъхъæр 
кæнынмæ хъавыд, кæд ын исчи феххуыс кæнид, ууыл йæ 
зæрдæ даргæйæ… Йæ мидбынатæй уæлæмæ фестад, риу размæ 
ракъуыпп кодта, дæлиауæй, йæ риуы дзаг ныуулæфыд, дзых 
ныхъхъæр кæнын æввонг фæхæлиу кодта, фæлæ йæ бон ницыуал 
баци, æваст стыр тасы бын фæци, фæджихау, цæстытæ бацъынд 
кодта æмæ уыцы комхæлиуæй йæ бадæнæй рахауд æмæ, кæлæхы 
галау, йæхи ауагъта.

…Бæлæгъы разæй дард, арв æмæ зæхх кæм баиу вæййынц, уым 
денджызы сау доны хуылфæй æрвхуыз цъæх арт ссыди, æнæгъдау 
дынджыр æхсаргарды хуызы. Уыцы цъæх арт мæйдары йæ тæккæ 
бæрæг астæуыл дыууæ дихы фæкодта, йæ рухсæй арвы бын 
æврæгъты срухс кодта æмæ денджызы фæлмæн риуыл дæргъæй-
дæргъмæ йæхи æруагъта, фæтæн цъæх уадздзаджы хуызы. Йæ 
рухсмæ мæйдары ралæстысты, чи нæ зынд, æмбæхст чи уыд, 
ахæм æдзæм наутæ, мæйдар æмæ сусæгдзинадæй фæлыст. Афтæ 
зынд, цыма уыцы наутæ бирæ афон денджызы бын цардысты, 
цыма сæ уырдæм стыр тымыгъ, стыр уад ныттардта æмæ ныр 
денджызы хуылфæй чи рацыд, уыцы æрдхæрæны æхсаргарды 
барджын дзырдæй уæлæмæ, денджызы сæрмæ, сæхи систой арвмæ 
скæсынмæ, æмæ, доны сæр цыдæриддæр ис, уыдон фенынмæ… 
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Бæндæнтæ науты цæджындзтыл стыхстысты. Бакæсгæйæ афтæ 
зынд, цыма æндæдзгæ, тыхсаг доны зайæгойтæй тыхт уыдысты, 
уый хуызæн. Уыцы дынджыр æрдхæрæны тæссаг æхсаргард та 
денджызы бынæй йæхи бæрзонд систа, æрттывтытæ калгæйæ, 
мæйдар æхсæвы та дыууæ дихы фæкодта йæ цыргъ рухс комæй 
æмæ та йæхи ног æндæр ран æруагъта. Уым дæр та, уый агъоммæ 
чи нæ зынд, ныгъуылд чи уыд, ахæм наутæ фæзындысты.

Челкашы бæлæгъ ныллæууыд æмæ узæгау змæлыд, цыма 
истæуыл гуырысхо, гуызавæ кодта, уый хуызæн. Гаврилæ 
бæлæгъы мидæг хуыссыд, йæ къухтæй йæ цæсгом бамбæрзта, 
афтæмæй. Челкаш æй йæ къахæй сусæгæй басхой-басхой кодта 
мæстыйæ.

– Уæ, æдылы къоппа! Уый арæнтæ хъахъхъæнæг æфсæддон 
нау у!.. Уый та электрон фанар у!.. Уæлæмæ сыст, гуымиры! Куы 
нæ срухс кæной ныртæккæ, уымæй тас у! Фесафдзынæ, бынмиз, 
дæхи дæр æмæ мæн дæр! Цæй-ма!..

Фæстаджырдæм ын Челкаш цырыхъхъы зæвæтæй йæ 
фæсонтæн ахъаззаг цæф куы ныккодта, уæд Гаврилæ фæсæррæтт 
ласта, йæ бадæны абадт æмæ, йæ цæстытæ æууæрдгæйæ, 
цъынддзастæй, рæдзæ-мæдзæ кæнгæйӕ, йæ уырзтæй фæйлауæн 
фиййæгтæ асгæрста, фæлæбурдта сæм, æмæ бæлæгъ размæ 
асхуыста.

– Сындæг, æнæхæдзар фæуай! Куыд дæм кæсын, афтæмæй 
мæрдтæм мæ къухæй цæудзынæ!.. Сындæг, дын куы зæгъын!.. Уæ 
ард дæ фæнычы бацæуа, ахæм сæлхæр ма искуы уыдзæн!.. Ныр 
цæмæй фæтарстæ, уый ма мын зæгъ? Гъæ, хæрæг сфысса… Цы 
хуызæн у, цы! Гæды пырды куы бада, уый хуызæн. Мæ фыдгул 
дæумæ бакæсæд! Уый фанар у, фанар, æндæр ын цы ’нхъæл дæ! 
Сабырдæр архай фиййæгтæй!.. иу дæ ныхъхъен уа!.. Уыдон, 
контрабандæ чи ласы, ахæмты хъахъхъæнынц. Тæрсгæ ма кæ, 
махæн тас нал у – адард сты! Ныр мах… – Челкаш йæхицæй 
ныббузныг æмæ, йæ сины сæрыл хæцгæйæ, йæ алфамбылай 
йæ цæст ахаста. – Раирвæзтыстæм, кæд хуыцауы фæнда, уæд!.. 
Æнамонд нæ дæ, æвæдза, архъæпæн!..

Гаврилæ, æнæдзургæйæ, архайдта фиййæгтæй, тыхулæфт 
кæнгæйæ, æмæ уыцы æрдхæрæны рухссуадзæг æхсаргард 
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джигултæ кæм кодта, уыцырдæм йæ цæстызул дардта. Фанар 
кæй у, уый йæ нæ уырныдта Гаврилæйы, Челкашы ныхæстыл не 
’ууæндыд. Бонвианы уазал æрвхуыз цъæх рухс мæйдаримæ быцæу 
кæнгæйæ, уæлахиз кæнын байдыдта, фæпырх æй кодта æмæ 
денджызы æрттивын кæнын кодта æвзистхуыз, зын æмбарæн, 
зын æрцахсæн æрттывдæй. Гаврилæйы та дзыхъхъынногæй тас 
бацыд. Бæлæгъ размæ тардта йæ тых, йæ бонæй æмæ, цыдæр 
фыдбылызмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ, фыртæссæй удаист фæци 
æмæ хъæлайы хуызæн сси. Уыцы æхсæв цы тас, цы зынтæ, цы 
зæрдæниз баййæфта, уыдон ын йæ ныфс асастой æмæ йæхи 
хуызæн нал уыд, адæймаджы æгъдауæй йæм ницыуал уыд.

Челкаш та йæ сины сæрыл хæцыд æмæ цин кодта. Уый ахæм 
хъуыддæгтыл ахуыр уыд æмæ йæ зæрдæ æнцад уыд. Фырцинæй 
йæ рихитæ стъæлфыдысты æмæ йæ цæстытæ цæхæртæ калдтой. 
Йæ зæрдæ бухъытæ кодта æмæ, йæ дæндæгты зыхъыртæй 
æхситтытæ кæнгæйæ, денджызы уымæл уæлдæфæй йæ риуы дзаг 
улæфыд; алырдæм ракæс-бакæс кодта æмæ-иу Гаврилæмæ куы 
фемдзаст, уæд-иу йæ мидбылты бахудти зæрдæхæлар, хицон буц 
худтæй.

Дымгæ радымдта, денджыз сыхъал йæ тарф фынæйæ æмæ 
æваст йæ лыстæг фæйлауæнтæй, узæгау, хъазын байдыдта. 
Æврæгътæ фыццаджы хуызæн бæзджын нал уыдысты, 
фæирддæр, фæрухсдæр сты, фæлæ уæддæр арв æмбæрзтой уыцы 
иудадзыг æмвæтæнæгæй. Дымгæ денджызы сæрмæ уæлдæфы 
уылæнтæ змæлын кодта, фæлæ æврæгътæ уæддæр æнцад-
æнцойæ, æнæзмæлгæйæ, лæууыдысты æмæ, цыма стыр сагъæсы 
бацыдысты, æнкъард хъуыдытæ кодтой, уый хуызæн уыдысты.

– Цæй-ма, мæ лымæн, дæхиуыл схæц! Цыма дыл фæуарыд, 
уый каст куы кæныс, уды мыггаг дæ куы нæуал ис, царм æмæ 
стджытæ куы фестадтæ. Тас нын нал у, фестæм нæ хъуыддаг.

Уыцы хицон хъæлæсы уаг Гаврилæйы зæрдæ бахъæлдзæг 
кодта, кæд Челкашы дзыхæй цыд, уæддæр.

– Хъусын дæ, – сабыргай загъта Гаврилæ.
– Цæй, цæй, хъеллау! Баздæх, æмæ уал мæнæ фæсте сбад, 

фиййæгтæ ардæм æри, бафæлладтæ, æвæццæгæн!
Гаврилæ уайтагъд йæ бынат аивта. Сæ бынæттæ ивгæйæ, 
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Челкаш Гаврилæйы цæсгоммæ куы бакаст æмæ куы федта, 
Гаврилæ, цудтытæгæнгæ куыд цыд, йæ зæнгтæ йæ быны куыд 
нæуал цыдысты æмæ дыдæгътæ куыд кодтой, уый, уæд ноджы 
тынгдæр фæтæригъæд кодта лæппуйæн æмæ йын йе уæхск 
хицоны къуырд æркодта.

– Тæрсгæ ма кæ! Кусгæ хорз бакодтай, уый зон. Æз дын дæ 
дзыппытæ байдзаг кæндзынæн, кæд хуыцауы фæнда, уæд. Фондз 
æмæ ссæдз сомы дæ хъæуы? цы зæгъыс, лымæныхъо?

– Мæн ницы хъæуы. Æрмæст ма доны былмæ, – хусмæ куы 
аирвæзин…

Челкаш йæ къух ауыгъта, ату кодта æмæ фæйлауын байдыдта, 
йæ даргъ цæнгтæй фиййæгтæ фæстæрдæм дардыл исгæйæ.

Денджыз райхъал æмæ хъазыд йæ сабитæй – йæ гыццыл 
уылæнтæй, урс-урсид фынкæй кæй фæлыста æмæ, кæрæдзийыл 
къуырццытæ кæнгæ, лыстæг пырх кæй кодта, уыдонæй. Фынк 
тади æмæ хъæрзгæйæ улæфыд, æмæ алырдæм хъуыст æмхуызон 
уынæр æмæ цæллахъ. Мæйдар фæхъæлдзæг, фæрухсдæр.

– Гъæй, зæгъ-ма мын, дæ фыдыстæн, – байдыдта дзурын 
Челкаш – гъеныр хъæумæ ацæудзынæ, ус ракурдзынæ, зæхх 
змæнтдзынæ, хуым бакæндзынæ, зӕнæг дын рацæудзæн, хæринаг 
сын фаг нæ уыдзæн æмæ цæрынæй хæрынмæ дæхи тухийæ 
мардзынæ… Гъемæ цы? Цæй цард у уый? Цы хорздзинад дзы ис?

– Хорздзинадæй та дзы цы ис! – нæуæндонæй, химидæг 
стъæлфгæйæ, загъта Гаврилæ.

Ранæй-рæтты дымгæ æврæгъты фæдихтæ, фæхицæнтæ 
кодта æмæ се ’хсæнтæй фæзынд, æрдузы хуызæн, арвы гыццыл 
цъæх гæбæзтæ иугай-дыгай стъалытимæ. Уыцы стъалытæ-
иу куы ферттывтой хъæлдзæг денджызы уылæнты рæгътыл 
схъиудтытæгæнгæ, куы та-иу фæстæмæ аныгъуылдысты – фæтар, 
фæмынæг-иу сты.

– Рахизырдæм де ’ргом дар! – загъта Челкаш. – Тагъд 
бахæццæ уыдзыстæм. Фестæм ныр. Хорз куыст уыди. Федтай? 
Лæппутæ афтæ фæкæнынц… Иунæг æхсæв, æмæ мины æрдæг 
рамырхтон!

– Ми-ны ’рдæг?! Ницы, мæгуыр! – вазгæйæ æмæ гуырысхо 
кæнгæйæ, загъта Гаврилæ, фæлæ уайтагъд фæтарст æмæ йæ 
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тагъд-тагъд афарста, йæ къахæй барджытæ схойгæйæ. – Адон 
цавæр дзауматæ сты?

– Уыдон зынаргъ дзауматæ сты. Цæвиттон хъуыддагæй, 
сæхи аргъыл сæ ауæй кодтон, уæд мин – хъарын дæр сæ нæ 
хъæуы. Фæлæ æз хæлæф нæ кæнын, бирæмæ нæ бæллын. Куыд 
дæм кæсын, мæ лымæн? Бæззын, арæхсын?

– Куыд дын зæгъон! – фæрсæгау загъта Гаврилæ. – Уыцы 
амонд кæм ис, æмæ мæнæн иу ахæм куыст… Дæлиауæй 
ныуулæфыд æмæ æваст йæ зæрдыл æрбалæууыд йæ хъæу, йæ 
мæгуыр хæдзарад, йæ мад, йæ хæстæджытæ, афтæ дард йæхи 
кæй æмæ цæй тыххæй фехста, йæ зæрдыл æрлæууыд, дысон 
æхсæв-бонмæ йæ туг цæй тыххæй байсыст, уыцы зындзинæдтæ. 
Æрымысыд йæ райгуырæн хъæуы æмæ бирæ хъуыдытæ йæ 
сæры абадтысты. Йæ цæстытыл ахъазыд сæ хъæу, кæрз къулыл 
дæлæмæ, коммæ цæугæ доны онг чи адаргъ. Цæугæ дон нæ зынди 
бæрз, хæрис, цъуй æмæ мырткæ бæласы къохы аууонæй. – Гъæй 
джиди, цы хорз уыдаид… – æнкъардæй арф ныуулæфыд Гаврилæ.

– Цы зæгъын æй хъæуы!.. Æз афтæ æнхъæлдæн, æмæ 
ныртæккæйы сахат машинæйы уæ хæдзармæ асыффытт ластаис… 
Чызджытæ дыл, хæрзаг, хæлæф кодтаиккой. Мыд кæм уа, бындз 
дæр уым вæййы. Барæвзарæй, кæй дæ фæнды, уый рацопп-
цопп кæн. Дæхицæн хæдзар акодтаис. Уæвгæ, хæдзары фаг нæ 
уыдаиккой – чысылгомау сты…

– Уымæй раст зæгъыс… Хæдзарæн бирæ хъæуы. Махмæ 
хъæдæрмæг зынаргъ у.

– Æмæ цы? Зæронд хæдзар бадзæбæхтæ кодтаис. Бæхæй та 
куыд дæ? Ис дæм бæх?

– Бæх? Бæх ис, фæлæ æгæр зæронд у, йæ бындар фæуа.
– Уæдæ бæх. Хорз бæх! Хъуг… Фыстæ… Маргъ… Цы 

зæгъыс?!
– Ма мын дзур! Уыдæттæ та цы хуыцау дæтты! Уæд цæрын, 

хъæлæкк, базониккам, де ’гасæй!
– Нæ, гæдыныхас, æвзæр цард нæ уаид… Æз дæр чысыл 

цыдæртæ æмбарын уыцы хъуыддæгтæн. Мæнæн дæр кæддæр иу 
къуым уыд… Мæ фыд хорз цæрæг хæдзар уыд хъæуы мидæг…

Челкаш сабыргай бæлæгъы тардта. Бæлæгъ дæр денджызы 
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уылæнтыл сындæггай ленк кодта æмæ йын уылæнтæ йæ фæрстæ 
хостой, хъазгæйæ, хынджылæггæнæгау. Дыууæ адæймаджы 
хъеццау кодтой æмæ, хинымæры хъуыдытæ кæнгæйæ, сæхицæн 
зæрдæтæ æвæрдтой, дыууæрдæм ракæс-бакæс кæнгæйæ. Челкаш 
йæ ныхæстæй Гаврилæйæн йæ хъæу йæ зæрдыл æрлæууын кодта, 
кæд æй афтæмæй иучысыл бахъæлдзæг кæнид, зæгъгæ. Райдианы 
Челкаш дзырдта хъазгæ ’мхасæн, йæ мидбылты худгæйæ, 
стæй йын, уайдзæфгæнæгау, уынаффæтæ кæнын байдыдта 
æмæ йын йæ зæрдыл æрлæууын кодта хуымгæнæджы царды 
хъæлдзæгдзинæдтæ, йæхи зæрдæмæ чи нал цыд æмæ раджы кæй 
ферох кодта, уыдон. Ныр сæ æрымысыд æмæ Гаврилæйы рафæрс-
бафæрс нал кодта йæ хъæууон цардæй æмæ хъуыддæгты тыххæй, 
фæлæ йын сæ йæхæдæг дзурын байдыдта:

– Зæхкусæг адæймаджы царды мидæг, ме ’фсымæры хай, 
сæйрагдæр хъуыддаг у сæрибардзинад! Дæхæдæг дæхицæн 
хицау. Дæхицæн сæрмагонд цæрæн-хæдзар, – кæд ницæйаг у, 
ницæмæн бæззы, уæддæр дæу у, дзырдхъом дæм ничи у. Дæхицæн 
сæрмагонд зæххы гæбаз – кæд армы тъæпæны йас йеддæмæ нæу, 
уæддæр дæу у! Иу цыбыр ныхасæй – паддзах дæхи зæххыл!.. 
Бæрæг дæ, цы дæ, уый… Дæ сæр сæрмæ хæссын амал дын ис… 
Дæ бон у алкæмæй дæр дæхицæн æгъдау бацагурын. Раст нæ 
зæгъын? Йæхицæй разыйæ, хъæлдзæгæй фæци йæ ныхас Челкаш.

Гаврилæ йæм æдзынæг касти, зæрдиагæй йæм хъуыста æмæ 
ныфсджындæр, хъæлдзæгдæр кæнын байдыдта. Уыцы ныхæстæ 
кæнгæйæ, Гаврилæ ферох кодта, йæ хъуыддаг цавæр адæймагимæ 
уыд, уый, æмæ йæ цуры уымæн байдыдта йæхи хуызæн 
хуымгæнæг, зæхкусæг адæймаджы ныхæстæ, зæххыл баст æмæ 
фидаргонд чи у незаманæй нырмæ, бирæ азты, бирæ фæлтæрты 
хидвæллойæ, стæй йæ лæппуйы бонтæ кæимæ арвыста æмæ 
бархийæ уыцы зæххæй йæхи чи сцух кодта, æмæ уый сæраппонд, 
цы йын æмбæлд, ахæм æфхæрд чи баййæфта.

– Уымæй раст зæгъыс, ме ’фсымæр! Тынг раст, топпы фаты 
хуызæн! Гъеныр ма дæхимæ æркæс, цы дæ ды ныртæккæйы сахат 
æнæ зæххæй?.. Зæхх, ме ’фсымæры хай, ныййарæг мадæй уæлдай 
нæу – тагъд æй нæ ферох кæндзынæ.

Челкашæн йæ хъуыдытæ фæлыг сты. Йæ туг сфыхт 
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фырмæстæй. Афтæ гæнаг уыд кæддæриддæр, исчи-иу æй 
чысылдæр куы фелхыскъ кодта, уæд. Хиуарзондзинад æм уыд, 
æмæ æфхæрд никæмæн барста, уæлдайдæр та, йæ цæсты æгад чи 
уыд, аргъ кæмæн нæ кодта, ахæм адæймагæн.

– Байдыдта лæхурын, бæр-бæр кæнын!.. – загъта мæстыйæ 
æмæ карзæй Челкаш. – Чи зоны, æмæ афтæ æнхъæл дæ, æз дын 
ме ’цæг, мæ зæрдиаг ныхæстæ кæнын. Уый дæ фæсон æрхæджы 
дæр ма уæд… Дæ дзыппыл-ма уæрæхдæр хæц!

– Мæнæ худæджы лæг, сымахыстæн!.. – загъта Гаврилæ æмæ 
та йыл фыртæссæй ризæг бахæцыд. – Дæ кой, æнхъæл дæ, ома 
кæнын? Дæ хуызæттæ чысыл, мыййаг, куы нæ сты! Ай-гъай, 
кæрон дæр сын нæй æнамонд адæмæн – уынгты хæтджытæн!..

– Сбад дæ бынаты, гоцо! фиййæгтæ дæ къухмæ райс! – 
цæхгæр, барджын æгъдауæй загъта Челкаш. Карз, судздзаг, æвзæр 
ныхæстæ йæ хъуырмæ уылæнтæ кодтой, дзыхæй сцæй хаудысты, 
фæлæ куыддæр мæрдтагæй йæхиуыл ныххæцыд, йæхи баурæдта.

Сæ дыууæ дæр сæ кæрæдзи бынæттæ аивтой, иу иннæйы 
бынаты æрбадт. Челкаш, йæ бынат ивгæйæ, давæггаг барджийы 
сæрты куы фæцæйхызт, уæд æм йæ зæрдæ тынг сдзырдта: 
Гаврилæйы бæрзæймæ базилын, ныххафт æй ласын, уыцы-иу 
цæфæй доны астæу куыд стæлфыдаид, афтæ.

Сæ ныхас фæлыг кодтой æмæ исдуг ныхъхъус сты. Фæлæ 
Гаврилæ кæй ныхъхъус, кæй ницыуал дзырдта, уый дæр æм 
дзæбæх нæ фæкаст Челкашмæ – хъæууон адæймаджы тæлфын 
кодта. Челкашæн йæ зæрдыл æрбалæууыдысты йæ рагон царды 
хъуыддæгтæ. Уыцы хъуыдытæ кæнгæйæ, адзæгъæл, ферох æй 
бæлæгъ аразын æмæ денджызы уылæнтæ сæхи æгъдауæй ахастой 
бæлæгъы быгъдæг денджызы иу фарсырдæм. Доны уылæнтæ 
цыма бамбæрстой, бæлæгъ кæй адзæгъæл уый, æмæ дзы хъазын 
байдыдтой – зыгъгъуыттытæ йæ кодтой, бæрзондæй-бæрзонддæр 
æй æппæрстой, фæйлауæн фиййæгты бынæй рæвдауæн 
æрттывтытæ калгæйæ. Челкашæн йæ цæстытыл хъазыдысты йæ 
рагон царды хъуыддæгтæ, йæ рагон царды нывтæ, ныр иуæндæс 
азы кæмæй фæцух, кæй нал федта йæ ног хæтæгхуаг царды 
руаджы, уыдон. Йæ зæрдыл æрбалæууыдысты йæ лæппуйы 
бонтæ, йæ хъæу, йæ мад сырхуадул, хæрзхуыз сылгоймаг йæ 
зæрдæхæлар цъæх цæстытимæ. Æрымысыд йæ сырх рихиджын, 
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бæрзонд, домбай, бæзæрхыг арæзт фыды, йæ карз, тарæрфыг 
цæсгомимæ. Æрымысыд йæхи, усгур лæппу ма куы уыд, уыцы 
хуызы, æмæ йæ усы, саудзаст Анфисæйы, йæ даргъ дзыккутимæ, 
хæрзхуызæй æмæ уарзон, хъæлдзæг зæрдæимæ. Ног та йæ зæрдыл 
æрбалæууыдысты йæ лæппуйы бонтæ – куыд рæсугъд, куыд 
хæрзконд уыд, гвардийы ма куы куыста, уæд; дыккаг хатт та йæ 
цæстытыл ахъазыд йæ фыд, чи ныззæронд æмæ чи ныггуыбыр, 
æмæ йæ мад, æнхъырдтæ цæсгомимæ, æмпылдтæй, гуыбырæй; 
æрымысыд, паддзахы куыстæй куы рахицæн æмæ сæхимæ, сæ 
хъæумæ куы ’рцыд, уæд йæ фыд йæ рæсугъд гвардиаг, бæрзонд, 
даргъ рихиджын фыртæй йæ сины сæртыл куыд хæцыд, куыд 
дзы æппæлыд æмæ йæхи стырсæр куыд кодта. Рагон хъуыддæгтæ 
мысын, уыдон зæрдылдарындзинад у æнамонд, æфхæрд, адæмæн 
сæ риссагдæр низ: кæд цыфæнды æвзæр уыдысты, уæддæр сæ 
дзæбæх хуызы æвдисы, цыма йæ дуртæ дæр фæлмæн, йæ марг 
дæр мыды хъæстæ уыдысты, уый хуызæн…

Челкаш æмбæрста йæ райгуырæн бæсты уддзæфы адджын 
рæвдауæн улæфт, йæ ныййарæг мады уарзон, буц ныстуантæ; 
æмбæрста йæ хуымгæнæг фыды барджын ныхæстæ; хъуыста, 
кæй ферох кодта, йæ зæрдæйы кæрон дæр чи нæуал уыд, ахæм 
хабæрттæ йæ райгуырæн зæххæй, æрæджы йæ мит кæмæн 
батад æмæ, цыллæйы хуызæн, фæззыгæнды мæнæуы æвзар кæй 
бамбæрзта. Челкаш æмбæрста, ныртæккæйы сахат зыбыты иунæг 
кæй у, кæм сырæзт, кæм схъомыл, иу туг, иу стæг цы цардыуагимæ 
уыд, уыцы цардæй цухгонд, æппæрст кæй æрцыд, уый.

– Гъæй, ай кæдæм цæуæм? – æваст сдзырдта Гаврилæ.
Челкаш фестъæлфыд æмæ тарст сырддзастæй фæстæрдæм 

фæкаст.
– Уæу, мæнæ кæдæм рафардæг стæм!.. Тынгдæр-ма асхой 

размæ…
– Адзæгъæл дæ? – йæ мидбылты худгæйæ, афарста Гаврилæ.
– Раст зæгъгæйæ – бафæлладтæн.
– Уæдæ нын ныр ницыуал тас у мæнæ «адонимæ»? – æмæ 

Гаврилæ йæ къахы фындзæй давæггаг барджитæ бакъуырдта.
– Нæ-æ… уый тыххæй дæ зæрдæ мауал æхсайæд. Ныртæккæ 

сæ ратдзынæн æмæ нымайæнтæ ралухдзынæн…
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– Дæс æмæ дыууиссæдз туманы?
– Уымæй къаддæр та ма уæдæ куыд?
– Чысыл æхца не сты, раст зæгъгæйæ! Уыйбæрц æхца мæнæн 

цы хуыцау дæтты!.. Цардæй къæртт аппарин, æвæдза!
– Зæххы куыстæй?
– Æмæ уæдæ æндæр цæмæй! Цæвиттон, ныртæккæ…
Æмæ Гаврилæ æнæ галæй кæвдæстæ бийын æмæ митæй 

мæсгуытæ амайын байдыдта, базыртыл сæхимæ дæр смидæг. 
Челкаш ныхъхъус, йæ рихитæ дæлæмæ æрзæбул сты, йæ рахиз 
фарс фæйлауæнты пырхæнтæй схуылыдз, цæстытæ мидæмæ 
бахаудысты æмæ зынг нал æппæрстой, нал æрттывтой. 
Бакæсгæйæ, сахъ æмæ сырдхуыз нал уыд, фæлæ куыддæр 
ныффæлхор, ныффæлвых æмæ цæсты нал ахадыдта.

Челкаш бæлæгъ цæхгæр фæзылдта æмæ йæ сарæзта комкоммæ 
иу сау цæмæдæр, донæй йæ сæр чи дардта, ахæммæ.

Арвыл та дзыхъхъынногæй æврагъ æрбадт, уарын байдыдта 
æмæ йæ лыстæг хъарм æртæхтæ, доны уылæнты рæгътыл 
æмбæлгæйæ, хъæлдзæгæй цъыччытæ кодтой.

– Фæлæуу! Сабыр! – барджын хъæлæсæй загъта Челкаш.
Бæлæгъ йæ фындз скъуырдта иу дынджыр æрмæг ласæн 

тъæпæнсæр бæлæгъыл.
– Фынæй уой, цымæ уыцы æлгъыстытæ?.. – хъуыр-хъуыр 

кодта Челкаш, хæбырæгъæй дæлæмæ уагъд бæндæн ахсгæйæ. – 
Бæндæн-асин12 æри!.. Тынгдæр уарын байдыдта… Раздæр куы 
фæцаид! Хæсгæ уæ фæчынди, æви кæм фесæфтыстут, иу дæр уæ 
ма баззайа!..

– Челкаш дæ? – фехъуыстис уæлейæ фæлмæн сойын хъæлæс.
– Челкаш дарæг дæ ма уæд! Бæндæн-асин-ма æруадз дæлæмæ!
– Гъе, дæ быны къускыл баззайай, Челкаш! Цæстфæлдахæг!
– Бæндæн-асин æруадз, дын куы зæгъын, уæлæ сæгдзыд 

хæйрæг, – ныббогъ кодта Челкаш.
– Ацы бон цыдæриддæр у, уæддæр, дæ чемы нæ дæ… цы дыл 

æрцыд, цы кодтай?
– Хизгæ уæлæмæ, Гаврилæ! – загъта йе ’мбалæн Челкаш.
Минутмæ науы сæрыл лæууыдысты. Уым æртæ гуырысхойаг 

12 Трап.
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рихиджын адæймаджы сæхинымæры куыддæр æнахуыр 
æгъдауæй сусæгæй æхсызгон ныхæстæ кодтой æмæ науы былæй 
Челкашы бæлæгъмæ кастысты. Цыппæрæймаг, даргъ пæлæзы 
мидæг, Челкашмæ бараст æмæ йын, æнæдзургæйæ, йæ къух хицон 
ист ракодта, стæй æнæууæнк цæстæнгасæй Гаврилæмæ бакаст.

– Райсом бон æхца цæттæ куыд уой, афтæ! – æнæуæлдай 
ныхæстæй, цæхгæр загъта Челкаш. – Ныр уал æз хуыссынмæ 
цæуын. Гаврилæ, цом! Хæрын дæм цæуы?

– Хуыссынæй дарддæр ницы… – радта йын фæстæмæ дзуапп 
Гаврилæ æмæ фондз минутмæ йæ хуыр-хуыр ссыд, Челкаш 
йæ цуры бадти æмæ кæйдæр цырыхъхъ йæ къахыл æвзæрста, 
æмæ, арф хъуыдытæгæнгæ, æмæ иу фарсырдæм тутæ кæнгæ, 
æнкъардæй æхситт кодта йæ дæндæгты æхсæнæй, стæй уæд 
Гаврилæйы фарсмæ æрхуыссыд, йæ рихитæ адаудта æмæ йæ 
къухтæ йæ нывæрзæн бакодта.

Кæмдæр цавæрдæр бæлас, хъарæггæнæгау, æнкъард сыбар-
сыбур кодта. Къæвдайы æртæхтæ фæлмæн буц цъыкк кодтой 
науы тъæпæн фæйнæг сæрыл. Доны уылæнтæ лæбурдтой 
бæлæгъы фæрстæм… Алцы дæр сæ алфамбылай æнтъыснæг, 
æнкъард уыд, цыма мад йе ’намонд фыртыл уынгæг хъӕлæсæй 
хъарджытæ кодта, уый хуызæн…

Челкаш, йæ дæндæгтæ зыхъыртæ кæнгæйæ, йæ сæр схъил 
кодта æмæ, цыдæртæ хъуыр-хъуыргæнгæ, фæстæмæ æрхуыссыд. 
Йæ къæхтæ фæйнæрдæм ахæлиу кодта æмæ, бакæсгæйæ, уыд 
стыр хæсгарды хуызæн.

III

Раздæр-раздæр райхъал Челкаш, тарст цæстæнгасæй алырдæм 
акаст, æваст йæ зæрдæ йе ’муд æрцыд æмæ фынæй Гаврилæмæ 
бакаст. Уый адджын хуыст кодта æмæ-иу йæ фыны йæ мидбылты 
бахудт. Уыцы бахудт йæ хурсыгъд, æнæниз, лæппын цæсгомыл 
дзæбæх фидыдта. Челкаш дæлиауæй ныуулæфыд æмæ нарæг 
бæндæн-асиныл уæлæмæ хизын байдыдта. Науы хуылфмæ 
мидæмæ хуыггомæй касти арвы здыхуыз гæбаз. Бон уыд рухс, 
фæлæ æнкъард æмæ асæст.

Челкаш дыууæ сахатмæ фæстæмæ æрбаздæхт. Йæ цæсгом 
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уыд сырх, йæ рихитæ та хъал здыхт хæрдмæ. Йæ къæхтыл 
уыд даргъ хъусджын фидар цырыхъхъытæ, йæ уæлæ цыбыр 
къандзол æмæ мæскуы хæлаф. Бакæсгæйæ – цуанон дæлвæд-
уæлвæд. Йæ дзауматæ уыдысты дæрдвæд, фæлæ фидар 
æмæ йыл тынг хорз фидыдтой: йæ къæсхуыр, стæгджын 
буар ын æмбæхстой æмæ зынди бæзæрхыг, æхсарджындæр  
хуыз.

– Уæ, гоцо, уæлæмæ сыст!.. – къахы фындзæй Гаврилæйы 
схойгæйæ, загъта Челкаш.

Гаврилæ фæсæррæтт ласта, хуыссæгхъæлдзæгæй йæ нæ 
базыдта Челкашы æмæ йæм йæ дзæгъæлдзаст тарст цæстытæ 
ныддардта. Челкаш йæ дзыхы дзаг ныххудти.

– Кæсыс æм!.. Сымахыстæн, нал дæ базыдтон!.. – æрæджиау 
худæнбылæй дзырдта Гаврилæ. – Хицауæй рагæпп ластай!

– Махмæ уый диссаг нæу! Мæлæты тæппуд нæ дæ! Цал хатты 
хъавыдтæ мæлынмæ дысон?

– Омæ мæ цы кæнын кæныс, дæ хорзæхæй! Ахæм хъуыддаджы 
ныры йеддæмæ никуыма фæдæн. Хи фесафынæн бирæ нæ хъæуы!

– Иу хатт ма бавзарис, ацæуис ма? Æцæг зæгъын, æцæг!
– Ноджыдæр та? Куыд дын зæгъон? Цæй фæдыл уыдзæн мæ 

ацыд, уый куы бамбарин, уæд та чи зоны ’мæ, исты æрхъуыды 
кæнин.

– Цæвиттон хъуыддагæй дын дыууæ гæххæтты… дæсгай 
тумантæ дæ ныхты куы фæсадзин, уæд та, æвæццæгæн…

– Ссæдз туманы? Цыма та сразы уаин, уыйау мæм кæсы…
– Фæлæуу! Йед та… дæхи куы фесафай, куы бацарæфтыд 

кæнай, мыййаг?
– Кæд та мын ницы уаид!.. – йæ мидбылты бахудт Гаврилæ. – 

Æнæфыдбылызæй куы баззайон, уæд дæ иу къах де ’ннæ къахыл 
сæвæр æмæ цардæй хынджылæг кæн.

Челкаш худæгæй марди.
– Цæй, хорз уæдæ! Хынджылæг скъæрын уал фæуадзæм, 

фæлæ цом хусмæ – доны былмæ.
Сбадтысты та сæ бæлæгъы. Челкаш бæлæгъ аразæны цур 

сбадти, Гаврилæ та фиййæгтæ райста. Сæ сæрмæ мигъ цъæх арвыл 
æмвæтæнæгæй бадти. Денджызы лакъон уылæнтæ бæлæгъы 
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хæрдмæ портиау æппæрстой. Уылæнтæ сæ лыстæг рухсбын 
цæхджын пырхæнтæ, хъазæгау бæлæгъы фæрстыл калдтой. 
Бæлæгъæн йæ фындз куыд ахаста, афтæ дардæй денджызы 
былтыл зындысты дæргъæццон бур змисдзæстытæ; бæлæгъы 
фæсте та адаргъ сты бæлттæ-бæлттæ денджызы уылæнтæ сæ 
рæсугъд, урс фынкæй фæлыст, рæгътимæ. Дардæй зындысты 
бирæ наутæ; ноджы дарддæрæй, наутæн сæ галиу фарсырдыгæй, 
æнæхъæн хъæды хуызæн, хæрдмæ, арвмæ кастысты науты 
даргъ цæджындзтæ æмæ дзыгуыртæй зындысты сахары урс 
хæдзæрттæ. Сахары гуыв-гуыв, денджызы гуылф-гуылф æмæ 
доны цæллахъ денджызы сæрмæ уæлдæфы баиу сты æмæ иумæ 
рæсугъд, тыхджын зарæджы музыкæйы хуызæн уыдысты. 
Фæныкхуыз мигъ йæ тæнæг хызæй се ʼппæты дæр бамбæрзта 
æмæ сæ кæрæдзийæ дард кодта…

– Куыд уынын, афтæмæй изæрырдæм тынг гуыпп кæнын 
байдайдзæн, – загъта Челкаш, йæ сæрæй денджызы ’рдæм 
амонгæйæ.

– Уад ома? – афарста Гаврилæ, тыхджын æвнæлдæй доны 
уылæнты мидæг фиййæгтæй арф ауæдзтæ кæнгæйæ.

– Ай-гъай!.. – радта йын дзуапп Челкаш.
Гаврилæ йæм æдзынæг бакаст…
– Цас дын радтой, цæ? – афарста фæстаджырдæм Гаврилæ, 

Челкаш куы ныхъхъус и æмæ куы ницыуал дзырдта, уæд.
– Мæнæ! – загъта Челкаш æмæ йæ дзыппæй гæххæттыты 

гуцъула сласта æмæ сæ Гаврилæмæ бадаргъ кодта.
Гаврилæ алыхуызон гæххæттытæ куы ауыдта, уæд йæ 

цæстытæ адзæгъæлтæ сты.
– Æз та ме ’дылы зондæй афтæ æнхъæлдтон, æмæ мын гæды-

ныхæстæ кæныс. – Цас сты, цæ?
– Фæндзай цыппар туманы!
– Ницы мæгуыр! Нæ фæразыс, – загъта Гаврилæ æмæ 

æхцатæм, цыма сæ ахæрынмæ хъавыд, уый каст кодта, Челкаш 
сæ фæстæмæ йæ дзыппы куы ’фснайдта, уæд. – Æй, джиди!.. 
уыйбæрц æхца мæ куы уаид!.. – æмæ дзы цыма исты фесæфт, уый 
улæфт ныккодта æнкъардæй, йæ зæрдæйы бынæй.

– Абоны бон æз æмæ ды, кæд хуыцауы фæнда, уæд хорз 
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фæхиздзыстæм – ныххырхдзыстæм дзы, куыд æмбæлы, афтæ! – 
иттæг хъæлдзæгæй загъта Челкаш. – Ныххырхæм дзы, мыггагмæ 
æз æмæ ды куы нæ цæрдзыстæм. Тæрсгæ ма кæн! дæ зæрдæхудты 
кæй нæ бацæудзынæн, уый дæ рох ма уæд! Цыппар туманы кой 
дæр ма кæ! Куыд дæм кæсы, лымæныхъо! Разы дæ! Кæд дæ 
фæнды, ныртæккæ дæр дын сæ анымайдзынæн.

– Кæд дын зын нæ уыдзæн, уæд… æз разы дæн.
Гаврилæ, æхцатæм æнхъæлмæ гæсгæйæ, гæды фиумæ куы 

кæса, уый каст кодта, – йæ зæрдæйы тæпп-тæпп цыд æмæ йыл 
фырцинæй ризæг бахæцыд.

– Гъе, дæ фæнычы ныффу кæнай ды! Разы, дам, дæн! 
Райсдзынæн, дам, сæ! Нæ сæ райсдзынæ, тæрсын дын! Райс сæ, 
дæ хорзæхæй! Табуафси, ме ’фсымæр, райс сæ! Уыйбæрц æхца 
цы фæкæнон, уымæн ницы зонын! Фервæзын мæ кæн уыдонæй, 
æз дæ мад, дæ фыды уазæг, айс сæ, гъа!..

Челкаш æм иу къорд æхцайы гæххæтты бадаргъ кодта. Уый 
сæ райста ризгæ къухæй, фиййæгтæ аппæрста, æхцатæ кæмдæр 
арф йæ роны тъыссын байдыдта, цъынддзастæй зыд кæстытæ 
кæнгæйæ æмæ сыллыппæй улæфыд, цыма тæвд бас исты цымдта, 
уый хуызæн. Челкаш æм каст æмæ йыл хинымæры худти. 
Гаврилæ та фæстæмæ фиййæгтæм фæлæбурдта æмæ дæлæмæ, 
зæхмæ кæсгæйæ, тагъд-тагъд фæйлауын байдыдта, цыма йæ 
фæсте исчи сырдта, уыйау. Йæ уæхсджытæ æмæ йæ хъустæ 
куыддæр стъæлфæгау змæлыдысты.

– Æгæр зыд дæ, мæ лымæн!.. Афтæ хорз нæу… Фæлæ дæ 
уæвгæ цы бацагуырдæуа? Хуымгæнæг лæг… – арф хъуыды 
кæнгæйæ, загъта Челкаш.

– Æхцаимæ бирæ хорз фадæттæ æмæ амæлттæ ис! – фæхъæр 
кодта æваст Гаврилæ уæндонæй, ныфсджынæй, æмæ тагъд-тагъд, 
цыма йæ хъуыдыты сырдта, уыйау къæрцц-къæрццæй ныхас 
кæныныл ралæууыд хъæууон царды æгъдæутты тыххæй æхцаимæ 
æмæ æнæ ’хцайæ. – Кад, цыт, парахат цард, хъæлдзæгдзинад… ис 
æгъдау амоны…

Челкаш æм зæрдиагæй æдзынæгæй хъуыста æмæ йæм, 
цыдæртæ хъуыдыгæнгæйæ, цъынддзастæй каст. Исдугмæ-иу 
йæхинымæры бахудти, разыйы худтæй.



69

– Æрбахæццæ стæм! – цæхгæр фæлыг кодта Челкаш 
Гаврилæйы ныхас.

Уылæнтæ бæлæгъы рогæн фелвæстой, æмæ йын уыцы-иу 
зыввыттæй доны был змисы йæ фындз атъыстой.

– Гъеныр, дæ хæрзæггурæггаг мæн, нæ хъуыддаг фæци, 
фæстæмæ фæкæсинаг нын нал ис. Бæлæгъ æддæдæр раласын 
хъæудзæн, донæй йын фæстæмæ аласынæй тас куыннæ уа, афтæ. 
Æрбацæудзысты йæм. Гъеныр æз æмæ ды – хæрзбон! ардыгæй 
сахармæ у аст километры. Дæ хъуыддаг куыд у? Фæстæмæ 
сахармæ аздæхыны фæнд кæныс, æви дæ зæрды æндæр исты 
уынаффæ ис?

Челкашы цæсгомыл æрттывта зæрдæхæлар – хинæйдзаг 
мидбылты худт. Йæ цæсгомы ахастыл бæрæг уыди: йæхицæн 
æхсызгон чи уыдзæн, Гаврилæйæн та æнæнхъæлгæ хабар, ахæм 
цыдæр йæ зæрдæйы æрæфтыд. Йæ къух йæ дзыппы нытътъыста 
æмæ æхцатæй сыр-сыр кодта.

– Нæй… æз… нæй мын ацæуæн… Æз… Гаврилæ цыма 
ферхæцыд, кæнæ йæ хъуыры исты ныббадт, афтæтæ кодта.

– Хъыпы дæ хурхы! цы кодтай уый, цы дыл æрцыд? – афарста 
йæ Челкаш.

– Ницы… – Фæлæ Гаврилæ йæ цæсгом иу къорд хатты 
афæлывта æмæ йæ мидбынаты тæлфыд, ракæ-бакæ кодта. Афтæ 
уыд, цыма Челкашыл йæхи ныццæвынмæ хъавыд, кæнæ йæ 
зæрды æндæр цыдæр фæндон уыд, бакæнын кæй нæ фæрæзта, 
кæй нæ уæндыд, ахæм.

Уыцы æнахуыр митæ йын Челкашы зæрдæмæ нæ бацыдысты 
æмæ æнхъæлмæ каст, кæддæра цы бакæнид, цы саразид,  
зæгъгæ.

Гаврилæ æнахуыр кæуын хъæлæсæй худын байдыдта. Йæ сæр 
дæлæмæ æруагъта æмæ йæ цæсгом нæ зынд, æрмæст ма зындысты 
йæ хъусы æлгътæ æмæ сæ хуыз куыд рафæлив-бафæлив кодтой, 
уый.

– Акуыйты у иуырдæм! – ауыгъта йæ къух Челкаш. Дæ 
ныхтæ мæ цы ныссагътай. Бауарзтай мæ æви цы? Чызгау ратас-
батас кæны! Мæнæй фæхицæн дæм зын цыдæр кæсы! Цæй, цæй, 
дзидзидай, зæгъ, дæ зæрды цы ис? Кæннод цæугæ кæнын…
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– Цæугæ кæныс?! – фæхъæр кодта йæ хъæлæсы дзаг Гаврилæ.
Æдзæрæг змисзæхх денджызы был ныййазæлыд Гаврилæйы 

хъæрæй, æмæ денджыз кæй февæрдта, кæй фæхаста, уыцы бурбын 
змисрæгътæ базмæлыдысты, ныррызтысты. Фестъæлфыд Челкаш 
дæр. Гаврилæ æвиппайды йæ бынатæй фесхъиудта, Челкашы 
къæхты бынмæ йæхи баппæрста, йæ дыууæ цонгæй йын йæ 
зæнгтæ æрбатыхта æмæ сæ йæхимæ, йæ хъæбысмæ æрбалвæста. 
Челкаш фæцудыдта, йæхи змисыл уæзбын уагъд æркодта, 
тымбыл къух дард фæхаста æмæ йæ ныццæвын æввонг уæлдæфы 
дардта, фæлæ цæвгæ нæ ныккодта, Гаврилæйы фæлмæн сойын 
хъæлæс куы фехъуыста уæд.

– Мæ хуры чысыл… мæнæн сæ ратт уыцы æхцатæ! Ратт мын 
сæ, дæ мад, дæ фыды хатырæй. Дæуæн уыдон цы сты? Иунæг 
æхсæвваг – æрмæст иунæг… Мæнæн та мæ мæлæты бонмæ… Æри 
сæ мæнæн, дæхицæн уды бæстæ скæ! Æнусмæ – æртæ аргъуаны 
– дæ мæрдтæм фæндаджы тыххæй кувдзынæн. Ды сæ уæддæр 
дзæгъæлы куы фесафдзынæ… æз та сæ зæхмæ фæцараздзынæн. 
И-и, мардзæ, ратт сæ мæнæн! Цæмæн дæ хъæуынц дæу, цы 
сæ скæндзынæ?.. зын дæм кæсы? Дæ туг сыл, мыййаг, куы нæ 
калдзынæ. Иунæг æхсæв – æмæ та хъæздыгæй рагæпп ласдзынæ. 
Дæхицæн уды бæстæ скæн! уæддæр сæфт æмæ сæфт, уæлдай 
дын нæу… Æз сын цы хъæуы, уый базонин, бæргæ. Ратт сæ  
мæнæн!

Челкаш фæтарст æмæ мæстыйæ, дисгæнгæйæ, змисыл бадти, 
йæ къухтæ зæхмæ быцæу арæзт скодта æмæ йæхи фæстæдзæг 
ауагъта, афтæмæй æнцад-æнцойæ, æнæдзургæйæ, бадти æмæ йæ 
цæстытæй лæппумæ дзагъултæ кодта. Лæппу йæ сæр Челкашы 
дыууæ уæраджы æхсæн батъыста æмæ йын, лæфлæфгæнгæйæ, 
лæгъстæ кодта. Челкаш æй æрæджиау йæхицæй асхуыста, йæ 
къæхтыл алæууыд, йæ дзыппы йæ къух атъыста æмæ Гаврилæйыл 
гæххæтт æхцайы гуцъула баппæрста.

– Гъа, нывдæрз сæ… – фæхъæр кодта Челкаш, фырмæстæй 
зырзыргæнгæйæ. Лæппуйæн тæригъæд дæр кодта, фæлæ йын 
хъыг дæр уыд, цагъары æгъдау æм кæй ис, æгæр зыд кæй 
у, йæ сæр сæрмæ кæй нæ хæссы, æмæ йæм уыйадыл æвзæр, 
æлгъаджы цæстæнгасæй бакаст. Æхцатæ куы аппæрста, уæд 
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йæхицæй ныббузныг, – уыцы хъуыддаг йæхицæн сахъдзинадыл, 
лæгдзинадыл банымадта.

– Æз дын мæхи ’гъдауæй фылдæр дæттынмæ хъавыдтæн. 
Зноны бон дын фæтæригъæд кодтон, – хъæууон цард мæ зæрдыл 
æрбалæууыд… Мæхинымæры загътон: цæй æмæ йын баххуыс 
кæнон ацы лæппуйæн. Фæлваргæ дæ кодтон, кæддæра цы бакæнис, 
– ракурис ма, æви нæ? Ды та, гъæ-уæууæй гъе, никуы мæ ницы!.. 
Мæгуыргур… Исчи ма йæхи афтæ æргæвды æхцайы тыххæй? 
Æдылы дæ! Уæ цæст ницæмæй æфсæды, æгæр зыд стут. Уæ сæр 
сæрмæ нæ хæссут… Суарийы тыххæй цы нæ бакæндзыстут, иу 
ахæм уын нæй – уæхи дæр ауæй кæндзыстут!

– Мæ хуры чысыл! Чырысти дын баххуыс кæнæд! Мæнæ мыл 
цы хорз æрцыд, мæнæ!.. Æз ныр… хъæздыг куы дæн!.. – дзырдта 
Гаврилæ, ниуæгау, цингæнгæйæ, стъæлфгæйæ æмæ æхцатæ йæ 
роны тъысгæйæ. – Мæ хуыцауы хай, мæ хуры чысыл! Мæ зæрдыл 
дын æй дардзынæн мæ мæлæты бонмæ!.. Мæ усæн, мæ сабитæн 
бафæдзæхсдзынæн, дæу тыххæй куыд кувой, афтæ.

Челкаш ын йæ хъæлдзæг зæрдæйы хъарджытæм хъуыста, 
касти йын фырзыдæй йæ хъæлдзæг рухс цæсгоммæ, фырцинæй чи 
ныззылын-мылынтæ ис, æмæ йæ уырныдта, кæд Челкаш хуыснæг 
у, кæд расыггæнаг у, кæд йæ райгуырæн бæстæй фесхъиудта æмæ 
хауæггаг фæци, уæддæр афтæ зыд, кæрæф никуы уыдзæн, йæ сæр 
афтæ æгадмæ никуы æруадздзæн æмæ уый хуызæн никуы бон 
уыдзæн… Ахæм зонд, ахæм зæрдæ йæм кæй уыд, æмæ йæ сæр йæ 
бар кæй уыд, уый йæ урæдта Гаврилæйы цур, æдзæрæг денджызы 
былыл.

– Амондджын мæ скодтай! – хъæр кодта Гаврилæ, Челкашы 
къухмæ лæбургæйæ æмæ йын батæ кæнгæйæ.

Челкаш æнцад, æнæдзургæйæ лæууыд æмæ-иу, бирæгъау, 
йæ дæндæгтæ фæзыхъыр кодта. Гаврилæ æнæбанцайгæйæ, йæ 
зæрдæйы ныхæстæ кодта:

– Æз та цытæ хъуыды кодтон ме ’дылы зондæй? Ардæм куы 
цыдыстæм, уæд мæхинымæры загътон: цæй æмæ йын (дæуæн 
ома) йæ тенка мæнæ ацы фиййагæй ныххафт ласон!.. Æхцатæ 
мæхицæн, йæхи та йын денджызы бынмæ. Йæ койгæнæг, йæ 
агурæг чи уыдзæн? Куы йæ ссарой, уæддæр æй фæрсæг нæ 
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уыдзæн – чи у, кæцон у? Ахæм адæймаг нæу, фæдис кæй тыххæй 
ныхъхъæр кæной. Ницæйаг, дзæгъæлхæтæг, скойы аргъ дæр нæу! 
Йæ сæрыл дзурæг нæ фæуыдзæн!

– Æри фæстæмæ ме ’хца! – йæ хъæлæсы дзаг фæхъæр кодта 
Челкаш, Гаврилæйы хурхы уадындзтæм æвналгæйæ.

Гаврилæ иу-дыууæ хатты йæхи атонынмæ хъавыд, фæлæ 
йыл Челкашы иннæ къух, калмау, æртыхст. Хæдоны хыррытт 
фæцыд, æмæ Гаврилæ уæлгоммæ змисыл хуыссыд тарст дзагъыр 
цæстытимæ æмæ уæлдæфы мидæг йæ къухтæ æмæ йæ къæхтæ 
тилгæйæ. Хæрзконд, къæсхуыр, гуырвидауц Челкаш лæгсырды 
каст кодта, йæ дæндæгтæ зыхъыр кæнгæйæ, æмæ худти кæл-
кæл худтæй. Йæ стæгджын цыргъ цæсгомыл йæ рихитæ зыр-
зыр кодтой. Йæ цæрæнбонты йыл ахæм тыхджын цæфтæ никуы 
сæмбæлд, афтæ мæсты дæр никуы уыд.

– Гъы, амондджын дæ? – худæндзастæй афарста Челкаш 
Гаврилæйы, стæй йæм йæ чъылдым фездæхта æмæ сахары ’рдæм 
араст кодта. Фæлæ фондз санчъехы акодтаид нæ, афтæ Гаврилæ 
йæхи, гæдыйау, сыздыхта, йæ къæхтыл алæууыд, къух дард 
фæхаста уæлдæфы æмæ йыл иу тымбыл дур суагъта, йæхæдæг 
мæсты хъæр фæкодта:

– Æгъа уæдæ, уый дын уый!
Челкаш, æллах, зæгъгæ, фæкодта, йæ дыууæ къухæй йæ сæрыл 

фæхæцыд, размæ фæцудыдта, фæстæмæ Гаврилæйы ’рдæм фæзылд 
æмæ змисыл дæлгоммæ ахауд. Гаврилæ Челкашмæ кæсгæйæ, 
цавд дуры хуызæн йæ мидбынаты баззад. Уалынджы Челкаш 
йæ къах фезмæлын кодта, йæ сæр схъил кæныныл афæлвæрдта, 
фестъæлфыд, фæндыры хъисау базыр-зыр кодта æмæ йæхи 
ауагъта, адаргъ кодта. Гаврилæ лидзынмæ фæци быдырмæ. Уым 
мигъ зæххыл бадти, йæ сæрмæ ауыгъдæй лæууыд къуыбарджын 
хъуынтъыз æврагъ, æмæ уыйадыл бон батар, баталынг, доны 
был змисыл сыр-сыр кæнгæ æмæ фынккалгæйæ, кæрæдзи 
фæдыл згъордтой уылæнтæ, сæмхæццæ-иу сты змисимæ æмæ 
та-иу ног сызгъордтой. Доны лыстæг пырхытæ дард уæлдæфмæ  
схъиудтой.

Уарын æрцыд. Райдианы иугай æртæхтæ кодта, стæй уæд 
æваст ныккалдта æмæ цыхцырæгау мыст лыстæг уадзæгтæй. 
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Уыцы лыстæг къæвдайы уадзæгтæй цыма æнæхъæн, æнæкæрон 
хыз сбыдæуыд, уый хуызæн уыд, æмæ йæ аууонæй дардмæ нал 
зындысты быдыр дæр æмæ денджыз дæр. Гаврилæ дæр уый 
аууоны фæтар, фæцыдæр. Исдугмæ ницыуал зынд, æрмæст ма 
зындысты уарын æмæ даргъ лæг денджызмæ æввахс, змисыл 
хуысгæйæ. Фæлæ та уалынджы мигъы аууонæй фæзынд Гаврилæ. 
Раст цъиу куыддæриддæр уа, афтæ æрбатахт, Челкашы раз йæ 
зонгуытыл æрхауд æмæ йæ дыууæрдæм рафæлдах-бафæлдах 
кæнын байдыдта. Гаврилæ йæ къух хъарм сырх туджы атъыста, 
æваст фестъæлфыд, йæ хуыз фæцыд, ныффæлурс æмæ йæхи 
фæстæмæ аппæрста, æррайы хуызæн.

– О, ме ’фсымæр! уæлæмæ ма дæхи схъил кæн. – Къæвдайы 
сæх-сæхмæ дзырдта Гаврилæ Челкашы хъусы.

Челкаш æрномыг, æрчъицыдта, Гаврилæйы асхуыста æмæ 
йын хъæрасæст хъæлæсæй загъта:

– Хæстæг мæм ма цу, айс дæхи иуырдæм!..
– Ме ’фсымæр куы дæ! Бахатыр мын кæн!.. Мæ хæйрæджы 

хай мæ быны бацыди!.. – зырзыргæнгæ дзырдта Гаврилæ, 
Челкашы къухæн батæ кæнгæйæ.

– Цæугæ, цæугæ… фесæф… – хæр-хæр кæнгæйæ дзырдта 
Челкаш.

– Мæ хур куы дæ! Бахатыр мын кæн, æз дæ мæрдты уазæг!..
– Айс дæхи, мæ цæст дæ куыннæ уына, афтæ! – æваст 

фæхъæр кодта Челкаш æмæ змисыл йæхи æруагъта. Челкаш уыд 
мæсты, фæлурс, хуызы ’ртах дзы нал баззад, йæ цæстытæ тартæ 
кодтой æмæ йæ цыма хуыссæг тынг ахста, уый каст кодта. – Цы 
ма дæ хъæуы? Дæ зæрды цы уыд, уый бакодтай… Ныр цæугæ! 
Фæндараст! – Гаврилæ йæхи æргæвста, мæгуыр. Челкаш уыцы 
зæрдæрыст адæймаджы йæ къахæй схойынмæ хъавыд, фæлæ 
йæ бон нал баци, æмæ фæстæмæ ахаудаид, Гаврилæ йæм куы 
нæ фæцырд уыдаид æмæ йын афойнадыл йе ’уæхсджытыл куы 
нæ фæхæцыдаид, уæд. Челкаш æмæ Гаврилæйы цæсгæмттæ ацы 
сахат кæрæдзийыл ныдзæвыдысты. Иуыл дæр дзы цæсгом нал 
уыд, сæ дыууæ дæр фæлурс уыдысты.

– Пу, налат! – зæгъгæ, фæкодта Челкаш æмæ Гаврилæйæн йæ 
дыууæ дзагъыр цæстыл бату кодта.
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Гаврилæ, æнæдзургæйæ, йæ дысæй сабыргай йæ цæстытæ 
асæрфта æмæ загъта:

– Цы дæ фæнды, уый мын кæ, бар дæ ис… Сдзурæны мыггаг 
мын нæй, мæ дзыхæй дзырд не схаудзæн. Ныббар мын, дæ мад, 
дæ фыды хатырæй!

– Æдзæсгом, æлгъаг!.. Лæджы ’гъдауæй дæм ницы ис!.. – 
æвзæр, æлгъаджы цæстæнгасæй кæсгæйæ, загъта Челкаш, стæй 
баздæхт æмæ йæ мидæггаг хæдон раскъуыдта æмæ, æнæ дзургæйæ, 
хаттæй-хатт йæ дæндæгтæй хъыррыст кæнгæйæ, йæхæдæг йæхи 
къухтæй йæ сæр бæттын байдыдта. – Æхца систай? – йæ дæндæгты 
æхсæнæй дзырдтæ фæрсудзгæйæ, загъта Челкаш.

– Нæ сæ систон, ме ’фсымæр! Ницæмæн мæ хъæуынц!.. 
Фыдбылызы хос сты!..

Челкаш йæ цыбыр куырæты дзыппы йæ къух атъыста, æхцайы 
гуцъула дзы фелвæста, иу æрдынхуыз гæххæтт (дæс туманы) 
фæстæмæ йæ дзыппы сæвæрдта, иннæтæ Гаврилæмæ баппæрста.

– Айс сæ æмæ цæугæ!
– Ницы сæ райсдзынæн, ме ’фсымæр! Мæ бон, мæ рæстæг 

нæу! Бахатыр мын кæн!
– Айс сæ, дын куы зæгъын!.. – фæхъæр кодта Челкаш йæ 

хъæлæсы дзаг, йæ цæстытæй дзагъултæ кæнгæйæ.
– Бахатыр мын кæн!.. стæй сæ уæд райсдзынæн… – 

нæуæндонæй загъта Гаврилæ, æмæ та Челкашы къæхты бын 
атылд уымæл змис зæххыл, къæвда рæдау пырх кæй кодта, 
сæхсæхгæнгæйæ.

– Гæды зæгъыс, айсдзынæ та сæ, бынмиз! – хъæбæр дзыхæй 
загъта Челкаш æмæ йын, йæ сæрыхъуынтыл хæцгæйæ, йæ сæр 
тыхтæй, амалтæй схъил кодта, æмæ йын æхцатæ йæ фындзы 
бынмæ бахаста.

– Айс, айс! Лæвар нæ фæкуыстай, нæ! Айс, ма тæрс! Чысыл 
ма бахъæуа, лæг кæй фæцæй мардтай, уымæй æфсæрмы ма 
кæн! Мæ хуызæтты тыххæй дыл ницы æрцæудзæн, ничи дæм 
бадзурдзæн. Арфæ дæр ма дын ракæндзысты, куы дæ базоной, 
уæд. Гъа, гъа, айс!

Гаврилæ федта, Челкаш худгæ кæй кæны, уый, æмæ йын 
фенцондæр. Æхцатыл тымбыл къухы мидæг фидардæр ныххæцыд.
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– Ме ’фсымæры хай! Цæй-ма, ныббардзынæ мын? Нæ дæ 
фæнды? и? уынгæг, кæуын хъæлæсæй бафарста Гаврилæ.

– Мæ мады зæнæг!.. – йе ’мхаст ын æй акодта Челкаш, 
уæлæмæ стгæйæ æмæ цудтытæ кæнгæйæ. Цæй тыххæй хъуамæ? 
Не ’хсæн куы ницы ис! Абоны бон ды мæн, райсом бон та æз 
дæу…

– Æ, ме ’фсымæр, ме ’фсымæр!.. – æнкъардæй зæрдæбынæй 
улæфгæйæ, загъта Гаврилæ, йæ сæр тилгæйæ.

Челкаш йæ уæлхъус лæууыд æмæ куыддæр æнахуыр худт 
кодта. Йæ сæры басты хæцъилтæ, куыд фæстæмæ сырхæй-
сырхдæр кæнгæ, æрæджиау туркаг сырх скæллад худы хуызæн 
сысты.

Тыгъды зæйы уарын сæх-сæх кодта цыхцырæгау. Денджызы 
гуылф-гуылф хъуыст. Уылæнтæ, æрра куыйтау, лæбурдтой æмæ 
сæхи мæстджын хос кодтой доны былтыл.

Дыууæ адæймаджы ныхъхъус сты.
– Цæй, хæрзбон у! – йæхинымæры Гаврилæйыл худгæйæ, 

загъта Челкаш, цæуынмæ хъавгæйæ.
Челкашæн йæ уæрджытæ йæ быны дыдæгътæ кодтой æмæ 

дзой-дзой, цудтытæгæнгæ, цыд, йæ сæр куыддæр æнахуыр дард 
кодта, цыма йын ахауынæй тарсти, уый хуызæн.

– Ныббар мын, ме ’фсымæр!.. иу хатт ма дзы ракуырдта 
Гаврилæ.

– Ницы кæны! – æвæндонæй йын дзуапп радта Челкаш æмæ 
араст кодта.

Уый цыд цудтытæ кæнгæ, йæ галиу къухы армы тъæпæнæй 
йæ сæры фахсыл хæцгæйæ, рахизæй та сабыргай йæ бур рихи 
æууæрдгæйæ.

Гаврилæ йæ фæдыл кæсгæйæ баззад, цалынмæ Челкаш 
уарыны аууон фæци, уалынмæ. Къæвда куыд фæстæмæ тынгæй-
тынгдæр калдта æмæ цыхцырæгау ныллæууыд, æндонхуыз 
мæйдар быдыры æрбахгæдта æмæ цæст ницыуал уыдта.

Гаврилæ йæ хуылыдз худ йæ сæрæй систа, йæхиуыл дзуар 
бафтыдта, армы дзаг æхцатæм æркаст, йæ къæхты бынæй йæ 
риуы æмбæрц ныуулæфыд, æхцатæ йæ роны бафснайдта æмæ 
саджы цыдæй, даргъ къахдзæфтæ кæнгæ, араст доны былтыл 
Челкашы фæдыл нæ, фæлæ иннæрдæм.
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Денджыз ниудта, хæппултæ хæсгæйæ, уæззау уылæнтæ 
зыввыттытæ кодта æмæ сæ доны был, змисыл, фынк калгæйæ, 
лыстæг пырх кодта. Къæвда хъæлдзæгæй, хъазæгау, цъыччытæ 
кодта дон æмæ зæххы… Дымгæйы къуыззитт дардмæ хъуысти… 
Бæстæ хъæр, ниуын æмæ гуыр-гуырæй байдзаг… Къæвдайы 
аууонæй нал зындысты денджыз дæр æмæ арв дæр.

Къæвда æмæ денджызы уылæнты пырхытæ. Челкашы 
тугæйдзаг бынаты уайтагъд цæхсадтой; сæмхуызон, слæгъз 
кодтой Челкаш æмæ лæппулæджы къахдзæфтæ доны был æвæрд 
змисыл… Æмæ уыцы æдзæрæг денджызы былыл ницыуал баззад, 
дыууæ удгоймаджы æхсæн цы чысыл æмбисонд, цы чысыл 
æвирхъаудзинад æрцыд, уый зæрдыл чи æрлæууын кодтаид, 
ахæм æгъдауæй, ахæм бæрæггæнæнæй.
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ЗÆРОНД УС ИЗЕРГИЛЬ

I

Æз ацы радзырдтæ фехъуыстон Аккерманы цур, Бес-
сарабийы, денджызы был.

Иухатт изæрæй, сæнæфсиртæ тынд куы фестæм, уæд æз цы 
молдавантимæ куыстон, уыдон денджызы былмæ ацыдысты. Æз 
æмæ зæронд ус Изергиль баззадыстæм сæнæфсирты къутæрты 
аууон æмæ, зæххыл хуысгæйæ, æгомыгæй кастыстæм, денджызмæ 
чи ацыд, уыдон аууæттæ мæйдары куыд тадысты, уымæ.

Уыдон цыдысты, зарыдысты æмæ худтысты; нæлгоймæгтæ 
уыдысты хурсыгъд, пух æмæ сау рихиджынтæ, сæ сæрыхъуынтæ 
уыдысты къæбæлдзыг, даргъ, се уæхсджытæм æрхæццæ сты, сæ 
уæлæ – куырæттæ æмæ уæрæх хæлæфтæ; устытæ æмæ чызджытæ 
дæр – хурсыгъд, хъæлдзæг, рæхснæг, сæ цæстытæ – тарбын-
цъæх. Сæ дзыккутæ, зæлдагау, фæлмæн æмæ сау; хъарм дымгæ 
сын сæ дзыккутæй хъазыд æмæ сыл цы ’хца фæрдгуытæ быд 
уыд, уыдон зæланг кодтой. Дымгæ цыди фæтæн æмæ æмхуызон 
уылæнтæй, фæлæ-иу стæм хатт чи нæ зынд, ахæм истæйы сæрты 
гæппгæнæгау фæтынг кодта йе ’змæлд æмæ-иу сылгоймæгтæн сæ 
дзыккутæ сæ сæрты алыварс сфæйлыдта. Æмæ уый сылгоймæгты 
кодта куыддæр æнахуыр, аргъæутты цы адæм вæййы, уыдоны 
хуызæн. Уыдон цыдысты дарддæр, ныгъуылдысты талынджы 
хъæбысы æмæ сæ æхсæвы талынг æмæ адæймаджы фантази 
кодтой ноджы рæсугъддæр.

Чидæр хъисын фæндырæй цагъта… чызг зарыд фæлмæн 
хъæлæсæй, хъуысти худын…

Изæрырдæм къæвда рауарыд, зæхх æмæ денджызы уымæл 
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тæфæй уæлдæф байдзаг; арвыл бырыдысты мигътæ хæмпус æмæ 
ахорæнджынтæй, уыдон иу ран уыдысты фæлмæн фæздæджы 
къуыбарау, æрвгъуыз æмæ фæныкхуыз, иннæ ран та уыдысты 
хæхты тигътау цыргъ, игæрхуыз, сау кæнæ морæ. Се ’хсæнты 
зынд арвы гæппæлтæ, стъалытæ сæ сыгъзæринау æрттывтой, 
афтæмæй. Денджызмæ чи ацыд, уыдоны ныхæстæ ма-иу хæрз 
чысыл райхъуыстысты. Мигътæ æмæ адæм уыдысты рæсугъд 
æмæ æнкъард.

Æмæ-иу цыма æппæт дæр йæ рæзынæй банцад, марди; 
адæм куыд дарддæр цыдысты, афтæ хъæлæстæ ныллæгдæр 
кодтой, æрмæст ма-иу сæ æрбайхъуыст сабыр æмæ æнкъард 
ныуулæфтытæ.

– Ды уæртæ уыдонимæ цæуылнæ ацыдтæ? – бафарста мæ 
зæронд ус Изергиль, денджызы былмæ чи ацыд, уыдоны ’рдæм 
йæ сæр фæкъулгæнгæйæ.

Бирæ фæцард Изергиль, базæронд, дзургæйæ йæ хæр-хæр цыд, 
йæ рæсугъд сау цæстытæ батадысты æмæ сæ цæссыг лæдӕрст.

– Нæ мæ фæнды, – дзуапп ын радтон æз.
– Гъа, уырыссæгтæ, сымах уæ райгуырды бонæй фæстæмæ 

æнкъард зæрдæйы хицау стут, хъуынтъыз вæййут, дæлимонтау…
Нæ чызджытæ дæ тæрсгæ кæнынц, афтæмæй та нырма æрыгон 

æмæ тыхджын дæ…
Мæй сзынди. Йæ цалх уыд стыр, тугау сырх, æмæ цыма 

мæнæ ардыгæй рацыд, мæнæ ацы быдырæй, куы сæвзæрд уæдæй 
фæстæмæ уыйбæрц адæм чи фæхордта, уыйбæрц туг чи фæнозта, 
уыцы быдыры хуылфæй, æвæццæгæн, афтæ нард æмæ рæдау дæр 
уымæн у. Махыл сыфтæрты аууон æрхауд. Æз æмæ зæронд ус, 
кæсагахсæн хызы бын фæуæвæгау, уыцы аууоны бын фестæм. 
Нæ галиу фæрсты раленк кодтой мæйы рухсæй цъæхбынгонд 
мигъы аууæттæ, уыдон фæтæнæгдæр æмæ фæирддæр сты.

– Кæс-ма, уæртæ Ларрæ æрбацæуы!
Æз кастæн, зæронд ус йæ ризгæ къухæй кæдæм амыдта, 

уырдæм æмæ федтон: уым ленк кодтой аууæттæ. Бирæ уыдысты 
уыдон. Сæ иу уыд тардæр æмæ бæзджындæр иннæтæй. Ленк 
кодта тагъддæр æмæ ныллæгдæрты – уыцы аууон хауди, 
зæхмæ хæстæгдæр чи тылд æмæ тагъддæр чи цыд, уыцы мигъы 
къуыбарæй.
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– Уым ничи ис! – загътон æз.
– Ды мæнæй, зæронд усæй, куырмдæр дæ. Кæс-ма, – уæртæ 

тарæй быдырты згъоры.
Æз ноджыдæр акастæн æмæ аууæтты йеддæмæ ницы федтон.
– Уый аууон у! Ды йæ Ларрæ цæмæн хоныс?
– Уымæн æмæ уый Ларрæ у. Ныр аууоны хуызæн ссис, афон 

ын у! Уый ныр цæры цалдæр мин азы, хур ын бахус кодта йæ буар, 
байсысын ын кодта йæ туг, баруайын ын кодта йе стджытæ æмæ 
сæ дымгæ ныппырх кодта. Кæсыс, мæ хур, адæймагæн хуыцау йæ 
хъалдзинæдты тыххæй цы сараздзæн, уымæ…

– Радзур-ма мын æй куыд уыд, – уый быдираг хорз аргъау 
кæй уыдзæн, уый æмбаргæйæ, загътон зæронд усæн.

Æмæ мын зæронд ус уыцы аргъау ракодта.
«Уыцы хъуыддаг куы ’рцыд, уæдæй фæстæмæ аивгъуыдта 

бирæ мин азтæ. Дард денджызы фæстæ, хурскæсæны ’рдыгæй 
ис стыр фурды бæстæ. Уыцы бæстæйы бæласæн йæ алы сыфтæр 
æмæ кæрдæджы зæнг дæр дæттынц уыйбæрц аууон, æмæ дзы 
хуры æнауæрдон тæвдæй адæймаг йæхи æрæмбæхсдзæн.

Гъе, ахæм нæртон зæхх ис уыцы бæстæйы.
Уым цардис хъаруджын адæмы мыггаг, хызтой-иу рæгъæуттæ 

æмæ сæ тых æмæ сæ уæндондзинад хардз кодтой сырдты фæстæ 
цуаны цæуыныл, цуанæй-иу куы раздæхтысты, уæд-иу кодтой 
куывдтæ, зарыдысты æмæ хъазыдысты чызджытимæ.

Уæд иухатт куывды рæстæджы уыцы чызджытæй иуы, йæ 
дзыккутæ æхсæвау сæнт сау кæмæн уыдысты æмæ хæрз уæздан 
чи уыд, уыцы чызджы аскъæфта, уæларвæй æртæхгæ цæргæс. 
Йæ фæстæ йын лæгтæ цы фаттæ суагътой, уыдон фæстæмæ 
æрхаудысты. Чызджы агурынтæ байдыдтой, æмæ йæ не ссардтой. 
Стæй йæ ферох кодтой, зæххыл æппæт дæр куыд ферох кæнынц, 
афтæ.

Фæлæ 20 азы фæстæ чызг йæхæдæг æрыздæхт мæллæгæй, 
æфхæрдæй, йемæ уыд лæппу, йæхæдæг 20 азы размæ куыд 
рæсугъд æмæ тыхджын уыд, ахæм. Кæм уыд, уымæй йæ куы 
бафарстой, уæд радзырдта, цæргæс æй хохмæ кæй ахаста 
æмæ уым кæй цардысты лæг æмæ усы цардæй. Мæнæ йæ 
фырт, фæлæ фыд нал ис: æдых кæнын куы байдыдта, уæд ма 
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фæстаг хатт бæрзонд стахтис арвмæ, йæ базыртæ æрбатымбыл 
кодта æмæ уырдыгæй хохы бæрзонд цъуппыл æрхауд æмæ  
ныппырх…

Уыцы адæм диссагæн кастысты цæргæсы фыртмæ, æмæ 
уыдтой: уый уыдонæй хуыздæр нæу, æрмæст йæ цæстытæ 
уыдысты уазал æмæ ныфсджын, мæргъты паддзахы цæстытау. 
Йемæ-иу ныхас кодтой, уый дæр-иу сын дзуапп радта, кæд-иу 
æй фæндыд, уæд, науæд-иу æгомыгæй бадтис, фæлæ мыггаджы 
хистæртæ куы ’рбацыдысты, уæд уыдонимæ ныхас кодта, йе 
’мсæртимæ ныхасгæнæгау. Уый адæммæ хардзау æркаст æмæ 
йæ схуыдтой къуымых фат, загътой йын, зæгъгæ, зæрæдтæн 
цыт кæнынц æмæ сæ коммæгæс сты уыцы лæппуйы хуызæн 
адæймæгтæ мингæйттæ æмæ уымæй дыууæ хатты хистæртæ 
дæр мингæйттæ. Лæппу сæм каст уæндонæй æмæ сын дзуапп 
лæвæрдта, зæгъгæ, йæ хуызæттæ нал ис, æмæ сын кæд сеппæт дæр 
кад кæнынц, уæд уый кæнын нæ фæнды. О!.. æмæ уæд смæсты 
сты уыцы хистæртæ. Смæсты сты æмæ загътой:

– Амæн мах æхсæн бынат нæй! Кæдæм æй фæнды, уырдæм 
цæуæд.

Цæргæсы фырт дæр йæ хъæлæсы дзаг ныххудтис æмæ йæ 
кæдæм фæндыд, уырдæм ацыд, – бацыд иу рæсугъд чызгмæ, 
æдзынæг æм чи кастис, ахæммæ; бацыд æмæ йæм куы бахæццæ, 
уæд æй ныхъхъæбыс кодта. Уый та уыди, Ларрæйæн чи тæрхон 
кодта, уыцы хистæртæй иуы чызг. Æмæ кæд лæппу рæсугъд уыд, 
уæддæр æй чызг йæ фыды тæссæй асхуыста æмæ иуварс ацыд, 
лæппу рамæсты, ныццавта йæ æмæ, иугæр чызг зæхмæ куы ’рхауд, 
уæд ын йæ риуыл йæ къахæй ныллæууыд, чызгæн йæ хъæлæсæй 
арвмæ туг фемæхсти, ныуулæфыд, калмау æрбакъæдзтæ, æмæ 
амард.

Уыцы хъуыддаг чи федта, уыдон сеппæт дæр тасы бын фесты, 
уыдоны раз сылгоймаджы афтæ мардæуыд фыццаг хатт. Адæм 
æгомыгæй кастысты сæ размæ, чызджы тугæйдзаг дзыхмæ, йæ 
ирд цæстытæм æмæ сеппæты ныхмæ чи уыд, чызджы размæ цы 
марæг лæууыд, уымæ: уый та уыд хъæбатыр, йæ сæр йæ риуыл 
не ’руагъта, цыма чызджы туг исдзысты æмæ сæ ныхмæ лæууыд.

Стæй адæмæн сæ уд се муд куы ’рцыд, уæд ыл сæхи ныццавтой, 
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сбастой йæ, æмæ йæ афтæмæй ныууагътой, ныртæккæ йæ куы 
амарой, уæд сæ маст уымæй не ссæудзæн, зæгъгæ.

Æмæ уæд уыдон æрæмбырд сты фыдракæнæгæн аккаг тæрхон 
æрхъуыды кæнынмæ… Бæхтæй йæ фæйнæрдæм дыууæ дихы 
акæнынвæнд кодтой, фæлæ сæм уый æгæр гыццыл каст; фæйнæ-
фæйнæ фаты йыл суадзынвæнд кодтой, – ууыл дæр не сразы сты; 
йæ басудзыны фæндон дæр сæм уыд, фæлæ йын арты фæздæгæй 
йæ хъизæмардзинад нæ федтаиккой; алы хуызы уынаффæтæ 
хастой, æмæ сеппæты зæрдæмæ чи фæцыдаид, ахæм æрхъуыды 
кæнын сын не ’нтыст. Марæджы мад та сæ размæ йæ зонгуытыл 
æгомыгæй лæууыд æмæ, нæ цæстысыг ардта, нæ ныхас йæ 
лæппуйæн хатырдзинад ракурыны тыххæй. Бирæ фæныхас 
кодтой, стæй иу зондджын, ахъуыды кæнгæйæ, загъта:

– Ахæм ми цæмæн бакодта, уымæй йæ бафæрсæм.
Бафарстой йæ æмæ сын загъта:
– Суæгъд мæ кæнут! Бастæй уын ницы зæгъдзынæн.
Стæй йæ куы суагътой, уæд сæ йæхæдæг бафарста:
– Цы уæ хъæуы? – цыма йæ цагъайрæгтæ уыдысты.
– Куы йæ фехъуыстай… – загъта зондджын.
– Æмæ уын æй хъуамæ цæмæн зæгъон?
– Цæмæй дæ бамбарæм, уымæн. Ды хъал дæ, хъусыс! 

Цыфæнды куы фæкæнай, уæддæр дæуæн æнæ амæлгæ нæй… 
æмæ цы ракодтай, уый нын бамбарын кæн. Мах баззайдзыстæм 
цæргæйæ, æмæ цы зонæм, уымæй нæ фылдæр зонын хъæуы.

– Хорз, æз æй радзурдзынæн, кæд æй мæхæдæг дæр раст не 
’мбарын уæддæр. Кæй мæ асхуыста, уый тыххæй йæ амардтон. 
Мæн та уыцы чызг хъуыд.

– О, æмæ дæу, мыййаг, куы нæ уыд! – загътой уымæн.
– Ау, æмæ сымах айдагъ уæхионтæй пайда кæнут? Æз 

уынын, æмæ алы адаймагæн дæр ис æрмæст хъæлæс, къухтæ æмæ 
къæхтæ… пайда та кæны фосæй, сылгоймæгтæй, зæххæй… æмæ 
ноджыдæр бирæ цæмæйдæрты…

Æмæ йын уæд загътой, зæгъгæ, адæймаг цы аразы, уыдон 
тыххæй дзуапп дæтты, йæ зонд æмæ йæ тыхæй, иуæй-иу хатт 
та йæ цардæй. Уæд сын уый загъта, зæгъгæ, йæ фæнды йæ цард 
бахъахъхъæнын.



82

Бирæ фæдзырдтой æмæ æппынфæстаг рахатыдтой, зæгъгæ, 
марæг зæххыл йæхи нымайы фыццаг адæймагыл, æмæ йæхи 
йеддæмæ никæйы уыны. Адæм ма тæрсгæ дæр фæкодтой, уый 
йæхи иунæгдзинадмæ ауæлдай кодта, уый куы бамбæрстой, уæд. 
Нæ йын мыггаг уыд, нæ ныййарджытæ, нæ фос, нæ ус, æмæ йæ 
уыдонæй хъæугæ дæр ницы кодта.

Стæй адæм уый куы бамбæрстой, уæд та ног тæрхон кæнын 
райдыдтой, карздæр æй куыд бафхæрдæуа, зæгъгæ. Фæлæ ныр 
бирæ нал фæдзырдтой, – тæрхон кæнын сæ чи нæ хъыгдардта, 
уыцы зондджын сдзырдта:

– Фæлæуут! Йе ’фхæрддзинад конд у. Уый фыд æфхæрддзинад 
у; сымах ахæм мин азмæ дæр не ’рхъуыды кæндзыстут! Йе 
’фхæрддзинад йæхи мидæг! Ауадзут æй, уадз æмæ уа сæрибар. 
Гъе уый йын æфхæрддзинад!

Æмæ уыцы ран æрцыди стыр æмбисонд. Арв ныннæрыд, 
кæд мигъ бон нæ уыд, уæддæр. Уæларвон тыхмæ разы уыдысты 
зондджын фæндоныл. Сеппæт дæр сæ сæртæй акуывтой æмæ 
фæйнæрдæм фæпырх сты. Уыцы æвзонг лæппу, Ларрæйы ном 
кæуыл сбадтис, уый та амоны хъодыгонд кæнæ сырдгонд. Гъе, 
æмæ Ларрæ хъæрæй худтис, чи йыл бахъоды кодта, уыдоныл, 
худтис, йæ фыд куыд иунæг уыд, афтæ иунæгæй куы задис, уæд. 
Йæ фыд адæймаг нæ уыд, фæлæ Ларрæ адæймаг уыд. Æмæ маргъау 
сæрибарæй цæрын байдыдта. Æрцыдис-иу мыггагмæ æмæ сæ 
скъæфта фос, чызджытæ – цыдæриддæр æй фæндыд, уыдæттæ. 
Фаттæй-иу æй æхстой, фæлæ йæ буар цыдæр æнæзæххон уыд 
æмæ дзы уыйадыл нæ ныхстысты. Уый уыд цæрдæг, тыхджын, 
æнауæрдон, лæгæй-лæгмæ никæуыл æмбæлд, æрмæст-иу æй 
федтой дардмæ. Афтæмæй адæмы алфамбылай бирæ рæстæджы 
зылдис иунæгæй; цъус азты мыййаг нæ. Гъе, фæлæ иухатт 
адæммæ хæстæг бацыд, æмæ йыл уыдон дæр сæхи ныццавтой, 
Ларрæ йæ бынатæй нæ фезмæлыд æмæ сæ йæхи хъахъхъæндзæн, 
уый дæр нæ равдыста. Уæд адæмæй иу хъуыддаг бамбæрста æмæ 
ныхъхъæр кодта:

– Ма йæм бавналут! Мæлын æй фæнды!
Уæд æй иууылдæр фæуагътой, фыдаудæн сыл чи кодта, 

уый æфхæрддзинад фенцондæр уа, уый сæ нæ фæндыд, нæ сæ 
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фæндыд йæ амарын дæр. Фæуагътой йæ æмæ йыл худтысты. 
Уый та, уыцы худын хъусгæйæ, кодта зыр-зыр æмæ йæ къухтæй 
йæ риумæ лæбурдта, цыма дзы исты агуырдта, уыйау. Стæй 
дур фелвæста æмæ адæмы ’рдæм йæхи баппæрста. Фæлæ адæм 
Ларрæйы цæфтæй сæхи хъахъхъæдтой, нæ йæм æвнæлдтой; 
æмæ Ларрæ фæлладæй, æнкъард хъæлæсæй ныхъхъæргæнгæйæ, 
зæхмæ куы æрхауд, уæд сæхи æддæдæр айстой æмæ йæм дардæй 
кастысты. Ларрæ та фæстæмæ сыстад æмæ, йемæ чи тох кодта, 
уыдонæй кæмæйдæр цы кард ахауд, уый систа æмæ дзы йæ риу 
ныццавта. Фæлæ кард асаст, – цыма йæ дурыл ныццавдæуыд. 
Ларрæ фырмæстæй зæхмæ фæстæмæ æрхауд æмæ йыл йæ сæр 
бирæ фæхоста. Зæхх дæр йæхи хызта, сæры цæфы агъоммæ-иу 
фæдзыхъ.

– Мæлын нæ фæразы! – цингæнгæйæ загътой адæм.
Æмæ йæ ныууагътой, сæхæдæг ацыдысты. Ларрæ хуыссыд 

уæлгоммæ æмæ федта: арвы хъæбысы сау стъæлфытæй ленк 
кодтой тыхджын цæргæстæ. Уымæн йæ цæстыты уыйбæрц 
æнкъарддзинад уыди æмæ дзы æгас дунейы адæмы фæхъæстæ 
кæн, уæд фæцагъды уыдаиккой. Æмæ уæдæй фæстæмæ Ларрæ 
баззадис иунæгæй, сæрибарæй, мæлæтмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ. 
Æмæ уыцы хуызæнæй кæмдæриддæр цоппай кæны… Кæсыс, 
аууоны хуызæн ссис æмæ цæрæнбонты дæр афтæ уыдзæн! 
Адæмæн нæ сæ ныхас æмбары, нæ сæ митæ, ницы æмбары. Æмæ 
æдзухдæр агуры, цоппай кæны, цард дæр ын нæй æмæ йæм мæлæт 
дæр йæ мидбылты нæ бахуды. Нæй йын бынат адæмы ’хсæн… 
Гъе, ахæм æфхæрд баййæфта уыцы лæппулæг йæ хъалдзинады 
тыххæй!»

Зæронд ус ныуулæфыд, ныхъхъус æмæ, йæ сæр йæ риумæ 
æруадзгæйæ, цалдæр хатты æнахуыр цудыд фæкодта.

Æз æм бакастæн, æмæ цыма зæронд усыл хуыссæг фæхæцыд, 
афтæ мæм фæкаст. Æмæ йын тынг фæтæригъæд кодтон. Уый йæ 
радзырды кæрон кодта бæрзонд хъæлæсæй, æрдхъирæнгæнæгау, 
фæлæ уæддæр йæ хъæлæс хъуысыд тæрсаг цагъайраджы 
хъæлæсау.

Денджызы был базарыдысты, – æнахуыр зард ныккодтой. 
Фыццаг райхъуыст контральто, – уый азарыд дыууæ-æртæ 
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нотæйы, стæй райхъуыст дыккаг хъæлæс, уый зарæджы райдыдта 
йæ райдианæй: уæддæр ма фыццаг хъæлæс цыди иннæйы разæй… 
– æртыккаг, цыппæрæм æмæ фæндзæм дæр уыцы ’гъдауыл зарын 
райдыдтой. Æмæ та æваст уыцы зарæджы йæ райдайæнæй ног 
ныззарыд нæлгоймæгты къорд.

Сылгоймæгтæн сæ алы хъæлæс дæр зæлыд бынтондæр 
хицæнæй, уыцы хъæлæстæ зындысты алгъуызон къадатау, 
цыма уæлейæ бынмæ хаудысты, кæдæмдæр гæппытæ æмæ 
хæлхæлгæнгæйæ, нæлгоймæгты хъæлæсы бæзджын уылæнмæ, 
уый та уыцы æмхуызон бæрзонд систой æмæ дзы сылгоймæгты 
хъæлæстæ ныгъуылдысты, уырдыгæй-иу фесхъиудтой, сæ быны-
иу æй фæкодтой æмæ та иу иннæйы фæстæ, афтæмæй йæ хæрдмæ 
истой сыгъдæг æмæ тыхджынæй.

Уылæнты уынæры фæбынæй кодтой зарæджы хъæлæстæ.

II

Искуы-ма фехъуыстай афтæ заргæ? – йæ сæрыл схæцгæйæ 
æмæ йæ æнæдæндаг дзыхæй йæ мидбылты бахудгæйæ, бафарста 
Изергиль.

– Нæ фехъуыстон. Никуы фехъуыстон…
– Æмæ нæ фехъусдзынæ. Æрмæст рæсугъдтæн у сæ бон 

хорз зарын, цæрын чи уарзы, уыцы рæсугъдтæн. Мах цæрын 
уарзæм. Куыд æнхъæл дæ, дæлæ чи зары, уыдон абондæргъы нæ 
бафæлладысты? Хурскастæй хурныгуылдмæ фæкуыстой, ныр 
мæй сзынд æмæ зарынц! Цæрын чи нæ зоны, уыдон афонмæ 
ныххуыссыдаиккой. Сæ цард адджын кæмæн у, уыдон зарынц.

– Æнæниздзинад… – райдайынмæ хъавыдтæн æз.
– Æнæниздзинад кæддæриддæр цæрыны фаг у. Æнæ низ-

дзинад! Æхца дæм куы уыдаид, уæд сæ нæ хардз кодтаис? 
Æнæниздзинад дæр сыгъзæрин у. Зоныс, æз цытæ арæзтон, 
æрыгон ма куы уыдтæн, уæд? Хур скастæй хур аныгуылынмæ 
гауызтæ уæфтон. Хуры тынау цæрдæг уыдтæн æмæ афтæмæй 
хъуамæ иу ран æнæсыстгæйæ бадтаин. Æмæ-иу бадтæн, цалынмæ-
иу ме стджытæ къæс-къæс кæнын нæ райдыдтой, уæдмæ. Фæлæ-
иу куыддæриддæр фæталынг, афтæ-иу мæ уарзонмæ азгъордтон 
æмæ-иу батæ кодтам. Фæцыдтæн æм æртæ мæйы, цалынмæ 
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йæ уарзтон, уæдмæ; уыцы рæстæджы-иу алы ’хсæв дæр мæ 
уарзонимæ уыдтæн. Æмæ цы карæнмæ фæцардтæн – мæ туг 
сфаг!.. Афтæмæй гыццыл уарзтон! Уæвгæдæр мын цал хатты 
ныбба кодтой æмæ цал байы ныккодтон мæхæдæг дæр!..

Æз ын йæ цæсгоммæ бакастæн. Йæ цæстытæ уæддæр 
уыдысты мылаз, æрымысинæгтæ йын сæ нæ барухс кодтой. 
Мæй йын каст йæ хус скъуыдтæ былтæм, йе ’рдуджын цыргъ 
роцъомæ æмæ йæ гуыбыр æнцъылдтæ фындзмæ. Йæ уадултыл 
йæ сау дзыккутæ æрзæбул сты, æмæ йæ русы дзыхъхъытæн сæ 
иуы батымбыл йæ сæры хъуынтæй иу бындзыг. Уыцы бындзыг 
æрзынди йæ сырх сæрбæттæнæй. Йæ цæсгомы цъар, йæ къухты 
цъар æмæ йæ бæрзæйы цъар уыдысты хæрз æнцъылдтæ. Афтæ 
æнхъæлдæуыдаид, зæгъгæ, зæронд ус куы фезмæла, уæд йæ 
царм æрлæбырдзæн æмæ мæ размæ æрлæудзæн стæгдар мылаз 
цæстытимæ.

Уый та ног дзурын райдыдта йæ ризгæ хъæлæсæй:
«Æз мæ мадимæ цардтæн Фалмы цур, Бирлаты тæккæ был. 

Уый нæ уæтæрмæ куы ’рбацыди, уæд мыл цыдис фынддæс азы. 
Уый уыд бæрзонд, цæрдæг, сау рихи, хъæлдзæг адæймаг. Бæлæгъы 
бадт æмæ мах рудзынджы ’рдæм хъæр кодта: «Гъе, хæдзаронтæ! 
сæн æмæ уæм хæринаг нæ уыдзæн?» – Æз кæрз бæлæсты ’хсæнты 
рудзынгæй кастæн æмæ федтон: Фурд мæйрухсæй уыд æрвхуыз, 
ууыл та уыди урс хæдон æмæ уæрæх хæлаф. Йæ иу къах уыд 
бæлæгъы, иннæ та доны был. Йæхи узгæйæ, цыдæр зарыд. Мæн 
куы ауыдта, уæд загъта:

«Мæнæ дзы цы рæсугъд чызг цæры. Афтæмæй йæ æз нæ 
зыдтон!» – Цыма мæ агъоммæ рæсугъдтæн сеппæты дæр зыдта. 
Æз ын сæн æмæ хуыйы фыд радтон… Цыппар боны фæстæ та 
йын мæхи радтон… Нæ дыууæ-иу алы æхсæв дæр тезгъо кодтам 
лодкæйы. Нæ размæ-иу æрбацыд æмæ-иу, цъыр-цъырагау бацъыр-
цъыр кодта. Æз дæр-иу рудзынгæй фурдмæ, кæсагау, рагæпп 
кодтон. Æмæ-иу ацыдыстæм… Уый Пруты доны кæсагахсæг уыд. 
Стæй мын мæ мад мæ хъуыддæгтæ куы базыдта, куы мæ фæнадта, 
уæд мын мæ уарзон дзырдта, цæмæй йемæ ацыдаин Добруджмæ 
æмæ уырдыгæй та Дунайы хъæлæсмæ. Фæлæ фæстагмæ 
мæ зæрдæмæ нал цыд, зарыд æмæ мын батæ кодта, æндæр 
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ницы. Схъыг дзы дæн. Уыцы рæстæджы нæ хъæумæ гуцултæ 
къордгæйттæй цыдысты æмæ сын дзы уыди уарзæттæ… Уыдон 
хъæлдзæг уыдысты! Иуæй-иу чызг-иу æнхъæлмæ каст йæ уарзон 
гуцулмæ æмæ-иу хъуыды кодта, йæ уарзон кæнæ ахæстоны бады, 
кæнæ та искуы хылгæнгæйæ фæмард. Стæй-иу æнæнхъæлæджы 
иунæгæй кæнæ дыууæ, æртæ æмбалимæ чызджы раз февзæрд… 
Стыр лæвæрттæ-иу ын æрбахастой, алцыдæр сын æнцон ссарæн 
уыд! Мæ чызг æмбæлттæй гуцул кæмæн уыд, æз дæр ахæмæн 
загътон, фенын мын сæ кæн, зæгъгæ… Цы йæ хуыдтой? Йæ ном 
мæ байрох… Ныр сæ рох кæнын байдыдтон. Уæдæй нырмæ бирæ 
рæстæг рацыд, мæрдырох мыл бахæцыд! Уый мæ иу гуцулимæ 
базонгæ кодта. Хорз адæймаг уыд… Бурхил, æгасæй дæр бур 
уыд – йæ рихитæ дæр, йæ сæрыхъуынтæ дæр! Иу ныхасæй, 
цæхæр сæр. Æнкъард зæрдæ уыд, иуæй-иу хатт рæвдауаг, иуæй-
иу хатт та, хъæды сырдау, мæстыгæр, загъдгæнаг. Иухатт мын 
мæ цæсгом ныццавта, æз дæр ыл, гæдыйау, мæхи ныццавтон, 
йæ русыл ын дæндагæй ныххæцыдтæн, æмæ йыл носæй баззад. 
Уый фæстæ иу ын йæ носæн куы ба кодтон, уæд-иу ын æхсызгон  
уыд.

– Уæд кæсагахсæг та цы фæцис? – бафарстон æй æз.
– Кæсагахсæг? – О, уый гуцултæм йæхи байста. Фыццаг 

мын лæгъстæ кодта йемæ бацæрыны тыххæй æмæ йын куынæ 
сразы дæн, уæд мæм бардхъирæн кодта, æз, дам, дæ доны 
ныппардзынæн, зæгъгæ. Уый фæстæ мæ ныууагъта, гуцултимæ 
балымæн æмæ æндæр чызг ссардта… Кæсагахсæг æмæ гуцулы 
иумæ æрцауыгътой. Куы сæ ауыгътой, уæд ма сæм фенынмæ 
бацыдыстæм. Добруджы уыд уыцы хабар. Кæсагахсæг 
ауындзæнмæ цыд кæугæйæ, фæлурсæй. Гуцул та йæхицæн 
сабыргай цыд æмæ лулæйæ тамако дымдта. Йæ къухтæ уыдысты 
йæ дзыппыты, йæ иу рихи йæ уæхскмæ æрзæбул, иннæ та йæ 
риумæ. Мæн куы ауыдта, уæд лулæ йæ дзыхæй райста æмæ мын 
«хæрзбон» загъта… æнæхъæн афæдз ыл мæ зæрдæ фæрыст. 
Ех! Уыдон сæхимæ – Карпатмæ цæуынвæнд куы скодтой, уæд 
уый дæр семæ уыд. «Хæрзбон» зæгъыны тыххæй иу руминагмæ 
бауадысты æмæ сæ уым дыууæйæ æрцахстой, иу къорд та дзы 
мæрдтæ фæци, иннæтæ аирвæзтысты. Фæлæ руминагæн дæр нæ 
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батад, йæ хутор, йæ куырой æмæ йын йæ фæллæйттæ иууылдæр 
басыгъдæуыд. Бынтондæр æй смæгуыр чындæуыд.

– Ды йæ бабын кодтай? – зæрдаивæй йæ афарстон æз.
– Гуцултæн хæлæрттæ бирæ уыд, канд æз сын нæ уыдтæн… 

Æнувыддæр сыл чи уыд, уыдон сын рухсаг загътой…
Денджызы былæй зарын нал хъуысти, зæронд усæн ма 

хъырныдта айдагъ уылæн. Æхсæв сабырдæр кодта æмæ æрдзы 
мидæг гуырыд мæйы æрвхуыз рухс. Фæлæ æнæнцой царды 
æбæрæг мыртæ æмæ, чи нæ зынд, уыцы цæрджыты хъæлæстæ 
уылæнты сыбар-сыбурæй нал хъуыстысты… дымгæ куыд 
тынгдæр кодта, афтæ уылæнтæ дæр тынгдæр уынæргъыдтой.

«Æз ма туркаджы дæр уарзтон. Йæ гаремы дæр ын ацардтæн, 
Скутарийы. Иу къуыри йæм дзæбæх фæцардтæн… Стæй та 
мыл æнкъарддзинад бафтыд… – иууылдæр сылгоймæгтæ, 
сылгоймæгтæ… Аст усы йын уыди. Бон сау изæрмæ хордтой, 
хуыссыдысты æмæ æдылы ныхæстæ кодтой. Кæнæ та-иу 
кæрæдзийы æддæг-мидæг ауадысты… Уыцы туркаг æрыгон 
нал уыд. Æгасæй дæр сурс. Уæздан æмæ хъæздыг адæймаг уыд. 
Дзырдта бæсты хицауы хуызæн… Йæ цæстытæ уыдысты сау… 
Раст цæстытæ. Комкоммæ зæрдæмæ кастысты. Кувын бирæ 
уарзта. Æз æй Букуресты федтон. Паддзахау, базары, рацу-бацу 
кæнгæйæ, уæздан каст кодта. Æз æм мæ мидбылты бахудтæн. 
Уыцы изæр мыл уынджы фæхæцыдысты æмæ мæ уымæ 
бахæццæ кодтой. Уый сандалтæ æмæ пальмæтæ уæйгæнæг уыд, 
фæлæ Букурестмæ цыдæр æлхæнынмæ æруад. – «Мæнмæ нæ 
цæуыс? – загъта уый» – О, ацæудзынæн! – «Хорз». – Æмæ æз 
дæр араст дæн. Хъæздыг адæймаг. Лæппу дæр ын уыд – саулагъз, 
рæхснæг лæппу… Иу æхсæрдæс азы йыл цыдаид. Стæй йын 
йæ фыдæй йемæ ралыгъдтæн… Болгармæ, Лом-Паланкæмæ… 
Уым мын иу болгайраг сылгоймаг мæ риу барæхуыста, кæнæ 
йæ мойаг, кæнæ та йæ лæджы хайы тыххæй – нал æй хъуыды  
кæнын.

Иу ран сылгоймæгты беридоны бирæ фæсадтæн. Зылдис мæм 
иу польшæйаг чызг… уыцы чызгмæ та, – Арцер-Паланкæмæ 
хæстæг чи уыд, ахæм беридонæй цыдис, – хъуыды ма йæ кæнын, 
йе ’фсымæр, уый дæр бери… уаллоны хуызæн уыд, мæ размæ 
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къæдзтæ-мæдзтæ кодта… Стæй æз куы сдзæбæх дæн, уæд иумæ 
Польшæмæ ацыдыстæм.

– Фæгæдзæ кæн!.. Æвзонг туркаг та цы фæцис?
– Кæимæ ралыгъдтæн, уый? Амард. Кæнæ йæ хæдзар кæй 

мысыд уый тыххæй, кæнæ та фыруарзондзинадæй… йæ уидæгтæ 
кæмæн нæ фæфидар вæййынц æмæ афтæмæй хур æгæр кæмæ 
ныккæсы, ахæм талайы хуызæн хус кæнын райдыдта… тади… 
Хъуыды ма кæнын, мæ разы фæлурсæй хуыссыд, йæ буар уыд 
уазал, ихы къæрттау… Уæддæр йæ уарзондзинад нæ хуыссыд… 
цæмæй-иу æм ныггуыбыр кодтаин æмæ йын ныбба кодтаин, уый 
тыххæй-иу мын лæгъстæ кодта. Æз æй уарзтон æмæ йын арæх 
батæ кодтон… Стæй йæ бон фезмæлын дæр нал уыд, сæдых. 
Хуыссыд æмæ-иу мын, мæгуыргурау, лæгъстæ кодта, цæмæй 
йæ фарсмæ æрхуыссыдаин æмæ йæ хъарм дардтаин. Фæлæ-иу 
йæ фарсмæ куы ’рхуыссыдтæн, уæд-иу ссыгъд. Иухатт райхъал 
дæн æмæ лæппу ныууазал… амард… Æз ыл фæкуыдтон… Цы 
чындæуа, чи зоны, æмæ исчи загътаид æз æй амардтон, зæгъгæ. 
Æз дзы дыууæ хатты хистæр уыдтæн. Тыхæй мæ чи амбылдтаид!.. 
Уый та саби!..

Æз зæронд усы фыццаг хатт федтон ныуулæфгæ, – йæ хус 
былтæй цыдæртæ сыбар-сыбур кодта, афтæмæй йæхиуыл æртæ 
хатты дзуæрттæ бафтыдта.

– Гъы, – ды Польшæмæ ацыдтæ… – загътон ын æз.
– О… уыцы гыццыл польшæйагимæ… Уый хъуыддаджы 

адæймаг уыд, фæлывд адæймаг. Сылгоймаг-иу æй куы хъуыд, 
уæд-иу мыл, гæдыйау, узæлыд, йæ дзыхæй-иу тæвд мыд лæдæрст, 
фæлæ-иу æй куы нæ хъуыдтæн, уæд-иу мæ йæ ныхæстæй ехсæй 
нæмæгау кодта. Иухатт доны былты фæцæйцыдыстæм æмæ мæм 
сæрыстырæй æфхæрæн ныхас скодта. Æз дын рамæсты дæн! 
Писиау рафыхтæн! Фелвæстон æй, гыццыл сывæллонау, – къаннæг 
уыд уый, – систон æй хæрдмæ, йæ фæрстæ йын æрбалхъывтон 
æмæ æгасæй дæр бацъæх. Стæй йæ донмæ ныззылдтон. Æмæ 
уырдыгæй йе ’рдиаг цыд. Æз æм былæй кастæн, уый та доны 
йæ гæндзæхтæ цагъта. Уый фæстæ уырдыгæй ацыдтæн. Æмæ 
йыл нал сæмбæлдтæн. Фыццаг-иу кæй уарзтон, уыдоныл-иу кæй 
никæуыл сæмбæлдтæн, уымæй амондджын уыдтæн. Уыдон хорз 
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фембæлдтытæ не ’сты, цыма адæймаг мардыл сæмбæлы, æндæр 
ницы».

Зæронд ус ныуулæфыд æмæ ныхъхъус. Цы адæмы мысыд, 
уыдон-иу мæ цæстытыл ауадысты. Мæнæ, зынгхуыз-бурхил, 
рихиджын гуцул, лулæ дымгæйæ, сабыргай мæлынмæ фæцæуы. 
Æвæццæгæн, йæ æрвхуыз цæстытæ уазал уыдысты æмæ сæ 
алцæмæ дæр касти æдзынæг. Йæ фарсмæ та сау рихи кæсагахсæг, 
Пруты дойнаг; кæуы, мæлын æй кæй нæ фæнды, уый тыххæй, 
æмæ йæ æнкъард фæлурс цæсгомыл бахуыссыдысты йæ 
хъæлдзæг цæстытæ æмæ йæ рихитæ цæссыджы ’вдылдæй 
æрзæбул сты йæ зылын дзыхы кæрæтты. Мæнæ, зæронд цытджын 
туркаг, æвæццæгæн, фаталист æмæ деспот уыд. Йæ фарсмæ 
та йæ фырт – фæлурс æмæ тæлæссонд – скæсæйнаг дидинæг, 
фыруарзондзинадæй басыгъд. Мæнæ уый та фæлывд польшæйаг, 
сылваз æмæ æнауæрдон, дзыхарæхст æмæ æххормаг… Уыдон 
сеппæт дæр фæлурс аууæттæ сты. Батæ кæмæн кодтой, уый та 
удæгасæй мæ цуры бады, фæлæ уый дæр рæстæг бахус кодта. Мæ 
цуры бады мæллæгæй, æнæ тугæй, мынæг цæстытимæ, йæ царды 
мидæг ницæмæ уал бæллы – уый дæр аууон у.

Изергиль йæ ныхас дарддæр кодта:
«Зын мын уыди Польшæйы. Уазал æмæ дзы мæнгард адæм 

цæры. Сæ калмæвзаг сын нæ зыдтон: куы сæм хъусай, уæд 
æдзухдæр сусу-бусу кæнынц… Цы сыф-сыф кæнынц уыдон? 
Мæнгард кæй сты, уый тыххæй сын ахæм калмæвзаг хуыцау 
радта. Уæд æз цæугæ кодтон, фæлæ кæдæм, уый нæ зыдтон, 
æмæ уыдон куыд æмбырд кодтой, сымахимæ уырыссæгтимæ 
хæцынмæ, уый федтон. Бахæццæ дæн Бохни горæтмæ. Иу дзуттаг 
мæ балхæдта; йæхицæн нæ, фæлæ мæнæй базар кæнынæн. Æз 
сразы дæн, цæмæй цардæуа, уый тыххæй хъуамæ исты куыст 
зындæуа. Æз ницы зыдтон æмæ мæхи уæй кодтон, фæлæ мæ зæрды 
уыд, зæгъгæ, иучысыл æхца куы ссарон, нæхимæ, Бирлатмæ 
аздæхынæн, уæд мæ рæхыстæ атондзынæн, цыфæнды фидар баст 
куы уой, уæддæр. Æмæ цардтæн. Цыдысты мæмæ хъæздыг пантæ, 
минас мæм кодтой. Мæн тыххæй-иу фæхыл сты æмæ мæгуырмæ 
цыдысты. Иу панæн, цæмæй йæ къухы бафтыдаин, уый тыххæй 
бирæ фæархайдта, иухатт мæнæ куыд бакодта: æрбацыд пан, 
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йæ фæсдзæуин дæр йемæ, æд голлаг. Пан йæ фæсдзæуинæй 
голлаг райста æмæ йæ мæ сæрыл фæкъул кодта. Сыгъзæрин 
æхцатæ мыл æркалдысты æмæ зæххыл сæ дзыгъал-мыгъул ссыд 
æмæ мын æхсызгон уыд. Фæлæ йæ уæддæр асырдтон. Уыцы 
панæн йæ цæсгом уыд нарст, фыдынд, йæ гуыбын та стыр, базы 
хуызæн, æфсæст хуыйау каст. Уæдæ, æз æй асырдтон, кæд афтæ 
дзырдта, зæгъæ, йæ зæххытæ, йæ агъуыстытæ æмæ йæ бæхтæ 
мæн сыгъзæрины бын фæкæныны тыххæй ауæй кодта, уæддæр. 
Уыцы рæстæджы æз уарзтон мæ аккаг паны, йæ цæсгом лыгтæ 
кæмæн уыд, ахæм паны. Йæ цæсгом дзуарæвæрд лыгтæ уыд 
туркаджы æхсаргардæй, æз æй куы федтон, уымæй чысыл раздæр 
грекъæгты сæрыл туркæгтимæ хæцыд æмæ уым фæцæф. Гъе, уый 
уæддæр лæг уыд, лæг!.. Кæд уый польшæйаг у, уæд ын грекъ цы 
сты? Фæлæ уæддæр уыдонимæ ацыд æмæ сын се знæгтимæ тох 
кодта. Ныкъуыхтæ йæ кодтой, фæсохъыр, йæ галиу къухæй дæр 
дыууæ ’нгуылдзы ахауд. Цы йын сты грекъ, кæд уый польшæйаг 
у, уæд? Ницы, фæлæ уый сгуыхтдзинæдтæ уарзта æмæ кæд 
адæймаг сгуыхтдзинæдтæ уарзы, уæд ын сæ бакæнын æнтысгæ 
дæр бакæндзæн. Царды мидæг сгуыхтдзинæдтæн бынат ис, уый 
дæхæдæг зоныс. Æмæ сгуыхтдзинад бакæнын йæ бон кæмæн 
нæу, уыдон зивæггæнджытæ сты, кæнæ тæппудтæ, кæнæ та цард 
чи не ’мбары, ахæмтæ. Уымæн æмæ адæм цард куы ’мбариккой, 
уæд алкæйы дæр бафæндид царды мидæг йæ фæнд ныууадзын. 
Гъемæ уæд цард адæмы æвæдæй нæ ныхъхъуырид. Уыцы лыгтæ 
лæг хорз адæймаг уыд! Дунейы кæронмæ ацæуынмæ дæр цæттæ 
уыд йæ лæджыхъæд равдисыны тыххæй. Æвæццæгæн æй, змæст 
рæстæджы сымахонтæ амардтой. Уæд сымах та мадиарты 
цæгъдынмæ цæмæн цыдыстут? Ныууадз, дæ дзыхыл хæц!..»

Æмæ мæ дзурын не ’суагъта, афтæмæй зæронд ус Изергиль 
йæхæдæг дæр ныхъхъус æмæ та хъуыдыты ацыд.

«Мадиар уарзон дæр мын уыд, фæлæ мæ иу зымæгон бон 
алыгъд, – Уалдзæджы мит куы атад, уæд æй быдыры ссардтой, йæ 
сæры топпы нæмыг ахызт, афтæмæй. Кæсыс, мæ хур, уарзондзинад 
адæмы емынæйæ къаддæр нæ цæгъды; нымад куы ’рцæуиккой, 
уæд къаддæр нæ уаиккой. Цы дзырдтон?.. Польшæйы тыххæй… 
Уæдæ, уым ма фæстаг хатт схъазыдтæн. Сæмбæлдтæн иу рæсугъд 
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шляхтаг лæгыл, зæронд уыдтæн, æвæццæгæн мыл, дыууиссæдз 
азы цыдаид? Уый та хъал æмæ сылгоймæгтыл агъуыд уыд. 
Цæмæй йæ къухы æнцонтыл бафтыдаин, ууыл архайдта, фæлæ 
йын нæ бакуымдтон. Никуы никæй цагъайраг уыдтæн. Дзуттагæй 
та цæугæ ракодтон, уый мæ бирæ æхца бакуыста… Уæд Краковы 
цардтæн. Алцы дæр мæм уыд, бæхтæ дæр, сыгъзæрин дæр æмæ 
æххуырстытæ дæр. Шляхтаг-иу мæм æрбауад, сæрыстыр хæйрæг 
уыд, цæмæй-иу мæхи йæ хъæбысмæ баппæрстаин, уый йæ фæндыд. 
Æз нæ састæн… фыруарзондзинадæй мæ бон нал уыд, гъе, фæлæ 
мæ уæддæр цы фæндыд, уый бакодтон: цæмæй сразы уыдаин, 
уый тыххæй мын, йæ зонгуытыл лæугæйæ, лæгъстæ кодта… 
Стæй мæ куыд айста, афтæ мæ аппæрста: æмæ уæд бамбæрстон, 
кæй базæронд дæн, уый… Уыцы хъуыддаг мын æхсызгон кæм 
уыдаид! Æнамонд хабар! Æз уыцы хæйрæджы уарзтон… Уый 
та-иу мыл худгæ кодта куы-иу ыл сæмбæлдтæн, уæд… Æлгъыст 
уыд! Иннæты раз дæр мыл худтис, уый æмбæрстон, æмæ мын 
зын куыннæ уыдаид, фæлæ мæм хæстæг цард æмæ йæ уарзтон. 
Уалынмæ сымах ныхмæ хæцынмæ ацыд. Æз тыхстæн. Мæхи ма 
бæргæ урæдтон, фæлæ мæхи бауромын мæ бон нæ уыди æмæ йæ 
фæстæ ацыдтæн. Уый Варшавæмæ хæстæг уыди, хъæды.

– Фæлæ уырдæм куы бахæццæ дæн, уæд сæ сымахонтæ кæй 
ныппырх кодтой, уый базыдтон. Ам хæстæг хъæуы уацары ис, 
зæгъгæ, мын дзырдæуыд.

– Уæдæ йæ ныр нал фендзынæн! – хъуыды кодтон æз, – 
йæ фенын та мæ иттæг фæндыд. Æз ын йæ феныныл архайын 
райдыдтон… Мæгуыргуры дзаумæттæ мæ уæлæ скодтон, мæ 
цæсгом бабастон, уый цы хъæуы уыд, уырдæм къуылых-къуылых 
араст дæн. Алы ран дæр хъазахъхъ æмæ салдæттæй йе дзаг уыд… 
зын уыд уырдæм бацæуын. Фæлæ мæ уый хъуыд, æмæ уыдон 
кæм уыдысты, уырдæм æхсæвыгон мæ цыппæртыл бабырыдтæн. 
Цæхæрадоны хуымты æхсæнты бырын æмæ уынын: мæ фæндагыл 
хъахъхъæнæг лæууы… Фæлæ мæм хъуыст польшæйæгты зарын 
æмæ сæ ныхас, уыдон зарыдысты мадымайрæмы зарæг… 
Шляхтаг дæр уым зары. Мæ Аркадек. Фыццаг-иу мын мæхимæ 
куыд бырыдысты, уый куы æрбаймысыдтæн, уæд мæ зæрдæ 
суынгæг… Уæдæ, ныр рæстæг æрцыд æмæ æз дæр, калмау, 
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адæймагмæ бырын, чи зоны, æмæ мæ мæлæтмæ бырын. Уыцы 
хъахъхъæнæг дæр хъусы, размæ рагуыбыр кодта. Цæй, ныр цы 
кæнон? Зæххæй сыстадтæн æмæ йæм фæцæуын. Кард дæр мæм 
нæ уыд, ницы мæм уыд къухтæ æмæ æвзаджы йеддæмæ. Кард 
кæй нæ рахастон, ууыл фæсмон кодтон. Сабыргай йæм дзурын… 
«Фæгæдзæ кæн!» – Фæлæ мын салдат мæ хъуырмæ джебогъ 
фездæхта. Æз ын сындæггай дзурын: «Ма мæ фæрæхой, фæгæдзæ 
кæн! Кæд дын зæрдæ ис, уæд байхъус! Мæ бон дын раттын 
ницы у, фæлæ дæ курын… – Уый йæ гæрзтæ æруагъта æмæ мæм 
сындæггай дзуры: «Усай, иуварс ацу! Иуварс дын куы зæгъын, 
цы дæ хъæуы?» – Æз ын загътон, зæгъгæ, мæ фырт уæртæ уым ис, 
дуæрттæ æхгæд кæуыл сты, уыдонимæ. Æмбарыс, салдат, ды дæр 
кæйдæр фырт дæ, нæ? Гъе, æмæ уæртæ мæ хъæбул кæм бады! 
Бауадз мæ æмæ йæм бакæсон, чи зоны, æмæ тагъд амæла… Цы 
нæ вæййы, чи зоны, æмæ дæу дæр амарой… Æмæ уæд дæ мад нæ 
кæудзæн? Дæ мады кæй нæ федтай, афтæмæй кæй мæлыс, уый 
дын зын нæ уыдзæн? Мæ фыртæн дæр зын у. Фæтæригъæд кæн 
дæхицæн дæр, уымæн дæр æмæ мæнæн дæр!..»

«Эх, цас ын фæдзырдтон! Къæвда уарыд æмæ нæ хуылыдз 
кодта. Дымгæ уасыд æмæ ниудта, æмæ-иу мæ куы мæ риуæй 
асхуыста, куы та мæ синтæй. Æз лæууыдтæн æмæ дзой-дзой 
кодтон уыцы дурзæрдæ салдаты раз. Уый уæддæр дзырдта: 
«Нæй!» – Æмæ-иу ын, куыддæриддæр йæ уазал ныхас 
фехъуыстон, афтæ-иу мæ тынгдæр æрфæндыд уыцы Аркадекы 
фенын… Æз дзургæ-дзурын мæ цæстытæй салдаты барстон, уый 
уыд гыццыл, тæнтъихæг æмæ хуыфаг. Стæй зæххыл æрхаудтæн, 
йæ къæхтыл ын ныттыхстæн æмæ йын лæгъстæ кодтон, афтæмæй 
йæ æвиппайды абырстон. Уый æрхауд æмæ йæ дæлгоммæ 
фæфæлдæхтон, цæмæй ма хъæр кодтаид, уый тыххæй йын йæ 
цæсгом цъыфы атъыстон. Хъæр кæнын йæ бон нал уыд æмæ йæ 
гæндзæхтæ цагъта, цæмæй мæ йæ синтæй аппæрстаид, уымæн. 
Æз дæр ын мæ дыууæ къухæй цъыфы йæ сæр ноджы тынгдæр 
æрылхъывтон æмæ фæхуыдуг… мæхæдæг хордонмæ бауадтæн, 
поляктæ кæм уыдысты уырдæм. – «Аркадек!» – сындæггай 
бадзырдтон къулы зыхъырæй. Уыдон æмбаргæ адæм сты, уыцы 
польшæйæгтæ, – мæ ныхас куы айхъуыстой, уæд сæ зарын 
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фæуагътой! Мæнæ йæ цæстытæ сты мæ цæстыты комкоммæ 
– «Уырдыгæй дын рацæуæн нæй?» – Ис, астæрды бынты! – 
загъта уый. – «Уæдæ рацу!» – Æмæ хордоны бынты цыппарæй 
рабырыдысты: æртæйæ æмæ мæ Аркадек. – «Хъахъхъæнæг кæм 
ис?» – бафарста Аркадек. – «Уæртæ хуыссы!» – Æмæ уыдон 
гуыбыр-гуыбыр сындæггай ацыдысты. Къæвда уарыд, дымгæ 
ниудта. Мах хъæуæй ахызтыстæм æмæ хъæды, æнæдзургæйæ, 
бирæ фæцыдыстæм. Тагъд цыдыстæм. Аркадек мын хæцыдис 
мæ къухыл, йæ къух уыди тæвд æмæ рызт… цалынмæ мæм 
ницы сдзырдта, уæдмæ мын йемæ хорз уыд. Уыдон фæстаг 
минуттæ уыдысты, хорз минуттæ мæ кæрæф царды мидæг. Стæй 
уыгæрдæнмæ бахæццæ стæм æмæ æрлæууыдыстæм. Цыппар дæр 
мын арфæтæ кодтой. Ех, бирæ цыдæртæ мын фæдзырдтой! Æз 
сæм хъуыстон æмæ мæ панмæ кастæн. Цы ми мын бакæндзæн мæ 
Аркадек? Стæй мæ ныхъхъæбыс кодта æмæ сæрстырæй загъта… 
Цы загъта, уый нæ хъуыды кæнын, фæлæ йæ афтæ æмбарын 
хъуыд æмæ мыл амæй фæстæмæ иузæрдыг уыдзæн… Мæ размæ 
йæ зонгуытыл æрлæууыд æмæ, мидбылты худгæйæ, загъта: 
«Æхсин-паддзах!» – Гъе, ахæм мæнгард куыдз уыд!.. Уæд æй 
æз мæ къахæй атъæпп кодтон æмæ йын йæ цæсгом ныццавтаин, 
фæлæ фæцудыдта æмæ фæгæпп кодта. Мæсты æмæ фæлурсæй 
мæ размæ æрлæууыд… Лæууыдысты иннæ æртæ дæр, иууылдæр 
уыдысты хъуынтъыз. Ничи сæ ницы дзырдта. Æз сæм бакастæн… 
Хъуыды ма кæнын, бынтондæр нынкъард дæн æмæ мыл зивæг 
бафтыд… Æз сын загътон: «Цæугæ ут!» – Уыцы куыйтæ мæ 
бафарстой: «Цæмæй нын нæ фæндаг бацамонай, уый тыххæй 
фæстæмæ аздæхдзынæ?» – Гъе, ахæм æнаккаг уыдысты! Уæддæр 
ацыдысты. Æз дæр æнаккаг ацыдтæн… Иннæ бон мæ сымахонтæ 
æрцахстой, фæлæ мæ тагъд суæгъд кодтой æмæ уæд ныхъхъуыды 
кодтон, зæгъгæ, мын афон у ахстон скæнынæн, æгъгъæд мын 
у уасæгойы цардæй цæрын. Æруæззау дæн, мæ базырты тых 
нал уыд, сæ систæ æрлæмæгъ сты… Афон у, афон! Æмæ уæд 
Галицинмæ ацыдтæн, уырдыгæй та Добруджмæ, ныр иу дæс 
æмæ ссæдз азы бæрц ам цæрын. Мой дæр мын уыд молдовайнаг; 
афæдз ыл цæудзæн, афтæ амард. «Æз цæрын. Цæрын иунæгæй… 
Нæ, иунæгæй нæ цæрын, фæлæ уæртæ уыдонимæ».
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Зæронд ус йæ къухæй ацамыдта денджызы ’рдæм.
Уым æппæт дæр уыд сабыр. Иуæй-иу хатт-иу дзы райгуырд 

цавæрдæр хъæлæс æмæ-иу уайтагъд агуыппæг.
«Уыдон мæ бирæ уарзынц. Æз дæр сын алыхуызон таурæгътæ 

фæкæнын. Хъуамæ сæ зоной. Нырма æрыгæттæ сты… Мæнæн 
дæр уыдонимæ цæрын æнцон у. Кæсын æмæ хъуыды кæнын: 
уыдис рæстæг, æмæ æз дæр ахæм уыдтæн, æрыгон… Æрмæст 
уæд, мæ рæстæджы адæймаджы тых æмæ зынг фылдæр уыд, 
хъæлдзæгдæр уыдысты… Уæдæ!..»

Зæронд ус ныхъхъус. Æз йæ фарсмæ æрæнкъард дæн. Уый, 
йæ сæр тилгæйæ, æркув-æркув кодта æмæ сындæггай йæ сыбар-
сыбур цыд. Чи зоны, æмæ кувгæ кодта.

Денджызæй бырыд мигъ – сау, уæззау мигъ, карз хуызæй, 
хохы рагъы хуызæнæй бырыдис быдырмæ. Йæ цъуппæй-иу 
мигъы къуыбæрттæ раскъуыдысты, уыдон цыдысты размæ æмæ 
стъалыты æмбæрзтой. Денджыз уынæргъыд. Махæй чысыл 
æддæдæр, сæнæфсирты талаты ’хсæн батæ æмæ сусу-бусу кодтой, 
ныуулæфыдысты-иу. Талынг быдыры куыдз ниудта… Уæлдæф 
фындзы хуынчъыты хъыдзы кодта цавæрдæр тæфæй. Мигъты 
аууæттæ зæхмæ хаудысты æмæ йыл бырыдысты, адæймаг-иу 
сæ нал уыдта æмæ та-иу фæстæмæ фæзындысты… Мæйæ ма 
зынди æрмæстдæр рухсы тæпп, иуæй-иу хатт-иу æй фæздæгхуыз 
мигъы бæзджын къуыбар бынтондæр бамбæрзта. Æмæ, цыдæр 
фыдбылызау, фæтæн быдыры фæтæпп-фæтæпп кодтой цавæрдæр 
чысыл æрвхуыз зынджытæ. Куы-иу иу ран ферттывтой, куы та 
иннæ ран, æмæ-иу æваст ахуыссыдысты, цыма цалдæр адæймаджы 
быдыры кæрæдзимæ дæрдты лæууыдысты, спичкæтæ судзгæйæ, 
цыдæр агуырдтой æмæ-иу сын цыма сæ рухс дымгæ ахуыссын 
кодта, уыдон уыдысты диссаджы зынгхуыз æвзæгтæ.

– Арты стъæлфæнты уыныс? – бафарста мæ Изергиль.
– Уæртæ уыцы æрвгъуызты? – быдырмæ ацамонгæйæ, 

афарстон æз.
– Æрвгъуызтæ? – О, уыдон, уыдон сты… Уæдæ ма ныр дæр 

фæзынынц? Æз сæ нал уынын. Ныр æз бирæ цыдæртæ нал уынын.
– Кæцæй цæуынц уыцы арты стъæлфæнтæ? – афарстон 

зæронд усы.
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Æз ма сын сæ кой уый размæ дæр фехъуыстон, фæлæ мæ 
фæндыд, зæронд ус Изергиль уыдон тыххæй цы зæгъдзæн, уымæ 
байхъусын.

– Уыдон, дам, Данкойы судзгæ зæрдæйы стъæлфæнтæ сты. 
Дунейы мидæг уыдис зæрдæ, æмæ уый иухатт ссыгъд, æмæ ацы 
арты стъæлфæнтæ уымæй расхъиудтой. Радзурдзынæн дын æй. 
Рагон аргъау у… Рагон, æппæт дæр рагон! Раджы рæстæджы алцы 
дæр уыд! Ныр ахæмæй ницыуал ис – нæдæр хъуыддæгтæ, нæдæр 
адæм, нæдæр, раджы рæстæджы чи уыд, ахæм аргъæуттæ… Æмæ 
цæуылнæ уал сты?.. Зæгъ-ма йæ! Æмæ науæд цы зæгъдзынæ… 
Цы зоныс? Сымах æрыгæттæ стут, цы зонут?.. Зæронд цардмæ 
дзæбæх куы ’ркæсиккат, уæд алцыдæр базониккат… Фæлæ йæм 
уæ хъус нæ дарут æмæ цæрын дæр нæ зонут… Æз, мыййаг, исты 
царды нæ уынын? Кæд æмæ цæстцух дæн, уæддæр алцы дæр 
уынын! Æз ма уынын уый дæр, æмæ адæм цæргæ нæ кæнынц, 
фæлæ йыл сæхи барынц æмæ ууыл сæ царды бонтæ фæвæййынц. 
Гъе, фæлæ сæ рæстæг куы фæвæййы, уæд ма сæ хъысмæтæй 
хъаст фæкæнынц. Афтæмæй хъысмæт та циу! Алчидæр йæхицæн 
хъысмæт. Ныр æз бирæ адæмтæ уынын, фæлæ дзы тыхджынтæ 
нæй! Кæм сты тыхджынтæ?.. Рæсугъдтæ дæр къаддæрæй-къаддæр 
кæнынц.

Зæронд ус ахъуыды кодта, уæдæ цардæй тыхджын æмæ 
рæсугъд адæмтæ цы фесты, зæгъгæ. Æмæ, хъуыдыгæнгæйæ, 
талынг быдырмæ касти, цыма дзы йæ ныхæстæн дзуапп агуырдта, 
уыйау.

Æз ын йæ радзырдмæ æнхъæлмæ кастæн æмæ ницы дзырдтон, 
истæмæй йæ куы афæрсон, уæд та æндæр ныхæстыл адзæгъæл 
уыдзæн, зæгъгæ.

Æмæ мын райдыдта таурæгъ кæнын.

III

«Раджы заманы зæххыл цардис иу адæмыхатт, бацæуæн кæмæ 
нæ уыд, ахæм хъæд сын æртæ ’рдыгæй æхгæдта сæ табортæ. 
Цыппæрæм ’рдыгæй уыд быдыр. Уыдон уыдысты хъæлдзæг, 
тыхджын æмæ ныфсджын адæм. Фæлæ сыл иухатт фыдрæстæг 
скодта. Кæцæйдæр æндæр адæмыхатт фæзынд æмæ сæ тар 
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хъæдмæ фæсырдтой. Уыцы хъæд уыд зæронд, цъыфджын æмæ 
талынг, бæлæсты къалиутæ кæрæдзиуыл стыхстысты æмæ сæм 
арвы рухс нæ зынд. Хуры тынтæн сæ бон нæ уыд æмæ сæхицæн 
фæндаг айгæрстаиккой зæхмæ. Гъе, фæлæ-иу цъыфдзастмæ куы 
ныххæццæ сты, уæд-иу хъылма сыстад æмæ адæм сæфтысты. 
Устытæ æмæ сывæллæттæ æрдиаг кодтой, лæгтæ та сагъæс æмæ 
катайы бацыдысты. Ацæуын сæ хъуыд уыцы хъæдæй, æмæ, 
цæмæй уырдыгæй ацыдаиккой, уымæн та уыд дыууæ фæндаджы: 
иу – фæстæмæ, – уым уыдысты тыхджын æмæ фыдызнæгтæ, 
дыккаг та – размæ, – уым та задысты бæрзонд æмæ ставд бæлæстæ, 
се ’стыр къалиутæй кæрæдзийы ныхъхъæбыс кæнгæйæ, бæлæстæ 
сæ къуыбырджын уидæгтæ малы мидæг арф ауагътой. Боныгон-
иу сæ цъæх мигъ йæ хъæбысы æркодта æмæ-иу ныссабыр сты, 
нал-иу змæлыдысты. Изæрыгон-иу æртытæ куы ссыгъдысты, 
уæд та-иу адæмы алфамбылай æрлæууыдысты æмæ æдзухдæр 
– æхсæвæй-бонæй уыцы адæмы алыварс уыд талынджы фидар 
цæг, цыма сæ ныцъцъист кæнынмæ хъавыд, уыдон та тыгъд 
быдыры цæрын ахуыр уыдысты. Дымгæ-иу бæлæсты цъуппытæ 
ныууыгъта, хъæд-иу æмыр хъæлæсæй куы сгуыв-гуыв кодта, уæд-
иу зæрдæ бынтондæр бамæгуыр. Хъæд къуырмæйæ уасыд, цыма 
уыцы адæммæ æрдхъирæн кодта, кæнæ-иу сыл хъарæг кодта, 
уыйау. Уыдон уæддæр тыхджын адæм уыдысты, сæ бон уыд æмæ 
сыл иухатт чи фæтых, уыдонмæ мæлæтдзаг тох самадтиккой, 
фæлæ сын хæсты мидæг мæлæн нæ уыд, уымæн æмæ сæм уыд 
фæдзæхст ныхæстæ æмæ куы амардаиккой, уæд сæ фæдзæхстытæ 
семæ фесæфтаиккой. Æмæ уый тыххæй бадтысты æмæ хъуыдытæ 
кодтой даргъ æхсæвты, хъæды тызмæг уынæрмæ хъусгæйæ, æмæ 
малы хъылма улæфгæйæ. Уыдон бадтысты, арты аууæттæ та 
сæ алфамбылай æмырæй кафыдысты æмæ уыцы адæммæ афтæ 
каст, цыма аууæттæ нæ кафынц, фæлæ хъæдты æмæ малты цы 
дæлимонтæ ис, уыдон цин кæнынц… Адæм уæддæр бадтысты æмæ 
хъуыдытæ кодтой, – фæлæ сын æрхъуыды кæнын ницы æнтыст. 
Адæмы тых æмæ хъару æнкъард хъуыдытæ куыд сæттынц, афтæ 
сæ нæдæр куыст, нæдæр сылгоймæгтæ сæттынц, адæм хъуыдытæ 
кæнынæй сæдых сты… Тасдзинад се ’хсæн райгуырд æмæ сын 
сæ къухтæ сбаста. Тынгдæр та сæ тæрсын кодтой сылгоймæгтæ, 
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хъылмайæ чи сæфт æмæ тасдзинад йе уæнгтæ кæмæн сбаста, 
уыдон хъысмæтыл кæугæйæ. Хъæды мидæг тасдзинады ныхæстæ 
гуырын байдыдтой, фыццаг сæ дзырдтой гуырысхогæнгæйæ, 
сындæгæй, стæй хъæрдæр æмæ хъæрдæрæй… Уæд уыцы адæм 
сфæнд кодтой æзнагмæ бацæуын æмæ йын сæ сæрибардзинад 
раттын. Мæлæтæй тæрсгæйæ, цагъардзинады цардæй ничиуал 
тарст. Уалынмæ фæзынд Данко æмæ сеппæты дæр уый иунæгæй 
фервæзын кодта».

Зæронд ус, æвæццæгæн, Данкойы судзгæ зæрдæйы кой арæх 
кодта. Уый дзырдта ивазгæ ныхасæй, йæ фæсус хæрхæргæнаг 
хъæлæсæй ныв кодта хъæды уынæр, малы маргджын уæлдæфæй 
цы ’намонд адæмтæ сæфт, уыдон æмæ сæ алфамбылай цы хъæд 
æртыхсти, уый.

– Данко уыд уыцы адæмæй иу, æрыгон æмæ рæсугъд 
лæппулæг. Рæсугъдтæ кæддæриддæр хъæбатыр вæййынц. Æмæ 
уый иухатт йе ’мбæлттæн загъта:

«– Хъуыды кæнынæй дур дæ фæндагæй нæ аппардзынæ. Чи 
ницы архайы, уый ницы сараздзæн. Нæ хъару хъуыды кæныныл 
æмæ æнкъарддзинадыл цæмæн сафæм? Сыстут! Цомут хъæдмæ 
æмæ дзы иннæрдæм ахизæм! Кæрон ын уыдзæн. Дунейы мидæг 
алцæмæндæр кæрон ис! Цæй, цомут!»

Бакастысты йæм иннæтæ æмæ уый сеппæтæй дæр хуыздæр 
кæй у, уый сæ бауырныдта. Уымæн æмæ йын уыд хъæбатыр 
цæстæнгас, уыд цæхæрцæст лæппулæг.

«– Акæн нæ! – загътой уыдон.
«Æмæ сæ уый дæр акодта…»
Зæронд ус ныхъхъус æмæ, талынгдæр кæм кодта, уырдæм 

каст. Данкойы судзгæ зæрдæйы арты стъæлфæнтæ кæмдæр 
дард ран ссудз-ссудз кодтой, æмæ сæ адæймаг фенхъæлдтаид, 
цæстыфæныкъуылдмæ дидинæг чи рафтауы, ахæм уæлдæфон 
цъæх дидинджытæ.

Акодта сæ Данко. Сеппæт дæр æнувыдæй цыдысты, 
æууæндыдысты йыл. Уый зын фæндаг уыд! Уыд талынг, мал-иу 
йæ кæрæф æмбыд дзых фæхæлиу кодта æмæ адæмы ныхъуырдта. 
Бæлæстæ та сын, фидар къулау, сæ фæндаг æхгæдтой, сæ 
къалиутæ кæрæдзиуыл стыхстысты, сæ уидæгтæ та, кæлмытау, 
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алы ’рдæм ауагътой, æмæ сын алы санчъех акæныныл дæр бирæ 
тых хардз кæнын хъуыд. Бирæ фæцыдысты… Хъæд ноджы 
бæзджындæр кодта, адæмы тых та – къаддæрæй-къаддæр, æмæ 
уæд уыцы адæм Данкойæ хъаст кæнын райдыдтой, зæгъгæ, дам, 
уый æрыгон æмæ æвæлтæрд лæппу уæвгæйæ, адæмы кæдæмдæр 
дзæгъæлы кæны. Фæлæ уæддæр Данко сæ разæй цыд 
æхсарджынæй.

Уæд иухатт хъæ-
ды сæрмæ арв нын-
нæрыд, æмыр æмæ 
тæссаг сыбар-сыбур 
скодтой бæлæстæ. 
Хъæд афтæ ныттар 
æмæ, цыма æхсæв 
куы ра взæрд, уæдæй 
фæ стæмæ цы дæ рид-
дæр æхсæв тæ уы дис, 
уыдон иу уыл дæр иу 
ранмæ æрæм бырд 
сты… Цы ды сты гыц-
цыл адæм стыр бæ-
лæс ты ’хсæн ты, арвы 
тыз мæг æрт тивæнты 
æхсæн ты, цыдыс ты 
уы дон æмæ уæйыг бæ-
лæс тæ хъыррыстытæ 

кодтой, уасыдысты, цыд сæ тызмæг сыр-сыр. Арв-иу ферттывта 
æмæ-иу, хъæды сæрты тæхгæйæ, цæстыфæныкъуылдмæ бæлæсты 
фæрухс кодта, адæмы тæрсынгæнгæйæ-иу куыд тагъд февзæрд, 
афтæ тагъд-иу фæцыдæр.

Арвы ’рттывдæй-иу цы бæлæстæ фæрухс сты, уыдон уыдысты 
удæгæстау, æмæ, талынгдзинады уацарæй чи лыгъд, уыдонæн сæ 
къуызырджын даргъ къалиутæй æнгом хуыз бигæйæ, архайдтой 
сæ бауромыныл. Талынгæй чи цыд, уыдонмæ цавæрдæр тасдзинад 
зынд тызмæг æмæ уазалæй. Уый зынвæндаг уыд. Адæмы тых 
бадомдта æмæ сæ ныфсы цъыртт нал баззад. Фæлæ уæддæр уыцы 

Данко («Зæронд ус Изергиль»)
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адæм се ’дыхдзинадыл басæттын сæ сæрмæ нæ хастой æмæ сæ 
маст акалдтой, сæ разæй чи цыд, ууыл, Дынкойыл. Уайдзæф ын 
кодтой, уынаффæ кæнынмæ сын кæй нæ арæхст, уый тыххæй. 
Уæдæ!

Уыдон нæргæ хъæды астæу мæстæйдзагæй æрлæууыдысты, 
æмæ фæллад æмæ мæстыйæ талынджы Данкойæн тæрхон кæнын 
райдыдтой.

– Ды ницæйаг æмæ фыдбылызы адæймаг дæ махæн, – загътой 
Данкойæн. – Ды нæ ракодтай, ды нæ бастайын кодтай æмæ уый 
тыххæй амæлдзынæ!

– Сымах мын загътат: «акæн нæ» æмæ уæ æз дæр акодтон! 
– фæхъæр кодта Данко, сæ ныхмæ лæгæй-лæгмæ æрлæугæйæ. 
– Мæнмæ лæгдзинад ис æмæ уæ акодтон! Фæлæ сымах та? Цы 
сарæзтат уæхи пайдайæн? Сымах æрмæстдæр цыдыстут æмæ 
уæ хъару дарддæры фæндагæн бавæрын нæ базыдтат. Сымах 
æрмæстдæр цыдыстут, цыдыстут фысфосы дзугау! Фæлæ сын 
уыцы ныхæстæ сæ маст ноджы тынгдæр рафыцын кодтой.

– Ды амæлдзынæ! Ды амæлдзынæ! – схор-хор кодтой уыдон.
Хъæд та гуыв-гуыв кодта уыдон хъæр фæзмгæйæ, æрв-

æрттывтытæ фæйнæрдæм талынг гæппæлтæй тыдтой. Данко 
кæй тыххæй фæфыдæбон кодта, уыдонмæ касти æмæ федта, 
уыдон кæй уыдысты сырдты хуызæн. Йæ алфамбылай лæууыди 
бирæ адæм, фæлæ сæ цæстæнгасыл уæздандзинад нæ зынд 
æмæ йын бахатыр кæндзысты, уымæ йæ æнхъæлмæ кæсын нæ 
хъуыд. Уæд йæ зæрдæйы стыр маст рафыхтис, фæлæ адæмы 
тæригъæддзинадæй уыцы маст ахуыссыд. Уый адæмы уарзта 
æмæ хъуыды кодта, зæгъгæ, чи зоны æнæ Данко фесæфой. 
Æмæ йæ зæрдæ артау пиллон скалдта уыдон фервæзын кæныны 
сæраппонд, уыдон æнцон фæндагмæ ракæныны тыххæй. Æмæ 
уæд йæ цæстытæ цæхæртæ акалдтой, адæм уый куы федтой, 
уæд ахъуыды кодтой, зæгъгæ, Данко смæсты æмæ йæ цæстытæ 
цæхæртæ уымæн акалдтой æмæ, бирæгътау, срæвдз кодтой сæхи, 
æнхъæлмæ кастысты, зæгъгæ, Данко семæ тох кæндзæн æмæ йæ, 
цæмæй тагъддæр æрцахстаиккой æмæ йæ амардтаиккой, уый 
тыххæй йæ алыварс æрбатыгуыр сты. Уый дæр сын сæ хъуыды 
бамбæрста, æмæ уый тыххæй йæ зæрдæ ноджыдæр тынгдæр 
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ссыгъдис. Уымæн æмæ уыдон хъуыды Данкойы зæрдæйы 
райгуырын кодта судзгæ маст.

Хъæд уæддæр йæ уынгæг зарæг кодта, арв нæрыд æмæ къæвда 
уарыд…

– Цы бакæндзынæн æз адæмы тыххæй?! – арвы нæрдæй 
тынгдæр ныхъхъæр кодта Данко.

Стæй уæд æваст йæ къухтæй йæ риу фæйнæрдæм арæмыгъта, 
уырдыгæй йæ зæрдæ стыдта, æмæ йæ йæ сæрмæ бæрзонд систа.

Зæрдæ пиллон арт уагъта, сыгъди хурау, хурæй ноджыдæр 
тынгдæр æмæ хъæд ныррухс Данкойы зæрдæйы рухсæй, адæмы 
стыр уарзондзинадæй, талынг фæйнæрдæм лыгъд рухсæй æмæ, 
арф хъæды зырзыргæнгæйæ ныххаудис малы æмбыд хъæлæсы. 
Адæм фырдисæй цавддуртау фесты.

– «Цомут!» – фæхъæр кодта Данко, æмæ разæй йæхи 
аппæрста судзгæ зæрдæ бæрзонд даргæйæ, æмæ адæмы фæндаг 
ныррухс кæнгæйæ.

Адæм дæр йæ фæстæ фæраст сты. Бæлæсты цъуппытæ та 
базмæлыдысты æмæ гуыв-гуыв кодтой, фæлæ ныр йæ хъæр 
згъорæг адæмы къæхты хъæрæй нал райхъуыст. Адæм згъордтой 
тагъд æмæ ныфсджынæй, диссаджы кæсинагмæ – судзгæ 
зæрдæмæ кæсгæйæ. Адæм ма сæфтысты, фæлæ сæфтысты, хъаст 
дæр нæ кодтой æмæ цæстысыг дæр нæ калдтой, афтæмæй. Данко 
та цыд сæ разæй æмæ йæ зæрдæ пиллон калдта æмæ калдта!

Стæй уæд хъæд фæци, фæци æмæ фæсте æнгом æмæ æмырæй 
баззад, фæлæ Данко æмæ æппæт адæм дæр фæмидæг сты хуры 
рухс денджызы, фæскъæвда сыгъдæг уæлдæфы. Уым тæрккъæвда 
уыд, сæ фæстæ, хъæды сæрмæ, ам та æрттывта хур, улæфыд 
быдыр, кæрдæг æрттывта къæвдайы нылхъуыты, æмæ фурд, 
сыгъзæринау, тæмæнтæ калдта… Уыд изæр æмæ, ныгуылæн 
хуры тынтæй сырх дардта фурд. Данкойы скъуыд риуæй цы 
туджы цыхцырæг цыд, фурд дæр уый хуызæн уыд. Хъæбатыр, 
ныфсджын Данко йæ цæст ахаста йæ размæ, быдыры тыгъдадмæ, 
– акасти хъæлдзæг цæстæнгасæй сæрибар зæхмæ æмæ хъал худт 
ныккодта. Уалынмæ ахауд æмæ амард.

Хъæлдзæг æмæ фидæнæй райгонд адæм Данкойы мард нæ 
фæфиппайдтой, нæ йæ федтой, нæ федтой, уымæн ма йæ марды 
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фарсмæ пиллон кæй калдта йæ ныфсджын зæрдæ. Æрмæст 
æй иу арæхстджын адæймаг фæфиппайдта æмæ, цæмæйдæр 
тæрсгæйæ, хъал зæрдæйыл йæ къахæй ныллæууыд… Зæрдæ, арты 
стъæлфæнтау, ныппырх æмæ ахуыссыд. Гъе, æмæ уырдыгæй 
цæуынц быдыры æрвгъуыз арты стъæлфæнтæ, тæрккъæвдайы 
размæ чи вæййы, уыдон!»

Ныр зæронд ус йæ рæсугъд аргъау конд куы фæцис, уæд 
быдыр бынтондæр ныссабыр, цыма джих ныцци адæмы тыххæй 
йæ зæрдæ чи басыгъта, йæхицæн сæ чи ницы бацагуырдта æмæ 
афтæмæй чи амард, уыцы хъæбатыр лæппулæг Данкойы тых 
æмæ æхсардзинадыл. Зæронд ус рæдзæ-мæдзæ кодта. Æз æм 
кастæн æмæ хъуыды кодтон: цал æмæ ма цал аргъауы зоны 
зæронд ус, стæй ма хъуыды кодтон Данкойы стыр зæрдæйыл – 
судзгæ зæрдæйыл æмæ адæймаджы фантазийыл, ахæм рæсугъд 
таурæгътæ чи æрымысыд.

Дымгæ æрбадымдта æмæ бызгъуырты бынæй байгом зæронд 
ус Изергилы хус риу, уый уыд тарф фынæй. Æз ын йæ зæронд буар 
бамбæрзтон æмæ мæхæдæг дæр чысыл æддæдæр æрхуыссыдтæн. 
Быдыр уыд сабыр æмæ талынг. Арвыл ма уæддæр сабыр æмæ 
хъуынтъызæй бырыдысты мигътæ… Денджыз æнкъардæй 
уынæргъыдта.
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УАРИЙЫ ЗАРÆГ

I

Хæрз бæрзонд хохмæ
Æсхылди Донгалм.
Æскъуыбылой ис,
Бæндæны ’лхынцъау.
Æмæ ныххуыссыд
Уым уымæл цъассы;
Йæ цæстæнгас та
Æскодта фурдмæ.
Хæрз бæрзонд арвæй
Æрттывта буц хур.
Сæ улæфт арвмæ
Æрвыстой хæхтæ;
Бынæй та дуртыл
Сæхи куы хостой
Æмвæтæн фурдæн
Йæ фæйлауæнтæ.
Дæлийау комы
Фæлм, тары мидæг,
Æстъæлфæнты ’хсæн
Æзгъордта суадон,
Тындзыдта фурдмæ,
Дур дурыл хойгæ.
Æгасæй урс фынк
Æсбадт йæ сæрыл.
Хъаруйæ йе ’мдзаг, –
Уый гæрста хæхтæ
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Æмæ калд фурдмæ,
Тызмæгæй ниугæ.
Уæд, – мæнæ диссаг, –
Æваст æрхауди,
Кæм хуыссыд Донгалм,
Гъе, уыцы цъасмæ,
Бæрзондæй арвæй,
Йæ туджы мæцгæ,
Цæхæрцæст Уари
Æрхауди зæхмæ…
Фæхъæр ма кодта…
Сау, фидар дурыл
Уый адæргæйы,
Æдых, мæстыйæ,
Йæ риу куы хоста
Йæ уындæй Донгалм
Фæтарст йæхицæн.
Цæрдæг, хæрз цæрдæг
Æддæдæр ахылд,
Æстæй уæд калмæн
Æрцыд йæ сæрмæ,
Кæй æрхæццæ ис
Йæ кæрон маргъæн…
Æрбахылд Донгалм
Хæстæгдæр маргъмæ
Æмæ йæм дзуры
Сыфсыфгæнгæйæ:
«Сæрæй, фæмæлыс?!»
Ныуулæфыди
Йæ къæхты бынæй
Цæхæрцæст Уари
Æмæ дзуаппæн
Зæгъы уый калмæн:
«Гъай-гъай, фæмæлын!..
Цытимæ фесты
Мæнæн мæ бонтæ!..
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Æз зонын амонд…
Мæлæтдзаг тохы
Уыдтæн æз разæй!..
Уыдтæн хъæбатыр,
Уыдтæн хъазыуат…
Æз федтон арв дæр!
Дæуæн æппындæр
Дæ бон нæу фенын
Хæстæгмæ æрвтæ!..
Бецау дæхи бон!»
– Гъы, – ’мæ циу арв дæр? –
Хæрз афтид бынат!..
Æз дзы куыд хилин?
Мæнæн ам хорз у…
Уымæл, æнуд хъарм!.. –
Гъе, ахæм дзуапп ын
Куы радта Донгалм
Сæрибар маргъæн.
Йæ мидзæрдæйы
Ныххудти Донгалм
Уæд маргъы сæнттыл:
«Фæнды тæхгæ кæн,
Фæнды быргæ кæн, –
Дæ кæрон иу у:
Æнæбын сыджыт –
Нæ фæстаг бынат,
Афтид æртхутæг –
Нæ кæцыдæрид!..»
Æвиппайд Уари
Уæд фестъæлфыди.
Уæлæмæ систа
Йæхи чысылгай.
Йæ цæст фæйнæрдæм
Куы хæссы комыл.
Дон хохы цъассæй
Бынмæ лæдæрсти.
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Уыдис хæрз æнуд
Уымæл тар комы;
Æмбыдæсмаг дзы
Æскъæрæн кодта.
Æрбамбырд кодта
Йæ тыхтæ иумæ
Зæрдæхæлд Уари,
Æмæ йæ цъæхахст
Фæйнæрдæм айхъуыст:
«Уæдта-ма иу хатт
Куы стæхин арвмæ!..
Тыхджын мæ риумæ,
Мæ хъæнтæ риумæ
Бæргæ нылхъивин…
Фыдгул… æзнаджы…
Куыд ферхæца, раст,
Мæ сæнт сырх тугæй!..
О, тохы амонд!..
Хъуыдыты бафтыд
Йæхицæн Донгалм:
«Бæлвырд æцæгæй,
Дзæбæх у арвыл –
Дзæгъæлы афтæ
Нæ нæты Уари».
Æмæ уынаффæ
Дæтты калм маргъæн:
«Ды, бавдæл, бахил
Хæстæгдæр былмæ
Æмæ дзы асхой
Дæхи дæлæмæ.
Цынæ-иу вæййы:
Кæд ма дæ сисид
Хæрдмæ дæ базыр,
Æмæ ма фенис
Ды цъусдуг æрвтæ!»
Маргъ фестъæлфыди…
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Ныцъцъæхахст кодта…
Фæраст ис былмæ…
Бырынц йæ ныхтæ
Сæтæйдзаг дурыл…
Фæхæццæ рындзмæ…
Йæ рыст базыртæ
Ныттыхта дардыл,
Ныуулæфыди
Йæ саст риуы дзаг; –
Йæ цæсты цæхæр
Фæйнæрдæм акалд,
Æмæ… фæтулы…
Раст мæнæ дурау
Тылди дæлæмæ,
Къæй дуртыл хойгæ,
Йæ систæ сæтгæ,
Йæ пакъуы калгæ.
Бынæй йыл комы
Йæхи ныццавта
Хæххон тызмæг дон…
Цæхсадта тугтæ…
Фынкæй йыл дарæс
Æркодта ’мæ йæ
Фыцгæ денджызы
Нысхуыста уайтагъд…
Æсхойы денджыз
Йæ фæйлауæнтæ…
Сæхи ныххойынц
Лæгъз айнæг дуртыл…
Нынниуынц… Зæрдæ
Сæ хъæрæй тоны…
Йæ кой дæр нал уыд
Æрвгъуыз быдыры
Ныр маргъы мардæн.
Нынныхъуырдта йæ
Æнæбын денджыз…
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II

Хъуыдытæ кодта
Йæхицæн Донгалм
Уæле йæ цъассы
Уæд маргъы сæфтыл
Æмæ фæджих ис
Хæрз дардмæ Донгалм,
Йæ уыцы дардмæ,
Æппынæдзухæй
Цæстыл чи уайы,
Сæнттæй зæрдæйы
Нæрсын чи кæны
Æмæ йын амонд
Кæцы фæхæссы.
«Цымæ цы федта
Зынгхуыст сахъ Уари
Æнæбын арвы,
Æгæрон арвы.
Цæмæн агайынц
Зæрдæйы хъустæ
Сæ тагъд мæлæтæй,
Сæ арвмæ тахтæй
Гъе, ацы Уари
’Мæ йе ’мхуызæттæ?
Цы фенынц арвы?..
Æмæ, æвæдза,
Мæнæн дæр бауид
Мæ бон, мæ хъару,
Гъе, уый бамбарын,
Æрмæст хæрз цъусдуг
Куы стæхин арвмæ».
Цы загъта Донгалм,
Гъе уый æххæст дæр
Æскодта уайтагъд:
Цæгау фæкодта
Йæхи, уæлæмæ
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Йæхи нынтъыхта
Æмæ йæ тæмæн
куы акалд хурмæ:
Гуырдзæй хилæгæн
Тæхæн нæ вæййы!..
Гъе, уый дзы айрох,
Æмæ æрхауди
Фæстæмæ дуртыл,
Пырх сыл нæ ныцци,
Фæлæ ныххудти…
«Гъе, мæнæ цы у
Йæ бæллиццагад,
Кæс, арвмæ тахтæн!
Дæлæмæ хауын!..
О, диссаг мæргътæ!
Зæхх циу, – нæ зонынц.
Арв у æмыдзаг,
Тындзынц уæлæмæ,
Уæлæмæ æрвтæм,
Æмæ сæ тыгъды
Фæнды æссарын
Бæллиццаг рухс цард…
Арв циу? Кæд рухсæй
Арв у æмыдзаг,
Уæдæр у афтид,
Бынтондæр афтид.
Цæрæгойы буар
Нæ ары арвы
Йæхицæн хойраг,
Цæуыл фæлæууа, –
Нæй арвы ахæм.
Цæмæн у хъал зонд?
Цæмæн у уайдзæф?
Æрмæст дæр уымæн,
Цæмæй æмбæрзай
Дæ афтид фæндтæ,
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Цæмæй æмбæхсай
Уыдон фæсаууон
Ды де ’бæззонад
Дæ царды мидæг?
О, диссаг мæргътæ!..
Фæлæ уый зонæнт:
Сæ нывджын ныхас
Мæн нал фæсайдзæн!
Мæхæдæг зонын
Æз ныр æппæт дæр,
Æз федтон арв дæр…
Æз æм æстахтæн,
Æз æй сбарстон,
Дæлæмæ ’рхаудтæн,
Æрхаудтæн дуртыл.
Пырх сыл нæ ныддæн,
Æрмæст мæ хъару
Хуыздæр æсбарстон
Æмæ мæхиуыл
Æз баууæндыдтæн.
Зæхх чи нæ уарзы, –
Уадз, уыдон сайæнт
Сæхи сæ сæнттæй.
Зæххы рафæлдыст –
Зæххыл цæрдзынæн!..
Къубылойау та
Йæхи æстыхта
Калм сау къæй дурыл:
Ныббуц йæхицæй…
Æрттывта денджыз,
Тæмæнтæ калдта,
Кæрæдзи надтой,
Тызмæг, мæстыйæ,
Йæ фæйлауæнтæ.
Сæ домбай хъæры
Нæрыди зарæг!
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Уый денджыз зарыд
Цæхæрцæст маргъыл.
Рызтысты хæхтæ
Йæ зарды хъæрæй;
Ныррызти арв дæр
Тызмæг зарæгæй:
«Æхсарджын тугæн
Йæ сонтдзинадыл
Кæнæм мах кадæг.
Хъæбатыр туджы
Æррадзинад, гъе,
Гъе, уый у цардæн
Йæ зонд, йæ зæрдæ!..
Æвзыгъд сахъ Уари!
Хъæбатыр тохы
Ныккалди абон
Дæ сырх туджы цъыртт…
Зон, ферттивдзынæ
Нæ талынг царды,
Æмæ хæрз бирæ
Æвзыгъд зæрдæты
Цырын кæндзынæ
Сæрибар цардмæ.
Уадз, ды фæтар дæ,
Дæ зынг ныххуыссыд,
Фæлæ кæддæрид
Æвзыгъд, хъæбатыр
Кæм уа дунейыл,
Уым ды уыдзынæ
Сæ аив зарды
Сæрибармæ сидт,
Цыты тырыса!
Хъæбатыр туджы
Æррадзинадæн
Мах зарæм зарæг!..»
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КОНОВАЛОВ

Газетмæ æркастæн æмæ дзы Коноваловы мыггаг ауыдтон 
æмæ, ууыл дисгæнгæйæ, дарддæр бакастæн:

«Æндæрæхсæв бынæттон ахæстоны, æртыккæгæм къамыры, 
пецы æхгæнæныл йæхи æрцауыгъта Муромы горæты цæрæг, 
мещанин Александр Иванович Коновалов, дыууиссæдзаздзыд. 
Дзæгъæл кæй хатти, уый тыххæй йæ Псковы æрцахстой æмæ йæ 
йæ райгуырæн бæстæм этаппæй арвыстой. Ахæстоны хицауад 
куыд дзуры, афтæмæй уый уыд сабыр, мадзура æмæ хъуыдыгæнаг 
адæймаг. Ахæстоны дохтыры ныхасмæ гæсгæ Коноваловыл 
æнкъарддзинад бахæцыд æмæ йæ уый йæхи марыны къахыл 
ныллæууын кодта».

Æз уыцы цыбыр уац бакастæн æмæ ахъуыды кодтон, чи зоны, 
æмæ уыцы хъуыдыгæнаг адæймаджы йæхи амарыны къахыл цы 
хъуыддаг ныллæууын кодта, уый бæстон базонон. Æз Коноваловы 
зыдтон. Æмæ, раст зæгъгæйæ, уый тыххæй мæхи куы ныхъхъус 
кæнон, уæд аив нæ уыдзæн: дзæбæх адæймаг уыд, царды мидæг 
уый хъуызæттæ бирæ нæ фендзынæ.

Æз Коноваловыл куы сæмбæлдтæн, уæд мыл цыд стдæс 
азы. Куыстон дзулгæнæны, дзулгæнæгæн æххуысгæнæгæй. 
Дзулгæнæг та уыд музыкалон командæйы салдат, нуазаг, хыссæ 
сæфта, расыгæй-иу дзыхæй цагъта æмæ-иу хыссæйæ арæзта 
алыхуызон хъазæнтæ. Хыссæ-иу кæй сæфта, æмæ-иу райсоммæ 
дзултæ хомæй кæй баззадысты, уый йын-иу дзулгæнæны хицау 
йæ цæстмæ куы дардта, уæд-иу сæрра, хицауы-иу æнауæрдонæй 
æлгъыста æмæ канд уый нæ, фæлæ ма йын-иу кæддæриддæр 
æппæлыд йæ музыкалон курдиатæй.

– Хыссæ æгæр ныууагътай! – хъæр кодта дзулгæнæг, йæ 
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даргъ бур рихитæ кæрæдзийæ хицæн кæнгæйæ, йæ бæзджын 
хуылыдз былтæй цъæм-цъæм кæнгæйæ. – Дзул басыгъд… Не 
сфыхт. Гъæ, хæйрæг дæ ахæсса, зылындзаст бирæгъ. Æмæ исты 
дæ куысты тыххæй райгуырдтæн? – Дæ куыстимæ дæлдзæх фæу! 
Æз музыкант дæн! Бамбæрстай? Альт-иу куы барасыг, уæд-иу æз 
цагътон альтæй; гобой ахст у – æз фу кæнын гобойæ; корнет-а-
пистонæй цæгъдæг рынчын у, – чи йæ хъуамæ аива? Æз. Тим-
тар-рам-да-дди. Ды та музукк дæ, кæцап. Суæгъд мæ кæн мæ 
куыстæй.

Дзулгæнæны хицау уæнгуагъд æмæ нæрст адæймаг уыд, йæ 
цæстытæ хъулæттæ, йæ цæсгом сылгоймаджы цæсгомы хуызæн, 
йæ гуыбын змæлыд, афтæмæй йæ цыбыр ставд къæхтæй зæхх 
хоста æмæ цъæхснаг хъæлæсæй хъæр кодта:

– Хæдзарсаф. Паплойгæнæг. Чырыстийы уæйгæнæг Иудæ. 
– Йæ гыццыл æнгуылдзтæ ныхъхъæддых кæнгæйæ, йæ къух 
арвмæ сдардта, стæй йе ʼнгуылдзтæ æваст фæхæлиу кодта æмæ 
ралæхурдта:

– Æмæ ды кæй змæнтыс, уый тыххæй æз пъæлицæйæн куы 
фехъусын кæнон, уæд та?

– Паддзах æмæ фыдыбæстæйы фæсдзæуин пъæлицæйæн? – 
богътæ кодта салдат æмæ тымбыл къухæй лæбурдта хицаумæ. 
Хицау, фырмæстæй тутæ кæнгæ æмæ йæ сæт калгæ, ацыд. Æндæр 
йæ бон ницы уыд. Сæрдыгон волгæйаг горæты хорз дзулгæнæг 
зын ссарæн у.

Афтæ-иу ахыл сты алы бон дæр.
Салдат расыг кодта, хыссæ сæфта, цагъта алыхуызон марштæ, 

вальстæ кæнæ, йæхи загъдау, «нумертæ»; хицау мæсты кодта, 
йæ дæндæгты къæс-къæс-иу цыд æмæ уымæ гæсгæ мæн дыууæ 
адæймаджы бæсты кусын хъуыд. Иубон хицау æмæ салдат 
фæбыцæу сты, æмæ æз тынг бацин кодтон.

– Цæй, салдат, – загъта хицау, дзулгæнæнмæ хъæлдзæгæй 
бауайгæйæ, æмæ йæ цæстытæй хинæйдзаг каст бакæнгæйæ, – цæй, 
салдат, дæ былтæ атыппыр кæн æмæ фæндаджы цагъд æркæн.

– Æндæр ма цы зæгъдзынæ? – хъуынтъызæй загъта салдат, 
хыссæйы арынджы фарсмæ, иннæ хæттытау, нозтджынæй 
хуысгæйæ.



113

– Балцы цæуынмæ дæхи ацæттæ кæн, – цин кодта хицау.
– Кæдæм? – бафарста салдат, тæрхæгæй йæ къæхтæ 

æрисгæйæ, æмæ цыдæр æнамонд хабар æнкъаргæйæ.
– Кæдæм дæ фæнды, уырдæм…
– Уый куыд хъуамæ æмбæрстæуа? – мæсты хъæр фæкодта 

салдат.
– Афтæ йæ æмбар, зæгъгæ, абонæй фæстæмæ мæнмæ нал 

кусдзынæ. Дæ мыдз айс æмæ дæ кæдæм фæнды, уырдæм цу.
Салдат фыццаг æнкъардта йæхи тых æмæ хицауы æдыхдзинад, 

фæлæ йæм ацы хабар бахъардта: йæ куыст хорз кæй нæ зоны, 
уымæ гæсгæ йын куыстмæ бацæуын зын кæй уыдзæни, уый 
базыдта.

– Гъæй, уымæй мæнг зæгъыс… – тарстхуызæй загъта салдат 
фестгæйæ.

– Цæугæ, зæгъын, цæугæ…
– Цæугæ?
– О, ахъуытты у.
– Иу ныхасæй, фæкуыстон дын, – йæ зæрдæ сыгъд, афтæмæй 

йæ сæр батылдта салдат. – Мæ туг мын фæцъырдтай, ныр мæ 
сурыс. Хорз. Гъæ, хæлуарæг!

– Æз дæн хæлуарæг? – сыхсысти хицау.
– Уæдæ, тугцъир хæлуарæг, – загъта салдат æмæ, 

цудтытæгæнгæ, дуармæ ацыд.
Хицау дзулгæнæджы фæстæ хин худт бакодта æмæ йæ 

цæстытæ цинæй ферттывтой.
– Ныр цæугæ. Цæугæ æмæ дæхицæн искуы бынат ссар. Уæдæ, 

æз дæ, мæ бæлон, алы ран афтæ сныв кодтон æмæ искæмæн лæвар 
куы кусай, уæддæр дæ куыстмæ н’ айсдзæн…

– Ног баххуырстай? – бафарстон æй æз.
– Ног зæгъыс? Нæ, уый зæронд кусæг у. Мæнæн æххуысгæнæг 

уыд. Ех, æвæдза, цы дзулгæнæг у. Сыгъзæрин адæймаг. Гъе, 
фæлæ уый дæр расыггæнаг, нозты фæдыл адзæгъæл вæййы… 
Мæнæ æрбацæудзæн, йæ куысты сæр æрлæудзæн, æртæ-цыппар 
мæйы бакусдзæн. Хуыссæг, улæфт нæ зоны, аргъмæ нæ кæсы. 
Кусы æмæ зары. Уый афтæ хорз зары, ме ’фсымæры хай, æмæ 
адæймаджы зæрдæ суынгæг вæййы. Зары, зары, стæй та нуазын 
райдайы.
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Хæдзары хицау ныуулæфыд, æмæ йыл йæ зæрдæ нæ дардта, 
афтæмæй йæ къух ауыгъта.

– Æмæ иугæр куы аназа, уæд ын бафсис нал вæййы, ничиуал 
æй бауромдзæн, цалынмæ фæрынчын уа, кæнæ йæ муртæ 
иууылдæр баназа, уæдмæ… Стæй йæм худинаг æркæсы, цы, 
уый нæ зонын, фæлæ буд судзæнæй хæйрæг куыд фæдæлдзæх 
уа, афтæ фæцыдæр вæййы. Мæнæ дын йæхæдæг дæр… Лешæ 
бынтон æрбацыдтæ?

– Бынтон, – дзуапп радта арф ныуулæфгæйæ.
Уым къæсæрыл, банцойгæнгæйæ, лæууыди иу дæс æмæ 

ссæдзаздзыд бæзæрхыг нæлгоймаг, йæ дарæсмæ гæсгæ уыд 
дзæгъæлхæт, цæсгомæй славайнаг, йæ уæлæ чъизи æмæ 
скъуыдтæ хæдон. Йæ хæлаф кæттагæй, уæрæх, астæубосджын, 
йæ иу къахыл резинæ дзабыры зæронд, иннæуыл та – 
цырыхъхъы бын. Йæ урсбын сæрыхъуынтæ уыдысты пыхцыл, 
уыд сæ æхсныфы муртæ æмæ хъæмпы хæлттæ, суанг ма йæ урс 
боцъоты дæр, йæ риу ын æмхуызонæй чи æрæмбæрзта, уыдоны. 
Йæ фæлурс дæргъæццон цæсгом ын куыддæр рухс кодтой йæ 
стыр цъæх цæстытæ рæвдауæндзастæй. Йæ аив фæлурс былтæ 
сæхи мидæг худтысты урс бын рихиты бынæй æмæ уымæ 
гæсгæ банхъæлæн уыд, цыма къæмдзæстыгæй афтæ зæгъынмæ  
хъавыд:

– Мæнæ цыхуызæн дæн… ма мыл бахудут.
– Мидæмæ рацу, Сашæ, мæнæ дын æххуысгæнæг, – 

загъта фысым, йæ къухтæ сæрфгæйæ æмæ ног дзулгæнæгмæ 
хæлар зæрдæйæ кæсгæйæ. Уый æнæ исты сдзургæйæ, размæ 
басанчъех кодта æмæ мæм йæ тыхджын æнгуылдзджын даргъ 
къух æрбадардта, нæ кæрæдзийæн салам радтам; уый бандоныл 
æрбадт, йæ къæхтæ размæ адаргъ кодта, æркаст сæм æмæ 
фысымæн загъта:

– Василий Семенович, балхæн мын дыууæйы фæлыст 
хæдæттæ æмæ худæн кæттаг.

– Тæрсгæ ма кæн, алцыдæр дын уыдзæн. Худтæ ис, хæдæттæ 
æмæ дзабыртæ изæры уыдзæн. Дæ куыст кæн: чи дæ, уый зонын, 
дæ зæрдæхудты нæ бацæудзынæн. Коноваловы зæрдæхудты ничи 
бацæудзæн, уымæн æмæ йæхæдæг дæр никæй зæрдæхудты цæуы. 
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Исты фысым сырд у? Æз дæр куыстон, карз булкъ цæстысыгтæ 
куыд æркалын кæны, уый зонын. Цæй, уæдæ, кусут, æз цæуын…

Мах нæхæдæг баззадыстæм.
Коновалов, бандоныл бадгæйæ, æнæдзургæйæ, йæ мидбылты 

худт æмæ йæ алфамбылаймæ касти. Дзулгæнæн уыд æрдынцар 
ныккæнды, йе ’ртæ рудзынджы зæххы æмвæзæй дæлдæр. Рухс 
дзы фаг нæ уыд, нæ дзы уыд фаг уæлдæф дæр, афтæмæй уымæл, 
чъизи æмæ ссады рыгæй йе ’дзаг. Къулрæбынты даргъ арынгтæ: 
иуы дзы хыссæ, иннæйы цъататæ, æртыккаг та афтид. Алы 
арынгмæ дæр цыд æрмæст дыдзы рухс, пец бацахста дзулгæнæны 
æртыццаг хай, йæ фарсмæ чъизи стъолыл уыд ссады голджытæ. 
Пецы цырынæй сыгъдысты стыр суджы лыггæгтæ æмæ сæ рухс 
цъæх къулыл зынди, зырзыргæнгæ, цыма æнæсыбырттæй истæй 
тыххæй дзырдта, уыйау. Боны рухс æмæ пецы рухс кæй сиу 
сты, уымæй тыхджынæй-тыхджындæр кодта цавæрдæр æбæрæг 
цæстфæллайæн рухс. Рудзгуытæй хъуыст æмыр хъæр æмæ 
сæ мидæмæ рыг цыд. Коновалов акæстытæ кодта къуымтæм, 
ныуулæфыд æмæ æнкъард хъæлæсæй бафарста:

– Ам рагæй кусыс?
Æз ын дзуапп радтон. Мах фæхъус стæм æмæ не ’рфгуыты 

бынæй кæрæдзимæ ракæс-бакæс кодтам.
– Уый дын ахæстон, – ныуулæфыд Коновалов. – Цом уынгмæ, 

дуармæ иучысыл абадæм…
Мах дуармæ рацыдыстæм æмæ даргъ бандоныл æрбадтыстæм.
– Ам сулæфæн ис. Æз ацы сæрсæфæны тагъд нæ сахуыр 

уыдзынæн. Мæ бон нæу. Ахъуыды ма кæ дæхæдæг, денджызæй 
æрбацыдтæн… Каспийы доны был куыстон… – æмæ æваст 
ныккæнды фæмидæг у!

Уый мæм æнкъард цæстæнгасæй æрбакаст æмæ ныхъхъус, 
стæй та фистæг æмæ уæрдоны цæуджытыл йæ цæст ахаста. Йæ 
ирд цъæх цæстыты зындис æнкъарддзинад. Изæрмилтæ кодта, 
уынг уыд æнуд, уынæрджын æмæ йыл хæдзæртты аууæттæ 
адаргъ сты. Коновалов, къулыл банцойгæнгæйæ, бадт æмæ йæ 
къухтæ йæ риуыл сæвæрдта, афтæмæй йæ цыллæхуыз боцъотæ 
даудта. Æз ын фæрсырдыгæй йæ дæргъæццон фæлурс цæсгоммæ 
кастæн æмæ хъуыды кодтон: ай цавæр адæймаг у? Фæлæ йæм 
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сдзурын нæ уæндыдтæн, уымæн æмæ: иуæй мæ хицау уыд, 
иннæмæй та мæм цавæрдæр диссаджы адæймаг фæкаст. Йæ 
ных уыд лыстæг æнцъылдтæ, фæлæ-иу рæстæгæй-рæстæгмæ 
алыгъдысты, фæцыдæр-иу сты. Мæн зæрдиагæй фæндыд, уыцы 
адæймаг цæуыл хъуыды кодта, уый зонын.

– Цæй, цом. Цæуын афон у. Ды уал, дыккаг арынджы цы 
хыссæ ис, уый змæнт, æз та уал æртыккаг пецы бавæрдзынæн.

Арынджы хыссæйæ дзултæ скодтам, иннæ сызмæстам æмæ 
цай цымыныл æрбадтыстæм, Коновалов йæ къух йæ дæлармы 
акодта æмæ мæ афарста:

– Кæсын зоныс? Гъа-ма, мæнæ уый акæс, – æмæ мæм авæрдта 
æнцъылдтæ чъизигомау гæххæтты сыф.

«Зынаргъ Сашæ, – бакастæн æз, – зæрдиаг саламтæ дын 
æрвитын æмæ дын фæсаууонмæ ба кæнын. Зын мын у æнæ дæу, 
мæ царды бонтæ æнкъардæй æрвитын, демæ кæд ацæудзынæн, 
кæнæ иумæ кæд бацæрдзыстæм, уымæ кæсын мæ бон нал у, ацы 
æбуалгъы цардæй схъыг дæн. Кæд раздæр мæ зæрдæмæ цыд, 
уæддæр кæй бон у, ахæм цардæй цæрын. Дæхæдæг æй зоныс, 
демæ куы сæмбæлдтæн, уæдæй фæстæмæ йæ æз дæр бамбæрстон. 
Дæ хорзæхæй, тагъддæр мæм ныффысс, дæуæй писмо куы 
райсин, уый мæ тынг фæнды. Цæй, ныр та уал хорзæй баззай, 
фæлæ мын хæрзбон ма зæгъ, мæ зæрдæдарæн, мæ боцъоджын 
хæлар. Фæхæрам дæм дæн, фæлæ дын дæ цæстмæ цы бадардæуа, 
ахæмæй дæм ницы фыссын. Хуы дæ, хæрзбон мын нæ загътай, 
афтæмæй ацыдтæ. Фæлæ дæ уæддæр хорз йеддæмæ æвзæрæй мæ 
зæрдыл ницы дарын. Дæ хуызæн адæймагыл никуы сæмбæлдтæн, 
нæ дæ ферох кæндзынæн. Сашæ, цæмæй мæ суæгъд кæнай, 
уымæн гæнæн нæй? Дæуæн чызджытæ дзырдтой, куы дам æй 
суæгъд кæнай, уæд, дам, алидздзæн. Уый раст нæу. Ды мын куы 
фæтæригъæд кæнис, уæд демæ цæргæйæ, дæ къæбылайы хуызæн 
уайын. Дæуæн ме ’суæгъд кæнын æнцон у. Демæ куы уыдтæн, 
уæд куыдтон, æнæбары цардмæ кæй бахаудтæн, уый тыххæй, кæд 
æй дæуæн не схъæр кодтон, уæддæр бирæ фæкуыдтон. Хæрзбон. 
Дæхи Капитолинæ».

Коновалов писмо айста æмæ йæ хъуыдыгæнгæйæ йæ иу къухы 
æнгуылдзты æхсæн зылдта, иннæ къухæй та йæ боцъо здыхта.
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– Уæдæ фыссын дæр зоныс?
– Зонын…
– Чернилæ дæр дæм ис?
– Ис.
– Уæдæ йæм писмо ныффысс. Уый мæ, æвæццæгæн, цъаммар 

хоны, афтæ хъуыды кæндзæн æмæ йæ ферох кодтон… ныффысс.
– Бахатыр кæн, уый чи у?
– Хъахбай… Кæсыс, суæгъд кæныны тыххæй фыссы. Уыцы 

ныхас та уый амоны, æмæ æз хъуамæ пъæлицæйы зæгъон, 
зæгъгæ, йæ ракурдзынæн æмæ йын уæд йæ паспорт ратдзысты, 
йæ чиныг та йын исгæ акæндзысты æмæ уæд ссæрибар уыдзæн, 
бамбæрстай?

Уыцы чызгмæ цы фыстæг фыстам, уый сахаты æрдæджы 
фæстæ цæттæ уыд.

– Цæй-ма, бакæс æй, куыд рауад? – афарста мæ Коновалов.
Мæнæ афтæ рауад:
«Капæ. Афтæ, мыййаг, ма фенхъæл æмæ æз цъаммар дæн 

æмæ дæ ферох кодтон. Нæ, нæ дæ ферох кодтон. Нозтыл та 
фæдæн, райсом уал мæ фысымæй æхца райсдзынæн æмæ сæ 
дæуæн Филиппы номыл арвитдзынæн, уый дæ суæгъд кæндзæн. 
Æхца дæм фæндаггаг уыдзæн. Ныр та уал хæрзбон. Дæхи  
Александр».

– Гъы… – йæ сæр аныхгæйæ, багуым-гуым кодта Коновалов, 
– о, фæлæ уыйас хорз нæ фыссыс. Æнкъард писмо нæу, цæстысыг 
дзы нæй. Стæй ма дын куы загътон, зæгъгæ, мæ алы ныхæстæй 
фефхæр, фæлæ ды ахæмæй ницы ныффыстай…

– Уый та цæмæн?
– Уадз æмæ бамбара æз къæмдзæстыг æмæ аххосджын 

кæй дæн, уый. Æндæр уый циу. Цыма хъæдуртæ апырх кодта – 
ныффыста. Цæссыг дзы бауадз, цæссыг.

Писмойы мæ цæссыг бауадзын бахъуыд æмæ йæ 
æнтыстдзинадимæ сæххæст кодтон. Коноваловæн йæ зæрдæмæ 
фæцыд æмæ, йæ къух ме ’уæхскыл авæргæйæ, зæрдæхæларæй 
сдзырдта:

– О, ныр хорз у. Бузныг. Ды хорз лæппу дæ: куыд æмбарын, 
афтæмæй æз æмæ ды цæрын базондзыстæм.
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Æз ууыл дызæрдыг нæ кодтон æмæ йæ радзурын кодтон 
Капитолинæйы тыххæй.

– Капитолинæ? Уый нырма сывæллон у. Вяткæйаг къупецы 
чызг… Гъе, фæлæ æддæмæ æвнæлдта æмæ хъахбайты хæдзармæ 
бацыд… Æз æм бакастæн, сывæллон чызг уыд. Хъуыды кæнын, 
хуыцау, афтæ гæнæн ис? Æз йемæ базонгæ дæн. Уый кæуы. Æз 
ын дзурын: ницы кæны, бафæраз. Æз дæ ардыгæй акæндзынæн. 
Æмæ уæд рæвдз уыдтæн, æхца дæр мæм уыд… Стæй та нуазын 
райдыдтон æмæ æвиппайды Астраханы бамидæг дæн. Уырдыгæй 
та мæнæ ардæм æрбахаудтæн. Ам дæн, уый йын иу адæймаг 
фехъусын кодта æмæ мæм писмо ныффыста.

– Уæддæр куыд, – бафарстон æй æз, – курынвæнд æй кæныс?
– Ус курæн мын нæй. Æз расыггæнаг дæн, цæй усгур дæн? 

Нæ, уый афтæ æнæуый. Суæгъд æй кæндзынæн æмæ йæ кæдæм 
фæнда, уырдæм цæуæд… Йæхицæн искуы æрбынат кæндзæн, чи 
зоны, æмæ дзы исты рауайа.

– Дæуимæ цæрын æй фæнды…
– Уый дзургæ афтæ кæны. Сылгоймæгтæ сеппæт дæр ахæмтæ 

сты, зонын сæ. Мæнæн дзы алыхуызæттæ дæр уыд. Суанг ма 
сылгоймаг къупец дæр… Æз цирчы бæхтæм кастæн æмæ мæ иу 
къупец сылгоймаг бауарзта. Мæнмæ, зæгъы, бæхтæрæгæй рацу. 
Æз циркæй схъыг дæн æмæ сразы дæн, ацыдтæн æм. Æмæ дын, 
уый… Йæхи мæм ласын байдыдта. Уыдис сын агъуыст, бæхтæ, 
фæсдзæуинтæ – уæздæттау цардысты. Йæ лæг уыд цыбыр æмæ 
ставд, мæнæ нæ фысымы хуызæн, ус та къæсхуыр, гæдыйау 
цæрдæг, тæвд адæймаг. Иуæй-иу хатт мæ-иу куы ныхъхъæбыс 
кодта æмæ-иу мын мæ былтæ куы сцъырдта, уæд-иу мын цыма 
мæ зæрдæйы цæхæр ныккалдæуыд. Æмæ уæд æгасæй дæр 
ныддыз-дыз кæндзынæ, тæрсгæ дæр ма фæкæндзынæ. Уыдис-иу 
афтæ: ба кæны æмæ йæхæдæг кæуы, æмæ кæуы, йæ уæнгтæ-иу 
барызтысты. Бафарстон-иу æй: цы кæныс, Верунькæ? Уый та: 
сывæллон, дам, дæ Сашæ; ды ницы æмбарыс.

Хорз адæймаг уыд… Фæлæ уый раст дзырдта, æз ницы 
’мбарын – æдылыдзæф дæн, зонын æй мæхæдæг. Цы аразын, уый 
не ’мбарын, куыд цæрын, ууыл нæ хъуыды кæнын.

Стæй ныхъхъус æмæ мæм йæ стыр цæстытæй æрбакаст: уыдон 
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мидæг сыгъдис кæнæ тарстдзинад, кæнæ та фарста, цавæрдæр 
мастдзинад, æмæ сæ йæ рæсугъд цæсгом кодта ноджыдæр 
æнкъарддæр æмæ рæсугъддæр…

– Гъы, æмæ уæддæр къупец сылгоймагимæ цы бадæ? – 
афарстон æз.

– Мæныл æнкъарддзинад бафтыд. Ахæм æнкъарддзинад, 
зæгъон æз дæуæн, ме ’фсымæры хай, æмæ мæм цæрын нал 
фæцæуы. Цыма æгас дунейы мидæг æрмæстдæр æз иунæг 
адæймаг дæн, цыма мæн йеддæмæ удæгас адæймаг никуы ис. 
Ахæм рæстæджы мын æппæт дæр уæнгæл фесты; мæхицæй дæр 
схъыг вæййын æмæ адæмæй дæр. Адæм цагъды куы кæной, 
уæддæр «ох» нæ зæгъдзынæн. Уый мын, æвæццæгæн, низау 
уыдзæн… Нуазын дæр уымæн райдыдтон… Уæд ын æз дзурын: 
Верæ Михайловнæ! Ауадз мæ, мæ бон нал у. – Гъе, – зæгъы, – 
схъыг мæ дæ? – Йæхæдæг худы, зоныс, афтæ æвзæр худы æмæ… 
– Нæ, зæгъын, нæ дæ схъыг дæн, фæлæ мæ хъару мæхимæ нал ис. 
Уый мæ фыццаг не ’мбæрста, æлгъыста мæ, хъæртæ мыл кодта… 
Стæй хъуыддаг бамбæрста, йæ сæр æркъул кодта æмæ дзуры: Цы 
чындæуа, цу. – Йæхæдæг ныккуыдта. Йæ цæстытæ уыдысты сау, 
йæ дзыккутæ дæр сау æмæ къæбæлдзыг. Уый къупецты мыггагæй 
нæ уыд, фæлæ чиновниктæй уыд… Уæдæ… тæригъæд ын кодтон, 
фæлæ уæд мæхæдæг мæхицæн дæр уæнгæл уыдтæн. Уый, кæй 
зæгъын æй хъæуы, æнкъард кодта ахæм лæгимæ. Йæ лæг раст 
ссады голладжы хуызæн уыд… Бирæ фæкуыдта, сахуыр мыл, æз 
æй тынг рæвдыдтон: мæ хъæбысмæ-иу æй æрбайстон, æмæ-иу æй 
уызтон. Фынæйæ адæймаг иттæг хорз вæййы, сабыр улæфы æмæ 
мидбылты худы, æндæр ницы. Дачæйы куы цардыстæм, уæд та-
иу нæ зæрдæйы дзæбæхæн тезгъо кæнынмæ ацыдыстæм, – бирæ 
уарзта тезгъо кæнын. Æрбацыдыстæм-иу, бæх-иу фæсаууон 
бабастам, нæхæдæг та ‒ сатæгмæ… Æрхуыссын-иу мæ кодта, мæ 
сæр-иу мын йæ уæрагыл æрæвæрдта, æмæ-иу мын исты чиныг 
кастис. Æз-иу хъуыстон, хъуыстон, стæй-иу бафынæй дæн. Хорз 
хабæрттæ мын каст, иттæг хорз хабæрттæ. Иуы дзы никуы ферох 
кæндзынæн, æгомыг Герасим æмæ куыдзы тыххæй. Уый, æгомыг, 
адæмæн сæ цæсты сындз уыд æмæ йæ йæ куыдзы йеддæмæ 
ничи уарзта. Худтысты йыл, æмæ йыл цин кодтой, уый дæр-
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иу уайтагъд йæ куыдзимæ фæраст… Тынг тæригъæддаг хабар 
у… Уыцы хъуыддаг уыд хъазайраг заманы… Æхсин æм дзуры: 
æгомыг, цæугæ æмæ дæ куыдзы фæдæлдон кæ, науæд ниуы. 
Уæд æгомыг дæр ацыд… Райста лодкæ, куыдзы дзы бавæрдта 
æмæ афардæг… уыцы бынат-иу куы каст, уæд-иу æз мæстæй  
рызтæн.

– Хуыцау! Адæймагæн дунейы мидæг йæ циндзинад байстой. 
Уыдон цавæр æгъдæуттæ сты. Æбуалгъы хабар. Æмæ куыннæ. 
Ис ахæм адæмтæ æмæ сын æгас дуне ис иу истæй мидæг, 
зæгъæм, мæнæ куыдзæй. Фæлæ куыдзæй цæмæн? Уымæн æмæ 
ахæм адæймаджы æндæр чи уарза, уый нæй, фæлæ йæ куыдз 
уарзы. Æнæ истæй уарзондзинадæй адæймагæн цæрæн нæй. 
Стæй йын зæрдæ дæр уымæн ис, æмæ хъуамæ уарза… Бирæ 
алыхуызон хабæрттæ мын касти. Дзæбæх сылгоймаг уыд, ныр 
дæр ма йын тæригъæд кæнын. Ме стъалы куы нæ уыдаид, йæхи 
куы нæ бафæндыдаид, кæнæ йын йæ лæг йæ хъуыддæгтæ куы 
нæ базыдтаид, уæд дзы нæ рацыдаин. Рæвдауаг уыд – уый дын 
йæ фыццаг миниуæг, лæвæрттæ мын кæй кодта, уый тыххæй нæ, 
фæлæ афтæ, æнæуый, зæрдæйæ уыд рæвдауаг. Мемæ батæ кæны 
æмæ алцытæ, иу ныхасæй, сылгоймаг… Фæлæ-иу ыл хаттæй-хатт 
ахæм цыдæр сæмбæлд…

Диссаг куыд нæ у æвæдза, куыд хорз адæймаг уыди, ныккаст-
иу комкоммæ адæймаджы зæрдæмæ æмæ-иу ныхас кæнын 
райдыдта. Æз-иу ахæм рæстæджы йæ разы уыдтæн фондзазыккон 
сывæллоны хуызæн. Фæлæ уæддæр ацыдтæн, – æнкъарддзинад. 
Кæдæмдæр мæ ласы… Хæрзбон у, зæгъын, Верæ Михайловнæ, 
бахатыр кæн. – Фæндараст, зæгъы, Сашæ. Æмæ мын уыцы 
диссаджы сылгоймаг мæ дыс мæ рæмбыныкъæдзы онг басчъил 
кодта æмæ йыл дæндагæй ныффидар. Чысыл ма мæ бахъуыд 
ныббогъ кæнынмæ. Æнæхъæн комдзаг дзы сыскъуыдта. Иу æртæ 
къуырийы бæрц мын фæрыст. Мæнæ ма ныр дæр йæ фæд баззад.

Йæ нуарджын урс цонг афистæг кодта æмæ мæм æй, йæ 
мидбылты æнкъард худт бакæнгæйæ, равдыста. Йæ цонджы 
æрбакъæдз кæныны дзæбæх зындис дыркъуым æрдæг зиллæгтæ 
дыууæ, сæ кæрæттæ иугонд уыдысты, афтæмæй. Коновалов 
кастис æмæ, йæ мидбылты худгæйæ, йæ сæр тылдта.
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– Æмбисонды сылгоймаг. – Цæмæй йæ мæ зæрдыл дарон, 
уый тыххæй мыл фæхæцыд.

Æз ма фыццаг дæр фехъуыстон ахæм хабæрттæ. Алы 
дзæгъæлхæтæгæн дæр ивгъуыд рæстæджы вæййы «къупец 
сылгоймаг» кæнæ та уæздæттæй иу «æхсин», æмæ алы 
дзæгъæлхæтæг дæр уыцы къупец сылгоймаг æмæ æхсин вæййынц 
радзырды мидæг æндæр æмæ æндæрхуызон. Уый вæййы 
фантазион адæймаг. Æмæ уыцы адæймаджы мидæг сиу вæййынц 
диссаджы физикон æмæ психикон ныхæвæрд ахастытæ. Кæд уый 
абон цъæхдзаст, фыдсыл æмæ хъæлдзæг у, уæд æнхъæлмæ кæсæн 
ис, зæгъгæ, уый тыххæй иу къуырийы фæстæ фехъусдзынæ, уый 
кæй уыд саудзаст, хæларзæрдæ æмæ цæстысыгджын. Уыимæ 
ма дзæгъæлхæт кæддæриддæр дзуры дызæрдыг кæнгæйæ, æмæ 
сылгоймаджы чи æгад кæны, ахæм хабæрттæ.

Гъе, фæлæ Коновалов цы хабар ракодта, уым зæланг кодта 
рæстдзинады хъæлæс, уыдис дзы, æз кæй нæ зыдтон, ахæм 
хабар, чингуытæ кæсын æмæ Коноваловы тыхджын фæлгонцы 
сывæллонимæ абарындзинад…

Мæ цæстытыл ауади тæлтæг сылгоймаг, Коноваловы хъæбысы 
хуысгæйæ, йæ сæр ын йæ фæтæн риуыл æрæвæрдта, афтæмæй, 
уыцы ныв уыди рæсугъд æмæ мæ ноджы тынгдæр баууæндын 
кодта йæ радзырды æцæгдзинадыл. «Къупец сылгоймаджы» 
мысгæйæ, йе ’нкъард æмæ фæлмæн хъæлæсы уаг зæрдæмæ 
хъардтой. Дзæгъæлхæт сылгоймаг æндæр истæй тыххæй ахæм 
хъæлæсы уагæй никуы фæдзуры. Уый фæдзуры, зæгъгæ, зæххы 
цъарыл ахæмæй ницы ис æмæ уый кæй нæ ралгъита.

– Цы ныхъхъус дæ, гæдыныхæстæ дын кæнын, æнхъæл дæ? – 
æнкъардæй мæ бафарста Коновалов. Уый бадти ссады голлагыл, 
йæ иу къухæй хæцыд цайы агуывзæйыл, иннæмæй та йæ боцъо 
сындæггай даудта, йæ цъæх цæстытæ кастысты цырд æмæ 
фæрсæгау, йæ ныхыл уайтагъд æнцъылдтæ февзæрд…

– Нæ, æууæнд мыл… Гæдыныхæстæ дын хъуамæ цæмæн 
кæнон? Зæгъæм, мæ хуызæн адæймаг, дзæгъæлхæт аргъæуттæ 
кæнынмæ дæсны у… Цы чындæуа, мæ хæлар: кæд адæймагæн 
йæ царды мидæг хорздзинадæй ницы уыд, уæд æвзæрдзинад 
никæмæн ракæндзæн, кæд йæхиуыл аргъау æрымыса, æмæ йæ 
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æцæгдзинады хуызы дзура, æндæр. Дзуры, дзуры, æмæ йæхи 
дæр уырны, цыма æцæгдæр афтæ уыд, уырны йæ, уæдæ, уый 
йын æхсызгон вæййы. Бирæтæ уымæй цæрынц. Цы чындæуа… 
Фæлæ дын æз рæстдзинад радзыдтон, уыцы хъуыддаг æцæг 
уыд. Диссагæй дзы цы ис? Сылгоймаг цæры æмæ æнкъард 
кæны. Зæгъæм, æз дæн бæхтæрæг, уый сылгоймагæн уæлдай 
нæу, уымæн æмæ бæхтæрæг, уæздан лæг æмæ афицер сеппæт 
дæр нæлгоймæгтæ сты… Æмæ сылгоймаджы раз хуытæ сты, 
иу цы агуры, иннæ дæр уый агуры, алчидæр сæ тырны, цæмæй 
райса фылдæр æмæ бафида къаддæр, хуымæтæджы адæймаг 
æгъдауджындæр у. Æз та бынтон хуымæтæг дæн… Уый 
сылгоймæгтæ æмбарынц, сæ зæрдæхудты кæй нæ бацæудзынæн, 
кæй сыл нæ бахуддзынæн, уый зонынц. Сылгоймаг æвзæр ми 
бакæндзæн, æмæ йыл бахуддзынæ, уымæй тынгдæр ницæмæй 
тæрсы. Уыдон махæй, нæлгоймæгтæй, æфсæрмыгæнагдæр сты. 
Иугæр махæн нæхион нæхи куы фæуа, уæд базармæ дæр ацу 
æмæ йæ дзур. Æппæлын райдайæм – мæнæ кæсыс, æдылыйы 
куыд асайдтон… Сылгоймагæн ацæуæн ничердæм ис, йæ 
чъизидзинадæй йын ничи раппæлдзæн. Æфсымæр, уыдонæн сæ 
тæккæ сæфтмæ дæр æфсæрмдзинад махæй фылдæр ис.

Æз æм хъуыстон æмæ хъуыды кодтон: ау, æмæ ацы адæймаг 
йæхиуыл æууæнды, ахæм ныхæстæ кæнгæйæ. Фæлæ уый йæ 
хъуыдыгæнаг сывæллоны ирд цæстытæй мæнмæ каст æмæ мæ 
ноджы тынгдæр дис кæнын кодта йæ ныхæстыл.

Пецы сугтæ басыгъдысты, æмæ цæхæры риу къулмæ 
банывæзта сырхбын тæпп.

Рудзынгæй мидæмæ кастис арвы цъæх гæппæл, дыууæ 
стъалыйы йыл уыд, афтæмæй. Уыдонæй иу – стыр, æрттывта 
кæрдæгхуыз зынаргъ дурау, иннæ та уымæй чысыл æддæдæр, 
зынд хæрз гæзæмæ…

* * *

Иу къуыри рацыд. Æз æмæ Коновалов уыдыстæм хæлæрттæ.
– Ды хуымæтæджы лæппу дæ! Уый хорз у! – дзырдта мын 

Коновалов, йæ мидбылты зæрдиаг худт бакæнгæйæ æмæ йæ стыр 
къухæй ме уæхск æрхойгæйæ. Уый куыста артистау. Фенын æй 
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хъуыд, авд путы чи ласта, уыцы хыссæйы гуыдынмæ куыд 
арæхст, куыд æй надта арынджы, йæ тыхджын цæнгтæ 
рæмбынкъæдзтæм хъæддых хыссæйы ауадзгæйæ, уый куыд 
хъыс-хъыс кодта йе ’ндон æнгуылдзты ’хсæн, уый.

Æз афтæ кус-
гæ фыццаг хатт 
федтон. Уый хом 
дзултæ пецмæ 
аф тæ тагъд æп-
пæрс та, æмæ йын 
сæ фыййагыл 
æвæ рын тыххæй 
фæ рæз тон, – тарс-
тæн, зæгъгæ, сæ 
кæ рæ дзиуыл нык-
кал дзæн, фæлæ 
æр тæ пецы дзаг 
дзул тæ куы сфых-
та, уæд æхсæз-
ссæдз пух, бур-бурид дзулæй иу дæр «æлхъывд» нæ уыд, æмæ 
мæ бауырныдта, куыстуарзон адæймагимæ кæй кусын, уый, 
æгасæй дæр-иу йæ куысты мидæг аныгъуылд. Дзултæ-иу æвзæр 
куы фыхтысты, уæд-иу тыхст, кæнæ-иу хыссæ æрæгмæ куы 
нæрст, уæд-иу фысымы æлгъыста, уымæл ссад кæй æлхæдта, 
уый тыххæй. Йæ дзултæ-иу пецæй æмдымбылæй, пухæй, куыд 
æмбæлы, афтæ бургондæй тæнæг къыбар-къыбургæнаг цъаримæ 
куы райста, уæд-иу, сывæллонау, схъæлдзæг æмæ-иу йæ куыстæй 
ныббузныг. Иуæй-иу хатт-иу фыййагæй дзул райста, иу къухæй-
иу æй иннӕмæ раппар-баппар кодта, сыгъта йæ, афтæмæй æмæ-
иу худгæйæ дзырдта:

– Ех, æз æмæ ды цы рæсугъд дзул скодтам…
Мæнæн æхсызгон уыд, йæ зæрдæ иууылдæр йæ куысты 

кæмæн ис, уыцы стыр сывæллонмæ кæсын. Алы адæймагæн дæр 
афтæ æмбæлы, цыфæнды куысты куы уа, уæддæр…

Иухатт æй бафарстон:
– Сашæ, ды хорз зарыс, зæгъгæ, дзурынц?

А.М. Горький
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– Зарын… Æрмæст мæм ахæм зæрдæ искуы-иу хатт вæййы… 
Рæстæггай. Æнкъард кæнын куы райдайын, уæд фæзарын… Æмæ 
иугæр зарын куы райдайон, уæд мыл æнкъарддзинад бахæццæн. 
Фæлæ йæ кой ма кæн, мæстæй мæ ма мар. Дæхæдæг нæ зарыс? 
Цы диссаг дæ. Фæгæдзæ кæн… Стæй иумæ ныззардзыстæм. Разы 
дæ?

Æз, кæй зæгъын æй хъæуы, сразы дæн, æрмæст-иу æхситт 
кодтон, зарын-иу мæ куы фæндыд, уæд. Фæлæ-иу, хыссæ 
змæнтгæйæ кæнæ дзултæ кæнгæйæ, мæхицæн хъырныдтон. 
Коновалов мæм хъуыста. Йæ былтæ змæлын кодта, стæй мын 
цасдæр рæстæджы фæстæ нæ бадзырд мæ зæрдыл æрлæууын 
кодта. Иуæй-иу хатт та-иу схъæр кодта:

– Ныууадз, ма нæт.
Иухатт æз чырынæй чиныг систон æмæ, рудзынгыл 

банцойгæнгæйæ, кастæн.
Коновалов рæдзæ-мæдзæ кодта, хыссæ цы арынджы уыдис, 

уый фарсмæ йæхи æруагъта, афтæмæй. Фæлæ йын йæ хъусты 
цур сыфтæ фæлдæхтон, сæ сыбар-сыбурæй йæ хуыссæг фæлыгъд 
æмæ ракаст.

– Уыцы чиныг цæй тыххæй фыст у?
Чиныг уыд «Подлиповæгтæ».
– Хъæрæй-ма йæ бакæс, и?.. – загъта уый.
Æмæ, рудзынджы фæйнæгыл бадгæйæ, райдыдтон кæсын, 

уый та тæрхæгыл æрбадт æмæ йæ сæр мæ зæнгтыл æрбакъул 
кодта, афтæмæй хъуыста… Иуæй-иу хатт-иу ын чиныджы бынты 
йæ цæсгоммæ æркастæн, йæ цæстытæм-иу фæкомкоммæ дæн: ныр 
дæр ма мæ зæрдыл лæууынц, хъуыдыйæ семыдзаг чи уыд, уыцы 
хъоппæг цæстытæ. Йæ дзых дæр уыд чысыл хæлиугонд æмæ дзы 
зынд, дыууæ рæнхъы урс дæндæгтæ. Хæрдмæ бæрзонд кæуыл 
хæцыд, уыцы æрфгуытæй, йæ фæтæн ныхы къæлæт æнцъылдтæй, 
йæ уæраджы сæры цы къухтæй æрбахъæбыс кодта, уыдонæй, 
йе ’нæзмæлгæ æмæ æнувыд хъусдардæй, мæн цырын кодта, 
æз дæр ын архайдтон Сисойкæ æмæ Пилайы хабар дзæбæхдæр 
æмæ фæлгонцджындæрæй ракæныныл. Стæй бафæлладтæн æмæ 
чиныг бахгæдтон.

– Фæдæ йæ? – сындæггай мæ бафарста Коновалов.
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– Йæ къаддæр æрдæг…
– Иууылдæр æй хъæрæй бакæсдзынæ?
– Бакæсдзынæн.
– Эх, – арынгыл бадгæйæ, йæ сæрмæ фæлæбурдта æмæ 

фæцудыдта. Цыдæр æй зæгъын фæндыд, фæлæ, тыхулæфт 
кæнгæйæ, йæ дзых куынцау гом кодта æмæ æхгæдта æмæ йæ 
цæстытæ цæмæндæр ныцъцъынд кодта. Ацы чиныг йæ зæрдæмæ 
афтæ фæцæудзæн, уый æнхъæл нæ уыдтæн.

– Уый куыд кæсыс! – сындæггай загъта Коновалов. – Алы 
хъæлæстæй… Цыма уыдон иууылдæр удæгас сты… Апроскæ! 
Пила… Æдылытæ!.. Худæг мæм каст уыдонмæ хъусын… 
Дарддæр та дзы цы уыдзæн?.. Кæдæм ацæудзысты? О, хуыцау, 
раст сты иууылдæр, цыма æцæг адæм сты… æцæг музуктæ… 
Цыма æцæгдæр удæгас адæм сты, сæ хъæлæсы уагæй зæгъай… 
сæ цæсгомы хуызæй зæгъай… Хъус, Максим! Пецы дзултæ 
баппарæм æмæ дарддæр кæс.

Мах пецы дзултæ баппæрстам, æрцæттæ кодтам хыссæ æмæ та 
фæстæмæ сахат æмæ дыууиссæдз минуты чиныг кастæн. Стæй та 
банцадтæн. Дзултæ сфыхтысты, райстам сæ, ног та баппæрстам, 
хыссæ сызмæстам, ноджыдæр ма æнхъизæн бантыдтам… Уыдон 
иууылдæр кодтам тагъд æмæ æнæдзургæйæ.

Коновалов йе ’рфгуытæ нылхынцъ кодта, афтæмæй иугай 
ныхæстæй бардзырдтæ лæвæрдта æмæ тагъд кодта.

Чиныг райсоммæ бакастыстæм, æз загътон, зæгъгæ, ме ’взаг 
ныддур.

Коновалов, ссады голлагыл бæхбадт кæнгæйæ, йæ къухтæй 
йæ зæнгтыл æнцойгæнгæйæ, мæ цæсгоммæ диссаджы цæстытæй 
æдзынæг каст.

– Хорз у? ‒ бафарстон æй æз.
Уый йæ сæр банкъуыста, йæ цæстытæ бацъынд кодта æмæ та 

уæддæр сындæггай сдзырдта:
– Чи йæ ныффыста? – йæ цæстыты мидæг сыгъди, ныхæстæй 

зæгъæн кæмæн нæ уыд, ахæм циндзинад, æмæ æвиппайды йæ 
цæсгом ссыгъд.

Æз ын загътон фыссæджы ном.
– Гъе, уый дын адæймаг. Куыд æй æрхъуыды кодта? Афтæ 
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фыст у æмæ зæрдæйы уидæгтæ агайы. Чи йæ ныффыста, уымæн 
уый тыххæй цы уыд?

– Ома куыд?
– Исты хæрзиуæг ын радтой, кæнæ ахæм æндæр исты?
– Цæй тыххæй йын хъуамæ радтой хæрзиуæг? – бафарстон 

æй æз.
– Куыд цæй тыххæй? Чиныг… Мæнæ пъæлицæйы актмæ 

гæсгæ у. Ныртæккæ йæ кæсынц… ныхас ыл кæнынц… 
Пила, Сисойкæ… Цавæр адæм сты уыдон? Чидæриддæр сын 
фæтæригъæд кæндзæн… Талынг адæм! Цæй цард сын ис?

– Цæй æмæ…
– Æмæ цы?
Коновалов мæнмæ æрбакаст æмæ къæмдзæстыгæй загъта:
– Хъуамæ исты бардзырд рацæуа. Адæм сты, феххуыс сын 

хъæуы.
Æз ын уый тыххæй дардыл фæныхас кодтон… Уыцы чиныг 

йæ зæрдæмæ афтæ фæцæудзæн, уый æнхъæл нæ уыдтæн.
Коновалов хъуыдыты аныгъуылд, йæ сæр æруагъта, дзурын 

мæ нæ хъыгдардта, афтæмæй тыхулæфт кодта. Æз бафæлладтæн, 
фæстагмæ ныхъхъус дæн.

Коновалов йæ сæрыл схæцыд æмæ мæм æнкъардæй æрбакаст.
– Уæдæ йын æппындæр ницы радтой? – бафарста мæ.
– Кæмæн? – загътон æз. Решетниковы ферох кæнгæйæ.
– Фыссæгæн?
Æз ын дзуапп нæ радтон. Уый, æвæццæгæн, йæхимæ не 

’нкъардта уыйас тыхтæ, цæмæй райхæлдтаид дунеон фæрстытæ.
Коновалов мæ дзуапмæ æнхъæлмæ нал фæкаст, фæлæ чиныг 

йæ къухмæ райста, арæхстгай йæ æрзылдта, райгом æй кодта, 
æрыхгæдта йæ æмæ йæ йæ бынаты куы æрӕвæрдта, уæд йæ 
къæхты бынæй ныуулæфыд.

– Иууылдæр стыр зонындзинад куыд у, о, хуыцау, куыд 
арф хъуыдытæ дзы ис! – æрдæг хъæлæсæй сдзырдта Коновалов, 
– адæймаг ныффыста чиныг… гæххæтт æмæ ууыл алыхуызон 
стъæлфытæ, æндæр ницы. Ныффыста æмæ йæ ныффыссæг амард?

– Амард, – зыгътон æз.
– Амард, фæлæ чиныг баззад æмæ йæ кæсынц. Адæймаг æм 
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кæсы æмæ алыхуызон ныхæстæ дзуры. Ды сæм хъусыс æмæ сæ 
ʼмбарыс: дунейы цардысты адæймæгтæ, Сисойкæ, Апроскæ… 
Æмæ сын тæригъæд кæныс, кæд сæ никуы федтай æмæ дын ницы 
хæстæг сты, уæддæр. Уынгты ахæм адæмтæ, чи зоны, æмæ бирæ 
ис, цæуынц дæ рæзты, ды сæ уыныс, фæлæ сæ нæ зоныс… уыдон 
цæуынц æмæ цæуынц… чиныджы кæсгæйæ та сын тæригъæд 
кæныс, зæрдæ дæр ма фæриссы. Уый куыд æмбæрстæуа?.. Æмæ 
йæ фыссæг та æнæхæрзиуæгæй амард? Æппындæр ын ницы 
радтой?

Æз рамæсты дæн æмæ йын радзырдтон, фысджытæн цы 
хæрзиуджытæ вæййы, уыдон…

Коновалов мæм хъуыста, йæ цæстытæ тарст дзагъултæ кæнгæ, 
æмæ хъыггæнæгау йæ былтæй цъæм-цъæм кæнгæйæ.

– Уый та дын æгъдæуттæ, – йæ риуы дзаг ныуулæфыд æмæ, 
йæ галиу рихийыл дæндагæй фæхæцгæйæ, йæ сæр æруагъта. Уæд 
ын æз радзырдтон уырыссаг литераторы царды кабакæн цы тых 
ис, æмæ арахъхъæй чи бабын, уыцы стыр курдиатты тыххæй. 
Уыдонæн сæ зын царды мидæг сæ ирхæфсæг арахъхъ уыд.

– Ау, æмæ ахæм адæмтæ дæр нуазынц? – сындæггай 
мæ бафарста Коновалов. Йе стыр цæстыты æрттывта 
æнæууæнкдзинад, тас æмæ уыцы адæмæн тæригъæддзинад. 
– Нуазынц. Æмæ уыдон… чингуытæ куы ныффыссынц, уæд 
фæнуазынц?

Уыцы фарстæн мæнмæ гæсгæ бынат нæ уыд æмæ йын дзуапп 
нæ радтон.

– Кæй зæгъын æй хъæуы, уый фæстæ, – ныуулæфыд 
Коновалов. – Цæрынц, ахæм цардмæ кæсынц æмæ искæй царды 
мæт сæхимæ райсынц. Уыдонæн сæ цæстытæ, æвæццæгæн, 
æндæр сты… æмæ сæ зæрдæтæ дæр æндæр… Ныккæсынц 
цардмæ, нынкъард вæййынц… Æмæ æнкъарддзинад чингуытæм 
бахæссынц… Сæ зæрдæ фæриссы, æнкъарддзинад та зынгæй нæ 
басудздзынæ… йæ хуыздæр хæс арахъхъ æмæ нуазынц… Раст нæ 
дзурын?

Æз йемæ сразы дæн, æмæ цыма фæныфсджындæр.
– Уæдæ, раст зæгъгæйæ, – дарддæр дзырдта фысджыты 

психологийыл, – уыдонæн уый тыххæй хæрзиуæг раттын æмбæлы. 
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Раст у, нæ? Уымæн æмæ уыдон иннæтæй фылдæр æмбарынц æмæ 
сын амонынц, алы æнæгъдаудзинæдтæ куыд фесафын хъæуы, 
уый. Гъер ма зæгъæм, мæнæ æз цы дæн? Дзæгъæлхæт, расыггæнаг 
æмæ сæрхъæн адæймаг. Цы у мæ царды сæр? Цæмæн цæрын 
зæххыл æмæ кæй цæмæн хъæуын, куы акæсай, уæд? Нæ мын 
къуым ис, нæ ус, нæ сывæллæттæ æмæ сæм бæлгæ дæр нæ кæнын. 
Цæрын, æнкъард кæнын… Цæмæн? Бæрæг нæу. Мидæгон фæндаг 
мын нæй, æмбарыс? Куыд æй загъдæуа. Ахæм стъæлфæнтæ мæ 
уды нæй… Тых у, цы у – нæ зонын? Уæдæ, мæнæн мæ мидæг иу 
цыдæр нæ фаг кæны æмæ иууылдæр уый аххос у. Бамбæрстай? 
Мæнæ æз цæрын æмæ уыцы цыдæр агурын, æнкъард ыл кæнын, 
фæлæ циу, уый нæ зонын…

Уый, йæ къухæй йæ сæрыл хæцгæйæ, мæнмæ каст æмæ 
йæ цæсгомыл зындис йæ хъуыдыты куыст, сæхицæн формæ 
агуырдтой, афтæмæй.

– Æмæ дарддæр цы? – къахтон æй æз.
– Дарддæр? – йæ радзурын мæ бон нæу… Фæлæ афтæ 

хъуыды кæнын, æмæ мæм фыссæг куы ’ркæсид, уæд мын мæ 
царды фæндаг бацамонид, и? Ды та куыд зæгъыс?

Æз хъуыды кодтон, зæгъгæ, мæнæн мæхи бон дæр у уымæн йæ 
цард сныв кæнын æмæ йын дзурын райдыдтон, мæнмæ гæсгæйæ, 
уый æнцон хъуыддаг у. Æз ын дзырдтон фадæттæ æмæ æхсæнады 
тыххæй, хъулондзинæдты тыххæй, цардæн йæ нывонд адæмы 
тыххæй æмæ йын хицауиуæг чи кæны, уыцы адæмы тыххæй.

Коновалов хъуыста зæрдиагæй. Бадтис мæ комкоммæ, йæ 
цонг йæ русмæ сбыцæугæнгæйæ, йæ хъуыдыгæнаг зондджын 
æмæ стыр цъæх цæстытæ тар кодтой, цыма сыл-иу рог мигъ 
æрбадти, уыйау. Йæ ныхы æнцъылдтæ тынгдæр разындысты, йæ 
улæфт урæдта, цæмæй мæ ныхас бамбара, уымæн.

Æз ын йæ царды раныв кодтон æмæ йын амыдтон, зæгъгæ, 
уый ахæм кæй у, уый тыххæй аххосджын нæу. Фæлæ у царды 
æнамонд нывонд. Æрдзмæ гæсгæ æппæтимæ дæр æмбарджын, 
историон æнæгъдаудзинæдтæ та йæ æркодтой ницæйаг царды 
уавæртæм. Æз мæ ныхæстæн скодтон мæнæ ахæм кæронбæттæн:

– Дæу дæхи зылыны бынаты æвæрын нæ хъæуы… 
Бафхæрдтой дæ.
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Коновалов ницы дзырдта, йæ цæстытæ мæнæй нæ иста, 
афтæмæй сæ циндзинад куыд гуырыд, уый федтон. Æз зæрдиагæй 
æнхъæлмæ кастæн, мæ ныхæсты тыххæй цы зæгъдзæн, уымæ.

Уый фæлмæн бахудт æмæ мæм, сылгоймагау, йæхи 
æрбайвæзта æмæ йæ къух мæ уæхскыл æрæвæрдта…

– Куыд хорз дзурыс, æфсымæр. Уыцы хъуыддæгтæ кæм 
базыдтай? Бирæ чингуытæ бакастæ? Эх, æз дæр уыйбæрц куы 
бакæсин… Гъе, фæлæ сæйрагдæр уый у, æмæ дæ ныхæстæ 
зæрдæйыл æмбæлынц… Афтæ дзургæ фыццаг хатт хъусын. 
Диссаг. Адæм сæ къуылымпыдзинæдты аххосджын кæнынц 
сæ кæрæдзи, ды та цардæн йе ’гасы, æгъдæуттæн сеппæты. Дæ 
ныхæстæ афтæ æмбарын хъæуы, зæгъгæ, адæймаг йæхæдæг 
аххосджын ницæмæй у, фæлæ дзæгъæлхæт уа, уый та йæ ныхыл 
фыст ис æмæ дзæгъæлхæт дæр уымæн у. Æмæ ахст адæмты 
тыххæй дæр диссаг: давынц уымæн, æмæ сын куыст нæй, фæлæ 
хæрын хъæуы… Куыд фæлмæн хъæлæсы уагæй дзурыс. Куыд 
дæм кæсын, афтæмæй тæнзæрдæ дæ…

– Фæлæуу, – загътон æз, – мемæ разы дæ? Раст дзырдтон?
– Раст дæ æви нæ, уый дæхæдæг хуыздæр зоныс, – ды 

ахуыргонд дæ… æндæрты куы райсай, уæд, чи зоны, раст уай... 
фæлæ мæнæ æз куы уон, уæд…

– Уæд цы?
– Гъы, æз æндæр хъуыддаг дæн… æз нуазын, уый тыххæй 

аххосджын чи у? Ме ’фсымæр Павел нæ нуазы, Пермы йын 
ис дзулгæнæн. Æз уымæй хуыздæр кусын, фæлæ уæддæр дæн 
дзæгъæлхæт æмæ расыггæнаг, æндæр мын ном дæр нæй æмæ хай 
дæр… Афтæмæй та иу мадызæнæг стæм. Павел та мæнæй кæстæр 
у. Цыма мæнæн мæхи мидæг цыдæр хорз нæу… Адæймагæн 
куыд æмбæлы, æз, æвæццæгæн, афтæ нæ райгуырдтæн. Дæхæдæг 
куы дзурыс, зæгъгæ, адæм иууылдæр иухуызон сты. Æз та хицæн 
дæн… Æмæ айдагъ æз нæ, – мах, ахæмтæ бирæ стæм. Хицæн 
адæймæгтæ уыдзыстæм… Никæцы æгъдауыл цæуæм. Махæн 
сæрмагонд хыгъд хъæуы… æмæ сæрмагонд закъон… Стыр карз 
закъон – кæд нын нæ уидаг сыскъуыниккой. Ницы пайда стæм, 
афтæмæй царды мидæг бынат ахсæм, иннæты фæндагыл дæр ма 
лæууæм… Нæ разы аххосджын чи у? Нæхæдæг нæхи раз стæм 
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аххосджын… Уымæн æмæ нæм цардмæ тырнындзинад нæй, æмæ 
нæхи дæр не ’мбарæм.

Ацы стыр адæймаг йæхи æнцонæй æвæрдта, царды чи нæ 
хъæуы æмæ уый тыххæй сæ уидæгтæ сыскъуынинаг кæмæн 
сты, уыцы адæмты æмрæнхъ æмæ куыддæр фæдæн уыцы хи 
ныллæгкæнындзинадæй. Дзæгъæлхæты ахæмæй уæды онг 
никуы федтон. Дзæгъæлхæт адæймаг алцæмæ дæр фыддзæстæй 
кæсы, алцæуыл дæр йæ тых сфæлварын æввонг у йæ масты 
судзагдзинады сæраппонд. Æз цы адæмыл æмбæлдтæн, уыдон 
алкæйы дæр аххосджын кодтой, алцæмæй дæр хъаст кодтой, 
сæхиуыл та, аххосджын уæвгæйæ, къæм абадын нæ уагътой, 
æмæ-иу сын цы хъуыддаг нæ бантыст, уый-иу сæ амонд æмæ 
фыдзæрдæ адæмы аххос фæкодтой…

Коновалов йæ амонды аххосджын нæ кодта, азымы никæй 
дардта. Æвзæр кæй цард, уый тыххæй аххосджыны бынаты 
æвæрдта æрмæстдæр йæхи. Æмæ йын æз цас зæрдиагдæрæй 
дзырдтон, уый фадæттæ æмæ æхсæнады нывонд у, зæгъгæ, уыйас 
йæхи аххосджындæр кодта йæ ницæйаг царды тыххæй. Уый мæм 
диссагау каст. Уымæн та æхсызгон уыд йæхи æфхæрын, æмæ-
иу мæнмæ зæлджын баритонæй куы ’рбадзырдта, уæд-иу йæ 
цæстытæ фырцинæй ферттывтой.

– Алы адæймаг дæр йæхицæн хицау у, æмæ кæд æз æнæсæрфат 
дæн, уæд уый кæй аххос у!

Ахæм ныхæстæ культурон адæймаджы дзыхæй куы 
фехъуыстаин, уæд сыл нæ бадис кодтаин, уымæн æмæ нырма 
нæма ис ахæм рис æмæ ссарæн кæмæн нæй, «интеллигент» кæй 
схуыдтой, уый æмхæццæ æмæ вазыгджын психикон буарарæзты. 
Фæлæ дзæгъæлхæты дзыхæй, кæд уый дæр интеллигент у 
амондæй цухгонды, бæгънæджыты, æххормаг æмæ мæстыгæр 
адæймæгты ’хсæн, æрдæг сырдты, горæты чъизи хуыггомтæ 
се ’мыдзаг кæмæй сты, уыдоны æхсæн, уæддæр дзæгъæлхæты 
дзыхæй ахæм ныхæстæ фехъусын диссаг уыд. Æцæг мæ сразы 
хъуыд, зæгъгæ, Коновалов æндæр хъуыддаг у, фæлæ мæ уый нæ 
фæндыд.

Ныхас кæнгæйæ Коновалов уыд мæлгъæвзаг, фæлæ йæм 
куыд фылдæр кастæн, афтæ мæ тынгдæр уырныдта, зæгъгæ, 
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фембæлдтæн бынтон æндæр адæймагыл, æз адæммæ цы цæстæй 
кастæн, уый мын уый хæлдта, уыцы адæмæн рагæй дæр къласыл 
нымайæн уыд æмæ сæм хъуыд цæст фæдарын, уыдон уыдысты 
мæстыгæр, фæлæ æдылы не сты…

Мах быцæу кодтам ноджы тынгдæр.
– О, фæлæуу-ма, – хъæр кодтон æз, – адæймаг йæ къæхтыл 

куыд слæууа, кæд ыл алырдыгæй сау тыхтæ бырынц, уæд?
– Фидардæр лæуу! – дзырдта мæ ныхмæ дзурæг, тæвд кодта 

æмæ йæ цæстытæ æрттывтой, афтæмæй.
– Æмæ цæуыл лæууон?
– Дæ бынат ссар æмæ йыл лæуу.
– Æмæ йыл уæд ды цæуылнæ лæууыдтæ?
– Уый дын æдылы адæймаг, æз дын мæхæдæг куы дзурын, 

зæгъгæ, аххосджын мæхæдæг дæн… Æз мæ бынат не ссардтон, 
агурын æй, æнкъард ыл кæнын, – нæ йæ арын.

О, фæлæ нæ пецмæ фæкæсын хъуыд æмæ куыстыл 
æрлæууыдтæн. Кæй зæгъын æй хъæуы, нæ быцæуæй ницы рауад 
æмæ фæскуыст тыхстæй ныххуыссыдыстæм.

Коновалов дзулгæнæны зæххыл æрхуыссыд æмæ уадидæгæн 
афынæй. Æз хуыссыдтæн ссады голлæгтыл æмæ йын уæле бынмæ 
кастæн йæ тыхджын, боцъоджын фæлгонцмæ, уый арынджы 
фарсмæ ердженыл хуыссыд. Дзулгæнæн кодта хъарм дзулы æмæ 
туаг хыссæйы тæф.

Бон цъæх кодта, ссады рыгтæй æмбæрзт рудзынджы авгæй 
зынд цъæх арв, æмæ хъуыст уæрдоны гыбар-гыбур. Хъомгæс, 
хъом æмбырд кæнгæйæ, уадындзæй уасыд.

Коновалов хуыр-хуыр кодта. Æз ын кастæн, йæ риу-иу 
хæрдмæ куыд схæцыд, уымæ, æмæ йæ цæмæй мæ хъуыдытыл 
тагъддæр раздæхтаин, уый тыххæй алцытæ хъуыды кодтон, 
фæлæ ницы æрхъуыды кодтон æмæ бафынæй дæн.

Райсомæй сыстадыстæм, нæхи цæхсадтам æмæ арынгыл 
æрбадтыстæм. Райдыдтам цай цымын.

– Уый дæм чиныг ис? – бафарста Коновалов.
– О…
– Бакæсдзынæ мын æй?
– Бакæсдзынæн…
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– Хорз. Цы уый зоныс? Иу мæй ацæрдзынæн, фысымæй æхца 
райсдзынæн æмæ се ’мбис дæуæн ратдзынæн.

– Цæй тыххæй?
– Чингуытæ дзы балхæн… Дæхицæн дæр балхæн, дæ 

зæрдæмæ чи цæуы, уыдон, мæнæн дæр иу-дыууæ. Мæнæн 
музукты тыххæй. Мæнæ Пила æмæ Сисойкæмæ гæсгæ… 
Æрмæст æнкъард фыст куыд уой, афтæ, фæхудыны тыххæй мæ 
нæ хъæуынц… Иуæй-иутæ дзы бынтон ницæйæгтæ сты, мæнæ 
Панфилкæ æмæ Филаткæйы хуызæттæ, кæд йæ райдианы ныв ис, 
уæддæр ницæйаг у. Пошехонтæ, алыхуызон аргъæуттæ – нæ сæ 
уарзын. Æз нæ зыдтон дæ разы дæумæ чи ис, ахæмтæ ис, уый.

– Стенькæ Разины тыххæй дæ фæнды?
– Стенькæйы тыххæй? Хорз у?
– Иттæг хорз…
– Рампъух æй!
Æмæ йын уайтагъд кæсыныл фæдæн Костомаровы «Стенькæ 

Разины бунт». Йæ райдиан курдиатджын монографи, эпикон 
кадæг мæ боцъоджын хæлары зæрдæмæ нæ фæцыд.

– Ацы ран ныхас цæуылнæ кæнынц? – бафарста мæ чиныгмæ 
бакæсгæйæ, æз куы радзырдтон, уæд йæ ком аивæзта, æмæ йын 
йæ комивæзт басусæг кæнын нал бантыст æмæ къæмдзæстыгæй 
загъта:

– Кæс, ницы кæны. Уый æз афтæ…
Фæлæ историк, нывгæнæгау, куыд ныв кодта Степан 

Тимофеевичы фæлгонц æмæ, «Волгæйы сæрибар кънйаз» 
чиныджы фыстыты куыд рæзыд, æфтæ Коновалов дæр йæ хуыз 
ивта. Раздæр уыд æнкъард, хъуыста уазал зæрдæйæ, йæ цæстытæ 
уыдысты хуыссæджы бын, фæлæ йæ æз нæ рахатыдтон, афтæмæй, 
сындæггай мæ размæ æрлæууыд бынтон æндæр хуызы. Бадтис 
мæ комкоммæ, тæрхæгыл, йæ зæнгтæ æрбахъæбыс кæнгæйæ, 
йæ роцъо йæ уæрагыл æрæвæрдта æмæ йæ зæнгтæ йæ боцъотæй 
æрæмбæрзта, афтæмæй мæм йæ хъуынтъыз æрфгуыты бынты 
кастис судзгæ æмæ кæрæф цæстытæй. Дис-иу кæуыл кодтон, 
уыцы сывæллоны æнгæсæй йæм иу мур дæр нал уыд, ныр чи 
фæтарбын, чи ’рбагыццыл, уыцы цæстытыл афтæ хорз чи бадт, 
æппæт уыцы хуымæтæгдзинад, сылгоймаджы фæлмæн æнгæс 
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фæцыдæр. Уый æдзынæг касти æмæ артау сыгъд. Æз ныхъхъус 
дæн.

– Кæс, – сабыр, фæлæ зардæмæ арф хъаргæ æвзагæй, загъта 
Коновалов.

– Цы кæныс?
– Кæс, – загъта та уый æмæ йæ хъæлæсы хатты курдиатимæ 

зæланг кодта мастдзинад.
Æз кастæн, фæлæ-иу стæм хатт Коноваловмæ дæр бакастæн. 

Уый тынгæй-тынгдæр цырын кодта. Цыдис дзы мæн знæт æмæ 
расыг чи кодта, ахæм цавæрдæр мигъ. Стæй Стенькæйы куыд 
æрцахстой, уымæ бахæццæ дæн.

– Æрцахстой йæ! – фæхъæр кодта Коновалов. Рис, маст æмæ 
æфхæрддзинад зæлыдысты уыцы фæхъæры.

Коноваловæн йæ ных рахид æмæ йæ цæстытæ ныйирд 
сты. Тæрхæгæй рахызт, бæрзонд æмæ тыхстæй æрлæууыд мæ 
комкоммæ, йæ къух ме уæхскыл æрæвæрдта æмæ хъæрæй, 
тагъдгæнгæйæ, сдзырдта:

– Фæгæдзæ кæн. Ма кæс… Зæгъ-ма, ныр цы уыдзæн? Нæ, 
лæуу, ма дзур. Амардзысты йæ, и? Тагъддæр кæс, Максим.

Афтæ æнхъæлдæуыдаид, зæгъгæ, Фролкæ нæ, фæлæ 
Коновалов уыд Разины æфсымæр. Цыма æртæфондзыссæдз азы 
дæргъы чи нæ банцад, чи нæ бауазал, уыцы туджы цыхцырджытæ 
дзæгъæлхæты Стенькæимæ иу кодтой, цыма дзæгъæлхæт йеппæт 
тыхæй, æнкъарддзинады монцæй æнкъары, æртæфондзыссæдз 
азы размæ кæй æрцахстой, уыцы сæрибар цæргæсы рис æмæ 
фыдæхдзинад.

– Хуыцауы хатырæй, кæсгæ кæн!
Æз кастæн, мæ туг фыхт æмæ тыхстæн, мæ зæрдæ куыд цæвы, 

уый æнкъаргæйæ, Коноваловимæ Стенькæйы æнкъарддзинады 
аныгъуылдыстæм. Æмæ мæнæ удхар кæм кодта, уыцы бынатмæ 
æрхæццæ стæм.

Коноваловы дæндæгты къæс-къæс цыд, æмæ йæ цъæх 
цæстытæ, æвзалыйау, æрттывтой, фæсте мыл æрæнцад æмæ 
чиныгæй йæ цæстытæ нал иста. Йæ улæфт мæ хъусы раз уынæр 
хаста æмæ-иу мын йæ комытæфæй мæ сæрыхъуынты мæ 
цæстытæм æрæппæрста. Æз-иу мæ сæр батылдтон мæ дзыккуты 
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аиуварс кæныны тыххæй. Æмæ Коновалов уый куы бафиппайдта, 
уæд мæ сæрыл йæ уæззау къух æрæвæрдта.

«Ам Разин йæ дæндæгтæй афтæ ныхъхъыррыст кодта æмæ сæ 
тугимæ зæхмæ ату кодта…»

– Æгъгъæд у… ныхъхъуыдты йæ уадз! – фæхъæр кодта 
Коновалов, чиныг мын мæ къухтæй ратыдта æмæ йæ йæ тых, йæ 
бонæй зæххыл ныццавта æмæ æрбадт.

Уый куыдта, æмæ йæ цæссыгтæ кæй цыдысты, уымæй 
æфсæрмыгæнгæйæ, куыддæр ниугæйæ, йæ сæр йæ дыууæ 
уæраджы æхсæн ныккодта æмæ йæ цæссыгтæ йæ чъизи хæлафæй 
сæрфта.

– Максим, – дзырдта Коновалов, зæххыл бадгæйæ. – Стыр 
хъаймæт… Пила… Сисойкæ, стæй Стенькæ… и? Уый дын 
хъысмæт. Йæ дæндæгтæ куыд рату кодта… и?

Æмæ та-иу йæхи мидæг ныррызт.
Йæ зæрдæ уæлдай тынгдæр фæрыст Стенькæ йæ дæндæгтæ 

фырмæстæй кæй рату кодта, уый тыххæй. Æмæ æдзухдæр уыдон 
кой кодта. Нæ дыууæ дæр расыгау уыдыстæм, нæ размæ цы 
æнауæрдон хъизæмардзинады ныв æрлæууыд, уымæй.

– Иу хатт ма мын æй бакæс, хъусыс? – разы мæ кодта 
Коновалов, зæххæй чиныг систа æмæ йæ мæнмæ æрбадардта, 
афтæмæй.

– Цæй-ма, равдис… ам дæндæгты тыххæй фыст кæм и?
Æз ын æй равдыстон, æмæ æдзынæг ныккаст уыцы рæн-

хъытæм.
Афтæ фыст у, зæгъгæ, «йæ дæндæгтæ тугимæ рату кодта», 

афтæмæй та дамгъæтæй уæлдай нæй, æмхуызон сты… хуыцау. 
Куыд ын рыстаиккой. Суанг ма дæндæгтæ… чиныджы кæрон 
та цы уыдзæн? Мæлæт? О, хуыцау, табу дæхицæн, уæддæр æй 
амардзысты?

Коновалов ныхæстæ афтæ разыйæ загъта æмæ æз барыстæн, 
фыдмитæй фæлмæст Стенькæйы мæлæтмæ афтæ тынг кæй 
бæллыд, уый тыххæй.

Уыцы бон ныл æнкъардæй ацыд. Мах мысыдыстæм 
Стенькæйы, уымæн йæ цард, цы зарджытæ, йыл скодтой, уыдон, 
йæ хъизæмардзинад. Коновалов иу-дыууæ хатты ныззарыд 
зæлджын баритонæй, фæлæ-иу æй фескъуыдта.
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Мах уыцы бонæй фæстæмæ фæхæлардæр стæм. Æз ма йын-иу 
къорд хатты кастæн «Стенькæ Разины бунт», «Тарас Бульбæ»-йы  
æмæ «Мæгуыр адæмы». Тарас дæр йæ зæрдæмæ тынг фæцыд, 
фæлæ сæ Костомаровы чиныджы хуызæн йæ зæрдæмæ ничи 
фæцыд. Девушкин Макары æмæ Варяйы Коновалов не ’мбæрста. 
Макары писмоты æвзаг æм худæг каст, Варяйыл та æнæууæнк 
кодта.

– Кæс-ма йæм, зæронд лæгмæ ныххилы. Джауыр, зæронд лæг 
та хъазæн хъул. О, фæлæ ныууадз, Максим. Хорзæй дзы цы ис? 
Уый чызгмæ фыссы, чызг уымæ… Гæххæтт сæфтой… дæлдзæх 
фонт.

Æз ын подлиповæгты йæ зæрдыл æрлæууын кодтон, фæлæ 
уый мемæ не сразы.

– Пила æмæ Сисойкæ, – уый æндæр хъуыддаг у. Уыдон 
удæгас адæм сты, цæрынц æмæ тох кæнынц, фæлæ адон та? 
Фыссынц писмотæ… æнкъарддзинад. Адæм дæр не сты, фæлæ 
афтæ айдагъ æрхъуыдыгонд. Мæнæ Тарас æмæ Стенькæ, уыдон 
фæрсæй-фæрстæм… Ох, ох! Цы хъуыддæгтæ сарæзтаиккой. Уæд, 
æвæдза, Пила æмæ Сисойкæ – схъæлдзæг уыдаиккой.

Коновалов рæстæг хорз не ’мбæрста, æмæ куыд хъуыды 
кодта, уымæ гæсгæ йæ уарзон геройтæ цардысты иу рæстæджы, 
æрмæст дзы дыууæ цардис Усолийы, иу – хахолты æхсæн, иу 
та Волгæйы был… Мæ къухы зынтæй бафтыд уый баууæндын 
кæнын, зæгъгæ, Сисойкæ æмæ Пила Камæйыл дæлæмӕ куы 
рахызтаиккой, уæд Стенькæйыл нæ сæмбæлдаиккой, Бульбæйы 
не ссардтаиккой.

Коновалов хъуыддаг куы бамбæрста, уæд бамæстджын. 
Емельянмæ цы цæстæй ракæсдзæн, уый зонын мæ фæндыд æмæ 
йæ Пугачевы бунтæй фæхъæстæ кодтон. Коновалов Пугачевы 
ницæуыл банымадта.

– Гъе, æнаккаг, æлгъыст, нæ йæм кæсыс! Паддзахы номы бын 
абырыд æмæ змæнты… Цас адæм бабын кодта, куыдз! Стенькæ? 
Уый, æфсымæр, æндæр хъуыддаг у. Пугачев та лыскъ, æндæр 
ницы… Уæздан хæринаг. Мæнæ Стенькæмæ гæсгæ чингуытæ 
нæй? Бацагур… Ацы дагъытъайладжы ныууадз, зæрдæйыл не 
’мбæлы. Фæлтау ма Стенькæйы ноджыдæр бакæс…
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Бæрæгбонты-иу æз æмæ Коновалов ацыдыстæм фурды 
фаллаг фарсмæ, уыгæрдæнтæм. Немæ-иу ахастам арахъхъ, дзул, 
чиныг æмæ-иу райсомæй араст стæм «сæрибар уæлдæфмæ», 
уыцы экскурситы афтæ хуыдта Коновалов.

Фæлæ нæ зæрдæмæ уæлдай тынгдæр цыдис «авгаразæн 
заводмæ» цæуын. Афтæ цæйдæр тыххæй хуыдтой, горæтмæ 
æввахс быдыры цы хæлд хæдзар уыд, уый. Уый уыди æртæ 
æддæгуæлæ дурын хæдзар, йæ цар калд, йæ рудзгуыты фæлгæттæ 
сæстытæ, йæ ныккæндтæ æнæхъæн сæрд ламийæ вæййынц 
семыдзаг. Уыцы хæдзар фæныкхуызæй, æрдæг калдæй, цыма 
фæныллæгдæр, афтæмæй быдырæй горæтмæ каст йæ калд 
рудзгуыты тар дзыхъхъытæй æмæ зынд æнамондæй, горæтæй 
иуварсгондæй тæригъæддаг æмæ мæлгæйæ. Азæй-азмæ йæ дон 
хордта, йæ сæрæй йæ бынмæ цъæх хъуына рафтыдта, фæлæ 
уæддæр фидарæй лæууыд малтæй быруйы мидæг, нæ йын уыд 
тас пъæлицæйы джигулæй æмæ йын кæд цар нæ уыд, уæддæр 
бынат уыд алыхуызон талынг æмæ æнæхæдзар адæмæн.

Уыдонæй-иу уым кæддæриддæр бирæ уыд: уыдысты скъуыдтæ 
дзаумаджынтæ, æххормаг, хуры рухсæй тæрсаг, цардысты дзы 
уыгтау, æз æмæ Коновалов уыдыстæм сæ иузæрдион уазджытæ, 
уымæн æмæ-иу дзулгæнæнæй куы цыдыстæм, уæд-иу немæ 
фæйнæ урс дзулы ахастам, фæндагыл-иу балхæдтам арахъхъы 
четверт æмæ аджы дзаг «хъарм хæринаг»: игæртæ, рæуджытæ, 
зæрдæтæ, уæцъæфтæ. Дыууæ-æртæ сомæй-иу «авджын адæмы» 
хорз федтам, уыдон та-иу нын радзырдтæ æмæ таурæгътæ 
кодтой, сæ радзырдты уыдис æвирхъау æмæ зæрдæхалæн 
рæстдзинад, сæ ныхæстæ фантастикон æгъдауæй æмхæццæ 
кодтой мæнгдзинадимæ. Алы радзырд дæр-иу нæ размæ хызау 
разынд, фылдæр-иу дзы уыди сау æндæхтæ, сау уыд рæстдзинад, 
æмæ-иу сæмбæлдыстæм алыхуызон ирд æндæхтыл дæр, уыдон 
та уыдысты мæнгдзинад. О, æмæ-иу уыцы хыз æрынцад сæры 
магъзыл, зæрдæйыл æмæ сæ иуы дæр æмæ се ’ннæйы дæр 
æлхъывта йæ дæрзæг ныгæндтæй.

«Авджын адæм» нæ уарзтой сæхирдыгонау, хъуыстой нæм, 
хъуыдыгæнгæйæ, зæрдиагæй.

Цардæй иуварсгонд чи ’рцыд, уыдон цард афтæ хорз зыдтой, 
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æмæ мæ сагъæстыл æфтыдтой, æз сæм æнувыдæй хъуыстон, 
Коновалов дæр сæм хъуыста æмæ, радзырд чи дзырдта, уый 
философийы ныхмæ лæууыд æмæ мæн дæр быцæумæ кодта.

Фантастикон бæгънæг адæймаг, искæмæн исты ныббарыны 
каст чи нæ кодта, ахæм адæймаджы цард æмæ йæ байсæфты 
историмæ байхъусгæйæ, уыцы историйæн та уыд йæхи сраст 
кæныны æмæ иргъæвыны ахаст. Коновалов, хъуыдыгæнгæйæ, 
йæ мидбылты бахудт æмæ-иу йæ сæр батылдта. Уый хатыдтой.

– Не ’ууæндыс, Лесæ? – фæхъæр-иу кодта, чи дзырдта, уый.
– Нæ, æууæндын… Адæймагыл куыд хъуамæ ма ’ууæндай. 

Гæдыныхæстæ кæны, уый куы зонай, уæддæр ыл æууæнд, байхъус 
æм æмæ, гæдыныхас цæмæн кæны, уый базон. Иуæй-иу хатт 
гæдыныхæстæ рæстдзинадæй адæймаджы хуыздæр равдисынц… 
Æмæ науæд нæхи тыххæй цæй рæстдзинад зæгъдзыстæм? Бынтон 
æвзæр… Фæлæ гæдыныхæстæ… Хорз. Раст у?

– Раст у, – сразы вæййы дзурæг, – фæлæ уæддæр дæ сæр цæй 
тыххæй тылдтай?

– Цæй тыххæй? Уымæн æмæ йæ ды хорз не ’мбарыс… Дæ 
ныхас афтæ æмбарын хъæуы, зæгъгæ, дæ цард дæхæдæг нæ 
арæзтай, фæлæ дын æй арæзтой дæ сыхæгтæ æмæ æрбауайæг 
адæм. Уæд уыцы рæстæджы дæхæдæг кæм уыдтæ? Исты тых 
цæуылнæ æрæвæрдтай дæ амонды ныхмæ? Уый циу. Неппæт дæр 
хъаст кæнæм адæмæй, афтæмæй нæхæдæг дæр адæм стæм? Уæдæ 
махæй дæр хъастгæнæн ис? Цæрын нæ хъыгдарынц, æвæццæгæн, 
мах дæр цæрын искæйы хъыгдардтаиккам? Гъы, уый куыд 
радзырдæуа?

– Саразын хъæуы ахæм фадæттæ æмæ алкæмæн дæр йæ 
цард хорз куыд уа, куыд ничи никæйы хъыгдара, – дзурынц 
Коноваловæн.

– Цард чи хъуамæ араза? – уæлахизæй бафарста Коновалов, 
æмæ йын йæ фарстæн уайтагъд дзуапп авæрдзысты, уый 
хатгæйæ, йæхæдæг рагацау дзуапп радта. – Мах, мах нæхæдæг. 
Æмæ йæ куыд араздзыстæм, кæд æй аразын нæ зонæм æмæ кæд 
махæн нæ цард нæ фæрæстмæ, уæд? Афтæ йæ æмбарын хъæуы, 
æфсымæртæ, æмæ хъуыддаг нæхиуыл баст у. Уæдæ цы стæм, уый 
та бæрæг у…
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Уыдон дзырдтой Коноваловы ныхмæ, сæхи раст кодтой, 
афтæмæй уый дæр йæхи цæстæнгасыл фидар лæууыд. Нæ разы 
аххосджын ничи ницæмæй у, алчи йæхæдæг у йæхи царды 
аххосджын.

Стыр зын уыд Коноваловы уыцы хъуыддæгтæй фæиппæрд 
кæнын æмæ адæммæ цы цæстæй касти, уый зын базонæн 
уыдис. Куыд хъуыды кодта, афтæмæй, сæрибар цард аразыны 
хъуыддаджы уыдон æмхуызон сты, аннæмæй та сты лæмæгъ, 
æдых æмæ кæрæдзийæ хъаст кæныны йеддæмæ æппындæр 
ницæмæ арæхсынц.

Ахæм быцæутæ-иу æмбисбон куы райдыдтой, уæд-иу фесты 
æмбисæхсæвмæ æввахс, æз æмæ-иу Коновалов «авджын адæмæй» 
раздæхтыстæм талынгты, уæраджы сæрмæ цъыфы.

Иухатт, чысыл ма бахъæуа цавæрдæр дзыхъхъы фæхуыдуг 
уæм, иннæ хатт ма нæ ахсгæ æркодтой, æмæ не ’хсæв арвыстам 
пъæлицæйы, «авджын заводы» нын цы хæлæрттæ уыд, уыдонæй 
дыууæимæ. Пъæлицæйы цæстæнгасмæ гæсгæ уыдон уыдысты, 
дызæрдыг кæнинаг чи разынд, ахæмтæ. Стæм хатт-иу нæ 
философдзинад кæнын куы нæ фæндыд, уæд-иу ацыдыстæм 
фурды фаллаг фарсмæ, дардмæ, уыгæрдæнтæм, уым уыд гыццыл 
цадтæ, кæсæгтæ сæ бирæ уыд, дон-иу куы раивылд, уæд-иу сæм 
бахаудысты кæсæгтæ. Ахæм цадтæй-иу иуы былыл цъыхырытæй 
арт скодтам, уый-иу нын нæ бынаты æвæрд ноджы рæсугъддæр 
кодта æмæ-иу чиныг кастыстæм, кæнæ-иу ныхас кодтам царды 
тыххæй. Иуæй-иу хатт та-иу нæм Коновалов, хъуыдыгæнгæйæ, 
хатыд:

– Максим! Цæй æмæ арвмæ кæсæм!
Мах-иу уæлгоммæ схуыссыдыстæм æмæ-иу кастыстæм 

хæрдмæ, æнæбын цъæхмæ. Нæ алыварсæй-иу фыццаг райхъуыст 
сыфтæрты сыбар-сыбур, цады доны цæллахъ, нæ быны хатыдтам 
зæхх… стæй-иу нæ цъæх арв йæхимæ æлвасæгау кодта, цард-
иу нал æмбæрстам, цыма-иу зæххæй фæхицæн стæм, æмæ-иу 
хуыссæгхъæлдзæгæй рæдзæ-мæдзæ кæнгæйæ, æнæбын арвыл 
ленк кодтам, æмæ цæмæй уыцы æууæлы ма фехалæм мадæр 
ныхасæй, мадæр змæлынæй, ууыл архайдтам.

Афтæ-иу хуыссыдыстæм цалдæр сахаты æмæ-иу фæстæмæ 
хæдзармæ куыстмæ æрыздæхтыстæм уæнгрогæй.
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Коновалов æрдз бирæ уарзта æмæ кæддæриддæр, быдыры 
дæр æмæ фурды цур дæр, уыд уарзаг – рæвдауаг, æмæ йæ уыцы 
миниуæг сывæллоны хуызæн тынгдæр кодта.

Иуæй-иу хатт-иу, арф ныуулæфгæйæ, арвмæ кæсгæйæ, 
дзырдта:

– Гъе… Хорз у!
Æмæ-иу уыцы дзырды хъуыдыдзинад æмæ æнкъарынад 

кæддæриддæр фылдæр уыд, æрдзы рæвдауæг рæсугъддзинады 
размæ сæ сæр æргуыбыр кæныны тыххæй нæ, фæлæ-иу сæхи 
кад сбæрзонд кæныны тыххæй чи дис кодта, уыцы поэттæй, ома, 
рæсугъддзинад иттæг хорз чи æнкъардта, уыдонæй. Поэзийæн 
дæр йæ сыгъдæгдзинад, йæ хуымæтæгад фесафы, професси дзы 
куы фæкæнынц, уæд.

* * *

Бон боны фæдыл уади, афтæмæй дыууæ мæйы рацыд. Æз 
Коноваловимæ бирæ хъуыддæгты тыххæй фæдзырдтон æмæ 
бирæ чингуытæ бакастæн. «Стенькæйы бунт» афтæ арæх кастæн 
æмæ йæ Коновалов кæрæй-кæронмæ æнæ чиныгмæ кæсгæйæ 
дзырдта.

Цымыдис сывæллоны зæрдæмæ диссаджы аргъау куыд 
фæцæуа, афтæ уыд уымæн дæр уыцы чиныг. Цы дзауматимæ 
архайдта, уыдоныл æвæрдта чиныджы геройты нæмттæ. Иухатт 
тæрхæгæй тæбæгъ рахауд æмæ куы ныппырх, уæд мæсты хъæр 
фæкодта:

– Гъе, æфсæддон раздзог Прозоровский!
Дзæбæх чи нæ сфыхт, уыцы дзулты та-иу хуыдта Фролкæ, 

æнхъизæны – «Стенькæйы хъуыдытæ»; Стенькæйы номæй та 
дзырдта æппæты æвирхъаудæрмæ, стырмæ, æнамондмæ чи нæ 
фæрæстмæ, ахæммæ.

Коноваловимæ фыццаг куы базонгæ дæн, уæд йæ фыстæг 
кæмæн кастæн, уыцы Капитолинæйы Коновалов никуыуал 
æрымысыд.

Цавæрдæр Филиппы номыл ын æхца æрвыста æмæ йæм 
фыста, цæмæй пъæлицæмæ бацæуа æмæ чызджы йæхи æвджид 
бакæна, фæлæ дзуапп нæдæр Филиппæй иста, нæдæр чызгæй.
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Уæд иу ахæмы Коноваловимæ дзултæ пецы баппарынмæ 
куыд хъавыдыстæм, афтæ дзулгæнæны дуар æрбайгом æмæ 
талынг тыргъæй æрбайхъуыст сылгоймаджы бæзджын ныхас:

– Бахатыр кæнут…
– Чи дæ хъæуы? – бафарстон æй æз, Коновалов фыййаг куы 

æруагъта æмæ тыхстæй йæ боцъо куы ’ривæзта, уæд.
– Дзулгæнæг Коновалов ам кусы?
Сылгоймаг къæсæрыл æрлæууыдис æмæ йын царыл ауыгъд 

цырагъы рухс йæ сæр æмæ йæ къуымбил кæлмæрзæныл хъазыд. 
Кæлмæрзæны бынæй зынди тымбыл цæсгом, схъæл фындз, нарст 
рустæ, йæ сырх былтæй мидбылты худт, йæ русты уыдис чысыл 
дзыхъхъытæ.

– Ам ис, – дзуапп ын радтон æз.
– Ам, ам, – фыййаг йæ къухæй аппаргæйæ, хъæрæй сдзырдта 

Коновалов æмæ уазæгмæ фæраст.
– Сашенькæ, – арф ныуулæфыд чызг, Коноваловы куы 

ауыдта, уæд.
Уыдон ныхъхъæбыс кодтой æмæ, цæмæй кæрæдзиуыл 

ныттыхстаиккой, уый тыххæй Коновалов æргуыбыр кодта.
– Кæд? Раджы? Уый ды дæ? Сæрибар дæ? Хорз. Мæнæ 

кæсыс? Æз дын куыд дзырдтон… Ныр та дын фæндаг ис. Цу 
йыл ныфсджынæй. – Тагъд-тагъд дзырдта Коновалов, къæсæрыл 
лæугæйæ, сæ къухтæ кæрæдзийæ нæма райстой, афтæмæй. 
Коновалов ын хæцыд йæ бæрзæйыл æмæ йæ астæуыл.

– Максим… æфсымæр, ды абон иунæгæй кус, æз та 
сылгоймаджы хъуыддæгтæ акæнон… Капæ, кæм æрфысым 
кодтай?

– Æз комкоммæ ардæм æрбацыдтæн, дæумæ…
– Ардæм? – Ардæм гæнæн нæй… Ам дзултæ кæнæм… ам 

гæнæн нæй. Нæ фысым карз адæймаг у. Ахсæв æндæр искуы 
æрбынат кæнын хъæудзæн. Зæгъæм, номеры. Цом.

Æмæ уыдон ацыдысты. Æз, дзултимæ архайгæйæ, иунæгæй 
баззадтæн, Коноваловмæ райсомæй раздæр æнхъæлмæ нæ кастæн, 
фæлæ дисы бахаудтæн, æртæ сахаты фæстæ куы ’рбаздæхт, уæд. 
Йæ цæсгоммæ йын кастæн æмæ йыл циндзинады бæсты зынд 
æнкъарддзинад, стæй йыл цыма фæлладдзинад дæр фæтых.
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– Цы кæныс? – бафарстон æй æз, мæ хæларыл ныры онг цы 
цау никуыма æрцыд, уый базонын мæ зæрдиагæй кæй фæндыд, 
уый тыххæй.

– Ницы… – хъынцъымгæнгæйæ мын Коновалов дзуапп 
радта, æмæ куы ныхъхъус, уæд фырмæстæй ату кодта.

– Нæ уæддæр? – ныффæрск дæн æз.
– Дæу та цы хъæуы? – тæрхæгыл йæхи адаргъгæнгæйæ, 

фæлладæй сдзырдта Коновалов. – Уæддæр… Уæддæр… Уæддæр 
– сылгоймаг!

Цæмæй мын æй радзырдтаид, ууыл бирæ фæцархайдтон, стæй 
йæ фæстагмæ радзырдта мæнæ афтæ:

– Куы зæгъын – сылгоймаг. Æмæ æдылы куы нæ уыдаид, 
уæд дзы ахæмæй ницы æрцыдаид. Бамбæрстай? Мæнæ ды 
дзурыс: сылгоймаг дæр адæймаг у. Бæгуыдæр, цæуы йæ фæстаг 
дзæмбытыл, кæрдæг нæ хæры, ныхас кæны, худы, иу ныхасæй, 
фос нæу. Фæлæ уæддæр махæн æмбалæн нæ бæззы… Цæй тыххæй, 
уый нæ зонын. Аккаг нæу, уый æнкъарын, фæлæ цæмæн, уый 
нæ зонын… Мæнæ уый, Капитолинæ, чердæм симы: мæн, дам, 
дæуимæ фæнды цæрын, ус æмæ лæджы цардæй… Дæ къæбыла, 
дам, куы уаин, уый, дам, мæ зæрдæ зæгъы… Уый гæнæн нæй. 
Гъе, дзæбæх чызг, зæгъын, æдылы дæ: цæй-ма, ахъуыды кæн, 
куыд цæрдзынæ мемæ? Фыццагдæр уый, æмæ æз нуазаг дæн; 
дыккаг та уый, æмæ мын хæдзар нæй, æз дæн дзæгъæлхæт æмæ 
иу ран цæрын мæ бон нæу, æмæ ахæм хъуыддæгтæ ноджыдæр 
бирæ… – Уæд уый дзуры: нозт, дам, цыфæнды дæр уæд. Дæсны 
адæмтæ, дам, иууылдæр нуазынц, фæлæ, дам, сын устытæ ис: ус 
дын куы уа, уæд, дам, дын хæдзар дæр уыдзæн æмæ, дам, уæд дæ 
зæрдæ никуыдæм æхсайдзæн… – Æз ын дзурын: Капæ, уый мæ 
бон нæу, уымæн æмæ ахæм цардæй нæ цардтæн, нæ йыл сахуыр 
уыдзынæн. – Æмæ уæд дзуры: æз, дам, мæхи доны баппардзынæн. 
Æмæ йын æз загътон: æдылы дæ. Æмæ мæ æнауæрдонæй 
æлгъитын райдыдта. Ды, дам, æдзæсгом дæ, фæлитой, даргъ 
хæйрæг… Райдыдта, иу ныхасæй, мыл йæхи афтæ сцагъта, æмæ 
мæ лидзынмæ бирæ нал бахъуыд. Стæй кæуыныл фæци. Кæуы 
æмæ мæ азымы дары, уыцы бынатæй, дам, мæ цæмæн фелвæстай, 
кæд дæ нæ хъуыдтæн, уæд? Цæмæн, дам, мæ расайдтай, ныр, дам, 
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цы фæуыдзынæн? Ды, дам, бурхил æдылы дæ… Цæй ныр ын цы 
бакæнон?

–  Ныр æй, раст зæгъгæйæ, ды дæр уырдыгæй цæмæн 
фелвæстай? – бафарстон æз.

– Цæмæн? Уый дын æдылы. Тæригъæд ын кодтон. Адæймаг 
куы сæфа, уæд йæ рæзты чи цæуа, уыдонæй йын чидæриддæр 
фæтæригъæд кæндзæн. Фæлæ йæ дæхи бакæнай… кæнæ ахæм 
æндæр исты, а-ба-бау! Уыцы хъуыддагыл сразы уæвын мæ 
бон нæу. Æз цæй усгур дæн, кæнæ уыцы хъуыддагыл мæ бон 
æрлæууын куы уаид, уæд раджы сфæнд кодтаин, цы фадæттæ 
мын уыд. Чызгимæ ма мын фæллой дæр радтаиккой… Æмæ кæд 
мæ бон нæу, уæд æй куыд бакæнон? Чызг кæуы, æрдиаг кæны, 
зын мын у уымæ кæсын. Фæлæ цы бачындæуа? Мæ бон нæу!

Йе ’нкъард ныхас «мæ бон нæу» – ыл æз цæмæй баууæндыдаин, 
уый тыххæй йæ сæр батылдта, тæрхæгæй сыстад æмæ, йæ къухæй 
йæ боцъо даугæйæ, сæргуыбырæй, дзулгæнæны тыргъы рацу-
бацу кодта.

– Максим, – лæгъстæгæнгæйæ æмæ ’фсæрмдзастæй сдзырдта 
Коновалов, – ды йæм куы ацæуис æмæ йын куы зæгъис, афтæ 
цæмæн кæны, уый, и? Цу, æфсымæр.

– Æз ын цы зæгъдзынæн?
– Рæстдзинад ын иууылдæр дзур… уымæн, зæгъ, гæнæн нæй, 

ус курæн ын нæй. Науæд та йын зæгъ, æвзæр низæй рынчын у, 
зæгъгæ.

– Æмæ уый раст нæу? – ныххудтæн æз.
– Уæдæ, раст нæу… Фæлæ хорз æфсон у, и? Ох, хæйрæджы 

хай фæуа! Уый дын хъуыддаг, и? Цæй, ус мæ цæмæн хъæуы.
Коновалов уыцы ныхæстæ куы кодта, уæд йæ цæнгтæ 

фæйнæрдæм ахæм хуызæн акодта, æмæ йæ фезмæлдæй бæрæг 
уыд ус куы ракура, уæд æй цы фæкæна, уый йын кæй нæй. Æмæ 
кæд ацы хабар худæг уыд, уæддæр, Капитолинæ дарддæр куыд 
цæрдзæн, ууыл мæ сагъæс кæнын кодта. Коновалов дзулгæнæны 
дыууæрдæм рацу-бацу кодта æмæ йæхицæн дзырдта:

– Мæ зæрдæмæ дæр нал фæцыд, фыдфыны хай. Афтæмæй 
мæ кæдæмдæр æнæбын дзыхъмæ ласы. Кæсыс æм, йæхицæн лæг 
ссардта. Уыйас зондджын нæу, фæлæ хинæйдзаг.
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Уымæн та, æвæццæгæн, йæ зæрдыл æрлæууыди дзæгъæлхæты 
царды ’гъдау, сæрибармæ тырнындзинад.

– Нæ, мæн ахæм уаллонæй не ’рцахсдзæн, æз стыр кæсаг 
дæн, – æппæлгæйæ схъæр кодта Коновалов. – Æз мæнæ афтæ 
бакæндзынæн, уæдæ… науæд уый циу? – æмæ дзулгæнæны астæу 
æрлæугæйæ, йæ мидбылты бахудгæйæ, хъуыдыты аныгъуылд. 
Æз ын кастæн йæ цæстæнгасмæ æмæ архайдтон, цы бауынаффæ 
кæндзæн, уый базоныныл.

– Максим! Кубанмæ цæуæм?!
Æз уый æнхъæл нæ уыдтæн. Коноваловы тыххæй мæм уыдис 

литературон-педагог фæндтæ: ныфс мæ уыд, зæгъгæ, йæ чиныджы 
кæсын сахуыр кæндзынæн, æмæ уыцы рæстæджы мæхимæ цы 
зонындзинад уыд, уый уымæн бацамондзынæн. Йæхæдæг дæр 
мын дзырд радта, æнæхъæн сæрд ам кæй кусдзынæн, ууыл. Æмæ 
йыл мæ зæрдæ дардтон, гъе, фæлæ æваст…

– Ныууадз, дзæгъæлы дзурыс! – тыхстхуызæй йын загътон 
æз.

– Уæдæ цы саразон? – фæхъæр кодта Коновалов.
Æз ын радзырдтон, зæгъгæ, дыл Капитолинæ уыйбæрц 

барджын нæу, æмæ дæ фæгæдзæ кæнын хъæуы.
Æмæ хъуыддаг куыд рауад, афтæмæй фæгæдзæ кæнын бирæ 

нал бахъуыд.
Мах ныхас кодтам, пецы фарсмæ зæххыл бадгæйæ, нæ 

чъылдым рудзынджы ’рдæм, афтæмæй. Уыдаид æмбисæхсæвмæ 
’ввахс, Коновалов куы ’рбацыд, уæдæй рацыдаид сахат æмæ 
æрдæг, кæнæ дыууæ. Стæй уæд нæ фæстæ авджы дзыгъал-
мыгъул ссыд æмæ зæххыл гыбар-гыбургæнгæ уазал дойнаг дур 
æрбатылд. Мах нæ дыууæ дæр тарстхуызæй фестадыстæм æмæ 
рудзынгмæ базгъордтам.

– Нæ сæмбæлд! – хъæр кодтой рудзынгæй. – Хорз нæ 
ныхъхъавыдтæ…

– Цо-ом! – мехъхъ кодта бæзджын хъæлæс. – Цо-ом, æз æй 
уый фæстæ ныххурх кæндзынæн!

Удуæлдай, тарст æмæ расыг адæймаджы цъæхснаг худт, 
нуæртты тонгæйæ, саст рудзынгæй мидæмæ цыд.

– Уый Капитолинæ у, – мæтгæнгæйæ загъта Коновалов.
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Æз ауыдтон дыууæ къахы, уынгæй рудзынджы дзыхъмæ 
æрзæбул сты, дзедзырой кодтой, дзыхъхъы мидæг агуыри дурæй 
амад къулты сæ зæвæттæй цавтой, сæхицæн æрæнцайæн бынат 
агуырдтой.

– Цæй, цо-ом! – зæланг кодта бæзджын хъæлæс.
– Суадз. Ма мæ иваз, сулæфын мæ бауадз. Хæрзбон, Сашкæ, 

хæрзбон. – Уый фæстæ райхъуыстысты æнæфсарм ныхæстæ.
Рудзынгмæ хæстæгдæр бауайгæйæ, Капитолинæйы ауыдтон. 

Къахвæндагыл йæ къухæй хæцгæйæ, бынмæ ныггуыбыр кодта, 
архайдта дзулгæнæны хуылфмæ бакæсыныл, йæ пыхцыл 
дзыккутæ йæ уæхсджытæ æмæ йæ риумæ æркалдысты. Йæ урс 
кæлмæрзæн иуварсмæ ахауд, йæ лиф скъуыдтæ. Капитолинæ 
расыгæй, хæкъуырццытæгæнгæ, æлгъитгæ, цъæхахст æмæ 
зырзыргæнгæйæ, пыхцыл дзыккуйæ, йæ цæсгомыл ын цæссыгтæ 
æрфæд кодтой, афтæмæй цудтытæ кодта… Æргуыбыр æм 
кодта бæрзонд нæлгоймаг æмæ йæ иу къухæй чызджы уæхскыл 
æрæнцад, иннæмæй та къулыл хæцыд, афтæмæй хъæр кодта:

– Цо-ом!..
– Сашкæ! Бабын мæ кодтай… фæлæ йæ дæ зæрдыл дар. 

Æлгъыст фæу, бур хæйрæг. Дæ дуне дыл баталынг уæд. Æз дыл 
мæ зæрдæ дардтон… ды мæ фæхынджылæг кодтай, фыдгæнæг… 
хорз! Æз дæр дын æй баххæст кæндзынæн. Бамбæхстæ? Худинаг 
дын фæуæд, худинаг, цъаммар. Сашкæ… мæ зæрдæ дарæн.

– Нæ бамбæхстæн… – рудзынгмæ бацæугæйæ æмæ тæрхæгмæ 
схизгæйæ, сабыр æмæ бæзджын хъæлæсæй загъта Коновалов. – 
Æз не ’мбæхсын… фæлæ ды дзæгъæлы… Мæн дæ хорздзинад 
фæндыд: æнхъæл уыдтæн, хорз уыдзæн, ды та зыгъуыммæ 
аздæхтæ…

– Сашкæ! Мæ амарын дæ зæрдæ бакомдзæн?
– Цæмæн банызтай? Райсом цы уыдзæн, уый зыдтай?
– Сашкæ! Сашкæ! Фæдæлдон мæ кæн!
– Æгъгъæд! Цо-ом!
– Цъаммар! Дæхи хорз адæймаджы хуызы цæмæн равдыстай?
– Цæй уынæр у, уый? Цавæр стут?
Æхсæвгæсы æхситт се ’хсæн фæкуыси, хъæлæба сын сæ 

ныхас йæ быны фæкодта æмæ æрбасабыр и.
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– Цæмæн дыл баууæндыдтæн, хæйрæг, – рудзынджы раз 
куыдта чызг.

Стæй йæ къæхтæ æваст фенкъуыстысты æмæ талынджы 
фæтар сты. Райхъуыст нæм æмыр ныхас… хъуырдухæн…

– Пъæлицæмæ нæ цæуын, Са-шæ, – хъынцъымгæнгæйæ, 
æрдиаг кодта чызг. Фæндагыл сæ къæхты хъæр ссыд.

Æхситтытæ, æмыр хъæртæ, цъæхахстытæ…
– Са-шæ! Мæ зæрдæдарæн!
Цыма искæйы æнæхатырæй æфхæрдæуыд, афтæ уыд сæ 

хъуырдухæн. Уыдон махæй кодтой дарддæр, сæ уынæр цыд 
сабырдæр æмæ фыдфынау фесæфтысты.

Ацы хабар нæ Коноваловимæ æрындæвта, мах кастыстæм 
уынгмæ æмæ нæ уд не ’муд нæма æрцыд, нæ хъустыл ма ауад 
æхситт, хицæутты хъæлæба æмæ хъæрзын. Хицæн хъæртæ мæ 
зæрдыл æрбалæууыдысты, æмæ ацы хабар æцæг æрцыд, ууыл 
не ’ууæндыдтæн. Тынг тагъд фæцис уыцы цыбыр, фæлæ уæззау 
драмæ.

– Фæцис… – куыддæр уæлдай тыхст хъæлæсы уагæй 
загъта Коновалов, рудзынгæй йæм æнæуддзæф æмæ карзæй чи 
каст, уыцы мæйдар æхсæвы сабырдзинадмæ ноджыдæр иу хатт 
айхъусгæйæ.

– Хорз мын фæци… – цасдæр рæстæджы фæстæ, тæрхæгыл 
йæ зонгуытыл лæугæйæ, йæ къухтæй рудзынджы фæйнæгыл 
æнцайгæйæ, дисгæнгæйæ дзырдта Коновалов. – Пъæлицæмæ 
бахауд… Расыгæй… Цавæрдæр хæйрæгимæ. Куыд тагъд азонгæ, 
– зæрдæбынæй ныуулæфыд, тæрхæгæй рахызт, голлагыл æрбадт, 
йæ сæр йæ къухæй æрæмбæрзта, фæцудыдта æмæ сабыргай 
бафарста:

– Максим, ацы ран цы хъуыддаг æрцыд, уый ма мын радзур, 
мæн аххос дзы исты у?

Æз ын радзырдтон, зæгъгæ, цы аразыс, уый хъуамæ æмбарай 
æмæ цæуыл фæуыдзæн, уый хъуамæ раздæр зонай. Фæлæ уый 
уыцы хъуыддæгтæ не ’мбæрста – нæ зыдта æмæ алцæмæй дæр 
аххосджын у. Æз смæсты дæн Капитолинæйы хъæрзын æмæ 
хъæртæ, расыг лæджы ныхас «цо-ом» зæлыдысты мæ хъустыл 
æмæ ме ’мбалыл нæ ауæрстон.
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Уый къулбæрзæйæ хъуыста, фæлæ ныхасгонд куы фæдæн, 
уæд йæ сæрыл схæцыд æмæ уыдис тарстхуыз.

– Уый дын гъе, – фæхъæр кодта Коновалов. – Хорз, æмæ 
уæдæ ныр куыд, и? Цы йын бакæнон?

Капитолинæйы тыххæй Коновалов аххосджын кæй у, ууыл 
сæтты йæхæдæг æмæ йæ ныхас уыд сыгъдæгзæрдæ сывæллоны 
ныхасы хуызæн, æмæ йын фæтæригъæд кодтон, стæй ахъуыды 
кодтон æгæр карз æм сдзырдтон, зæгъгæ.

– Уæд та йæ уырдыгæй куы нæ ракодтаин, – фæсмон кодта 
Коновалов. – Эх, ныр мæнмæ… Æз йæ фæстæ пъæлицæмæ 
ацæудзынæн æмæ бацархайдзынæн… фендзынæн æй… æмæ 
ахæмтæ. Исты йын зæгъдзынæн… Ацæуон?

Æз æмбæрстон, зæгъгæ, сæ сæмбæлдæй исты рауайа, уый 
дыууæйыл у. Цы йын зæгъдзæн? Капитолинæ æнæуый дæр расыг 
у, æмæ, æвæццæгæн, афонмæ бафынæй. Фæлæ Коновалов йæхи 
фæндыл ныллæууыд.

– Ацæудзынæн, цы фæнды уа, уæддæр мæ йæ хорздзинад 
фæнды… Уыдон та йын цавæр адæм сты? Ацæудзынæн. Ды уал 
ам… æз тагъд…

Йæ худ йæ сæрыл æркодта, йæ дзабыры зæрæдтæ дæр йæ 
къахыл нал акодта, афтæмæй дзулгæнæнæй рацыд.

Æз мæ куыст фæдæн æмæ схуыссыдтæн. Райсомæй куы 
райхъал дæн, уæд Коноваловы хуыссæнмæ æркастæн, фæлæ уым 
нæма уыд.

Æрбацыд изæрæй æнкъардæй, фæлладæй, тарæрфыгæй, йæ 
цъæх цæстытыл цавæрдæр мигъ бадти, мæнмæ кæсгæ дæр нæ 
ракодта, афтæмæй арынгмæ бацыд, мæ куыст мын федта æмæ 
æнæдзургæйæ голджытыл ныххуыссыд.

– Гъы, федтай йæ? – бафарстон æй æз.
– Уæдæ цæмæн ацыдтæн?
– Æмæ цы бадæ?
– Ницы.
Дзурын æй нæ фæндыд, уый бæрæг уыд. Фæлæ йын 

уыцы зæрдæйы уаг бирæ нæ ахæсдзæн, уый зыдтон æмæ йæ 
ныууагътон. Уый бон-сауизæрмæ ницы дзырдта. Дзулгæнæны 
рацу-бацугæнгæйæ-иу тыхстæй куысты тыххæй искуы-иу ныхас 
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скодта. Цыма йæ хуылфы цыдæр ахуыссыд, слæмæгъ, зæрдиагæй 
нал куыста, йæ хъуыдыты аныгъуылд. Æхсæвы нæ фæстаг дзултæ 
пецы баппæрстам, æмæ æгæр куы аззайой, уымæй тæрсгæйæ, нæ 
фынæй кодтам. Коновалов мын загъта:

– Цæй-ма, Стенькæйы тыххæй исты бакæс.
Хъизæмар кæныны бынæттæ йæм тынгдæр кæй хъардтой, 

уымæ гæсгæ йын сæ кæсын райдыдтон. Коновалов хъуыста 
зæрдиагæй, зæххыл йæхи уæлгоммæ ауагъта, æмæ йæ цæстытæ 
нæ ныкъуылдта, афтæмæй кастис фæздæгдзыд æрдын цармæ.

– Адæймагыл сфæнд кодтой, – сындæггай сдзырдта 
Коновалов. – Фæлæ уæддæр уыцы рæстæджы цæрæн 
уыд. Сæрибар. Адæймагæн фезмæлæн уыд. Мæнæ ныр та 
æнцондзинад… иу фарсæй йæм куы æрбакæсай, уæд цыма адæм 
сабыр цæрынц… чингуытæ дæр ис… ахуырдзинад дæр… фæлæ 
уæддæр адæймаджы хъахъхъæнæг нæй, нæй йæм цæст фæдарæг… 
Фыдбылыз кæнын нæ уадзынц æмæ æнæ уый та цæрæн нæй… 
Уымæ гæсгæ уынгты мидæг ис æгъдау, уды мидæг æмтъеры… 
Ничи никæйы бамбардзæн.

– Гъе, уæддæр Капитолинæимæ цы бадæ? – бафарстон æй æз.
– Цы? – афарста та уый, – Капкæимæ? Фæци… – йæ къух 

ауигъгæйæ, зæгъта Коновалов.
– Уæдæ, фæдæ?
– Æз? Нæ… Уый йæхæдæг фæцис.
– Куыд?
– Куыд вæййы афтæ, йæхи фæндыл ныллæууыд, фыццагау. 

Æрмæст раздæр нæ нуӕзта, ныр нуазын дæр райдыдта… Ды уал 
дзултæ райс, æз та хыссæ æрнæмон.

Дзулгæнæн ныссабыр. Цырагъ ала кодта, стæм хатт-иу пецы 
дуары хъыррыст ссыд, тæрхæгыл дзулты хъæбæртæ скъуыдысты. 
Нæ рудзгуыты комкоммæ æхсæвгæстæ ныхас кодтой. Æмæ-иу 
ноджыдæр цавæрдæр диссаджы хъæр искуы-иу хатт уынгæй 
æрбайхъуыст, уый кæнæ кæмдæр ауыгъдæг хæр-хæр кодта, кæнæ 
та чидæр хъæрзыд. Æз дзултæ райстон, æрхуыссыдтæн, фæлæ мæ 
хуыссæг нæ ахста, мæ цæсты хаутæ кæрæдзиуыл æрæвæргæйæ 
хуыссыдтæн, æхсæвы алыхуызон зæлтæм хъуыстон. Стæй кæсын 
æмæ Коновалов астæрдæй сындæггай сыстад, тæрхæгмæ бацыд, 
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уырдыгæй Костомаровы чиныг райста, райгом æй кодта æмæ 
йæ цæстытæм схаста. Æз ын йæ хъуыдыгæнаг цæсгом дзæбæх 
уыдтон, рæнхъытыл йæ къух куыд хаста, афтæ йæм кастæн, уый 
йæ сæр банкъуыста, чиныджы сыф рафæлдæхта æмæ та йæм 
æдзынæг ныккаст, стæй йæ цæстытæ мæны ’рдæм разылдта. Йæ 
цæсгомыл зынди, хъуыдыты кæй аныгъуылд, уый æмæ цыма 
истæмæй фæрсынмæ хъавыд, уыйау мæны ’рдæм раздæхт æмæ 
бирæ фæлæууыд, афтæмæй йæ фыццаг хатт федтон. Мæхи нал 
баурæдтон, æмæ цы ми кæны, уымæй йæ бафарстон.

– Æз та афтæ æнхъæлдтон æмæ фынæй дæ… – фæкъæмдзæстыг 
Коновалов, йæ къухы чиныг, афтæмæй мæм æрбацыд, мæ фарсмæ 
æрбадт æмæ хъазгæйæ сдзырдта: – Бафæрсынмæ дæ хъавын… 
Царды ’гъдæутты тыххæй, мыййаг, чингуытæ ис? Цæрын куыд 
хъæуы, уый базоныны тыххæй? Æвзæр цы у, æмæ хорз цы у, 
уый базонын мæ фæнды. Зоныс, æз мæ миты тыххæй скуыддæр 
вæййын. Фыццаг мæм дзæбæх чи фæкæсы, уый фæстагмæ 
æвзæр рауайы. Зæгъæм мæнæ Капкæйæ. – Уый ныуулæфыд æмæ 
дарддæр фæрсæгау дзырдта:

– Фен-ма-иу, кæддæра ахæм чиныг ис? Æмæ мын æй бакæс.
Иукъорд минуты дæргъы æнæсдзургæйæ абадтыстæм:
– Максим!
– Циу?
– Капитолинæ мæ куыд чъизи кодта.
– Хорз… Æгъгъæд дын у…
– Кæй зæгъын æй хъæуы, æгъгъæд… О, фæлæ ма мын зæгъ, 

исты бар мæм дары?
Уыцы фарстæн дзуапп дæттын æнцон нæу, фæлæ ахъуыды 

кодтон æмæ йын разыйы дзуапп радтон.
– Æз дæр афтæ æнхъæл дæн… Йæ бар мыл цæуы… – 

æнкъардæй загъта Коновалов æмæ ныхъхъус.
Коновалов бирæ фæрафт-бафт кодта зæххыл, ердженыл, 

иукъорд хатты сыстад, тамако-иу бадымдта, рудзынджы бынмæ-
иу æрбадт, ног та-иу схуыссыд. Стæй бафынæй дæн æмæ куы 
райхъал дæн, уæд Коновалов дзулгæнæны нал уыд, æрбацыд 
изæрæй, цыма йыл цавæрдæр рыг æрбадтис æмæ йæ мигъдзыд 
цæстыты цыдæр æнæфезмæлгæйæ бауазал, афтæ мæм каст. 
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Тæрхæгмæ йæ худ баппæрста, ныуулæфыд æмæ мæ фарсмæ 
æрбадт.

– Кæм уыдтæ?
– Капкæйы фенынмæ ауадтæн.
– Æмæ цы бадæ?
– Ницы, куы дын æй дзырдтон…
– Æвæццæгæн, уыцы адæмимæ нæ сарæхсдзынæ… – цæмæй 

йын йæ маст ссæуын кæнон, ууыл афæлвæрдтон, æмæ адæймаг 
цæуыл фæцайдагъ вæййы, ахæмæй уыцы хъуыддаджы чи бæззы, 
уыцы стыр тыхыл дзырдтон. Коновалов астæрдмæ касти æмæ 
хъыпп-сыпп дæр нæ кодта.

– Нæ. Тых уый мидæг нæй. Æз та хæцгæ низджын адæймаг 
дæн… Зæххыл мын бынат нæй… Марджы тæф мæ цæуы. 
Адæймагмæ куыддæриддæр хæстæг бацæуын, афтæ йыл мæ 
низ бахæцы æмæ кæмæндæриддæр масты хос дæн. Æвæдза, мæ 
цæрæнбонты хорз кæмæн фæдæн? Никæмæн! Афтæмæй бирæ 
адæмтимæ сæмбæлдтæн… Адзалы къахыл лæууæг адæймаг 
дæн…

– Уый дзæгъæл ныхас у…
– Нæ, раст зæгъын!.. – загъта æмæ йæ сæр батылдта 

Коновалов.
Æз ын радзырдтон, раст нæ дзуры, зæгъгæ, фæлæ уый мæ 

ныхæстæм хъуыста æмæ, царды мидæг кæй нæ бæззы, уый йæ 
тынгдæр уырныдта. Йæ зæрдæйы уаг аивта, фендæрхуызон, 
хъуыдыты-иу аныгъуылд, чингуытæм нал бæллыд, фыццагау 
зæрдиагæй нал куыста æмæ смадзура.

Уæгъд рæстæджы-иу зæххыл схуыссыд æмæ-иу цары 
æрдынæгмæ æдзынæг каст, йæ цæсгом æрæмпылд, йæ цæстытæ, 
сывæллоны цæстытау, нал æрттывтой.

– Сашкæ, цы кæныс? – бафарстон æй æз.
– Нозты ’рдæм та здæхын, – загъта Коновалов. – Ныр та 

арахъхъ цъирын райдайдзынæн. Мæ хуылф судзы… Изгард 
кæнын… Мæ рæстæг та æрцыд. Ацы хабар куы нæ уыдаид, 
уæд ма йын, чи зоны, иучысыл бафæрæзтаин. Фæлæ мæ ацы 
сылгоймаг бадомдта, мæн йæ хорздзинад фæндыд æмæ æваст… 
Нæ, афтæ гæнæн нæй. Уæдæ, æфсымæр, царды мидæг æгъдау 
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æхсызгон хъæуы… Адæм цæмæй иу адæймагау архайой æмæ 
кæрæдзи æмбарой, ахæм æгъдауæн æрхъуыдыгæнæн нæй? Иу 
иннæйы куы не ’мбара, уæд цæрæн нæй. Ау, æмæ зондджын адæм 
не ’мбарынц, зæххыл æгъдау æрæвæрын æмæ адæмы рухсмæ 
ракæнын кæй хъæуы, уый?

Царды æнæмæнг æгъдау кæй хъæуы, уыцы хъуыдыты 
аныгъуылгæйæ, Коновалов мæнмæ нал хъуыста. Йæхицæй мæ 
æддæдæр кодта, уый хатыдтон. Иу хатт та, цард рацаразыны 
тыххæй мæ проектмæ фондзæссæдзæймаг хатт куы байхъуыста, 
уæд рамæсты.

– Цæй, ды дæр… Фехъуыстон æй… Хъуыддаг царды нæ, 
фæлæ адæймаджы мидæг ис. Фыццагдæр хъуыддаг адæймаг 
у… бамбæрстай? Дæумæ гæсгæ та, цалынмæ уыцы хъуыддæгтæ 
рацаразой, уæдмæ адæймаг хъуамæ баззайа, ныр куыд у, афтæмæй. 
Нæ, ды уал æй фыццаг рацараз, фæндæгтæ йын равдис, цæмæй 
йын рухс уа æмæ йын зæххыл къуындæг ма уа. Гъе, уыдон амал 
кæн адæймагæн. Йæ къахвæндаг ын бацамон…

Æз йемæ нæ разы кодтон, уый-иу стæвд, кæнæ-иу 
ныхъхъуынтъыз æмæ-иу, хъынцъымгæнгæйæ, загъта:

– Цæй, ныууадз!
Иухатт изæрæй ацыд æмæ куыстмæ нæдæр æхсæв æрбацыд, 

нæдæр дыккаг бон. Уалынмæ фысым æрбацыд æмæ хъуынтъызæй 
загъта:

– Лексæ нозтыл фæци. «Стенкæйы» бады, дзулгæнæг нæ 
агурын хъæуы.

– Чи зоны, фæдзæбæх уа?..
– Куыннæ стæй, æнхъæлмæ йæм кæс… Зонын æй…
Æз «Стенкæмæ» ацыдтæн, – кабак дæсны æмæ хинæйдзаг 

арæзт уыд дурын быруйы хуылфы. Бæрæг ран уыд, рудзгуытæ 
йын нæ уыди, фæлæ йæм рухс цары хуынкъæй каст. Иу ныхасæй, 
уыд цыппæрдигъон, йæ цар та хъæдæй конд. Зæхх арахъхъ æмæ 
махоркæйы тæф кодта, – кæддæриддæр уыд уыцы-иу адæмæй 
йе ’дзаг. Уыдон-иу бон-сауизæрмæ æнхъæлмæ кастысты, чи 
барасыг, ахæм кусæгмæ, цæмæй йын йæ муртæ анызтаиккой, уый 
тыххæй. Коновалов бадт стыр фынджы фарсмæ, кабаччы астæу, 
æхсæз æхсин лæджы æхсæн, уыдон æм хъуыстой уæздан æмæ 
хинæйдзагæй, сæ уæлæ уыд Гофмæны радзырды геройты хуызæн 
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бызгъуыр дзаумæттæ, нозтой бæгæны æмæ арахъхъ, акомдзаг-иу 
кодтой, хус æлыджы хуызæн чи уыд, ахæм цыдæр.

– Нуазут, æфсымæртæ, йæ бон кæмæн куыд у, афтæ нуазæд.
Мæнмæ æхца дæр ис æмæ дзаума дæр… Иу æртæ боны фаг 

суыдзыстæм… Иууылдæр сæ бануаздзынæн… фæуыдзынæн сæ. 
Ам мæ нал дæр кусын фæнды, нал дæр цæрын.

– Ницæйаг горæт у, – загъта сæ иу, Джон Фальстафы хуызæн 
чи уыд, ахæм.

– Куыст? – фæрсæгау цармæ скаст иннæ æмæ, дисгæнгæйæ, 
бафарста: – Æмæ адæймаг исты кусыны тыххæй райгуыры?..

Сеппæт дæр сæйт-æйт кодтой, дзырдтой, бар ын кæй ис, цы 
йæм и, уыдон иууылдæр бануазын, æмæ бануазын æрмæстдæр 
семæ.

– Максим… æд хызын, – хъазгæйæ загъта Коновалов, мæн 
куы ауыдта, уæд. – Цæй-ма, сих, иу дзы акъах. Æз, æфсымæр, мæ 
фæндагæй фæхицæн дæн. Фæдæн. Цыдæриддæр мæм ис, уыдон 
хъуамæ бануазон… Мæ буарыл ма айдагъ хъуынтæ куы баззайа, 
уæд фæуыдзынæн. Ды дæр ма райдай, и?

Коновалов расыг нæма уыд, æрмæст йæ цъæх цæстытæ мæсты 
æрттывд кодтой, йæ парахат боцъо йæ риумæ зæлдаг хуызæй 
хауд æмæ æнкъуысти, йæ бинаг был зыр-зыр кодта, йæ хъуыры 
æгънæджытæ уыдысты уæгъд, йæ урс ныхыл æрттывтой хиды 
чысыл æртæхтæ, æмæ бæгæныйы агуывзæимæ йæ къух мæнмæ 
даргæйæ, рызт.

– Ныууадз, Сашкæ, ардыгæй цом, – загътон æз, мæ къух ын 
йæ уæхскыл æрӕвæрдтон, афтæмæй.

– Уадзгæ? – Коновалов ныххудти. – Иу дæс азы размæ 
куы æрбацыдаис æмæ мын уæд куы загътаис, уæд, чи зоны, 
ныууагътаин, фæлæ йæ ныр нал ныууадздзынæн… Цы кæнон? 
Æз æнкъарын, æппæт дæр æнкъарын, цардæн йæ алы змæлд 
дæр… Фæлæ йын мæ бон ницы у, мæ фæндаг нæ зонын… 
Æнкъарын æмæ нуазын, уымæн æмæ æндæр цы чындæуа, уый нæ 
зонын… Бануаз. Коноваловы бал мæм тызмæгæй каст æмæ мын 
дыууадæс цæсты мæ фæлгонц фыдæхæй барстой. Коноваловы 
сын куы акæнон, уымæй фæтарстысты, афтæмæй йæм уыдон та 
æнхъæлмæ кастысты, æнæхъæн къуыри сæ хорз уыдзæн, зæгъгæ.
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– Æфсымæртæ! Мæнæ ай ме ’мбал у, – ахуыргонд лæг у, 
хæйрæджы хай фæуа! Максим, ам мын Стенькæйы бакæсдзынæ? 
Эх, æфсымæртæ, цавæр чингуытæ ис! Пилайы тыххæй?.. Максим, 
и?.. Æфсымæртæ, уый чиныг нæу, фæлæ туг æмæ цæссыг. Уæдæ 
Пила æз дæн, Максим… Хуыцауыстæн. Сисойкæ дæр æз дæн.

Уый мæм йе стыр тарст цæстытæй каст æмæ йæ бинаг был зыр-
зыр кодта. Фынджы фарсмæ мын йе ’мбæлттæ бынат зæрдиагæй 
нæ радтой. Æз Коноваловы фарсмæ æрбадтæн; йе ’мбис арахъхъ 
кæмæн уыд, йе ’мбис та бæгæны, ахæм агуывзæ куы анызта, уæд. 
Æвæццæгæн, бæгæны æмæ арахъхъ æмхæццæйæ кæй нызта, 
уымæй йæхи тагъддæр фæкъуырма кæныныл архайдта. Куы 
анызта, уæд тæбæгъæй систа, мæнмæ æлыг чи фæкаст, уыцы хай. 
Уый та фых дзидза уыд, æркастис æм æмæ йæ йæ уæхсджы сæрты 
кабаччы къулмæ фехста.

Уыцы адæм, стонг куыйты балау, гуыв-гуыв кодтой.
– Æз сæфт адæймаг дæн… Мæ мад мæ цæмæн ныййардта, 

рухс мын цæмæн фенын кодта? Уый бæрæг нæй… Талынгдзинад!.. 
Къуындæг!.. Кæд дæ мемæ нуазын нæ фæнды, уæд хæрзбон, 
Максим. Æз дзулгæнæнмæ нæ ацæудзынæн. Нæ фысыммæ мын 
æхца ис, райс сæ æмæ мын сæ ратт, æз сæ бануазон… Нæ, райс 
сæ дæхицæн, чингуытæ дзы балхæн. Исыс сæ? Нæ дæ хъæуынц?.. 
Нæ хъæуынц… Науæд сæ айс? Ды хуы дæ? Кæд хъуыддаг афтæ 
у, уæд… Мæ разæй цæугæ! Цæ-у-у-гæ!..

Уый расыг кодта æмæ йæ цæстытæ, сырды цæстытау, 
æрттывтой. Коноваловимæ цы адæм бадт, уыдон мæ феддæдуар 
кæнынмæ цæттæ уыдысты, – мæн уый нæ фæндыд æмæ мæхæдæг 
рацыдтæн.

Иу æртæ сахаты фæстæ та уыдтæн «Стенкæйы», Коноваловы 
къордыл ма дыууæ адæймаджы бафтыд. Иууылдæр уыдысты 
расыг. Коновалов сеппæтæй къаддæр. Уый зарыд. Йæ 
рæмбынкъæдзтæй фынгыл æрынцад æмæ цары хуынкъæй арвмæ 
кастис.

Расыггæнджытæ йæм бадгæйæ хъуыстой, иуæй-иутæ сæ 
хæкъуырццытæ кодтой.

Коновалов, йæ уадултыл йæ къухæй æнцайгæйæ, зарыд 
баритонæй æмæ-иу бæрзонд нотæйыл йæ зарæг фальцетмæ 
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ахызт. Кодта уый, стыр æмбудындзинад кæм уыд, ахæм æнкъард 
зарджытæ, фыртыхстæй йæ цæсгом ныффæлурс, йæ цæстытæ 
чысыл æрцъынд кодта, йæ хъуыр размæ ракъуыпп. Аст расыг æмæ 
сырх цæсгомы йæм кастысты æмæ-иу стæм хатт сæ гуым-гуым 
æмæ сæ хæкъуырццытæ райхъуыстысты. Коноваловы хъæлæс 
хъырныдта, куыдта æмæ хъæрзыдта, – уыцы дзæбæх адæймаджы 
йе ’нкъард зарæг заргæйæ фенын стыр тæригъæд уыд.

Кабак уæззау тæфæй, расыг мукъутæй, дыууæ алагæнаг 
цырагъæй, чъизи æмæ сæгдзыд хъæдын къултæй æмæ 
талынгдзинадæй уыд йе ’мдзаг. Афтæ фенхъæлæн уыдаид: ам 
цæл кæнынц, удæгасæй зæппадзы кæй бавæрдæуыд, ахæм адæм 
æмæ ма дунейы рухсæн хæрзбонгæнгæйæ, сæ иу йæ мæлæты 
размæ фæстаг хатт зары. Ме ’мбалы зарæджы зæланг кодтой 
æнкъарддзинад, ныфссаст, æнæкæрон æнтъыснæг.

– Максим, ам дæ? Мæнмæ дæ есаулæй фæнды? – йæ зард 
фæуадзгæйæ, йæ къух мæнмæ æрбадаргæйæ, сдзырдта Коновалов. 
– Æз, æфсымæр цæттæ дæн… Мæхицæн бал æрæмбырд кодтон… 
мæнæ кæсыс. Ноджыдæр ма дзы разындзæн. Уый ницы кæны. 
Пила æмæ Сисойкæмæ дæр фæсиддзыстæм… алы бон дæр сæ кас 
æмæ галы фыдæй хæсдзыстæм. Хорз? Цæуыс? Демæ чингуытæ 
рахæсс… Стенькæ æмæ мын иннæты тыххæй кæсдзынæ, мæ 
хæлар. Ух, мæ зæрдæ уынгæг кæны… Уынг-гæ-æг.

Коновалов йæ тых, йæ бонæй фынджы тымбыл къухæй 
ныццавта. Агуывзæтæ æмæ ӕвгтæ сдзыгъал-мыгъул кодтой, æмæ 
йæ къорд куы фембæрста, уæд кабак уынæрæй байдзаг.

– Нуазут, лæппутæ! – схъæр кодта Коновалов.
– Нуазгæ, дæ уд фæфидар кæн, куыд дæ фæнды, афтæ æнцъух!
Æз рацыдтæн, дуары раз уынджы æрлæууыдтæн, Коновалов 

хъæрзгæ хъæлæсæй куыд дзырдта, уымæ байхъуыстон, стæй та 
зарын райдыдта, æмæ æз дæр дзулгæнæнмæ араст дæн, мæ фæстæ 
ма мæйдары бирæ фæхъæрзыдта æмæ фæкуыдта расыг зарæг…

Дыууæ боны фæстæ Коновалов ацыд.

* * *

Райгуырын хъæуы культурон адæмы æхсæн, цæмæй адæймаг 
цæрын фæраза, цæмæй адæймаджы цæуын мачердæм бафæнда, 
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æгъдау царды цы гыццыл маргджын мæнгдзинæдтæ ныффидар 
кодта, уыдонæй, хиуарзондзинады низæй, алы гæдыдзинæдтæй, 
иу ныхасæй, æнкъарддзинад æмæ зондфæлдахынадæй. Æз 
райгуырдтæн æмæ хъомыл кодтон уыцы дзыллæтæй иппæрдæй 
æмæ уымæ гæсгæ, мæ бон нæ уыд, культурæ куыд æмбæлы, 
афтæ базонын, цалынмæ не ’хсæнады фæлгæттæй рацæуынæн 
æмæ царды низджын ахастæй мæхи фæрæуæгдæр кæнынæн стыр 
фæндондзинад не ’рцыдис, уæдмæ.

Интеллигенцийы ’хсæн куыд у, хъæуты дæр афтæ æнтъыснæг 
æмæ æнкъард у. Æппæты хуыздæр у горæтгæрæттæм цæуын, 
уыдон чъизи сты, фæлæ уæддæр сты уæрæх æмæ сæрибар, кæнæ та 
тезгъо кæнынмæ цæуын хъæуы райгуырæн бæстæйы быдыртæм 
æмæ фæндæгтæм. Уый иттæг хорз у, адæймаг суæнгрог вæййы, 
афтæмæй дзы фидар къæхты йеддæмæ ницы хъæуы.

Иу ныхасæй, фондз азы размæ тезгъо кодтон æмæ, сыгъдæг 
Уæрæсейыл цæугæйæ, Феодосимæ бахаудтæн. Уыцы рæстæджы 
уым донбылтæ арæзтой æмæ фæндагмæ иучысыл æхца акусыны 
ныфсæй арæзтадмæ бацыдтæн.

Фыццаг мæ фæндыд куыстмæ акæсын, нывмæ кæсæгау. Æз 
хохы сæрмæ ссыдтæн, уым æрбадтæн, кастæн бынмæ, æнæкæрон, 
тыхджын денджызмæ æмæ уымæн хъадамантæ чи арæзта, уыцы 
лыстæг адæммæ.

Мæ размæ рафæтæн куысты ныв: – дурджын донбылтæ 
уыдысты æмтъеры, алы ранæй дæр зынд дзыхъхъытæ, дуртæ æмæ 
хъæдæрмæджы рæдзæгъдтæ, тачкæтæ, хъæдтæ, æфсæйнаджы 
тæлмытæ, дондзæджындз хойæн дзæггортæ æмæ ноджыдæр 
хъæдæй алыхуызон дзаума, уыдон æхсæн змæлдысты адæм. 
Динамитæй хох хæлдтой, къахæнтæй йæ лыстæг кодтой, æфсæйнаг 
фæндагæн зæхх æмвæз кодтой, стыр мигæнæнты цемент змæстой, 
арæзтой дзы сардзины йас цыппæрдигъон дуртæ æмæ сæ уагътой 
денджызы, уылæнты титаникон тых бауромынæн.

Адæм, сæхи къухтæй цы хох ныппырх кодтой, уый тарбын 
бур хъæбысы уыдысты, раст уаллæтты хуызæн къæдз-мæдзытæ 
кæнгæйæ, æртын градусджын хуссайраг æнтæф бон, бырыдысты 
хуырты æмæ дурты цæндты æхсæнты, рыджы мидæг цы хъæды 
лыггæгтæ уыд, уыдон æхсæнты. Сæ алыварс уыд æмтъеры æмæ 
сын тæвд арв се змæлдæн ахæм хуыз лæвæрдта, цыма хуры зынг 
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цæст æмæ, сæ алыварс цы пырхæнтæ ис, уыдон хъуынтъыз нывæй 
хохы бынмæ лидзыныл архайынц.

Æнуд уæлдæфы адæмы гуыв-гуыв цыд. Дуртыл-иу райхъуыст 
къахæны цæфтæ; тачкæйы цæлхытæ æнкъард зарæг кодтой, 
дондзæджындзыл хойæн къулæг æмыр гуыпп кодта, куыдта 
зарæг «къобали», хъæдамайæг фæрæтты къупп-къупп цыд, алы 
хъæлæсæй хъæлæба кодтой адæмы тарбын æмæ фæныкхуыз 
фæлгонцтæ…

Иу ран, иу дзыгуыр, хъæрæй гъоппгæнгæйæ, архайдта хохы 
къæртт йæ бынатæй атулыныл, иннæ ран та уæззау хъæд истой 
æмæ-иу сынцайгæйæ, хъæр кодтой:

– Си-иис! – Æмæ сæ къахт хох ныллæг хъæлæсæй фæзмыдта: 
и-и-и!

Алы рæтты фæйнæджытæй цы къæдз-мæдзы фæндæгтæ 
арæзт уыд, уыдоныл адæм кæрæдзи фæстæ сындæггай цыдысты, 
дуртæй се ’дзаг чи уыд, ахæм тачкæтыл ныггуыбыр кæнгæйæ, сæ 
размæ та æндæртæ цыд афтид тачкæтимæ, цыдысты хæрз сындæг, 
иу минуты бæсты улæфыдысты дыууæ. Коперы размæ лæууыд 
алыхуызон адæмы бардз æмæ уыдон æхсæн чидæр тенорæй вазгæ 
зарыд:

Ех, æфсымæртæ, æгæр тæвд у!
Ех, тæригъæд нын куы ничи кæны!
О, ой æмæ мæ къобали,
Ныггуыпп кæнæм!

Згъæр бæндæн ивазгæйæ, гуыв-гуыв кодта адæмы бардз, 
коперы цæджындзы астæумæ-иу хæрдмæ стахт æфсæйнаджы 
къæртт, уырдыгæй-иу æрхауд, æмæ-иу копер ныррызт.

Хох æмæ денджызы æхсæн цы фæзуат уыд, уымæн йæ 
алы гæппæлы дæр архайдтой фæныкхуыз къаннæг адæм æмæ 
уæлдæф дзаг кодтой хъæрæй, рыгæй æмæ адæймаджы хиды 
тæфæй. Уыдон æхсæн зындысты уагдартæ, сæ уæлæ къандзолтæ, 
се згъæр цæппузыртæ хурмæ æрттывтой кæйдæр бур цæстытау.

Денджыз æрвгæроны мигъты онг афæтæн æмæ рæсуг 
уылæнтæ былыл сындæггай цæллахъ кодта, хурмæ тæмæнтæ 
калдта, цыма Гулливерау йæ мидбылты хæларæй худти, цыма 
зыдта, зæгъгæ, йæ куы бафæнда, уæд фезмæлдзæн æмæ лилипуты 
куыст æрбайсæфдзæн.
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Денджыз йæ тæмæнæй цæстытæ риссын кодта, афтæмæй 
хуыссыд стырæй, тыхджынæй, хæларæй; йæ комы тæф донбылтæм 
уагъта æмæ уæнгрог кодта фæллад адæмы, фæллойгæнджыты, 
мæнæ хæлд донбылты афтæ дзæбæх чи рæвдауы, уыцы уылæнты 
сæрибар фезмæлд фæуынгæгдæр кæныны куысты мидæг чи ис, 
уыдон. Цыма сын тæригъæд кæны: – цард æй рагæй фæстæмæ 
æмбарын сахуыр кодта, зæгъгæ, уымæн йæ ныхмæ аразгæ чи 
кæны, уыдон æрмæстдæр цагъайрæгтæ сты, æрдзимæ комкоммæ 
тох кæнынц æмæ уыцы тохы мидæг æрдзы тых дæр йæ маст 
исынмæ цæттæ у. Уыдон кæнынц æрмæстдæр аразгæ, цæрæнбонты 
фыдæбон кæнынц æмæ сæ хид у, зæххыл цыдæриддæр арæзтадæй 
ис, уыдон цемент; фæлæ уый тыххæй ницы исынц, сæ тых 
иууылдæр дæттынц савар кæныны монцæн, зæххыл диссæгтæ 
чи рæзын кæны, уыцы тырнындзинæдтæн, фæлæ сæ сæр кæм 
бавæрой, ахæм бынат сын нæ дæтты, хæрз гыццыл сын дæтты 
къæбæр дæр. Æрдзон тых сты уыдон дæр. Гъе, æмæ сын денджыз 
сæ куыстмæ мæстыйæ нæ, фæлæ рæвдаугæйæ уымæн кæсы, ницы 
пайда дзы ис уыцы адæмæн. Хох афтæ тынг чи сихсийын кодта, 
уыцы фæныкхуыз къаннæг уаллæттæ дæр денджызы æртæхты 
хуызæн сты, цæмæй денджыз йæ къабæзтæ дардыл аивазы уыцы 
æнусон тырнындзинады тыххæй доныбылты фидар æмæ уазал 
къæдзæхтæм фыццаг чи ацæуы æмæ уыдоныл, цæллахъгæнгæйæ, 
фыццаг чи бабын вæййы, уыдоны хуызæн. Массæйы мидæг уыцы 
æртæхтæ вæййынц денджызы хуызæн, дымгæ сæ сæрты чысыл куы 
рафу кæны, уæд вæййынц тыхджын æмæ пырх кæнынмæ здæхт. 
Денджыз рагæй зоны, æдзæрæг быдырты пирамидæтæ чи арæзта, 
уыцы цагъарты дæр æмæ йæ хъазæн хидтæ кæмæн фехæлдта, 
æмæ йæ уый тыххæй æртæфондзыссæдз цæфæй бафхæрынмæ 
чи хъавыд, уыцы худæджы адæймаг Ксерксы цагъартæ дæр. 
Цагъартæ кæддæриддæр æмхуызон уыдысты, уыдонæн 
кæддæриддæр лæвæрдтой ма-мæлайы къæбæр, афтæмæй уыдон 
цæрæнбонты æххæст кодтой стыр æмæ диссаджы хъуыддæгтæ; 
чи сæ кусын кодта, уыдоны-иу иуæй-иу хатт схуыцау кодтой, 
арæхдæр та сæ æлгъитгæ кодтой, стæм хатт-иу сæ хуыцæутты 
ныхмæ дæр сыстадысты.

Сабыргай сызгъорынц уылæнтæ доны былтæм, адæм 
кæм лæууынц, уырдæм, се ’нусон змæлд бауромынæн сын 
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дурынфидæрттæ чи аразы, уыдон цурмæ. Сызгъорынц æмæ 
зарынц сæ зæлджын рæвдауæг зарæг, ивгъуыды тыххæй, ацы 
доныбылты æнусты дæргъы цы федтой, уыдонæн сеппæты 
тыххæй…

…Кусгæ чи кодта, уыдоны æхсæн уыд цавæрдæр æнахуыр 
адæм, къæсхуыр адæм, сæ сæртыл фескæтæ, хурсыгъд адæм, сæ 
уæлæ цъæх куырæттæ æмæ, æгъдты нарæг чи уыд, сæ сыдзæгтæ 
та уæрæх кæмæн уыдысты, ахæм хæлæфтæ. Æз куыд рахатыдтон, 
афтæмæй уыдон уыдысты анатолиаг туркæгтæ. Уыдонæн сæ 
хурхон ныхас æмхæццæ кодта вятичты ивазгæ дзырдимæ, 
волгæйæгты тагъд ныхасимæ, хахойлæгты фæлмæн ныхасы 
уагимæ.

Уæрæсейы уыд æххормаг рæстæг æмæ æххормагдзинад 
ардæм æрбасырдта, æнамонддзинад кæуыл анхъæвзт, уыцы 
губернитæн сеппæтæй дæр бирæ адæм. Æмбæстон æмбæстонимæ 
куыста, афтæмæй дих кодтой къаннæг къордтæ: къордтыл, 
дзæгъæлхаттæ уæлдай бæрæгдæрæй зындысты сæ хæдбар уынд 
æмæ сæ ныхасы уагæй зæххы цъарыл цы адæм ис, уыдонæй, 
æххормагады сæраппонд зæххæй рæстæгмæ чи фæхицæн, фæлæ 
зæххы чи нæма ферох кодта, уыцы адæмæй. Уыдон уыдысты 
алы къордты: вяткæйæгты æхсæн дæр, хахойлæгты æхсæн дæр, 
уæлдай сын нæ уыд, сæхи сæ бынаты æнкъардтой кæмдæриддæр, 
фæлæ æнцондæр куысты тыххæй сæ фылдæр æрæмбырд коперы 
раз, тачкæтæй æмæ къахæнтæй куыстимæ абаргæйæ, уый бирæ 
æнцондæр уыд.

Æз сæм куы бацыдтæн, уæд уыдон бæндæнимæ сæ къухтæ 
æруагътой, куыстмæ нысангæнæгмæ æнхъæлмæ кастысты коперы 
уæзласæн цалхы цыдæр сраст кæныны тыххæй, æвæццæгæн-иу 
коперы цалх бæндæны ферхæцын кодта. Уый архайдта уæле – 
хъæдын мæсыджы сæр æмæ уырдыгæй хъæр кодта:

– Аиваз!
Бæндæны æнæбары аивæзтой.
– Фæ-лæуу!.. Ноджы дæр аиваз. Фæ-лæуу! Аиваз!
Йæхи рагæй чи нæ ныддаста, дзыгъуыр цæсгом æмæ салдатаг 

гуыры конд кæмæн уыд, ахæм зараг лæппу йе уæхсджытæ 
базмæлын кодта, йæ цæстытæ тæссармæ фæзылдта, схуыфыд 
æмæ ныззарыд:
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– Къу-лæг дондзæджындзы зæххы ’фсæры…
Иннæ æмдзæвгæ цыфæнды хатыргæнаг цензурæ дæр нæ 

рауагътаид æмæ зæрдиаг худт расайдта, æвæццæгæн, чи зарыд, 
уыцы лæппу уадидæгæн кæй æрбаймысыд, ахæм зарæг уыд. 
Æмбæлттæ худгæ кодтой, уый та йæ рихитæ здыхта, адæмы 
’хсæн сгуыхтдзинадыл чи сахуыр, ахæм артистау.

– Цæу-гæ! – йæхи нæ бауромгæйæ, коперы сæрæй ралæхурдта 
куыстмæ нысангæнæг. – Ныффæстиат кодтат!..

– Митрич, – атондзынæ!.. – фæдзæхста йын кусджытæй иу.
Уыцы хъæлæс ма фехъуыстон, кæмдæр зыдтон уыцы 

бæрзонд, бæзæрхыг адæймаджы, федтон ын йæ цæсгом æмæ йе 
стыр цъæх цæстытæ. Коновалов уа? Фæлæ Коноваловæн йæ рахиз 
къæмисæнæй йæ бæрзонд ныхмæ чи схызт, ахæм нос нæ уыд, 
Коноваловæн уыди рæсугъд фæтæн боцъо, уый та даст уыд æмæ, 
хахойлаг лæгау, дардта бæзджын рихитæ, сæ кæрæттæ бынмæ 
здыхт. Фæлæ йæ цыма кæддæр федтон. Æз йемæ адзурынвæнд 
скодтон, «куыстмæ бацæуыны» тыххæй кæимæ аныхас кæнын 
хъæуы, ууыл, æмæ дондзæджындз хойын кæд ныууадздзысты, 
уымæ æнхъæлмæ кастæн.

– О-о-ух! О-о-ух! – тыхджын-иу ныуулæфыд бардз, 
æрбадтис-иу, бæндæн-иу аивæзта æмæ та-иу фæстæмæ 
уайтагъд фестад, цыма-иу зæххæй йæхи атонынмæ хъавыд æмæ 
уæлдæфмæ стæхинаг уыд, уыйау. Коперы къæс-къæс цыд æмæ 
рызт, бæндæнимæ бардзы сæрмæ ссыдысты фистæг, хурсыгъд 
æмæ хъуынджын цæнгтæ, сæ нуæрттæ тымбылтæ кодтой, фæлæ, 
дыууиссæдз путы чи ласы, уыцы цæнгæты къæртт уæлæмæ 
афтæ бæрзонд нал цыд, æмæ-иу хъæдыл куы ’рхауд, уæд йæ 
хъæр лæмæгъæй лæмæгъдæр кодта. Уыцы куыстмæ кæсгæйæ, 
фенхъæлдæуыдаид, зæгъгæ, кувы гуымиры кувджыты дзыгуыр 
ныфссастæй, сæ мадзура хуыцаумæ сæ къухтæ сдаргæйæ, уый 
раз æргуыбыр кæнгæйæ. Хид, чъизи æмæ фæллад цæсгæмттæ, 
хуылыдз ныхыл ныхæст пыхцыл дзыккутæ, морæ бæрзæйтæ, 
тых архайдæй чи ризы, уыцы уæхсджытæ æмæ буæрттæ, се ’гас 
дæр гæзæмæ æмбæрзт уыдысты алыхуызон скъуыдтæ хæдæттæ 
æмæ хæлæфтæй. Кусджыты нуæрттæ сиу сты æмæ уæнгуагъдæй 
архайдтой хуссайраг æнуд бон, хиды тæфæй зын улæфæн кæм 
уыд, уыцы уæлдæфы мидæг.
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– Æгъгъæд уал уæд! – чидæр фæхъæр кодта мæсты 
хъæлæсæй. Кусджыты къухтæй бæндæнтæ феуæгъд сты æмæ 
æмдзедзырой кодтой коперы алыварс. Кусджытæ фæлладæй 
зæххыл æрбадтысты, сæ хид сæрфгæйæ, тыхулæфтгæнгæйæ, сæ 
синтæ къæдзтæгæнгæйæ, сæ уæхсджытæ сгаргæйæ æмæ уæлдæф 
дзаг кодтой гуыв-гуывæй.

– Ме ’мбæстаг! – сдзырдтон æз, кæй фæфиппайдтон, уыцы 
лæппумæ.

Уый æнæбары ме ’рдæм фездæхт, йæ цæстытæ мæ цæсгоммæ 
фæзылдта æмæ сæ, мæнырдæм æдзынæг кæсгæйæ, æрцъынд 
кодта.

– Коновалов!
– Фæлæуу… – уый мын мæ сæр фæстæмæ фесхуыста, цыма 

мын мæ къубалыл фæхæцынмæ хъавыд, уыйау, стæй æваст сцин 
кодта æмæ йæ мидбылты бахудт.

– Максим дæ… Æлгъыст. Мæ хæлар… и? Ды дæр дæ 
бынатæй фенкъуысттæ? Бæгъæввæдтимæ дæхи ныффыстай? Уый 
хорз хъуыддаг у. Иттæг хорз. Раджы рацыдтæ? Кæцæй цæуыс? 
Ныр æз æмæ ды а-зæххыл æрзилдзыстæм. Уым цæй цард ис? 
Фæсте зæгъын. Æнкъарддзинад æмæ фыдæбон. Æз та, æфсымæр, 
дæуæй куы фæхицæн дæн, уæдæй фæстæмæ алы рæтты зилын. 
Уæвгæ, кæм нæ уыдтæн! Цы уæлдæфæй нæ улæфыдтæн… Дæхи 
куыд хорз сфæлыстай… нал дæ базындæуыдзæн, дарæсæй – 
салдат, цæсгомæй – студент! Гъы, куыд у, хорз у, афтæ цæрын, 
иу бынатæй иннæмæ? О, фæлæ ма Стенькæйы хъуды кæнын… 
Тарасы дæр, Пилайы дæр. Сеппæты дæр…

Мæ фарс мын тымбыл къухæй басхуыста, йæ фæтæн армы 
тъæпæнæй-иу мын ме уæхск æрхоста. Æз ын йæ фарстытæн 
дзуапп дæттын нæ фæрæзтон, æрмæст мæ мидбылты худтæн æмæ 
йын кастæн йæ ирд цæсгоммæ, мæнæн дæр йæ фенд æхсызгон 
уыд, иттæг æхсызгон, Коноваловы фенд мын мæ ивгъуыд цард 
мæ зæрдыл æрлæууын кодта. Уый та ныры цардæй хуыздæр уыд.

Æппын фæстаг мын мæ зæронд хæлары бафæрсын бантыст 
йæ ныхы нос æмæ йæ къæбæлдзыг сæрыхъуынты тыххæй.

– Ахæм хабар уыд æмæ æртæ æмбалимæ Румины арæныл 
ахизынвæнд скодтон. Румины куыд цæрынц, уый фенын мæ 
фæндыд. Араст стæм Кагулæйæ, ахæм бынат ис Бессарабийы, 
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арæны тæккæ цур. Кæй зæгъын æй хъæуы, æхсæвыгон нæхицæн 
сындæггай цæуæм. Гъе, фæлæ комкоммæ хъахъхъæнджытæм 
бахаудыстæм. Мах лидзынмæ фестæм æмæ мын уым иу салдат 
мæ сæр æрдаудта. Уыйас тынг мæ нæ ныццавта, фæлæ уæддæр 
рынчындоны мæйæ фылдæр фæчъицыдтон. Æмбисонды хабар 
уыд уый. Махырдыгон салдат разынд. Нæ муроймаг… Йæхи дæр 
ын уайтагъд госпитæлы æрхуыссын кодтой – контрабандист æй 
ныццавта, кардæй йын йæ гуыбын барæхуыста. Мах кæрæдзи 
бамбæрстам æмæ нæ хъуыддæгтæ равзæрстам. Салдат мæ 
фæрсы: уæдæ, дам, дын дæ сæр æз æрфастон? – Æвæццæгæн, кæд 
ыл сæттыс, уæд. – Æвæццæгæн, дам, æз уыдаин; мæсты, дам, ма 
кæн, – ахæм службæ у. Æнхъæлдтам, зæгъгæ, контрабандæимæ 
цæут. Мæнæ, дам, мæнæн дæр хæрзиуæг радтой, мæ гуыбын 
мын барæхуыстой. Цы бачындæуа, цард æцæг хъазт у. Æмæ мах 
дæр схæлæрттæ стæм. Хорз салдат у Яшкæ Мазин… – Уæд дæ 
къæбæлдзыг сæрыхъуынтæ та? – Къæбæлдзыг? Мæ къæбæлдзыг 
сæрыхъуынтæ, ме ’фсымæры хай, тифы фæстæ адастон. Тифæй 
садтæн. Арæны сæрты мæхи фæндæй кæй ацыдтæн, уый тыххæй 
мæ Кишиневы ахæстоны бакодтой æмæ мæ уым тиф йæ уæлныхты 
систа… Йæ быны мæ æркодта, тыххæйты ма сындидзыдтон. Чи 
зоны, æмæ бынтондæр нал сыстадаин, фæлæ мæм рынчынтæм 
зилæг иттæг зæрдиагæй базылд. Æз ма, ме ’фсымæры хай, дис 
дæр кодтон, зилы мæм, сывæллонау, фæлæ йæ æз цæмæн хъæуын? 
Мария Петровнæ, зæгъын, ныууадз уыцы хъуыддæгтæ, æфсæрмы 
кæнын. Æмæ уый та худгæ кодта. Хæларзæрдæ чызг уыд. Иуæй-
иу хатт-иу мын æмбисонды чингуытæ касти. Гъе, зæгъын, ахæм 
æндæр исты дзы ницы ис? Уæд англисаг матросы тыххæй иу 
чиныг æрбахаста, нау куы дæлдон кодта, уæд ма дзы иу адæймаг 
фервæзт, уый иу æдзæрæг сакъадахмæ бафтыд æмæ иунæгæй 
цард. Æмбисонды хабар уыд. Уыцы чиныг мæ зæрдæмæ тынг 
фæцыд; уырдæм æм араст уыдаин. Æмбарыс, куыд хорз цард у 
уый? Сакъадах, денджыз, арв, иунæгæй сабыр дæхицæн цæрыс, 
алцыдæр дæм ис, дæ сæрибар! Иу хъæддаг лæг ма дзы уыд. 
Фæлæ æз хъæддаджы фæдæлдон кодтаин – цæмæн мæ хъæуы. Æз 
иунæгæй дæр не ’нкъард кæнын. Ахæм чиныг кастæ, нæ?

– Гъы æмæ уæддæр ахæстонæй куыд рацыдтæ?
– Афтæ, рауагътой мæ, стæрхон мын кодтой, сраст дæн æмæ 
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мæ рауагътой. Хæрз æнцонæй… цы уый зоныс? Æз абон нал 
кусын, хæйрæджы хай фæуæд. Мæ къухтæн хорз фæдæн, æгъгъæд 
у. Иу-æртæ сомы мæм æхца ис, абонæй дæр дыууæ абазийы 
райсдзынæн. Кæсыс, цас фæллой мæм ис. Иу ныхасæй, мемæ 
цом. Мах барачы нæ цæрæм, фæлæ мæнæ ам, æввахс, хохы… 
адæймагæн цæрынæн дзæбæх чи у, ахæм лæгæты. Дыууæйæ 
цæрæм, ме ’мбал рынчын у – тæфсæг æй скъуыбылой кодта… 
Цæй, ды уал ам абад, æз та нæ хистæрмæ… Æз ныртæккæ.

Дондзæджындз хойджытæ бæндæнтæм куыддæр февнæлдтой 
куыст райдайыны тыххæй, афтæ Коновалов фестад æмæ араст. 
Æз дурыл бадгæйæ баззадтæн, кастæн, мæ алыварс æлдариуæг чи 
кодта, уыцы уынæрджын змæлдмæ æмæ цъæхбын денджызмæ.

Коноваловы бæрзонд фæлгонц адæмты æхсæнты, дурты 
цæндты, хъæдты æмæ тачкæты æхсæнты тагъд-тагъд уади æмæ 
дард ран фæаууон. Уый йæ къухтæ тилгæйæ цыд, йæ уæлæ уыд 
цыбыр, уынгæг цъæх хæдон, дæрзæг кæттаг хæлаф æмæ уæззау 
дзабыртæ. Йе стыр сæрыл йæ урсбын къæбæлдзыг сæрыхъуынтæ 
зæу-зæу кодтой, иуæй-иу хатт-иу фæстæмæ фæзылд æмæ-иу мын 
йæ къухтæй цыдæртæ амыдта. Уый та уыд уæнгрог, сцæрдæг 
та, сныфсджын æмæ стыхджын. Йæ алфамбылай алы рæтты 
куыстой, хъæд къæс-къæс кодта, дур къæртгай хауд, æнкъард 
хъинц-хъинц кодтой тачкæтæ, сыстадысты-иу рыджы мигътæ, 
хæрхæргæнгæ цыдæр хауд æмæ адæм дзолгъо-молгъо кодтой, 
æлгъыстой, оххытæ кодтой æмæ зарыдысты…

Хъæлæба æмæ змæлды æхсæн мæ хæлары рæсугъд фæлгонц 
дзæбæх зынд, уый стыр къахдзæфтæ кæнгæ кæдæмдæр тырныдта.

Нæ сæмбæлдæй иу-дыууæ сахаты куы рацыд, уæд æз 
æмæ Коновалов хуыссыдыстæм, цæрынæн дзæбæх чи уыд, 
ахæм лæгæты. Ам раджы кæддæр дур къахтой æмæ дзы 
бакодтой цыппар адæймаджы дзæбæх кæм бацыдаиккой, ахæм 
цыппæрдигъон къуск, цæмæй адæймаг лæгæтмæ бахылдаид, 
уый тыххæй хъуыд зæххыл æрхуыссын, стæй мидæмæ бабырын, 
къусджы дæргъ уыдаид иу æртæ адылийы, фæлæ йæм бынтон 
бабырыдаиккам, уый сæр нæ нæ хъуыд, æмæ тас дæр уыд, дур 
куы ’рхауа, ууыл гуызавæ кодтам, æмæ иугæр куы æрхаудаид, 
уæд нæ уым баныгæдтаид. Мах, кæй зæгъын æй хъæуы, уый нæ 
фæндыд æмæ мæнæ афтæ бакодтам: нæ къæхтæ æмæ гуыртæ 
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лæгæтгонды уыдысты, уазал дзы уыд, нæ сæртæм та хур каст, иу 
ныхасæй, дуры фахс куы æрхаудтаид, уæд нын ныммур кодтаид 
æрмæстдæр нæ сæрты къуыдыртæ.

Рынчын дзæгъæлхæт хурмæ рабырыд æмæ махæй иу-дыууæ 
санчъехы æддæдæр æрхуыссыд, гъе, фæлæ ризгæ-ризын йæ 
дæндæгты къæс-къæс цыд. Хахойлаг уыд къæсхуыр æмæ даргъ: 
«Полтавæйæ дæн», – хъуыдыгæнгæйæ, загъта уый.

Уый зæххыл ратул-батул кодта, донгъуыз скъуыдтæ хъæццулы 
йæхи тухгæйæ; йæ архайдæй ницы цæуы, уый уынгæйæ, 
æлгъыста, фæлæ уæддæр йæхи тыхта, йæ гыццыл сау цæстытæ-
иу æрцъынд кодта, цыма-иу истæмæ æдзынæг каст, уыйау. Хур 
нын æнауæрдонæй нæ къæбуттæ сыгъта, Коновалов ма салдатæг 
цинелæй аууондар сарæзта, лæдзджытæ зæххыл афидар кодта 
æмæ сыл цинел байтыдта. Бухтæйæ нæм хъуыст куысты æмыр 
уынæр, фæлæ йæ нæ уыдтам: нæ рахиз фарс денджызы былыл – 
урс хæдзæрттæ кæм уыд, ахæм горæт, галиуырдыгæй – денджыз, 
нæ акомкоммæ дæр – денджыз, цæст ыл не ’ххæст æмæ йæ сæрмæ 
цъæх фæлмы алы хуызæттæ сиу сты æмæ сæ рæсугъддзинадæй 
рæвдыдтой зæрдæ æмæ цæстыты.

– Хур куы аныгуыла, уæд арт бандзардзыстæм, цай 
сфыцдзыстæм, дзул нæм ис, дзидза дæр. Харбыз дæ хъæуы?

Уый йæ къахæй лæгæты къуымæй харбыз ратылдта, йæ 
дзыппæй кард систа, æмæ харбыз лыггæнгæйæ дзырдта:

– Денджызы раз куы вæййын, уæд алы хатт дæр фæхъуыды 
кæнын: йæ алфамбылай адæм афтæ цъус цæмæн цæры? Адæм 
денджызы был хуыздæр уаиккой, уымæн æмæ уый рæвдауаг у… 
Адæймаджы хорз хъуыдытыл бафтауы. Гъы, радзур-ма, а фæстаг 
азты дæргъы дæхæдæг та куыдтæ цæрыс?

Æз ын дзурын райдыдтон. Денджыз дард ран налхъуыт æмæ 
сыгъзæрин хуыз æрбавæрдта, хурмæ сæхи систой сырхбын-
фæздæгхуыз фæлмæн мигътæ. Адæймагмæ афтæ каст, цыма 
денджызы бынæй, урс цъуппытæ кæмæн ис, митæй аив фæлыст 
чи у, хур йæ фæстаг хъырмыз тынтæ кæуыл байтыдта, ахæм 
хæхтæ сзындис.

– Максим, ды горæты дзæгъæлы хъеллау кæныс, – загъта 
Коновалов, мæ хабæрттæм куы байхъуыста уæд. – Стæй йæм 
цæмæ тырныс? Горæты цард æмбыд у, смаггæнаг. Нæ дзы 



163

уæлдæф ис, нæ фезмæлæн, адæймаджы цы хъæуы, уыдонæй дзы 
ницы ис. Адæм? Адæм кæмдæриддæр ис… Чингуытæ? Цæй, 
æгъгъæд дын у чингуытæ кæсын. Уыдон тыххæй, мыййаг, куы 
нæ райгуырдтæ… Стæй чингуытæ дæр ницы сты… Балхæн 
æй, хызыны йæ сæвæр æмæ цом. Мемæ дæ Ташкентмæ цæуын 
нæ фæнды? Самаркандмæ кæнæ ноджыдæр æндæр искæдæм?.. 
Уый фæстæ та Амурмæ… фæнды дæ? Æз, æфсымæр, а-зæххыл 
зилынвæнд скодтон – уый æппæтæй дæр хуыздæр у. Цæуыс æмæ 
ног истытæ уыныс… хъуыды дæр ницæуыл кæныс… Цæуыс, 
дымгæ дыл æмбæлы æмæ дын дæ зæрдæйы рыгтæ ахæссы. 
Æнцон цард, сæрибар цард. Ничи дæ бахъыгдардзæн, ничи дæм 
ницы сдзурдзæн. Хæрын дæ куы фæнда, уæд иу сомырдæджы 
бæрц акус: куыст куы нæ уа, уæд кæрдзын ракур, ратдзысты дын. 
Афтæмæй ма бирæ зæххытæ уæддæр фендзынæ… Фендзынæ алы 
рæсугъддзинæдтæ. Цæуæм?

Хур аныгуылд. Денджызы сæрмæ мигътæ фæтарбын сты, 
йæхæдæг дæр та кæнын байдыдта æмæ уазал уæлдæф раулæфыд. 
Стæм рæтты стъалытæ сыгъдысты, бухтæйæ нал хъуыст куысты 
гуыв-гуыв, æрмæст ма дзы адæмы ныхас, ныуулæфынау, хъуыст. 
Æмæ-иу дымгæ махы ’рдæм куы раулæфыд, уæд-иу йемæ 
æрбахаста доны уылæнты сæрсæраг хъынцъым.

Æхсæв фæталынгдæр, æмæ, хахойладжы кæд фондз 
минуты размæ дзæбæх уыдтон, уæд ма ныр зыны хæрз чысыл, 
батымбылтæ, афтæмæй.

– Арт куы уаид, – схуыфгæйæ, загъта хахойлаг.
Коновалов кæцæйдæр хъæбысы дзаг цъыхырытæ æрбахаста 

æмæ сыл спичкæ бадардта; зынджы лыстæг æвзæгтæ бур писиджын 
хъæды рæвдаугæйæ сдæрдтой… Фæздæджы къуыбæрттæ къæдз-
мæдзтæ кодтой денджызы уымæл сыгъдæг уæлдæфы. Нæ 
алыварс сабырдæр кодта, мыртæ мæйдары тадысты. Мигътæ 
фæпырх сты. Тарбын цъæх арвыл стъалытæ тæмæнтæ скалдтой, 
денджызы хъæдабæ уæлцъарыл дæр ферттив-ферттив кодтой 
кæсагахсджыты лодкæты цырæгътæ æмæ доны йæхи чи надта, 
уыцы стъалытæ. Арт уыди стыр, бурбын дидинæджы хуызæн. 
Коновалов ыл цайдан бавæрдта, æмæ йæ уæрджытæ æрбахъæбыс 
кодта, афтæмæй цæхæрмæ хъуыдыгæнгæйæ касти. Хахойлаг æм, 
стыр гæккуыриау, хæстæгдæр бабырыд.
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– Адæм фæцарæзтой горæттæ, хæдзæрттæ, æрæмбырд сты 
горæтты, зæхх сафынц, хуыдуг кæнынц, кæрæдзи ссæндынц… 
Уый дæр дын цард. Нæ, мæнæ и цард, мæнæ мах куыд цæрæм, 
уый у цард.

– Уæдæ, – йæ сæр батылдта хахойлаг, – зымæгмæ ам фæйнæ 
халагъуды куы скæниккам, кæнæ фæйнæ хъарм къуымы, уæд дзы 
æхсинты цард кæниккам… Уый йæ иу цæст æрцъынд кодта æмæ 
Коноваловмæ зулмæ бакаст.

– Уый раст у, – фæтыхст Коновалов, – зымæг æлгъыст 
рæстæг у. Фæлæ уæддæр стыр горæттæ нæ хъæуы… Цæмæн 
æмбырд кæнынц адæм ахæм рæттæм, дыууæ, æртæ адæймаджы 
иумæ цæрын куы нæ фæразынц, уæд? Æз мæнæ цы зæгъинаг 
уыдтæн! Æмæ æцæг куы ахъуыды кæнай, уæд адæймагæн горæты 
дæр æмæ быдыры дæр бынат нæй, никуы йын ис бынат. Фæлæ 
уыдоны тыххæй куы нæ хъуыды кæнæм, уæд хуыздæр… Ницы 
æрхъуыды кæндзыстæм, адæймаджы зæрдæ дзы цы фæрисса, 
æндæр.

Æз афтæ æнхъæлдтон æмæ Коновалов бирæ кæй фæрацу-бацу 
кодта, уый йын йæ зæрдæйы хатт аивта, фыццаг куы базонгæ 
стæм, уæд йæ зæрдæйы цы æнкъарддзинады тæппытæ уыд, уыдон 
ын сæрибар уæлдæф, пакъуыйау, ахаста, фæлæ та мын мæнæ ацы 
ныхæстæ мæ хæлары мæ размæ æрлæууын кодтой, æз æй куыдæй 
зыдтон, ахæмæй, «тæпп» агурæг адæймагæй.

Цардыл гуырысхо æмæ хъуыды кæныны марг ма уæддæр 
хордта Коноваловы тыхджын фæлгонцы æмæ йе ’намонд 
тæнзæрдæйы. Ахæм «хъуыдыгæнаг» адæмтæ уырысы царды 
мидæг бирæ ис æмæ уыдон алкæмæй дæр æнамонддæр сты, 
уымæн æмæ сæ хъуыдыйы уæз сæ зонды къуырмадзинадæй 
фæфылдæр. Æз мæ хæларæн тæригъæд кодтон, афтæмæй йæм 
бакастæн, фæлæ мын, цыма уый мæ хъуыдытæ базонынмæ 
хъавыд, уый хуызæн тыхстæй фæхъæр кодта:

– Максим, æз æрымысыдтæн нæ ивгъуыд цард. Дæуæй куы 
фæхицæн дæн, уæд цас фæцыдтæн, цас диссæгтæ федтон… 
Фæлæ мын мæ зæрдæ цы барухс кæна, ахæмæй зæххыл ницы ис. 
Мæхицæн царды мидæг бынат не ссардтон.

– Æмæ, иу æфсондз дæр кæмæн нæ бæззы, ахæм бæрзæимæ 
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цæмæн райгуырдтæ? – цайдан артæй исгæйæ, Коноваловы 
бафарста хахойлаг, уазал зæрдæйæ.

– Нæ, уæдæ ма мын зæгъ, – фарста Коновалов, – æнцад цæрын 
мæ бон цæуылнæ у?

– Адæм æдыхстæй цæрынц, алчи сæ йæ хъуыддаджы кой 
кæны, ис сын устытæ, сывæллæттæ æмæ алцы дæр… куыстмæ 
дæр сæ зæрдæ райы. Мæнæн та мæ бон нæу. Стыхсын. Æнкъард 
зæрдæ цæмæн дæн?

– Уый дын адæймаг, – бадис кодта хахойлаг, – дæхи куы 
хæрай, уæд дын фенцондæр уыдзæн?

– Раст зæгъыс… – æнкъардæй йемæ сразы Коновалов.
– Æз кæддæриддæр гыццыл дзурын, фæлæ цы зæгъын 

хъæуы, уый зонын. – Йæ ризæгимæ тохгæнгæйæ, æппæлæгау, 
загъта хахойлаг.

Уый схуыфыд, тыхсын райдыдта æмæ артмæ зæрдиагæй тутæ 
кодта. Æхсæв уыд сабыр æмæ мæйдар. Нæ сæрмæ арв дæр талынг. 
Мæй нæма скасти. Афтæ мæйдар уыд, æмæ денджызы æнкъаргæ 
йеддæмæ уынгæ нæ кодтам. Афтæ нæм касти, цыма зæххыл сау 
мигъ æрбадт. Арт мынæг кодта.

– Схуыссæм, – загъта хахойлаг.
Мах лæгæтгондмæ бабырыдыстæм æмæ, уырдыгæй нæ сæртæ 

æддæмæ радаргæйæ, схуыссыдыстæм. Коновалов схуыссыд æмæ 
йæ къах дæр нал атылдта, афтæмæй тынг бафынæй. Хахойлаг 
цыдæр архайдта, æмæ йæ дæндæгты къæрцц-къæрцц цыд. Æз 
бирæ фæкастæн, цæхæр куыд æртхутæг кодта, уымæ: фыццаг 
уыд ирд æмæ стыр, стæй чысылгай къаддæр кæнын байдыдта, 
æртхутæг æй æрæмбæрзта æмæ бамынæг. Æрмæстдæр ма дзы 
цыди хъарм тæф.

Æз æм кастæн æмæ хъуыды кодтон.
– Афтæ неппæт дæр… Уæд та тынгдæр куы ссыгъдæуаид… 

Мах æртæ боны фæстæ Коноваловæн хæрзбон загътам. Æз 
цыдтæн Кубанмæ, уый нæ фæндыд. Уæддæр æнхъæлдтам, 
зæгъгæ, та кæрæдзиуыл фæстæмæ сæмбæлдзыстæм.

Фæлæ нал…
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ДАДА АРХИП ÆМÆ ЛЕНКÆ

Быранмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ, уыдон дыууæйæ дæр 
æрхуыссыдысты доны бæрзонд былы аууоны æмæ 

æнæдзургæйæ бирæ фæкастысты Кубан-доны цырд æмæ лакъон 
уылæнтæм сæ къæхты бынмæ. Ленкæ арæдзæ-мæдзæ кодта, 
фæлæ фыдыфыд Архип, йæ риуы хуылфы уæззау, æлвасæг рис 
æмбудгæйæ, нæ фæрæзта бафынæй. Зæххы тар морæхуыз фоныл 
уыдон бырæгътæ æмæ æмпылд фигурæтæ чысылгай зындысты 
дыууæ тæригъæддаг къуыбарæй: иу – стырдæр, иннæ – къаддæр; 
фæлмæцыд, хурсыгъд æмæ рыг цæсгæмттæ уыдысты раст сæ бур 
бызгъуырты хуызæн.

Дада Архипы царм æмæ стджытæ мæллæг æмæ даргъ гуыр 
адаргъи змисы нарæг уаццагыл цæхгæрмæ, – уый, бур ронау, 
адаргъи доны былыл, къардиуæй доны ’хсæн, – фынæй Ленкæ та 
тымбылæй хуыссыди дадайы фарсмæ. Ленкæ чысыл, тæлӕссонд, 
бызгъуырты мидæг уыди дыркъуымтæ къалиуы хуызæн, саст чи 
’рцыди дадайæ – зæронд хуыскъ бæласæй, доны уылæнтæ ардæм 
кæй æрхастой æмæ доны былы змисмæ кæй раппæрстой, уымæй.

Дада, йæ сæр йæ цонгыл сæвæргæйæ, фæлгæсыди донæн йæ 
иннæ былмæ, хур парахатæй кæдæм каст, йæ кæрæтты ранæй-ран 
хæрис къудзитæ кæмæн уыди; къудзиты аууонæй зынди быраны 
сау фарс. Уым уыди афтид æмæ æнкъард. Доны цурæй лæгъз 
быдыры ’рдæм цыдис фæндаджы фæныкхуыз уаццаг; уый уыди 
куыддæр æнæхатыр æмраст, хус æмæ æфтыдта æнкъарды.

Йæ зæронд хуыст æмæ хæлд цæстытæ, сырх, рæсыд 
уæлтъыфæлттæ тагъд-тагъд тыхст ныкъуылдтой, йæ æнцъылдтæй 
дзаг цæсгом та хъизæмары æнкъарддзинады цæстæнгасæй 
ныддури. Уайтагъд та-иу ссыди йæ уромгæ хуыфт æмæ, йæ 



167

фыртыфыртмæ бакæсгæйæ, йæ дзых æхгæдта  йæ къухæй. Йæ 
хуыфт уыди фæсус, хурхгæнæг, зæронды зæххæй стын кодта 
æмæ йын йæ цæстытæй лæмæрста егъау цæстысыгтæ.

Йæ хуыфт, стæй ма доны уылæнты сыр-сыр змисыл, – æндæр 
быдыры нæ уыди сыбыртт дæр… Лæгъз быдыр тыгъдæй лæууыди 
донæн йæ дыууæ фарсы дæр, дынджыр, бур, хурсыгъд быдыр, 
æмæ æрмæст уартæ уым, горизонтыл дард, зæронд цæст чысылтæ 
йеддæмæ кæй нæ ахсы, хæмпус уылæнтæ хаста сызгъæрин 
мæнæуы быдыр æмæ йæм цæхæртæ калгæ арв хауди æмраст. 
Зындысты дзы гæдыбæлæсты æртæ фидауцджын гуыры; афтæ 
касти, цыма уыдон куы фæвæййынц къаддæр, куы свæййынц 
бæрзонддæр, арв та, стæй уый цы мæнæуы æрæмбæрзта, уыдон 
дæр, змæлынц, куы ссæуынц уæлæмæ, куы та æрцæуынц дæлæмæ. 
Æмæ дын-иу уыдæттæ æвиппайды фæаууон сты лæгъз быдырты 
æрттиваг, æвзит хæлур-фæлмы æдде.

Уыцы хæлурæнгæс фæлм цыма кæлгæ кодта, уыйау, æрттиваг 
æмæ сайаг, хаттæй-хатт дардæй калд донæй йæ тæккæ былмæ, 
æмæ уæд йæхæдæг дæр цыма уыди цæугæдон, æвиппайды арвæй 
æркæлгæ, арвæн йæхи хуызæн сыгъдæгæй æмæ æнцадæй.

Уæд зæронд Архип, уыцы диссаг цы у, уый нæ зонгæйæ, – 
сæрфта йæ цæстытæ æмæ йæхинымæр æнкъардæй хъуыды кодта, 
уый йын æнтæф æмæ лæгъз быдыр исынц йæ цæстытæ дæр, йæ 
къæхты тых ын куыд байстой, афтæ.

Абон йæ æууæлтæ а фæстаг рæстæджы цы уыдысты, уымæй 
бирæ æвзæрдæр сты. Уый фиппайдта, рæхджы кæй амæлдзæн, 
æмæ йын кæд уый бынтон хъауджыдæр нæ уыд, хъуыды дæр ыл 
нæ кодта, раст æнæбары бегарайау, уæддæр æй фæндыд амæлын 
дард, ам нæ, фæлæ йæ райгуырæн бæстæйы, æмæ ма йæ ноджыдæр 
тынг мæты æфтыдта йæ фыртыфырт… Цы фæуыдзæн Ленкæ?..

Уый алы бон дæр цалдæр хатты уыцы фарст æвæрдта йæ 
размæ, æмæ-иу уæд йæ хуылфы цыдæр æрбампылдтæ ис, ауазал-
иу ис, æмæ йын-иу уæнгæл сси алцыдæр, æрфæндыди-иу æй 
ныртæккæ фæстæмæ сæхимæ – Уæрæсемæ аздæхын.

Фæлæ дард у Уæрæсемæ цæуын… Цыфæнды фæкæнай, 
уæддæр нæ бахæццæ уыдзынæ, амæлдзынæ искуы фæндагыл. 
Ам, Кубаны бæстæйы, мæгуырæн рæдау сты; адæм сеппæт дæр 
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хъæздыг, кæд уæззау сты æмæ ныл худгæ кæнынц, уæддæр. Нæ 
уарзынц мæгуырты, уый тыххæй æмæ хъæздыг сты…

Цæстысыгæй уымæл цæстæнгас йæ фыртыфыртмæ ныд-
даргæйæ йын дада йæ дæрзæг къухæй сындæггай асæрфта йæ 
сæр.

Уый фезмæлыд æмæ йæм скасти йæ арвхуыз цъæх цæстытæй: 
стыртæ, арф цæстытæ, нæ уыдысты сывæллоны цæстыты хуызæн, 
фæлæ зондджын æмæ ноджыдæр стырдæрæй зындысты йæ 
мæллæг, хæбуз-низæй къуырфгæндтæ чысыл цæсгомыл, тæнæг, 
æнæтуг былтимæ æмæ цыргъ фындзимæ.

– Æрбацæуы? – афарста уый æмæ, йæ къух йæ цæстыты 
сæрмæ тъæпæн авæргæйæ, аууонæн, хуры тынтæй æрттивгæ 
донмæ акасти.

– Нæма, не ’рбацæуы. Лæууы. Цы йæ хъæуы ам? Ничи йæм 
дзуры, æмæ лæууы, уæдæ цы… – сабырæй райдыдта дзурын 
Архип, йæ фыртыфырты сæр къухæй лæгъз кæнын нæ уадзгæйæ. 
– Рæдзæ-мæдзæ кодтай?

Ленкæ æнæбæрæг атылдта йæ сæр æмæ змисыл адаргъи. Иу 
дзæвгар æнæсдзургæйæ фæлæууыдысты.

– Æз ленк кæнын куы зыдтаин, уæд мæхи наин, – донмæ 
лæмбынæгæй кæсгæйæ, сдзырдта Ленкæ. – Дон æгæр цырд у, и! 
Махмæ нæй ахæм дæттæ. Цæмæн тырны? Згъоры, цыма барæджы 
кæнынæй тæрсы…

Æмæ Ленкæ, разы нæ уæвгæйæ, доны ’рдæм йæ чъылдым 
аздæхта.

– Цы дын зæгъон, байхъус-ма, – ахъуыдыгæнгæйæ, дзурын 
райдыдта дада, – цæй-ма, нæ рæттæ райхалæм, рæтты кæрæдзийыл 
абæттæм, æз дæ дæ къæхтæй бабæтдзынæн, ды та ныббыр, най 
дæхи…

– Гъе, гъе!.. – зондамонæгау, аивæзта йæ ныхас Ленкæ. – 
Цы æрхъуыды кодта! Ды, æвæццæгæн, афтæ зæгъыс, нæ мæ 
аласдзæн? Æмæ дыууæйæ дæр доны фесæфдзыстæм.

– Æцæг раст куы у уый! Аласдзæн. У-у, кæс-ма йæм, куыд 
бырсы… Зоныс, уый уалдзæджы куы раивыла – гъе, уæд-и-и!.. 
Æмæ дзы уыгæрдæнтæ дæр цас ис – бæллæх! Хосгæрстытæн нæй 
кæрон дæр!
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Ленкæйы дзурын нæ фæндыд æмæ та фыдыфыдæн дзуапп 
нæ радта, йæ къухтæм хус æлыджы къуыбар сисгæйæ æмæ йе 
’нгуылдзтæй рыг мур кæнгæйæ, хъуыддагхуыз æмæ цæуылдæр 
хъуыды кæнгæйæ.

Дада касти æмæ, йæ цæстытæ æрцъынд кæнгæйæ, цæуылдæр 
хъуыды кодта.

– Гъеныр мæнæ… – сабыр æмæ даргъгомау ныхасæй 
райдыдта дзурын Ленкæ, йæ къухæй рыг акалгæйæ. – Ацы 
сыджыт ныр… æз æй мæ къухтæм систон, æрмуртæ йæ кодтон 
æмæ сси рыг… æрмæст ма дзы баззади рыджы муртæ, цæст сæ 
тыххæй æвзары…

– Гъе, æмæ уымæй цы? – бафарста Архип æмæ схуыфыди, 
йæ цæстытыл цы цæстысыгтæ рауади, уыдон мидæгæй йæ 
фыртыфырты стыр æмæ хус æрттиваг цæстытæм фæкæс-фæкæс 
кæнгæйæ. – Цæй тыххæй зæгъыс уый? – фæсхуыфт ма йæ 
ныхасыл бафтыдта фыдыфыд.

– Афтæ… – йæ сæр банкъуыста Ленкæ. – Уый тыххæй, æмæ 
ма кæс – уæртæ цæй хуызæн у йеппæт дæр!.. – ацамыдта йæ 
къухæй доны фаллаг фарсмæ. – Æмæ йыл арæзт ис алцыдæр… 
Æз æмæ ды цал горæтыл ахызтыстæм! Адæм та алы ран дæр цас 
ис!

Æмæ та, йæ хъуыды куыд æрцахса, уый нæ зонгæйæ, 
Ленкæ æнæдзургæйæ, йæ алфамбылаймæ акæс-акæс кæнгæйæ, 
хъуыдытæ кæнын байдыдта.

Дада дæр иучысыл фæци æнæсдзургæ, стæй уæд, йæ фырты-
фыртмæ бынтон хæстæг æрбабадгæйæ, лæгъз сдзырдта:

– Мæ зондджын дæ ды! Ды раст загътай – æппæт дæр у рыг… 
горæттæ дæр, адæм дæр, æз æмæ ды дæр – æрмæст рыг. Ех… ды, 
Ленкæ… ды чиныджы куы зыдтаис… дард ацыдаис. Æмæ цы 
фæуыдзынæ, цы, и?..

Зæронд лæг æрбахъæбыс кодта фыртыфырты сæр æмæ йын 
аба кодта.

– Фæлæуу… – йæ гæны æнгæс сæры хъуынтæ дадайы ризгæ 
æмæ дæрзæг къухтæй уæгъдгæнгæйæ, иучысыл фæцырддæр 
уæвгæйæ, фæхъæр кодта Ленкæ. – Куыд зæгъыс? Рыг? Горæттæ 
æмæ æппæт?
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– Уыдон афтæ сты хуыцауы кондæй, мæ чысыл бæлон. – 
Æппæт дæр – зæхх, зæхх та йæхæдæг дæр у рыг. Алцыдæр ыл 
мæлы… Афтæ, гъе! Уымæ гæсгæ адæймаг хъуамæ цæра кусгæйæ 
æмæ æнцад. Гъеныр, мæнæ æз. Æз дæр тагъд амæлдзынæн… – 
æндæр хъуыдытæм асхъиудта æмæ ма йæ дзырдтыл æнкъардæй 
афтыдта. – Уæд ды æнæ мæн кæдæм фæцæудзынæ?..

Ленкæ йæ фыдыфыдæй арæх хъуыста уыцы фарст, схъыг ис 
мæлæты тыххæй дзурынæй, æнæсдзургæйæ йе ’ргом иннæ ’рдæм 
аздæхта, кæрдæджы хал стыдта, йæ дзыхы йæ авæрдта æмæ йæ 
æууилын байдыдта.

Фæлæ зæронд лæгæн уый уыдис йæ рис.
– Цы ныхъхъус дæ? Гъе, зæгъ-ма мын, цы уыдзынæ æнæ 

мæн ды? – сдзырдта сындæггай, йæ фыртыфыртмæ йæ сæр 
æркъулгæнгæйæ, æмæ та ноджыдæр хуыфгæйæ.

– Дзырдтай йæ… – æнæбары ныхас скодта Ленкæ æмæ 
фыдыфыдмæ зулаив скасти.

Уыцы ныхæстæ ма йæ зæрдæмæ ноджыдæр уымæн нæ 
цыдысты, æмæ-иу сæ кæрон фылдæр хатт хылмæ ацыди. 
Фыдыфыд бирæ фæдзырдта, йæ мæлæт кæй æрхæстæг ис, уый 
тыххæй. Ленкæ йæм фыццаг хъуыста биноныг, тарсти, йæ 
размæ цы цард ис, уымæй, йæ сомбоны уавæрæй, куыдта, фæлæ 
сындæггай фæлмæцыди – æмæ, йæхи хъуыдытыл фæуæвгæйæ, 
фыдыфыдмæ нал хъуыста, фыдыфыд та, уый фиппайгæйæ, кодта 
мæсты æмæ хъаст кодта, Ленкæ кæй нæ уарзы фыдыфыды, аргъ 
нæ кæны йæ фæллойæн æмæ, фæстагмæ, Ленкæйы æфхæрдта, 
фыдыфыд тагъддæр цæмæй амæла, уый йæ кæй фæнды, уымæй.

– Цы дзырдтон? Бынтон æдылы дæ ды нырма, дæхи 
цард бамбарын нæма зоныс. Дæ райгуырдыл цал азы цæуы? 
Иуæндæсæм аз æрмæст. Æмæ уыимæ тæнтъихæг дæ, куыстæн нæ 
бæзгæ. Цæй, кæдæм фæцæудзынæ? Афтæ æнхъæлыс, хорз адæм 
дын баххуыс кæндзысты? Дæумæ æхца куы уаид, уæд дын уыдон 
феххуыс кодтаиккой сæ фæуынæн – афтæ у уый. Мæгуыргуры 
къæбæр æмбырд кæнын афтæ адджын нæу мæнæн – зæронд 
лæгæн дæр!.. Алкæмæн дæр бакув, алкæмæй дæр ракур. Æмæ дæ 
æлгъитынц, хаттæй-хатт дæ фæнæмынц æмæ сурынц… Афтæ 
’нхъæл дæ, уæдæ, мæгуыргуры адæймагыл нымайынц? – Ничи! 
Дæс азы адæмыл зилын мæгуыргур – зонын æй. Дзулы къæбæр 
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сæм мины аргъ кæсы – и! Ратты, æмæ æнхъæл у, ныртæккæ 
йын дзæнæты дуæрттæ байгом кæндзысты! Дæумæ гæсгæ, цæй 
тыххæй фæдæттынц фылдæр хатт? Сæ зæрдæ æрсабыр кæнынæн; 
гъе, уымæ гæсгæ, тæригъæды тыххæй нæ, фæлæ! Къæбæр дын дæ 
къухы фæтъыссы, гъе, æмæ йын уæд йæхицæн, хæргæйæ, уыдзæн 
æнцон, æфсæрмы нæ фæуыдзæн. Æфсæст адæймаг у сырд. Æмæ 
уый тæригъæд никуы кæны æххормагæн. Кæрæдзийæн знæгтæ 
– æфсæст æмæ æххормаг, æнусмæ дæр уыдон кæрæдзийы 
цæстытæн уыдзысты сындз. Уымæ гæсгæ сын нæй сæ кæрæдзи 
æмбарæн æмæ кæрæдзийæн æххуысгæнæн…

Зæронд лæг сцырын йе ’нкъарддзинад æмæ мæстыдзинадæй. 
Уымæй зыр-зыр кодтой йæ былтæ, тар зæронд цæстытæ 
цырд сыффыттытæ кодтой уæлтъыфæлтты æмæ цæстыхауты 
сырх фæлгуыры мидæг, æнцъылдтытæ та йæ тар цæсгомыл 
фæзындысты тыхджындæрæй.

Нæ йæ уарзта афтæмæй Ленкæ æмæ чысыл цæмæйдæр тарсти.
– Гъе ’мæ дæ æз фæрсын ныр, адæмимæ цы кæндзынæ ды? 

Ды – тæнтъихæг чысыл саби, адæм та – сырдтæ. Æмæ дæ уыцы-иу 
ныхъуырд акæндзысты. Мæн та уый нæ фæнды… Æз дæ уарзгæ 
куы кæнын, мæ чысыл саби! Дæуы йеддæмæ мын ничи ис, дæуæн 
та иунæг æз… Куыд хъуамæ амæлон, уæдæ, æз? Нæй уый гæнæн, 
æмæ æз амæлон, ды та баззайай… Кæй æвджид? Хуыцау!.. цæй 
тыххæй нæ бауарзтай ды дæ цагъайраджы?! Цæрын нал у мæ бон, 
мæлæн та мын уæвгæ нæй, уый тыххæй æмæ – саби, – хъуамæ 
йæ хъахъхъæнон. Хастон æй авд азы… мæ къухтыл… зæронд 
къухтыл… Хуыцау, баххуыс мын кæн!..

Зæронд æрбадт æмæ скуыдта, йæ сæр йæ дыууæ зырзыргæнаг 
уæраджы ’хсæн нытътъысгæйæ.

Дон гуылфгуылфгæнгæ уад æмæ йæ донбылтæ ’хсадта, 
нæрыд, цыма зæронд лæджы богъ-богъ фæмынæг кæнынмæ 
хъавыд, уыйау. Тынг æрындавгæйæ, æмæ лакъон уылæнты змæст 
уынæрмæ æнцад хъусгæйæ, сыгъдæг арв йæ мидбылты худти.

– Æгъгъæд у, ма ку, дада, – иу фарсы ’рдæм кæсгæйæ, тызмæг 
хъæлæсæй сдзырдта Ленкæ æмæ, фыдыфыдмæ йæ цæсгом 
аздахгæйæ, афтыдта: – Æмæ уыдон тыххæй куы ныхас кодтам. 
Нæ фесæфдзынæн. Трактирмæ бацæудзынæн, мыййаг…
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– Фырнадæй дæ амардзысты… – цæстысыг йæ цæстытыл, 
афтæмæй сдзырдта.

– Чи зоны, æмæ нæ амардзысты! Æмæ куы нæ амарой, уæд 
та! – иучысыл хъæбæрдæрæй фæхъæр кодта Ленкæ. – Уæд цы? 
Алкæмæн нæ бакомдзынæн!..

Фæлæ уым Ленкæ æвиппайды фегуыппæгау æмæ, иучысыл 
рæстæгмæ ницы сдзургæйæ, сындæггай загъта:

– Кæннод та беридонмæ ацæудзынæн…
– Беридонмæ, бæргæ! – ныуулæфыд фыдыфыд, фæхъæлдзæг 

уæвгæйæ, æмæ та хурхгæнæг хуыфæгæй сулæфын нал фæрæзта.
Сæ сæрмæ фехъуысти хъæр æмæ цæлхыты хъинц-хъинц…
– Б-ы-р-а-а-а-н!.. Быра-ан, быра-ан, – гъей! – сызмæлын 

кодта уæлдæф кæйдæр домбай хъæлæс.
Фæгæппытæ кодтой уыдон, сæ хызынтæ æмæ лæдзджытæ 

зæххæй исгæйæ.
Цъæхахсты хуызæн хъинцъхъинцгæнгæ, змисмæ æрбацыд 

уæрдон. Уæрдоны лæууыди хъазахъхъаг, æмæ йæ сæрыл, йæ иу 
хъусыл конд хъуынджын худимæ; схæцыд хæрдмæ, йæхи сцæттæ 
кодта фæхъæр кæнынмæ, йæ гом дзыхæй мидæмæ уæлдæф 
ласгæйæ, уымæй та йæ фæтæн, размæ къуыпп риу ноджыдæр 
размæ къæлæтау фæцыди тынгдæр. Урс дæндæгтæ тæмæнтæ 
калдтой сау зачъеты зæлдаг фæлгуырæй; йæ зачъетæ райдыдтой 
суанг йæ тугбадт цæстытæй. Гомхъуыр хæдон æмæ йæ уæлæ 
куыдфæндыйæ æрконд цухъхъайы (чохы) бынæй зынди хурмæ 
сыгъд хъуынджын буар. Æмæ йæ фидар æмæ стыр гуыр æппæтæй 
дæр, стæй йæ фыдджын, пæух æмæ фыдынд стыр бæхæй дæр, йæ 
уæрдоны бæрзонд, бæзджын чъилты æлхъывд цæлхытæй дæр, – 
фæйнæрдæм хаста æфсæстдзинадæй, хъаруйæ, æнæниздзинадæй.

– Гъей!.. Гъей!..
Дада æмæ фыртыфырт сæ сæртæй систой сæ худтæ æмæ 

ныллæг æркуывтой.
– Æгас цæут! – хъæрæй фæлыг кодта йæ ныхас æрбацæуæг 

æмæ, донæн иннæ былмæ бакæсгæйæ, къудзиты аууонæй быран 
сындæггай уæззау рацæйбыргæ куы ауыдта, уæд мæгуыргуртæм 
биноныг кæсын байдыдта. – Уæрæсейæ?

– Уырдыгæй, тæригъæдгæнæг! – æркувгæйæ дзуапп радта 
Архип.
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– Æххормаг уæм у уым, и?
Уый æргæпп кодта уæрдонæй æмæ бæхы ифтындзæнтæй 

цыдæр æлхъивæныл фæлæууыд.
– Хъæбузтæ дæр ма сыдæй мæлынц.
– Хо-хо! хъæбузтæ дæр мæлынц? Уæдæ уæм æппындæр 

ницыуал баззад, уæ фæллой иууылдæр бахордтат? Хæргæ хорз 
кæнут. Кусынмæ, æвæццæгæн, уе уæнг нæ тасы. Уый йеддæмæ 
хорз куы кусай, уæд æххормаг нæ уыдзынæ.

– Уым, нæ дарæг, аххосджын зæхх у. Нæ йыл зайы, йæ 
хъаймагъ ын фестæм, фестæм.

– Зæхх? – стылдта хъазахъхъаг йæ сæр. – Зæххыл хъуамæ 
кæддæриддæр зайа, адæймагæн дæр уымæн лæвæрд у. Зæгъ: зæхх 
нæ, фæлæ къухтæ. Къухтæ сты æвзæр. Хорз къухтæ дуры сæрыл 
дæр хор æрзайын кæндзысты.

Быран æрбахæццæ.
Дыууæ дынджыр сырхцæсгомджын хъазахъхъаджы, ставд 

къæхтæ быраны пъолмæ ныббыцæугæнгæйæ, быран къæр-
къæргæнгæ скъуырдтой доны былыл, фæцудыдтой, сæ къухтæй 
ставд бæндæн феуæгъд кодтой æмæ, сæ кæрæдзимæ бакæсгæйæ, 
футтытæ кæнын байдыдтой.

– Æнтæф у? – быранмæ йæ бæх баласгæйæ æмæ йæ къух худы 
кæроныл авæргæйæ, йæ дæндæгтæ базыхъыр кодта æрбацæуæг.

– Е-гъе! – дзуапп радта быраны кусджытæй иу, йæ къухтæ 
йæ хæлафы дзыппы арф нытътъысгæйæ, æмæ, уæрдонмæ 
бацæугæйæ, гуыффæмæ ныккаст, стæй уæд йæ фындз уæрдоныл 
ахаста, æмæ уæлдæф тынг баулæфыд.

Иннæ та пъолыл æрбадт æмæ, йæхи лæмаргæйæ, райдыдта 
цырыхъхъ ласын.

Дада æмæ Ленкæ быранмæ бахызтысты æмæ, хъазахъхъæгтæм 
кæсгæйæ, быраны кæрæттыл банцой кодтой.

– Цæй, цæуæм! – фæхъæр кодта уæрдоны хицау.
– Æмæ ды ануазинаг демæ ницы ласыс? – афарста йæ 

уæрдонмæ чи касти, уый. Йе ’мбал раласта цырыхъхъ æмæ, йæ 
цæст æрцъынд кæнгæйæ, касти цырыхъхъы хъусмæ.

– Ницы! Æмæ цы! Кубаны дон гыццыл, мыййаг, ис?
– Дон!.. Æз доны тыххæй нæ дзурын.
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– Арахъхъы тыххæй, уæдæ? Арахъхъ нæ ласын.
– Ау, æмæ уый та куыд, арахъхъ куыд нæ ласыс? – 

æмæ ахъуыды кодта фæрсæг, быраны пъолмæ йæ цæстытæ 
ныццæвгæйæ.

– Цæй-цæй, цом!
Хъазахъхъыг йæ къухтыл ныттутæ кодта æмæ бандонмæ 

бавнæлдта. Быраны цæуæг ын æххуыс кæнын байдыдта.
– Ды та, зæронд, не ’ххуыс кæндзынæ, мыййаг? – йæ 

цырыхъхъимæ цы быраны кусæг архайдта, уый Архипмæ 
фæдзырдта.

– Кæм, мæ хур, кæм! Кæй бон у! – бынтон лæмæгъæй æмæ йæ 
сæр стилгæйæ дзуапп радта уый.

– Æмæ сын æххуыс кæнын дæр нæ хъæуы. Сæхæдæг дæр ын 
æгъгъæд сты!

Æмæ, цыма йæ дзырдтæ иттæг раст кæй уыдысты, ууыл 
дадайы æууæндын кодта, уый хуызæнæй, уæззау æрбадт йæ 
зонгуытыл æмæ быраны пъолыл æрхуыссыд.

Йе ’мбал æй сæлгъыста зивæггæнгæйæ, дзуапп куы нæ 
уыд, уæд йæ къæхтæ сгуыпп-гуыпп кодта, йæ къæхтæ быраны 
гæрæнмæ ныббыцæугæнгæйæ.

Дон æй цавта дæлæмæ, йæ фæрстæ йын æхсадта, йæ уылæнтæй 
быран рызти, зыр-зыр кодта, сындæггай размæ цæугæйæ.

Донмæ кæсгæйæ, Ленкæ æмбæрста, доны тагъд цæуынæй 
фæллад цæстытæ æмæ сæр æхсызгон зылд кæй кæнынц, хуыссæг 
æй ахсын кæй райдыдта. Фынæйы зарджыты хуызæн æм 
фæкастысты дадайы сусæг ныхæстæ, æндон бæндæны хъыллист 
æмæ уылæнты бæзджын уынæр; хуыссын мондагæй хъавыди 
быраны пъолыл йæхи æруадзынмæ, фæлæ йæ æвиппайды цыдæр 
афтæ бауыгъта, æмæ ахауд.

Цæстытæ ныдздзагъуыр кæнгæйæ, акаст уый йæ 
алфамбылаймæ. Худтысты йыл хъазахъхъæгтæ, быран сыгъд 
бæласы бындзæфхадмæ, фидаргæнгæйæ.

– Бафынæй дæ, и? Тæнтъихæг дæ ды. Уæрдоны сбад! 
Хъаллæйы онг дæ баласдзынæн. Сбад ды дæр, зæронд лæг.

Дада хъазахъхъагæн, барæй хъымхъымгæнгæйæ, арфæ 
ракодта æмæ, еххытæ кæнгæйæ, сбырыд уæрдонмæ. Ленкæ дæр 
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сгæпп кодта уырдæм, æмæ араст сты лыстæг сау рыджы 
къуыбылæйтты хуылфы. Дада рыгæй нал фæрæзта хуыфын дæр.

Хъазахъхъаг за-
рын райдыдта. Уый 
за рыд диссаджы мыр-
тæй, зарæджы астæу 
хъæ лæсæй зард нал, 
фæлæ-иу æй фе-
скъуыд дзаг кодта, 
æмæ-иу йæ зарæг фæ-
ци æхситтæй. Афтæ 
уыди, цыма хæлдта 
æн дахы къуыбылой 
зарæ джы бæсты, æмæ-
иу æлхынцъмæ куы 
ахæц цæ, уæд-иу æй 
цыма фескъуыдта.

Цæлхытæн се ’нæ-
бары хъинц цыди, рыг 
кодта здухæгау; дада, 
йæ сæр тилгæйæ, не 
’нцад йæ хуыфынæй, 
Ленкæ та хъуыды 
кодта: ныртæккæ та, 
хъаллæмæ куы бацæ-
уон, уæд рудзгуыты 
бын, хъымхъымгæн-
гæйæ, хъæудзæн зарын. Хуыцау, Иесо Чырысти… Хъаллæйы 
чысыл лæппутæ та йæ къахдзысты, мæстæй йæ мардзысты; нал 
та фæраздзæн Уæрæсейы тыххæй устыты рафæрс-бафæрсæй. 
Уыцы рæстæджы хорз нæу дадамæ кæсын дæр. Уый уæд фæхуы-
фы арæхдæр, тынгдæр ныггубыр вæййы, уымæй йæхицæн дæр 
фæриссы йæ зæрдæ, æмæ дзуры ахæм лæмæгъ хъæлæсæй, арæх 
– кæуæгау, æмæ чи никæд æмæ никуы ма уыд, ахæм хъуыддæгты 
тыххæй дзургæйæ. Ахæмтæй уыдон, Ленкæ æмæ дада, æппындæр 
никуы ницы федтой. Уыдæттæ та сеппæтдæр хъæуынц – фылдæр 
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цæмæй дæттой, уый тыххæй. Фæлæ мæгуыргурæй цы ’рæмбырд 
кæнай, уый ам цы фæкæндзынæ? Нæхимæ – уым сæ кæддæрид-
дæр ауæй кæндзынæ пут дыууæ абазийыл, кæнæ суанг сомы 
’рдæгыл дæр; ам сæ ничи ’лхæны. Уый фæстæ уыцы хойраджы 
кæрстытæн, хаттæй-хатт тынг адджын кæрстытæн, сæ хызынтæй 
нал вæййы быдыры æнæ аппаргæ.

– Æмбырд кæнынмæ цæудзыстут? – бафарста хъазахъхъаг, 
йæ уæхсджы сæрты дыууæ къæдз гуырмæ ракæсгæйæ.

– О, кæй зæгъын æй хъæуы, хорз лæг! – ныуулæфгæйæ йын 
дзуапп радта зæронд Архип.

– Дæ зæнгтыл слæуу, зæронд лæг! Кæм цæрын, уый дын 
бацамонон, – ахсæв-иу рацæут мæнмæ.

Фыдыфыд афæлвæрдта сыстыныл, фæлæ ахауд, йæ фарс 
уæрдоны сæрхъæдмæ бахæсгæйæ, æмæ æмырæй ныхъхъæрзыдта.

– Ех, зæронд, зæронд!.. – тæригъæдгæнгæйæ, фæдзырдта 
хъазахъхъаг. – Цæй, хъауджыдæр нæу, ма кæс; хуыссын афон 
куы ’рцæуа, уæд бафæрс Чернийы, Черний Андрейы, уый æз дæн, 
æз. Ныр та уал хизгæ акæн. Хæрзбонтæ!

Дада æмæ йæ фыртыфырт лæууыдысты гæдыбæлæсты, 
бæрзонд гæдыбæлæсты къохы раз. Бæлæсты зæнгты астæуæй сæм 
зындысты уæлхæдзæрттæ, бырутæ, алы ран дæр – рахизæрдыгæй 
уæд, галиуæрдыгæй уæд – арвмæ сæхи ивæзтой раст ахæм 
бæлæсты къохтæ. Сæ цъæх сыфтæр æмбæрзт уыд фæныкхуыз 
рыгæй, раст æмæ ставд зæнгты цъар та æнтæфæй ныскъуыдтæ.

Мæгуыргурты тæккæ размæ, дыууæ кауы астæуты, адаргъи 
нарæг цæхгæрмæ уынг; уыдон уыцы цæхгæрмæ уынджы араст 
сты – фистæгæй бирæ чи фæцыд, ахæм адæмы уæззау цыдæй.

– Цæй, Ленкæ, куыд ацæуæм – иумæ æви хицæнтæй? – 
бафарста йæ дада æмæ, дзуапмæ нæ банхъæлмæ кæсгæйæ, йæ 
ныхасыл афтыдта: – иумæ хуыздæр уыдаид – æгæр чысыл дын 
дæттынц. Ды курын нæ зоныс, нæ…

– Æмæ бирæ та цæмæн хъæуы? Цыфæнды фæуа, уæддæр 
сæ куы нæ бахæрыс… – тарæрфыгæй дзуапп радта Ленкæ, йæ 
алыварсмæ акæсгæйæ.

– Цæмæн хъæуы? Диссаг дæ!.. Æмæ кæд æвиппайды искæуыл 
амбæликкам æмæ нын сæ балхæнид? Уымæн хъæуы, гъе!.. Æхца 
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та стыр хъуыддаг у: æз дын куы амæлон, уæд ды уыдонимæ, ай-
гъай, нæ фесæфдзынæ.

Æмæ, хæларæй мидбылты схудгæйæ, дада йæ къухæй адаудта 
фыртыфырты сæр.

– Ды зоныс, æз ацы цыдæн æхца цас сæмбырд кодтон, уый?
– Цас? – цыма йын хъауджыдæр нæу, уый фарст æй бакодта 

Ленкæ.
– Иуæндæс æмæ æрдæг!.. Уыныс?!
Фæлæ уыцы æхцайы кой æмæ фыдыфыды хъæлдзæг 

уæлахиздзинады хъæлæс Ленкæмæ нæ бахъардта.
– Е-е, чысыл, чысыл! – ныуулæфыд дада. – Æмæ уæдæ куыд? 

хицæнтæй цæуæм, æви?
– Хицæнтæй…
– Цæй… Аргъуаны размæ-иу рацу, афтæ фæуæд.
– Хорз.
Зæронд лæг цæхгæрмæ фæзылд уынгыл – галиуæрдæм, 

Ленкæ та дарддæр ацыди. Иу дæс къахдзæфы бæрц куы акодта, 
уæд фехъуыста саст хъæлæсы дзурын: «Хорзгæнджытæ æмæ 
дарджытæ!..» Уыцы хъæр, цыма бирæтæнон фæндырты тæнтыл 
армы тъæпæнæй ахастæуыд тæккæ бæзджын хъæлæсджын 
тæнæй цъæхснагдæрмæ, уый хуызæн уыди. Ленкæ фестъæлфыди 
æмæ йæ цыд фæтагъддæр кодта. Кæддæриддæр, дадайы æримайы 
хъæлæс-иу куы фехъуыста, уæд ын-иу уыди хъыг, куыддæр-иу 
æрæнкъард, дадайæн-иу «нæ» куы загътой, уæд-иу тæрсгæ дæр 
кодта, мæнæ-мæнæ, ныртæккæ ныббогъ-богъ кæндзæн дада, 
зæгъгæ.

Йæ хъус ма ахста фыдыфыды зырзыргæнаг æмæ мæгуыр 
хъæлæсы фæзилæнтæ, хъаллæйы сæрмæ фынæй æмæ æнтæф 
уæлдæфы хуылфы цæугæйæ. Алырдыгæй дæр уыди бынтон 
сабыр, цыма æхсæв уыд, уыйау. Ленкæ каумæ бараст æмæ æрбадт, 
йæ сæрты цы бал бæлæсты къалиутæ азæбул сты уынгмæ, уыдон 
аууоны. Кæмдæр хъæрæй дыв-дыв кодта мыдыбындз…

Хызын æккойæ раппаргæйæ йыл Ленкæ æрæвæрдта йæ сæр 
æмæ, йæ сæрмæ цы сыфтæр уыд, уый æхсæнты арвмæ скæсгæйæ, 
тар фынæй аци, цæуджытæй æмбæхстæй иуæрдыгæй – арф 
хæмпæлæй, иннæрдыгæй та – кауæй…
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Изæрырдæм фæуазалгонд, уæлдæфы куы хъæрдæр, куы 
сабырдæр чи хъуысыд, ахæм цавæрдæр уынæрæй райхъал. Чидæр 
куыдта бынтон хæстæг. Куыдта сывæллоны куыдæй – хъæрæй 
æмæ æнæбанцайгæйæ. Богъ-богъ кæныны уынæр-иу амынæг 
ис лыстæг, цыбыр мыртæй æмæ та-иу æвиппайды ноджыдæр 
тыхджындæрæй сыхъуысыдысты æмæ калдысты, хæстæгдæрæй 
йæм хæстæгдæргæнгæйæ. Уый йæ сæр систа æмæ хæмпæлы 
сæрты фæндагмæ акаст.

Фæндагыл фæцæйцыд, авд азы бæрц кæуыл цыди, ахæм чысыл 
чызг, сыгъдæг дарæсы, цæстысыгтæй ссырх æмæ ныррæсыд йæ 
цæсгом. Чызг йæ цæсгом асæрф-асæрф кодта йæ урс къабайы 
фæччийæ. Уый цыди сындæггай, йæ бæгъæввад къæхтæй зæхх 
нæмгæйæ, бæзджын рыг калгæйæ, æмæ, æвæццæгæн, нæ зыдта, 
кæдæм цæуы æмæ цæмæн. Йæ цæстытæ уыдысты сау æмæ стыртæ 
– ныр та æфхæрд, уымæл æмæ æнкъард; чысыл тæнæг æмæ 
фæлурс-сырх чысыл хъустæ фыдуаг каст кодтой пыхцыл æмæ 
йæ ныхыл, йæ уадултыл, йæ уæхсджытыл цы тарбын тамакохуыз 
дзыккутæ хаудысты, уыдон бынæй.

Уый Ленкæмæ фæкасти тынг худæг, кæд йæ цæстысыг калдта, 
– уæддæр худæг æмæ хъæлдзæг чызг… Ноджы, æвæццæгæн, 
фыдуаг у!..

– Цæуыл кæуыс? – афарста йæ уый, йæ къæхтыл слæугæйæ, 
чызг йæ комкоммæ куы ’рбахæццæ, уæд.

Чызг фестъæлфыди æмæ æрлæууыд, йæ кæуын фæуагъта, 
фæлæ ма уæддæр сындæггай хæкъуырц кодта. Уый фæстæ, 
иу цалдæр секунды йæм куы фæкаст, уæд та йæ былтæ 
фезмæлыдысты, цæсгом банцъылдтæ, риу сæнкъуысти, æмæ та, 
хъæрæй ныббогъ-богъ кæнгæйæ, арасти.

Ленкæ бамбæрста, йæ зæрдæ йын цыдæр кæй æрбалхъывта, 
æмæ уый дæр æвиппайды йæ фæдыл фæраст.

– Ма ку, цæй! Стыр куы дæ – худинаг у! – дзурын райдыдта 
Ленкæ, чызджы нæма баййæфта, афтæмæй. Куы йæ баййæфта, 
уæд ын бакаст йæ цæсгоммæ æмæ та йæ ногæй афарста: – Цæй, 
цæмæн афтæ богъ-богъ кæныс, и?

– О-о-о-о!.. – аивазгæ сдзырдта уый. – Дæуæн афтæ куы… – 
æмæ æвиппайды йæхи фæндагмæ рыджы æруагъта, йæ цæсгом 
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къухтæй бамбæрзгæйæ, æмæ, катайтæгæнгæйæ, даргъ куыд 
самадта.

– Цæй! – былтæ счъилгæнгæйæ, Ленкæ йæ къух ауыгъта. – 
Сылгоймаг!.. Цы ма вæййы – сылгоймаг. Ту-у!..

Фæлæ уый нæ феххуыс йæхицæн дæр æмæ чызгæн дæр. 
Ленкæйæн дæр, чысыл чызгæн йæ лыстæг фæлурс сырх 
æнгуылдзты ’хсæнты иу иннæйы фæдыл лæдæрсгæ цæстысыгтæ 
уынгæйæ, йæ зæрдæ æрæнкъард æмæ йæ æрфæндыд кæуын. 
Æркъул æм кодта æмæ йын, къух сындæггай сисгæйæ, 
чысыл аныдзæвд йæ сæрыхъуынтыл; фæлæ уайтагъд, йæ 
уæндондзинадæй фæтæрсгæйæ, йæ къух аиуварс кодта. Уый 
æнæбанцайгæйæ куыдта æмæ ницы дзырдта.

– Хъусыс!.. – æнæсдзургæйæ иучысыл куы фæлæууыди, 
уæд райдыдта Ленкæ, чызгæн æнæ баххуысгæнгæ кæй нæй, уый 
æмбаргæйæ. – Цæуыл у дæ куыд? Нæмгæ дæ фæкодтой, мыййаг?.. 
Уымæй дын ницы уыдзæн, уæдæ!.. Уæд та кæд æндæр исты у, 
мыййаг? Зæгъ-ма! Чызг – и?

Чызг, йæ къухтæ цæсгомæй нæ хицæнгæнгæйæ, æнкъардæй 
батылдта йæ сæр æмæ йын фæстагмæ кæугæ-кæуын дзуапп радта, 
уæхсджытæ зилгæйæ:

– Кæлмæрзæн… фесæфтон!.. Дада йæ базарæй æрбаласта… 
цъæх, дидинджытæ йыл, æз æй мæ уæлæ æркодтон – æмæ 
фесæфтон. – Æмæ та скуыдта тыхджындæрæй æмæ хъæрдæрæй, 
хæкъуырццытæ кæнгæйæ, æмæ хъæрзæгау хъæлæсæй хъæр 
кæнгæйæ: о-о-о!

Ленкæ бафиппайдта, æппын ын йæ бон кæй нæу баххуыс 
кæнын æмæ, тæрсæгау, чызгæй чысыл дарддæр алæугæйæ, 
æнкъардæй æмæ æрхæндæгæй скасти тар арвмæ. Уыди йын зын 
æмæ чызгæн тынг тæригъæд кодта.

– Ма ку!.. чи зоны, ссарай йæ… – сындæггай, уайсадæгау, 
сдзырдта уый. Фæлæ йын чызг йæ зæрдæхæлар ныхæстæм нæ 
хъусы, уый куы федта, уæд дзы ноджы дарддæр айста йæхи, 
кæлмæрзæны фесæфты тыххæй йæм фаг кæй æрхаудзæн йæ 
фыдæй, ууыл хъуыды кæнгæйæ. Æмæ уайтагъддæр йæ цæстытыл 
ауад: йæ фыд, стыр, сау хъазахъхъаг æй куыд нæмы, уый та, йæ 
цæстысыгтæй æрхæцгæйæ, рис æмæ тæссæй зырзыргæнгæйæ, 
фыды къæхты бын куыд лæууы, уый…
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Уый сыстад æмæ иуварсырдæм араст, фæлæ, иу фондз 
къахдзæфы бæрц акæнгæйæ, фæстæмæ цæхгæр фæзылд, йæ 
комкоммæ æрлæууыд, кауыл бандæдзгæйæ, хъуыды кодта – цы 
йын зæгъа зæрдæхæлардæр æмæ фæлмæндæр…

– Чызг, фæндагæй куы ацæуис иуварс! Банцай-ма дæ 
кæуынæй! Цæугæ уæ хæдзармæ, æмæ хъуыддаг куыд уыди, уый 
радзур. Фесæфтон æй, зæгъ… Цы чындæуа?..

Уыцы дзырдтæ уый кæнын райдыдта хъыггæнгæйæ æмæ сын 
сæ кæрон балхынцъ кодта мæстыгæр хъæрæй. Чызг зæххæй сты, 
зæгъгæ, уый куы ауыдта, уæд бацин кодта.

– Гъе афтæ, гъе!.. – йæ мидбылты худгæйæ æмæ цырдæй 
дзырдта дарддæр Ленкæ: – Цæугæ-ма афтæ. Æз демæ куы ацæуин 
æмæ дын дæ хъуыддаг æппæтдæр куы радзурин, уый дæ фæнды? 
Схæцдзынæн дæ сæрыл, ма тæрс!

Æмæ Ленкæ сæрыстырæй йе уæхсджытæ азылдта, йæ 
алфамбылаймæ акæсгæйæ.

– Нæ хъæуы… – сдзырдта чызг сабыргай, йæ къабайы рыг 
сындæггай цæгъдгæйæ æмæ хæкъуырцц кæнгæйæ.

– Уæд та цæуон? – бынтон цæттæйæ хъæрæй сдзырдта Ленкæ 
æмæ йæ худ йæ хъусыл авæрдта.

Ныр Ленкæ лæууыди йæ размæ, къæхтæ кæрæдзимæ дард 
æрæвæргæйæ, уымæй та йыл цы хæррæгътæ уыдис, уыдон 
куыддæр хъæбатыр сызмæлыдысты. Уый лæдзæгæй зæхх фидар 
хоста æмæ йæм каст æдзынæг, йæ стыр æнкъард цæстытæй та 
æрттывта хъал æмæ уæндон зæрдæйы ахаст.

Чысыл чызг æм тигъмæ ракасти, йæ цæстысыгтæ йæ цæсгомыл 
ацамæнтгæйæ æмæ та, ныуулæфгæйæ, загъта:

– Нæ хъæуы, ма цу… Нана нæ уарзы мæгуыргурты. Æмæ 
араст йæ фæндагыл, дыууæ хатты ма фæстæмæ фæкаст, афтæмæй.

Ленкæ æрæнкъарди. Уый æнæуынгæ сындæг фезмæлдтытæй 
та фæстæмæ аивта йæ цæхгæр, уæндон æмæ хылмондаг бакаст. 
Фæстæмæ та ныкъæдзтæ, æрсабыр æмæ, йе уæхскмæ хызын 
сæппаргæйæ, уый размæ йæ цонгыл ауыгъдæй чи уыд, уый, 
чызгмæ, цæхгæрмæ уынджы тигъы æддейæ куы фæаууон, уæд 
ныхъхъæр кодта:

– Хæрзбон!
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Уый йæм цæугæ-цæуын фæстæмæ фæкаст, стæй бынтондæр 
фæаууон.

Æрцæйхæццæ кодта изæр, æмæ уæлдæфы хицæн æмæ уæззау 
æнтæфæй бамбарæн уыдис – къæвда кæй уыдзæн, уый. Хур 
аныгуылынмæ чысыл йеддæмæ нал хъуыд, æмæ гæдыбæлæсты 
цъуппытæ сырх-сырхид адардтой. Фæлæ изæры аууæттæй, 
сæ къалиутæ сын чи анорста, уыдонæй бæрзонд æнæзмæлгæ 
гæдыбæлæстæ сысты бæрзонддæр æмæ тардæр… Сæ сæрмæ 
арв дæр кодта тар, хъæдабæйау, æмæ, цыма зæхмæ хæстæгæй-
хæстæгдæр цыди, уыйау. Адæм кæмдæр кодтой ныхас æмæ ма 
кæмдæр, ноджыдæр дарддæр, иннæрдыгæй – зарыдысты. Уыцы 
мыртæ дæр анцад, фæлæ бæзджын мыртæ дæр, цыма уыцы æнуды 
удæст уыдысты, уыйау.

Ленкæ ноджы тынгдæр æрæнкъард, стæй ма ноджы тæрсын 
дæр райдыдта цæмæйдæр. Бафæндыд æй йæ дадамæ бацæуын. 
Йæ алы фарсмæ акаст æмæ цæхгæрмæ уынджы цырд фæраст 
размæ. Курын æм нæ цыди. Уый цыди æмæ фиппайдта, йæ риуы 
хуылфы йæ зæрдæ куыд цæвы тагъд-тагъд æмæ йæм цæуын дæр, 
хъуыды кæнын дæр куыддæр кæй нæ цæуы, уый. Фæлæ чысыл 
чызг йæ сæрæй нæ цух кодта æппын; хъуыды кодта: цы ми кæны 
ныр? Кæд хъæздыг хæдзарæй у, уæд æй нæмдзысты: хъæздгуытæ 
сеппæт дæр чъынды сты; кæд мæгуыр у, уæд æй нæ нæмдзысты… 
Мæгуыр хæдзæртты сывæллæтты фылдæр уарзынц, уый тыххæй 
æмæ сæм куыстмæ æнхъæлмæ кæсынц. Хъуыдытæ иу иннæйы 
фæстæ, æнæферохгæнгæйæ, змæлыдысты йæ сæры, æмæ 
минутæй-минутмæ фæлмæцыди йæ зæрдæ, йæ хъуыдытимæ цы 
’лхыскъгæнæг æмæ уæззау æнкъарддзинады æмбудын цыди, 
уый. Æмæ тынгæй-тынгдæр кодта.

Изæры аууонтæ дæр куыд фæстæмæ кодтой æмырдæр æмæ 
бæзджындæр. Ленкæйыл æмбæлдысты хъазахъхъаг лæгтæ 
æмæ устытæ æмæ-иу аивгъуыдтой йæ рæзты, æппындæр æй 
хъуыды дæр нæ кодтой, афтæмæй, – Уæрæсейæ æххормаг адæм 
кæй æрцыдысты ивылæгау, ууыл фæцахуыр сты. Уый дæр 
зивæггæнæгау фæлмæй æмбæрзт цæстæнгас хаста се ’фсæст, 
егъау гуыртыл æмæ цырд цыди аргъуаны ’рдæм, – йæ крест йæ 
размæ, бæлæсты æддейæ, æрттывта.
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Йæ размæ згъордта, хизынæй здæхгæ хъомы уынæр. Мæнæ 
уый та аргъуан, ныллæг æмæ фæтæн, арвы цъæхы хуызæн 
ахорæнæй ахуырст фондз сæримæ, йæ алфамбылай сагъд 
гæдыбæлæстæ, сæ цъуппытæ крестытæй фæбæрзонддæр сты, 
крестытæ та, ныгуылгæ хуры тынтæй дзаг уæвгæйæ, æрттывтой 
сырхбын сызгъæринæй.

Мæнæ уый та дада фæцæуы аргъуаны дæлбазырмæ, йæ 
хызыны уæзæй ныкъæдз æмæ, йæ арм ныхыл æвæргæйæ, 
фæлгæсы алы ’рдæм.

Дадайы фæдыл уæззау æмæ узгæ къахдзæфтæй цæуы 
хъаллæйаг, йæ сæрыл худ, размæ йæ ныхыл кондæй, йæ къухы 
та лæдзæг.

– Хызын афтид у, и? – бафарста дада, фыртыфыртмæ 
цæугæйæ; уый та, зæронд лæгмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ, æрлæууыд 
аргъуаны быруйы раз. – Æз та мæнæ цас!.. – æмæ нæтгæйæ йæ 
уæхсджытæй зæхмæ æрæппæрста йæ хæрз над дæрзæг кæттаг 
голлаг. – Ух!.. хорз дæттынц ам! Диссаджы хорз… Гъе, ды та 
афтæ хъуынтъыз цæмæн дæ?

– Мæ сæр риссы… – сындæггай сдзырдта Ленкæ, дадайы 
размæ зæххыл йæхи æруадзгæйæ…

– Ау?.. Бафæлладтæ… Байстадтæ!.. Ныр æхсæвиуат кæнынмæ 
цæуæм. Куыд уыди уыцы хъазахъхъаджы ном?

– Андрей Черний.
– Мах дæр, уæдæ, афæрсдзыстæм афтæ, ома: ам та кæм цæры 

Черний Андрей? Кæс, махмæ иу лæг æрбацæуы… О… Хорз адæм, 
æфсæст! Æмæ сеппæт дæр дзул хæрынц. Æгас цу, хорз лæг!

Хъазахъхъаг сæ хæрз æмбуар бацыд æмæ дадайæн æгасцуайæн 
дзуаппæн загъта сындæггай:

– Сымах дæр цæут æгас!
Уый фæстæ хæлиу фæлæууыди æмæ мæгуыргуртæм йе стыр, 

чи ницы æвдыста, ахæм цæстæнгас ныддаргæйæ, йæхи аныхта 
æнæдзургæйæ.

Ленкæ йæм фæрсæндзастæй касти, дада йæ зæронд 
цæстытæ тъæбæртт кодта, цыма йæ фæрсынмæ хъавыди, уыйау. 
Хъазахъхъаг лæууыд æнæдзургæйæ, стæй фæстагмæ, йе ’взаджы 
æмбис раласта æмæ дзы йæ рихийы кæрон ахсын байдыдта. 
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Уыцы куыст хорз баххæст кæнгæйæ, йæ рихи баласта дзыхмæ, 
аууылдта йæ, фæстæмæ та йæ йе ’взагæй рæссыдта дзыхæй æмæ, 
æппын фæстагмæ, уыцы къуырма лæуд фескъуыддзаг кодта æмæ 
зивæггæнæгау фæдзырдта:

– Цæй – цом – къæнцылармæ!
– Цæмæн? – фестъæлфыд дада.
Ленкæйæн йæ хуылфы цыдæр ныддыз-дыз кодта.
– Æдзæугæ нæй… Афтæ загътой. Цæй!
Йæ чъылдым сæм фездæхта æмæ фæцæйцыди, фæлæ 

фæстæмæ фæкæсгæйæ куы федта, дыууæйæ дæр сæ бынатæй не 
змæлынц, уый, уæд та ноджыдæр, фæлæ мæстыйæ фæхъæр кодта:

– Цæй, цы ма у?!.
Уæд зæронд лæг æмæ фыртыфырт йæ фæдыл цырд фæраст 

сты.
Ленкæ æнæрынцойæ касти дадамæ æмæ куы федта, йæ былтæ 

æмæ сæр кæй тæлфынц, æмæ, йæ алфамбылаймæ тарстхуызæй 
кæсгæйæ, тагъдгæнгæ йæ роны цыдæр кæй агуры, уый, бамбæрста, 
дада та, иухатт Таманы куыд бакодта, афтæ ноджыдæр цыдæр 
кæй бакодта, уый. Æмæ старсти, уыцы тамайнаг хъуыддаг йæ 
цæстытыл куы ауади, уæд. Уым дада кæртæй радавта мидæггаг 
дзаума æмæ йæ æд дзаума æрцахстой. Худтысты, æлгъыстой, 
кодтой йæ нæмгæ дæр, суанг æй, фæстагмæ, æхсæвыгон хъаллæйæ 
атардтой бынтондæр. Уæд дыууæйæ дæр се ’хсæв арвыстой 
денджызы бакæлæны цавæрдæр былыл, змисы уæлæ, æмæ 
денджыз æнæхъæн æхсæв хъыхъхъаг хъырнд кодта. Змис хъыс-
хъыс кодта, цы уылæнтæ йыл-иу æрбакалд, уыдон æй змæлын 
кодтой æмæ… дада та æнæхъæн æхсæв хъæрзыди æмæ сабыр 
куывта хуыцаумæ, йæхи давæг хонгæйæ æмæ хатыр кургæйæ.

– Ленкæ…
Ленкæ фестъæлфыди, дада йын йæ фарс куы ’рбацавта, уæд, 

æмæ зæрондмæ бакасти. Уымæн йæ цæсгом æрдагъ, сси хусдæр, 
фæныкхуыздæр æмæ æппæтæй дæр зыр-зыр кодта.

Иуфондз къахдзæфы раздæр цыди хъазахъхъаг, дымдта лулæ, 
лæдзæгæй къуырдта сындзыты сæртæ æмæ сæм фæстæмæ нæ 
зылди.

– Гъа, мæнæ, айс!.. аппар хæмпæлмæ… кæм æй баппарай, 
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уый бахъуыды кæн… уый фæстæ йæ цæмæй сисæм… – бынтон 
сындæг – сабыр фæдзырдта зæронд æмæ, фыртыфыртмæ хæстæг 
æрбалæугæйæ, йын йæ къухы фæтъыста цавæрдæр хæцъил, 
гуцъула тыхтæй.

Ленкæ йæхи аиуварс кодта, тæссæй фестъæлфыд, цы уыд, 
уымæй æвиппайды айдзаг уыцы тасæй, æмæ хæстæгдæр бацыди 
бырумæ, йæ цуры тынг бæзджын хæмпæл кæмæн сзад, ахæммæ. 
Ныттынг уæвгæйæ сæ цы хъазахъхъаг кодта, уый фæтæн 
фæсонтæм кæсгæйæ, иу фарсы ’рдæм йæ къух адаргъ кодта, 
фæкасти йæм, æмæ хæцъилы хæмпæлтæм баппæрста…

Хæцъил, хаугæ-хауын райхæлди, æмæ Ленкæйы цæстытыл 
ауади æд дидинджытæ арвау цъæх кæлмæрзæн, уайтагъддæр фæци 
чысыл кæугæ чызджы сурæты аууон. Уый, цардæгасы хуызæн, 
æрлæууыд йæ размæ, йæ гуырæй хъазахъхъаджы, дадайы æмæ 
сæ алфамбылай цыдæриддæр уыд, уыдон бахкæнгæйæ… Йæ карз 
кæуыны мыртæ та бынтон ногæй ауадысты Ленкæйы хъустыл 
æмæ йæм афтæ фæкастис, цыма йæ размæ зæхмæ згъæлынц 
цæстысыджы фæлурс æртæхтæ…

Ахæм æнæ исты ’мбаргæ уавæры уæвгæйæ, дадайы фæдыл 
æрцыди къæнцылармæ, хъуыста æмыр дыв-дыв, цы у, уый 
равзарын нæ уыди йæ бон, фæндгæ дæр æй нæ кодта; хъуыста, 
дадайы чъиссайæ стыр стъолмæ кæй æркалдтой къæбæртæ, æмæ 
уыцы къæбæртæ, æмыр æмæ фæлмæн хаугæйæ, хостой стъол… 
Уый фæстæ сæм бирæ сæртæ, бæрзонд худты мидæг, æркъул 
кодтой, сæртæ æмæ худтæ уыдысты хъуынтъыз æмæ асæстхуыз, 
æмæ сæ алфамбылай цы мигъ уыд, уырдыгæй, дзедзрой 
кæнгæйæ, æрдхъирæн кодтой цавæрдæр тæссагæй… Уый фæстæ 
дада æвиппайды, фæсусæй цыдæртæ сымсымгæнгæйæ, цъилау 
ныззылди дыууæ бæзæрхыггаджы къухты…

– Дзæгъæлы у, чырыстон адæм! Нæ дæн зылын, уыны 
хуыцау… – цъæхснаг ныхъхъыллист кодта дада.

Ленкæ, скæугæйæ, йæхи æруагъта пъолыл.
Уæд бацыдысты Ленкæмæ. Систой йæ, даргъ бандоныл 

æй æрбадын кодтой, æмæ йын йæ чысыл буар цы бызгъуыртæ 
æмбæрзтой, уыдон сеппæты дæр æрцагуырдтой.

– Рæйы Даниловнæ, хæйрæджы ус! – ныннæрыд чидæр, цыма 
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йæ бæзджын æмæ мæсты хъæлæсæй Ленкæйы хъустæ ныццавта, 
уыйау.

– Æмæ сæ кæд искуы бамбæхстой, уæд та? – дзуаппæн ын 
ноджы тынгдæр фæхъæр кодтой.

Ленкæ æмбудыдта, уыцы хъæртæ йын сеппæт дæр цыма йæ 
сæр цæвынц, уыйау. Афтæ старсти, æмæ бауадзыг, цыма йæ 
размæ цы сау уæрм байгом ис, æвиппайды уый æнæбын хъæлæсы 
аныгъуылд, афтæ.

Йе ’муд куы ’рцыд, уæд йæ сæр уыди дадайы уæрджытыл, йæ 
цæсгоммæ æркъул дадайы цæсгом, алкæддæр цы вæййы, уымæй 
тæригъæддагдæр æмæ æнцъылдтæдæр. Дадайы тарст ныкъулгæ 
цæстытæй йæ ныхмæ, Ленкæйы ныхмæ, тæдзынц лакъон 
цæстысыгтæ, тынг æй хъыдзы кæнынц, уадултыл къубалмæ 
æртулгæйæ…

– Де ’муд æрцыдтæ, æви, мæ зæрдæ? Цом-ма ардыгæй. Цом, 
ауагътой нæ æлгъыстытæ!

Ленкæ æрбадти. Афтæ йæм каст, цыма йæ сæры ис уæззау 
цыдæр конд æмæ сæр уæхсджытæй мæнæ-мæнæ ахаудзæн… Уый 
йыл фæхæцыд йæ къухтæй æмæ куы иуæрдæм, куы иннæрдæм 
ныдздзойтæ кодта, сабырæй хъæрзгæйæ.

– Риссы дæ чысыл сæр? – Мæ гыццыл хъæбул куы дæ!.. Нæ 
дыууæйы дæр хъизæмарæй фæмардтой… Сырдтæ! Кæс-ма сæм, 
хъама дам фесæфти, стæй дам чызгæй та кæлмæрзæн ахауди, 
гъе ’мæ махыл ныццавтой сæхи!.. У-у, хуыцау, цæй тыххæй 
æфхæрыс?!

Дадайы хъинцхъинцгæнæг хъæлæс куыддæр тындта 
Ленкæйы; лæппу æмбæрста, йæ хуылфы тынгдæр судзын кæй 
байдыдта зынджы стъæлфæн, йæ дадайæ йæ дарддæр чи абадын 
кодта, ахæм. Æддæдæр абадти æмæ акасти йæ алыварсмæ…

Уыдон бадтысты хъаллæйæ рацæуæны цур, къуызыртæ 
гæдыбæласы къалиуты бæзджын аууоны бын. Æхсæв дæр 
æрлæууыд, скасти мæй æмæ йæ, æхсырау, æвзистхуыз рухс, 
быдырты лæгъзытыл кæлгæйæ, сæ, цыма боны цы вæййынц, 
уымæй къуындæгдæр æмæ ноджы æдзæрæгдæр, æнкъарддæр 
скодта, уыйау. Дард, быдырæй, арвимæ чи иу кодта, уырдыгæй 
стадысты мигътæ æмæ сындæггай ленк кодтой йæ сæрты, 
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мæйы æмбæрзгæйæ æмæ зæхмæ бæзджын аууонтæ æппаргæйæ. 
Аууонтæ сæхи тыдтой зæххы æмбуар, бырыдысты йыл сабырæй, 
хъуыдыгæнгæйæ, æмæ æвиппайды сæфтысты, цыма хуры тынты 
судзгæ цæфтæй æвзæрд скъуыдтыты цыдысты зæххы бынмæ, 
уыйау… Хъаллæйæ хъуысыдысты ныхæстæ, æмæ дзы ранæй-
рæтты куы æрттывтой, куы хуыссыдысты зынджытæ, æрттиваг 
сызгъæрин стъалытимæ раныкъул-баныкъул кæнгæйæ.

– Цом, мæ бон!.. цæуын хъæуы, – загъта дада.
– Абадæм ма!.. – сабырæй сдзырдта Ленкæ.
Быдыр æм хорз каст. Боныгон, быдырыл цæугæйæ, уый 

уарзта кæсын размæ, арвы къæдз йæ уæрæх риуыл æнцой кæм 
кæны, уырдæм. Уым, цыма, ис стыр æмæ диссаджы горæттæ, 
æппындæр кæй никуыма федта, ахæм зæрдæхæлар адæм кæм 
цæры, дзул курын кæмæй нæ хъæудзæн – ратдзысты сæхæдæг, 
æнæ лæгъстæйæ. Фæлæ та-иу быдыр, йæ цæстыты раз тынгдæрæй-
тынгдæр парахатгæнгæйæ, йæхицæй размæ куы ракодта хъæу, 
уый кæй зоны, ахæм, йæ цæрджытæй дæр æмæ агъуыстытæй ай 
размæ кæй федта, уыдонæн сеппæты хуызæн чи у, уый, уæд-иу 
уыцы сайды тыххæй æрæнкъард æмæ йын-иу уыд хъыг.

Гъеныр дæр, æнæдзургæйæ æмæ хъуыдыгæнгæйæ, касти 
дардмæ, мигътæ сындæггай кæцæй бырыдысты, уырдæм. Уыдон 
æм афтæ кастысты, цыма йæ тынг фенын цы горæт фæндыд, 
уый мингай трубатæй цæуы уыцы фæздæг… Йæ хъуыдыты йын 
фескъуыдта дадайы хус хуыфт.

Ленкæ биноныг фæкаст дадайы цæстысыгтæй мæцъæл 
цæсгоммæ, уæлдæф зыдгæнгæ ныхъуырæг зæрондмæ.

Мæйы рухс æмæ йыл худы бызгъуыртæй, æрфгуытæй æмæ 
зачъетæй цы æнахуыр аууонтæ хауди алы ’рдæм, уыцы цæсгом, 
сонт базмæлгæ дзыхимæ, стæй цавæрдæр хинымæры цин кæм 
зынди, уыцы уæрæх гом цæстытимæ, – уыди тæригъæддаг, тæрсын 
кодта, æмæ Ленкæйы зæрдæйы уымæн уыцы ног æмбудындзинад 
тыхджын кæнгæйæ, лæппуйы стын æмæ дадайæ дарддæр бадын 
кæнын кодта…

– Цæй, абадæм, абадæм!.. – хинымæр дзырдта уый æмæ, 
æдылы худт кæнгæйæ, агуырдта роны.

– Ленкæ!.. Ракæс-ма!.. æвиппайды цингæнгæ фæдзырдта 
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дада æмæ, цы у, уымæй æппæтæй дæр хурхгæнæг хуыфæгæй 
къæдзтæ-мæдзтæ кæнгæ, фыртыфыртмæ радаргъ кодта даргъ 
æмæ æрттиваг цыдæр.

– Æвзист! æвзист куы у… сæдæйы ’рдæджы аргъ!..
Зыд æмæ рисæй йæ къухтæ æмæ былтæ рызтысты, æмæ йæ 

цæсгом æппæтæйдæр стъæлфтытæ кодта.
Ленкæ фесхъиудта æмæ йын йæ къух акъуырдта.
– Бамбæхс тагъддæр!.. и-и, баба, бамбæхс!.. – курæгау сындæг 

фæдзырдта уый, йæ алы фарсмæ цырд акæстытæ кæнгæйæ.
– Цæй, цы кæныс, æдылы хафна? Тæрсыс, мæ уарзон?.. 

Æз рудзынгæй бакастæн, уый та къулыл ауыгъд… Æз æм 
фæлæбурдтон, æмæ йæ мæ фæччийы бын… уый фæстæ йæ 
къудзиты амбæхстон. Хъаллæйæ цыдыстæм, æз, дын, цыма мæ 
худ æрхауд, уыйау æргуыбыр кодтон æмæ йæ систон… Æдылытæ 
сты уыдон!.. Кæлмæрзæн дæр рахастон – мæнæ кæм ис!..

Уый йæ ризгæ къухтæй кæлмæрзæн фелвæста йæ бызгъуыртæй 
æмæ йæ Ленкæйы цæсгомы раз стылдта.

Ленкæйы цæстыты раз аскъуыдтæ мигъæмбæрзæн æмæ 
фæзынди ахæм ныв: уый æмæ дада, сæ бон цы у, афтæ цырд 
цæуынц хъаллæйы уынджы, цы адæм сыл æмбæлы, уыдон сæм 
куыд ма кæсой, афтæмæй, цæуынц тæрсгæйæ. Ленкæмæ афтæ 
кæсы, цыма кæйдæриддæр фæнды, уымæн йæ бон у сæ дыууæйыл 
дæр тутæ кæнын, æлгъитын… Цыма сæ алфамбылай цыдæриддæр 
ис – бырутæ, хæдзæрттæ, бæлæстæ – цавæрдæр æнахуыр мигъы 
дзойтæ кæнынц дымгæйæ, уыйау… æмæ гуыр-гуыр кæнынц 
кæйдæр карз æмæ мæсты хъæлæстæ… Уыцы уæззау фæндагæн 
æппын нæй кæрон, æмæ хъаллæйæ быдырмæ кæуылты цæуын 
хъæуы, уый дæр нæ зыны дзойтæгæнæг бирæ хæдзæртты æмыр 
аууонæй; хæдзæрттæ та сæм – куы æрбахæццæ вæййынц, цыма 
сæ ныцъцъист кæнынмæ хъавынц, уыйау, куы та – фæцæуынц 
кæдæмдæр, сæ цæсгоммæ сын сæ рудзгуыты тар стъæлфытæй 
худгæйæ… Æмæ дын уæд æвиппайды иу рудзынгæй зæланггæнгæ 
райхъуыст: «Давджытæ! Давджытæ! Давæг, чысыл давæг!..» 
Ленкæ хъуызгæ каст фæкодта уыцы ’рдæм æмæ рудзынджы уыны, 
æрдæбон цы чысыл кæугæ чызджы федта, бахъахъхъæнынмæ 
кæй хъавыди, уый… Уый йын æрцахста йæ цæстæнгас æмæ йæм 
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фелвæста йе ’взаг, йæ цъæх чысыл цæстытæ та æрттывтой карз 
æмæ цыргъ æмæ Ленкæйы рæхуыстой судзинты хуызæн.

Уыцы ныв сæвзæрди лæппуйы магъзы æмæ уайтагъддæр 
айсæфти, уый дадайы цæсгоммæ цы мæсты мидбылты худт 
аппæрста, уый йæ фæстæ ныууадзгæйæ.

Дада æнæ ’рынцойæ дзырдта цыдæртæ, йæ ныхæстæ 
хуыфæгæй скъуынгæйæ, тылдта йæ къухтæ, йæ сæр æмæ йæ 
цæсгомы æнцъылдтыл ставд æртæхтæй цы хид рауай-рауай 
кодта, уый сæрфгæйæ.

Уæззау æмæ скъуыдтæ мигъ бамбæрзта мæйы, Ленкæ тыххæй 
уыдта дадайы цæсгом… Фæлæ йын уый йæ размæ æрæвæрдта 
кæугæ чызджы, йæ уындмæ йын фæсидт йæ размæ, æмæ сæ цыма 
йæ хъуыдыты барста кæрæдзийыл. Æдых хъыррыстгæнаг, зыд 
æмæ скъуыдтæ дада чызджы раз, уый кæй бафхæрдта, кæугæ чи 
кодта, фæлæ æнæниз чи у, ног, рæсугъд, уый аз æм зæронд лæг 
фæкаст æнæхъæугæ, мæнæ аргъæутты цы Кащей ис, раст ахæм 
мæстыгæр æмæ цъаммар. Куыд ис афтæ гæнæн? Цæй тыххæй 
бафхæрдта уый чызджы? Уый чызгæн нæу йæ хæстæг…

Дада та хъыс-хъыс кодта:
– Дæс туманы куы сæмбырд кæнин!.. Уæд æнцад амардаин 

æз…
– Цæй!.. – æвиппайды цыдæр ныттæпп кодта Ленкæйы 

хуылфы. – Æнцад куы уаис! «Амæлин, амæлин»… Афтæмæй 
та мæлгæ дæр нæ кæныс… Давыс!.. – схъыллист кодта Ленкæ 
æмæ æвиппайды, цы у, уымæй æппæтæй дæр ризгæйæ, фæгæпп 
кодта æмæ йæ къæхтыл алæууыд. – Ды дæ зæронд давæг… 
У-у! – æмæ, йæ чысыл тымбыл хус къух æрбалхъивгæйæ æмæ 
стилгæйæ, дадайы фындзы бын, Ленкæ æвиппайды фæхъус, 
стæй та фæстæмæ уæззау бадт æркодта зæххыл æмæ, дæндæгтæ 
сæхгæнгæйæ, уыдон æлхъивгæйæ, дарддæр дзырдта:

– Адавта сывæллонæй… Ей – и, цы хорз у!.. Зæронд, афтæмæй 
уый дæр уырдæм… Хатыр дын нæ уыдзæн уыцы дунейы уый 
тыххæй…

Быдыр æппæт дæр æвиппайды сызмæлыд æмæ, цæхæртæ 
калгæ, арвхуыз цъæх рухс айтыгъди, быдыр рауæрæх… Цы 
тар дарæс ыл æрбадт, уый фезмæлыд æмæ айсæфти цæсты 
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фæныкъуылдмæ… Ныййазæлди арвы æрттывды цæф æмæ, 
гуыргуыргæнгæ, атылди лæгъз быдыры сæрты; нырризын кодта 
быдыры дæр æмæ арвы дæр, ныртæккæ сау мигъты бæзджын 
дзыгуыртæ тагъд кæуыл тахстысты, сæхи мидæг мæйы чи 
айсæфта, уыдоны дæр.

Æрталынги. Дард ма кæмдæр ноджыдæр, æнæ хъæрæй, фæлæ 
тасджынæй, ферттывта арв æмæ цæсты фæныкъуылды фæстæ 
ноджыдæр ныннæрыд. Уый фæстæ æппæт дæр ныссабыр, цыма, 
уыцы сабырæн кæрон нæ уыдзæн, афтæ.

Ленкæ йæхиуыл дзуæрттæ æфтыдта. Дада бадти æнæфезмæлгæ 
æмæ æнæдзургæ, цыма йæ фæсонтæй цы бæласыл банцой кодта, 
ууыл баныхæст, уыйау.

– Баба!.. – сындæг сдзырдта Ленкæ, æвирхъау тасы уæвгæйæ, 
арвы нæрыны ног цæфтæм æнхъæлмæ кæсгæйæ. – Цом хъаллæмæ!

Арв та ноджыдæр фенкъуысти æмæ, ноджыдæр арвхуыз 
артæй ссудзгæйæ, зæхмæ фехста уæйыг згъæрон цæф. Афтæ уыд, 
цыма зæхмæ мингæйттæй згъæлдысты æфсæйнаджы сыфтæ, 
кæрæдзи хойгæйæ…

– Баба!.. – схъæр кодта Ленкæ.
Йæ хъæр, арвы цæфы хъæры ныййазæлыны бын фæуæвгæйæ, 

фæзыланг кодта чысыл, саст дзæнгæрæджы æрцавды зыланджы 
хуызæн.

– Цы кæныс… тæрсгæ кæныс… – фæсусæй фæдзырдта дада, 
нæ фезмæлгæйæ.

Хауын райдыдтой уарыны ставд æртæхтæ, æмæ сæ сыр-сыр 
хъуысти æнахуыр куыддæр, цыма рагацау æмбарын кодта цæйдæр 
тыххæй. Уый дард кæмдæр срæзти иугуыр, фæтæн хъæрæй, иттæг 
стыр щеткæйæ, цыма хус зæхх хафтæуыд, уыйау, – ам та дада æмæ 
фыртыфырты раз, алы æртах дæр, зæхмæ хаугæйæ, хъæр кодта 
цыбыр æмæ скъуыддзæгтæй æмæ-иу мардис æнæ азæлгæйæ.

Арвы цæлхъытæ хæстæгæй-хæстæгдæр кодтой, æмæ арв дæр 
æрттывта арæхдæр.

– Æз хъаллæмæ нæ ацæудзынæн! Уадз мæ, зæронд куыдзы, 
давæджы… амæй фæбынæй кæнæд уарын… æмæ амарæд 
арвы цæф!.. – улæфын нал фæразгæйæ, дзырдта дада. – Нæ 
ацæудзынæн!.. Цæугæ иунæгæй… Уæртæ ис уый, хъаллæ… 
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Цæугæ! Нæ мæ фæнды, ды ам цæмæй бадай, уый… афардæг у! 
Цæугæ, цæугæ!.. Цæугæ!..

Дада ныр хъæр кодта æмыр æмæ фæсус.
– Баба!.. бахатыр кæн!.. – хæстæгдæр æм бабадгæйæ, лæгъстæ 

кæнын байдыдта Ленкæ.
– Нæ ацæудзынæн. Нæ ныххатыр кæндзынæн… Узæлыдтæн 

дыл авд азы!.. Алцыдæр дæуæн… æмæ цардтæн… дæуæн. Мæн 
исты хъæуы, мыййаг?.. Мæлгæ куы кæнын æз… Мæлын… ды 
та зæгъыс – давæг… Кæмæн давтон? дæуæн… уыдон сеппæт 
дæр дæуæн… Мæнæ айс… Дæ цардæн… æппæтæн… æмбырд 
кодтон… æмæ кодтон давгæ дæр… Хуыцау уыны алцыдæр… 
Уый зоны… кæй давтон… зоныс… Уый бафхæрдзæн мæн. 
Уый нæ ныххатыр кæндзæн мæнæн, зæронд куыдзæн… давыны 
тыххæй. Ныр дæр мæ бафхæрдта… Хуыцау! бафхæрдтай мæ… 
и? бафхæрдтай… Ды мæ амардтай сывæллоны къухæй! Раст у, 
хуыцау… Раст!.. Раст дæ ды, хуыцау! Рарвит мын мæ удмæ… 
Ох…

Дадайы хъæлæс схæццæ бынтон бæрзондмæ, Ленкæйы риуы 
бафтыдта æгæрон тас.

Арвнæрыны цæфтæ, лæгъз быдыр æмæ арв æнкъуысын 
кæнгæйæ, ныр гуыр-гуыр кодтой афтæ нæргæ æмæ тагъд-тагъд, 
цыма сæ алкæцы дæр зæххæн зæгъынмæ хъавыди, тынг æхсызгон 
æй цы хъæуы, ахæм цыдæр, æмæ уыдон сеппæт дæр, иу иннæйы 
разæй кæнгæйæ, нæрыдысты æнæфæлæугæйæ. Арвæрттывтытæ 
скъуынæгау кодтой арвы. Арв зыр-зыр кодта; зыр-зыр кодта 
лæгъз быдыр дæр, куы æппæтæй дæр цъæх зынгæй ссудзгæйæ, 
куы та уазал, уæззау æмæ уынгæг тарфы, диссаджы къуындæг 
æй чи кодта, уым аныгъуылгæйæ. Хаттæй-хатт арвæрттывд рухс 
кодта дæрдты. Афтæ уыди, цыма уыцы дæрдтæ тагъд-тагъд 
кæнгæ фæлидзынц уыцы уынæр æмæ уыцы богъ-богъæй…

Ныккалдта уарын, æмæ йæ æртæхтæ, арвы æрттывдмæ 
æндоны хуызæн цæхæр калгæйæ, се ’ддейы фæаууон кодтой 
хъаллæйы химæ æлвасæг ссудзгæ ахуысгæ зынгты.

Ленкæ марди фыртæссæй, уазалæй æмæ дадайы хъæрæй 
райгуыргæ цавæрдæр аххосдзинад химæ хæсгæйæ. Уый йæ размæ 
ныццавта уæрæх гом цæстытæ æмæ сæ тарст æрныкъулын дæр, 
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доны æртæхтæ, уарынæй хуылыдз сæрæй згъоргæйæ, цæстытæм 
куы калдысты, суанг уæд дæр; хъуыста дадайы ныхасмæ, домбай 
мырты денджызы чи сæфти, уымæ.

Ленкæ æмбудыдта, дада кæй бады æнæфенкъуысгæйæ, фæлæ 
йæм афтæ касти, цыма хъуамæ уый фесæфа, ацæуа кæдæмдæр æмæ 
йæ иунæгæй ныууадза ам. Уый, йæхæдæг дæр æй не ’мбæрста, 
афтæмæй, сындæггай хæстæгæй-хæстæгдæр цыди дадамæ æмæ, 
рæмбыны къæдзæй йыл куы аныдзæвди, уæд фесхъиудта, цыдæр 
æвзæр бæллæхмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ…

Арвы аскъуынгæйæ, арвæрттывд срухс кодта дыууæйы 
дæр, сæ кæрæдзийы фæрсæй-фæрстæм, ныккука сты, афтæмæй, 
чысылтæй, бæласы къалиутæй сыл доны зæйтæ кæлгæйæ…

Дада уæлдæфы тылдта йæ къух æмæ дзырдта цыдæр. 
Фæллайын байдыдта æмæ нал фæрæзта улæфын дæр.

Йæ цæсгоммæ йын фæкæсгæйæ, Ленкæ фыртæссæй 
ныцъцъæхахст кодта. Арвæрттывды тыхджын рухсмæ уый зынди 
марды хуызæн, йæ мигъæмбæрзт цæстытæ уыдысты æррайы 
цæстыты хуызæн…

– Дада!.. Цом… – ныхъхъыллист кодта лæппу, йæ сæр дадайы 
уæрагыл ныццæвгæйæ.

Дада æркъул кодта йæ уæлæ, ныхъхъæбыс æй кодта йæ 
мæллæг къухтæй, тыхджын æй æрбалвæста йæхимæ, цъист æй 
кодта, афтæмæй, æмæ æвиппайды нынниудта тыхджын æмæ 
цъæхахстæй, къæппæджы ахст бирæгъы хуызæн.

Кæдæмдæр, цæстытæ уæрæх байгомгæнгæйæ, 
арвæрттывтытæй къуырмайау кæнгæйæ, кæлгæйæ, стгæйæ, æмæ 
арфæй-арфдæр цæугæйæ æхсæвы тармæ, арвæрттывдæй-иу куы 
сæфгæ чи акодта, куы та-иу ноджы æнгомдæр чи æрбатыхта 
фыртарстæй æрра суæвгæ лæппуйы, уыцы хсæвы тармæ йæ тых 
йæ бонæй згъоргæйæ.

Уарын та, дæлæмæ хаугæйæ, сыр-сыр кодта уыцы иухуызон 
æнкъардæй. Æмæ афтæ зынди, цыма лæгъз быдыры уарыны 
хъæр, арвы æрттывд æмæ арвы нæрыны гуыр-гуыры йеддæмæ 
никæд ницы уыди.

Иннæ боны райсомæй, хъæугæронмæ разгъоргæйæ, 
хъаллæйы чысыл лæппутæ уыцы сахат фæстæмæ фездæхтысты 
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æмæ хъаллæйы фæфæдис кодтой, фехъусын кæнгæйæ, – 
даргъ гæдыбæласы бын кæй федтой зноны мæгуыргуры æмæ, 
æвæццæгæн, кæй хъуамæ уа æргæвст, уымæн æмæ йæ цуры 
æппæрст лæууы хъама.

Фæлæ хистæр хъазахъхъæгтæ куы ацыдысты фенынмæ, 
афтæ у æви нæу, уæд рабæрæг ис, афтæ кæй нæу, уый. Зæронд 
лæг ма уыди æгас. Куы йæм бацыдысты, уæд зæххæй сыстыныл 
афæлвæрдта, фæлæ йæ бон нæ баци. Уымæн нал куыста йе ’взаг 
æмæ адæмы сеппæты дæр, йæ цæстытæ доны зилгæйæ, фарста 
цæмæйдæр, æмæ уыцы цæстытæй адæмы дзыгуыры æхсæн æнæ 
’рынцайгæ агуырдта, фæлæ ницы ардта æмæ ницы дзуапп иста.

Изæрмæ уый амарди, æмæ йæ баныгæдтой, кæм æй систой, 
даргъ гæдыбæласы бын, уым, æнхъæлгæйæ, кæй йæ нæ хъæуы 
ныгæнын уæлмæрдты: фыццаджыдæр – уый у æцæгæлон, 
дыккаджыдæр – давæг, æртыккаджы та – амард æнæ сауджыны 
аргъуыдæй. Йæ цуры йын цъыфы мидæг ссардтой хъама æмæ 
кæлмæрзæн.

Дыууæ-æртæ боны фæстæ та ссардтой Ленкæйы.
Быдыры æрхытæй иуы сæрмæ, хъаллæмæ хæстæг, зилахар 

кæнын байдыдтой халæтты балтæ, æмæ уырдæм бабæрæг 
кæнынмæ куы ацыдысты, уæд дзы ссардтой лæппуйы. Уый 
хуыссыди зæххыл, йæ къухтæ фæйнæрдæм æппæрстæй æмæ йæ 
цæсгом дæлгоммæ, æрхы бын уарыны фæстæ чи баззад, уыцы 
лæхъир цъыфы.

Фыццаг бауынаффæ кодтой, уæлмæрдты йæ куыд баныгæной, 
афтæ, уый тыххæй æмæ ма у сывæллон, фæлæ, ахъуыдыгæнгæйæ, 
уый дæр сæвæрдтой йæ фыдыфыды фарсмæ, раст уыцы 
гæдыбæласы бын. Æркалдтой сыджыт уæлмæрдыл æмæ йыл 
ныссагътой хуымæтæг кæндтытæ дурын крест.



193

ЗАРÆГ УАДУАЦХÆССÆГЫЛ

Денджызы цъæх фæзы сæрмæ
Дымгæ мигъты ’мбырд кæны.
Мигътæй денджызы æхсæнты,
Сау æрвнæрыны хуызæнау,
Уадхæссæг, сæрыстыр, хъæлдзæг,
Дардыл зилахар кæны.
Куы йæ базырæй нындзæвы
Денджызы æзнæт уылæнтыл,
Куы фæтæхы, фатау, мигътæм,
Хъæр кæны ’мæ хъусынц мигътæ
Цинад уый уæндон хъæримæ.
Уыцы хъæры – уады мондаг!
Масты тых, фæндоны зынг
Æмæ ’ууæнк уæлахизадыл
Хъусынц уыцы хъæры мигътæ.
Ниуынц ноджыдæр гагартæ, –
Уадæн. Ниуынц æмæ тагъддæр
Сты цæттæ сæ тарст æмбæхстмæ
Арфдæр денджызæн йæ быны,
Уады фендæй…
Ниуынц ноджыдæр гагартæ, –
Уыдонæн, тæппуд гагартæн
Нæй сæ туджы тохы цинад, –
Арвы нæрынæй куы тæрсынц.
Гъе ’рра пингвин! Акæс, уый дæр
Тагъд-тагъд къæдзæхы дыдагъы
Арф йæ нард буар æмбæхсы…
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’Рмæстдæр Уадуацхæссæг – сæрыстыр
Зилы бархийæ, уæндонæй
Фурды знæт уылæнты сæрмæ!
Тагъддæр, тагъддæр æмæ ’ввахсдæр
’Рцæуынц цъæх денджызмæ мигътæ
Æмæ зарынц æмæ тонынц
Уылæнтæ сæхи уæлвонгмæ
Арв нæрыны размæ цырддæр.
Арв ныннæры.
Знæт фынчытæй схъæрзы денджыз
Сонт дымгæимæ быцæуы.
Мæнæ ’рбамбырд кодта дымгæ
Уылæнты дзыгуыртæй иумæ,
Зыд, тыхджын, уæрæх хъæбысы
’Мæ сæ фехста дард фырмæстæй
Сау къæдзæхты риуыл уыдон
Пырх ныккæнгæйæ тых цæфæй.
Уадхæссæг тæхы, хъæргæнгæ,
Сау æрвнæрæгау бæрзæндты,
Фатау мигътимæ хæцгæйæ.
Базыртæй рæдувы денджыз.
Мæнæ ’рбазилы, куыд демон, –
Сатæгсау тымыгъы демон.
Куы ныххуды, куы ныккæуы…
Уый сæнтсау мигътыл ныххуды,
Уый йæ фырцинæй ныккæуы!
Арвы сонт нæрыны масты
Хъусы уый – къæрцхъус фæллайын
Хъусы рагæй æмæ ’ууæнды:
Мигътæн нæй нымбæхсæн хуры, –
Дымгæ ниуы…
Арв ныннæры…
Ирд цъæх арт суадзынц мигътæ
Денджызы сæрмæ фырмæстæй.
Денджыз арвы фаттæ ахсы
’Мæ сæ арф йæхимæ ’мбæхсы.



195

Раст сырхзынг кæлмытау доны
Тагъд, къæдз-мæдзытæгæнгæйæ,
Арвы ’рттывды ирд тæмæнтæ
Денджызы ныгъуылынц къордгай.
Уад,
Рæхджы бон уад ныннæрдзæн!
Уый тымыгъты ’хсæн уæндонæй
Зилы Уадхæссæг – хъæбатыр
Денджызы фыцæны сæрмæ…
Уый ныхъхъæр кæны ныфсджынæй
Дард, уæлахизы хъæргæнæг:
– Уадз, тыхджындæр уад ныннæрæд!
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УАДФИДИУÆДЖЫ ЗАРÆГ

Урсбарц денджызы тыгъдады
Дымгæ мигъты бардз ыскъæры.
Мигътæй фурды ’хсæн – сæрыстыр
Хъал маргъ Уадфидиуæг цъелфæй
Сау æрвæрттывдау æрзилы.
Куы ныцъцъыкк ласы йæ базыр
Урсфынк уылæнты уæлцъарыл,
Куы бæрзонд æврæгътæм фатау,
Иу фæтъæбæрттæй фæхауы.
Маргъы ’хсарджын уасты мигътæ
Хъусынц цины сидт фæдисау.
Хъусынц уыцы уасты мигътæ
Уадмонц, уадбæллон цъæхахсты:
Ныфс ыстыр тохы цæхæртæ,
Масты пиллон арты ферттывд.
Цины, фидæны уæлахиз.
Урс кæсагдзаутæ фыртæссæй,
Уадæй удризæнты бафтынц,
Сисынц зилахартæ, джитæн,
Хъавынц амбæхсынмæ фурды,
Афтæ аццытæ дæр ризынц,
Уыдон тохы цин нæ зонынц.
Хауынц арвынæрдæй тасы.
Уæртæ нард пингвин – æдылы
Бабукъ айнæджы дæлбазыр…
Иунæг Уадфидиуæг зилы –
Хъал, уæндон æмæ сæрибар –
Урсфынк денджызы хæдсæрмæ!
Тарæй-тардæр кæнгæ мигътæ
Денджызмæ ныллæг æрхизынц
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Æмæ рагъуылæн æрвнæрдыл
Заргæ фембæлынмæ схъиуынц.
Арв, къæркъæргæнгæ, ныннæры
Хивæнд дымгæимæ тохы
Мæстæй уылæнтæ ныхъхъæрзынц.
Уад сæ фелвасы дзыгуырæй,
Карз, фырмæстæй сæ ныздухы
Фидар айнæджы цъæх тигътыл.
Æмæ фесхъиуынц фæрдыггай
Ирд, цæхæркалгæ уæларвмæ.
Сау æрвæрттывдау хъæргæнгæ
’Хсарджын уадфидиуæг зилы,
Мигъты ахизы æхст фатау,
Урсбарц уылæнты фынчытæ
Кардау афды йæ систæй.
Уæртæ демонау фæтæхы
Уады сау демон-сæрыстыр.
Куы ныххуды, куы ныккæуы,
Куы мылазон мигътыл худы,
Куы йæ фырцинæй дзыназы!
Арвæн рисæнкъарæг демон
Рагæй йе ’стыр фæллад хаты.
Зоны: хурæн нæй ныхгæнæн
Мигъты саудалынгæй никæд!
Дымгæ ниуы… Арв ныннæры…
’Нæбын денджызы хæдсæрмæ
Мигътæ арты пиллон уадзынц.
Ахсы арвы фаттæ денджыз.
Æмæ йе ’рфæны ныххуыссынц.
Раст æрвæрттывды кæлмытау
Судзгæ схæлбурцъ кæнынц фурды.
Уад! Рæхджы фыдуад ныннæрдзæн!
Уый æрвæрттивæнты зилы
Хъал маргъ Уадфидиуæг уасгæ
Фурды ’хсидæны хæдсæрмæ.
Уый уæлахизы пахуымпар
Сиды, хъæр кæны уæндонæй:
Уадз ныннæрæд уад тыхджындæр!
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РАДЗЫРД

Лæг куы базыдта, зæгъгæ, йæ цæрæнуатæй æртæбонцау 
кæдæм у, уырдæм адæм æрцыдысты, тыгъд быдыры 

машинæйæ бахуым кодтой æмæ машинæйæ байтыдтой, уæды 
онг конд чи никуыма уыд, ахæм зæхх, уæд ахъуыды кодта, 
зæгъгæ, уыдон дæр йæхи хуызæн рагон адæм сты, фæлæ уымæй 
æдылыдæр.

Йæ рагон буары царди миназыккон уд æмæ зыдта: 
быдырыцæрæг адæмæн сæ сагъæс æмæ сæ цин уый у, цæмæй хуым 
кæной, тауой дзы хор æмæ тыллæг исой, æндæр цыдæриддæр 
кусынц, уый куынæ кæной, уæддæр ницы кæны. Адæймаг 
равзæры зæххæй, цæмæй зæхх куса, стæй йæ тых куы бахардз 
вæййы, уæд ын фæстæмæ айсы йæ буар æмæ йе ’стджытæ.

Сæрд зæххы сæрмæ цадæггай ленк кæны хур, судзгæ хур, йæ 
фæдыл хурыскæсæнæй æрбатæхы тæвд дымгæ, æмæ судзы хор, 
кæрдæг, судзы адæймаджы мæтæй, æххормаджы тæсæй. Хаттæй-
хатт дымгæ тыгъд быдырмæ ратæры сау мигътæ, уыдон зæххæн 
бадарынц къæвдайы дон, æмæ уæд зæрдæ цин кæны – уыдзæн 
хор, бирæ хор. Зымæг хур уæлæрвты цъелф кæны тагъд, рæхойгæ 
дымгæ тезгъо кæны тыгъд быдыры, æхситт, сыбар-сыбур кæны 
зæххыл, кадаварæй мит луары, æхсæв та кæддæриддæр зары 
уыцы-иу зарæг:

«Хур ыскæсы, хур ныгуылы,
Зæхх æнусонæй лæууы.
Адæм райгуырынц, ныстъæлынц,
Зæхх æнусонæй лæууы».

Адæймаг нæ хъуыды кодта, уыцы зарæджы æвирхъау, 
мæлæтхæссæг нысаниуæгыл, уымæн æмæ йæ иттæг хорз зыдта. 
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Уый хъуыды кодта йæ фосыл, йæ хæдзар æмæ йæ хорыл, хаттæй-
хатт хъуыды кодта йæ бинойнагыл, хъуыды кодта кæддæриддæр 
æрмæст йæхионыл, фæлæ йæхиуыл никуы хъуыды кодта.

Уый æнхъæл уыди, зæгъгæ, уазал æмæ тæвд чи бадома, 
ахæм машинæ нæй, зæгъгæ, машинæ йæ фæндаг никуы аивдзæн 
фыдаудæнгæнæг дымгæтæн.

Уыцы лæг рагæй фæстæмæ фæцайдагъ хуыцауæй 
æххуысæнхъæл цæрын, дзуары лæг æмæ дæсныйы æххуысæнхъæл 
цæрын, фæцайдагъи йæхи сæры магъзы тыхыл æнæууæнкæй 
цæрын, уæларвон талынг тыхты æххуысмæ æнхъæлмæ гæсгæ 
цæрын.

Хуымгæрдæнтæ куы ралæууыдысты, уæд лæг, быдираг 
хъæддаг цæрæг, йæ хоры къæрмæг бафснайдта æмæ ацыд 
æрцæуæг адæммæ, фена, кæддæра машинæйæ куыд æфснайынц 
сæ тыллæг. Чи зоны, сыл йæ зæрдæйы фаг фæхуда.

Бæзæрхыг, цыбыркъах лæгæн йæ къæхтыл уæззау 
цырыхъхъытæ, йæ уæлæ рыггъуыз бæзджын кафтан, афтæмæй 
быдыры бæстыастæу лæууы, раст цыма дурæйконд у, афтæ, 
йæ цъæх зачъеджын цæсгом дæр – дурæй конд. Лæгæн йæ худ 
йе ’рфгуытæм æрбырыд, афтæмæй худ æмæ зачъеты астæуæй 
тызмæг, æнæууæнкæй æрттывтой йæ тар цæстытæ – йæ «уды 
айдæнтæ». Йæ хъуынджын фындзыхуынчъытæй уыцы иугъæдон 
улæфтæй улæфыд, нæдæр тагъд кодта, нæдæр фæстиат, æмæ йæ 
цъæх рихитæ змæлыдысты.

Касти лæг, æрцæуæг адæм цыдæр æнахуыр амаддзаджы 
алыварс куыд рауай-бауай кæнынц, уымæ; машинæйы хуызæн 
нæ, фæлæ, адæймаг хаттæй-хатт фыны кæй фены, ахæм æнахуыр 
хъæддаг сырды алыварс. Сырды даргъ къубалыл сæр нæй, йæ 
къæдзил та, иууылдæр кæрдтæйарæзт къæдзил – йæ домбай гуыры 
фарсыл. Сырдæн йæ гуыр дæр – æнахъинон, цыма йын æй быдираг 
дымгæ ныссæста, ныцъцъæл кодта, уыйау. Зын бамбарæн у, адæм 
уыцы сырды, хъæд æмæ æфсæйнагæйконд уæйыджы куыд кусын 
кæнынц, уый. Уыдон дæр сты æнæуый адæмы хуызæн, фæлæ 
æрыгон. Змæлгæ цæрдæг кæнынц, фæлæ цыма тагъд нæ кусынц, 
афтæ зыны. Уыцы машинæ куы афæлдæха, уæд æппынкъаддæр 
йæ быны ныссæбæкк кæндзæн фондз лæджы.
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– Йæ ном та цы хуыйны? – бафарста лæг.
– Иуварс алæуу, – дзуапп ын радтой, фæлæ лæг йæ бынатæй 

нæ фезмæлыд.
Домбайæн йæ фарсыл, æви йæ гуыры размæ зыр-зыр кæны 

æмæ йæ хуыррытт цæуы æфсæйнаг арсæн, арс лæууы цæлхытыл, 
йе ’ставд бæрзæйыл ын саргъ сæвæрдта æрыгон лæппу, нырмæ 
хæрз саби, йæ къандзол – сойæдзæгтæ, цыма йын тасмачъийæ 
хуыд у, уый хуызæн. Лæппу йæ къæхтæй басхуыста машинæ æмæ 
йæ цалх разылд, разылдысты æфсæн цæлхыты фæтæн чъилтæ 
дæр, егъау машинæ фенкъуысыд, сгуыпп-гуыпп кодта æмæ 
атылд хус зæххыл, йæ къæдзилæй хоры æфсиртæ мæрзгæ æмæ 
сæ йæ зæгæлы хуызæн æфсæн æнгуылдзтæй уидзгæ. Æфсиртæ 
ленк кодтой машинæйæн йæ хытъынмæ кæдæмдæр, дыз-дыз 
кодта, фырзыдæй богъ-богъ кодта æмæ æфсирты ныхъхъуырдта, 
йæ куырæфцæгæй цыхцыр ныллæууыд хъæмп, зыгуым, рыг.

Лæг иу ран лæууыд æмæ йæм фæстæмæ каст, йæ дзых-иу куы 
байгом, куы та-иу æй æрæхгæдта, йæ зачъетæ дыз-дыз кодтой, 
афтæ зынди, цыма хъæр кодта; хъæмп калд йæ сæр æмæ йæ 
уæхсджытыл, тахт йæ цæсгоммæ, йæ зачъетæм, фæцудыдта-иу, 
лæдзæг-иу æрсагъта зæххы, йæ уæхсджытæ-иу банкъуыста, æмæ-
иу йе ’ккой бадзæбæх кодта йæ дзæкъул. Стæй, цыма йæ зæххæй 
исты срæдывта, уыйау, уæззау къахдзæфтæй, фæлæ цæрдæг 
азгъордта комбайны фæдыл, йæ лæдзæг тилгæ, йæ дзæкъул 
гæпп-гæпп кодта йæ фæсонтыл, цыма йæ размæ тардта, уыйау. 
Иунæгæй не згъордта, иннæ зæхкусæг лæгтæ дæр згъордтой, 
фæлæ уый, æвæццæгæн, фæндыди машинæйы алыварс æрзилын, 
се ’ппæты разæй фæци, фæлæ йæ не ййæфта, фæкæл-фæкæл кодта 
æмæ иугæндзондæр афтæ зынди, цыма хъæр кæны.

Уæддæр баййæфта комбайны, йæ цыд куы фæсабырдæр, 
уæд æмæ йæ фарсмæ уæззау æркафыд, кæд ын комбайны 
хуымгæрдæны кæрдты бынмæ бахауынæй тас уыди, уæддæр. 
Цыдæр даргъ лæг æй асхуыста.

– Дæлимон, – фæсус хъæлæсæй загъта, йæ цæсгомы хид 
фæтæн, цæнгæт дзæмбыйæ сæрфгæйæ.

Комбайн æрлæууыд, лæг базгъордта, ставд цыхцырæгау хор 
голлагмæ цы дысæй калди, уымæ, йæ къух æм бадардта æмæ 
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дзы йæ армыдзаг систа. Армыдзаг хор йæ цæсгоммæ схаста, йæ 
рыгæйдзаг хъандзал бæрзæй æркъæдз кæнгæ, æмæ йæм цалдæр 
уысмы æдзынæг фæкасти. Стæй, хор йæ алыварсуæвджытæн 
æвдисгæ, загъта фæсус æмæ æрхæцгæ хъæлæсæй:

– Æцæг у… Дæлимонтæ! И?
Йæ фарсмæ лæууыдысты йæхи хуызæн адæм, фæлæ уымæй 

æвзонгдæр, уыдон дæр машинæмæ кастысты, дисгæнгæ, фæлæ 
цыма тæрсгæ æмæ хæлæг кодтой, афтæ. Зæронд лæг хор бакалдта 
голлагмæ æмæ та уадидæгæн йæ къух бадардта хоры цыхцырæгмæ, 
систа дзы армыдзаг хор æмæ йæ арæхстгай нывæрдта йæ кафтаны 
дзыппы. Афтæ бакодтой дыууæ-æртæ æндæр лæджы дæр. Иу дзы 
арф ныуулæфыд æмæ загъта:

– Цы ’рымысыдысты!
– Ничи йæ баййафдзæн, – загъта иннæ, æртыккаг æрфыг æл-

хынцъæй афтæ:
– Кæцæй кæдæм…
Ноджыдæр ма чидæртæ загътой цалдæр æбæрæг дзырды, 

фæлæ дзы иу дæр циндзинад не ’вдыста. Сæрыстыр æмæ 
циндзинад уыди, машинæ куыд арæзт у æмæ куыд кусы, ууыл чи 
дзырдта, æрмæст уыдон ныхæсты.

– Уæддæр йæ уæлхъус нæхи зæхкусæг адæм ис, – загъта 
чидæр, хъуыдыты ацæугæ.

– Уæдæ куыд æнхъæл дæ? Зæххæн фæлтæрд адæм хъæуы…
Афтæ кæрæдзийæн зæрдæ æвæрдтой уыцы лæгтæ æмæ 

«Гиганты» кусджытæй фæйнæрдæм ацыдысты, фæлæ цыбыркъах 
зæронд лæг баззади уым.

Уый зæххæй систа йæ лæдзæг æмæ йын, цыма джебогъ уыди, 
уыйау ын йæ бырынкъ асæрфта йæ кафтаны фæччийæ, стæй, йæ 
зачъейы хъæмпы хæлттæ схъаугæ, цадæггай зилын райдыдта 
машинæйы алыварс. Сгæрста йæ уырзæй, цæстæнгасæй, 
арæхстгай-иу æй æркъæрц кодта йæ лæдзæгæй, хъуыдытæгæнгæ-
иу æрлæууыд, æмæ та-иу дарддæр араст, йæ зачъе тилгæ, гъе, йæ 
худ дзæбæхтæгæнгæ. Йæ дурын цæсгом цыма фæуæрæхдæр, – чи 
зоны, йæ дæндæгтæ нылхъывта.

Стæй лæууыд митинджы адæмы астæу йæ дыууæ къухæй йæ 
лæдзæджы æнцой, зæхмæ каст æмæ æдзынæг хъуыста дзурджыты 



202

ныхæстæм. Хаттæй-хатт-иу лæдзæгæй зæхх æрысгæрста йæ 
къæхты бын: ома ацы зæхх, кæддæриддæр чи уыди, уый у, æви 
нæ?

Лæвæрттæ уæрстой кусджытæн, уыцы æгæрон быдыры 
зæрдиагдæрæй чи бакуыста, уыцы кусджытæн. Кусджытæ 
лæвæрттæ куы истой, уæд сæм лæмбынæг, къухаууонæй касти. 
Лæвар райста чызг, тракторыл чи куыста, ахæм чызг.

– Чызгæн дæр радтой лæвар, – загъта зæронд лæг йæ 
цурылæууæгæн, æмæ, йæ мидбылхудгæ, йæ ныхасмæ бафтыдта: 
– Сæхимæ сæ сайынц.

Уалынмæ иуварс ацыд, бæрæг дæрццæгæй бæрæг дæрццæгмæ, 
алы æртæ къахдзæфы фæстæ лæдзæг зæххы садзгæ, æмæ фæстæмæ 
нæ кæсгæйæ. Чи зоны, миназыккон уд, æрдзы тыхты коммæгæс 
уд бахъазыд.

Чи зоны, схæлæг æмæ хъуыды кодта, зæгъгæ, ацы ног адæмæн 
сæ бон у, хортæ сæ бындзарыл чи басудзы, уыцы хусдымгæйы тых 
басæттын дæр, тауинаг мæры чи бабын кæны, уыцы фыдуазалы 
тых бадомын дæр.
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«РАКОНД»

Хъæуы уынгты, æлыгæй сæрст урс хæдзæртты æхсæнты, 
сырдау ниугæйæ, æрцæуы æнахъинон адæмы дзыгуыр.

Уыцы адæмы дзыгуыр цæуы бæзджынæй, цæуы бирæйæ, 
сындæггай æмæ, дзолгъо-молгъо кæнгæйæ, цæуы стыр уылæнау, 
йæ разæй та сæргуыбырæй къахдзæфтæ кæны дæрзæг хъуынтыз 
бæх. Йæ раззаг къæхтæй иу куы айсы, уæд йæ сæр ахæм æнахуыр 
тылд ныккæны, æмæ цыма раст йæ дæрзæг бырынкъ фæндаджы 
рыджы фæцæвынмæ хъавы, афтæ, йæ фæстаг къах куы айсы, уæд 
та йæ синтæ суанг зæхмæ æрхæццæ вæййынц, цыма ныртæккæ 
æрхаудзæн, уыйау.

Цыппæрдзæлхыг уæрдоны раззаг æрдæгыл бæндæнæй йæ 
къухтæ баст сты гыццыл, мадард бæгънæг сылгоймагæн, сылгоймаг 
у раст гыццыл чызджы хуызæн. Уый кæны куыддæр æнахуыр цыд 
– иуфæрсырдæмгомау, йæ къæхтæ ризынц, дыдæгътæ кæнынц, 
йæ пыхцыл сæр, тар бурбын сæры хъуынтимæ дары бæрзонд 
æмæ гыццыл фæстæрдæм æппæрстæй, цæстытæ сты дзагъыр, 
кæсынц гуымыдза цæстæнгасæй кæдæмдæр дардмæ, æппындæр 
сæ ницыуал ис адæймаджы æнгæсæй. Йæ буар у иууыл цъæх 
æмæ сырх хъулæттæ, тымбылтæ æмæ дæргъæццæттæ, йæ галиу 
чызгон, хъæддых риу у цæф æмæ дзы хъары туг. Туг акодта сырх 
фæд гуыбыныл æмæ дæлдæр йæ галиу зæнгыл суанг уæрагмæ, 
йæ уæрагæй дæлдæр та туджы фæд æмбæхсы рыджы хъæбæры. 
Афтæ зыны, цыма уыцы сылгоймагæн йæ буары цармæй 
растыгъдæуыд даргъ нарæг уадздзаг. Хъуамæ афтæ уыдаид, æмæ 
сылгоймаджы гуыбын бирæ фæнадæуыд суджы фахсæй, науæд 
та йæ цырыхъджын къæхтæй фессæстæуыд, гуыбын диссаджы 
рæсыд ныккодта æмæ æбуалгъ цъæх ссис.
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Сылгоймагæн йæ къæхтæ сты хæрзконд æмæ гыццыл, 
æнæбары къахдзæфтæ кæнынц фæныкхуыз рыджы, йæ гуыр 
ратас-батас кæны, æмæ зын бамбарæн у уый, куыд ма лæууы 
сылгоймаг, йæ буары хуызæн иууылдæр цъæхтæ æмæ буртæ 
чи ссис, уыцы къæхтыл, куыд нæ хауы зæхмæ æмæ йæ къухтыл 
ауыгъдæй хъарм зæххыл куыд нæ лæсы уæрдоны фæдыл…

Уæрдоны та лæууы бæрзонд музуккаг, йæ уæлæ ис урс хæдон, 
йæ сау уæлдзарм худы бынæй, музуккагæн йæ ных дихгæнгæйæ, 
æрзæбул сырхбын бур бецыкк; йæ иу къухæй хæцы бæхы рохыл, 
иннæмæй та ехсыл æмæ дзы радгай цъыкк кæны куы бæхы рагъ, 
куы та гыццыл сылгоймаджы буар, æнæ уый дæр æрдæгмард чи 
уыдис æмæ адæймаджы хуыз кæмæн нал уыдис, уый. Бурхил 
музуккагæн йæ цæстыты ныббадти туг æмæ фырмæстыйæ 
æрттывтытæ калынц. Бур сæры хъуын сын фæлгъуыз кодта сæ 
цъæх тæмæнтæ. Йæ хæдоны дыстæ сты йæ рæмбыныкъæдзтæм 
тылд æмæ зынынц йæ тыхджын, бурхил хъуынджын цæнгтæ; йæ 
дзых у гом, урс цыргъ дæндæгтæй йедзаг æмæ фæсус хъæлæсæй 
хаттæй-хатт хъæддаг хъæр ныккæны:

– Цæй, ус-бирæгъ! Гъей! Цæй! Гъе-е! а, уый ма дын иу!..
Уæрдоны æмæ ууыл баст сылгоймаджы фæстæ адæм уыцы 

уылæнæй бырсынц, æмæ уыдон дæр хъæр кæнынц, ниуынц, 
æхситт кæнынц, худынц æмæ ардауынц. Згъорынц лæппутæ. 
Хаттæй-хатт дзы иу размæ базгъоры æмæ ныхъхъæр кæны 
сылгоймаджы цæсгоммæ æнæфсарм ныхæстæ. Адæмы кæл-кæл 
æмæ хъæрахстæй нал фехъуысынц иннæ æндæр æнаггаг ныхæстæ 
æмæ ехсы цъыччы цъæхснаг æхситт. Цæуынц устытæ знæт 
цæсгæмттимæ, сæ цæстытæ фыр æхсызгондзинадæй цæхæртæ 
калынц, афтæмæй цæуынц лæгтæ æмæ уыдон дæр хъæр кæнынц 
æлгъаг ныхæстæ, уæрдоны чи лæууы, уымæ. Уый фæстæмæ 
разилы æмæ ныккæл-кæл кæны йæ дзыхы дзаг. Æмæ та ехсæй 
ныцъцъыкк кæны сылгоймаджы. Лыстæг æмæ даргъ ехс атыхсы 
уæхсджы цурты дæлармыл. Уæд æй нæмгæ чи кæны, уый та йæ 
тых, йæ бонæй ралвасы ехс йæхирдæм, æмæ сылгоймаг нырдиаг 
кæны æмæ фæстæрдæм йæ фæсонтыл æрхауы рыджы. Адæмы 
къордæй йæм бирæтæ багæппытæ кæнынц æмæ йæ, æргуыбыр 
кæнгæйæ, сæ аууон бакæнынц.
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Бæх æрлæууы, фæлæ та минуты фæстæ ногæй араст вæййы, 
ус дæр та фыр надæй дарддæр цæуын райдайы уæрдоны фарсмæ. 
Æмæ тæригъæддаг бæх, сабыр къахдзæфтæ кæнгæйæ, æнæсцухæй 
тилы йæ дæрзæг сæр, цыма афтæ зæгъынмæ фæхъавы:

«Мæнæ куыд æнаггагдзинад у фос уæвын! Адæм æй алы 
цъаммардзинад кæнынмæ дæр баппарынц…»

Арв та, хуссайраг арв, у бынтон ирд, – нæй дзы иунæг мигъы 
къæм дæр, æмæ хур рæдауæй тауы йæ судзгæ тынтæ…

Уый æз нæ ныффыстон мæхи æрымысæггаг хъизæмайраг 
рæстдзинады ныв – нæ, кæд фæсмойнаг у, уæддæр æрымысæггаг 
нæу. Уый хуыйны – «раконд». Афтæ æфхæрынц лæгтæ сæ устыты, 
сайдæй сыл куы рацæуынц, уæд; уый у цардыуаджы ныв, æгъдау, 
æз æй федтон 1891 азы, 15-æм июлы, Кандыбовкæйы хъæуы, 
Херсоны губернийы, Николаевскы уезды.

Æз зыдтон, сайдæй рацæуыны тыххæй махмæ, Заволжьейы, 
сылгоймæгты сбæгънæг кæнынц, байсæрдынц сæ догътæй, 
ныккæнынц сыл карчы бумбулитæ æмæ сæ афтæмæй ракæн-
бакæн фæкæнынц хъæуы уынгты. Зыдтон ноджы, иуæй-иу хатт-
иу хинæйдзаг лæгтæ, кæнæ та усы лæджы фыдæлтæ сæрдыгон 
рæстæг «сайдæй цæуæг устыты» сæрстой нартхоры мыдæй æмæ 
сæ-иу бабастой бæласмæ, бындзытæн хæрынмæ. Фехъуыстон 
ноджыдæр, стæм хатт-иу ахæм сылгоймæгты сбастой æмæ-
иу сæ сбадын кодтой мæлдзыджыты губаккыл. Æмæ мæнæ – 
федтон мæхæдæг, уыцы æппæт хъуыддæгтæн уæвæн кæй ис 
æнахуыргонд, æдзæсгом адæмы æхсæн, бирæгъы цардæй чи 
схъæддаг ис, зындзинад æмæ хæлæгдзинад сæ тыхджындæр 
миниуæг кæмæн у, уыцы адæмы æхсæн.
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АДÆЙМАГ

I

…Мæ удвæллад сахат, – зæрдæйыл ивгъуыд дуджы 
цаутæ куы æртæфсынц æмæ риумæ сæ уазал 

ирдгæ куы баулæфы, лæджы хъуыды, æвæлмон фæззыгон хурау, 
царды хъизæмайраг хабæрттæ куы срухс кæны æмæ хъуынтъызæй 
зилахар куы райдайы, мидцоппайау, уæд уыцы удвæллад, уæззау 
сахат мæ цæстыты раз сысты æнæбасæттон Адæймаджы уæлмонц 
сурæт.

Адæймаг! Хур цыма раст мæ риумæ ныккæсы, æмæ йæ 
ирд тæмæны цадæггай фæцæуы – размæ æмæ уæлдæр! – иуæй 
æлгъыст, иннæмæй алæмæты рæсугъд Адæймаг!

Æз ын уынын йæ зонынджын цæсгом æмæ йе ’хсарджын, арф 
цæстытæ, сæ мидæг та – ныфсхаст хъуыдыйы тынтæ, нæрæмон 
тых. Уый йæ уæнгмард бонты хуыцæутты сфæлдисы, ныфсвидар 
дуджы та сæ дæлджинæгмæ нывзилы.

Дун-дунеты тыгъдады уадау тæхæг зæххы къорийыл зыбыты 
иунæг у, афтæмæй йын хæрынæй цæрынмæ иу хъуыды æнцой нæ 
дæтты – чи дæн æмæ цæмæй дæн? Фæлæ уæддæр хъæбатырæй 
лæгæрды – размæ æмæ уæлдæр! Зæхх æмæ уæлæрвты сусæгтыл 
уæлахизы фæндагыл.

Уый цæуы, йæ зын, сæрыстыр фæндаг йæ зæрдæйы тугтæй 
æхсгæйæ, æмæ уыцы æхсидгæ тугæй снывæнды поэзийы 
æнæмæлгæ дидинджытæ; йе знæт уды уынгæг хъæрæй саразы 
æмбисонды музыкæ; йæ фæлтæрддзинадæй – наукæтæ. Йæ алы 
санчъехæй дæр цард сфидауцджын кæны, мæнæ таучел хур 
зæххæн фарн куыд хæссы, афтæ æмæ æппынæдзух цæуы – уæлдæр 
æмæ размæ! Зæххы къорийæн фæндагамонæг стъалыйау…
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Куы арвырттывдау цæхæр чи калы, куы та цирхъау æнæцоппай 
чи у, ахæм Хъуыдыйы хъомысæй у æрмæстдæр ифтонг. Фæлæ 
цæуы сæрибар, сæрыстыр Адæймаг иннæтæй дæрддзæф 
раздæр æмæ цардæй бæрзонддæрты, зыбыты иунæг – дунейы 
сусæгдзинæдты æхсæн, зыбыты иунæг – йæ рæдыдты цæнды 
бын… Æмæ иууылдæр йæ сæрыстыр зæрдæйыл къæйдурау 
фæлдæхтæй лæууынц æмæ йын фæсмойнагæй удхайраг кæнынц 
йæ зонд, йе ’фсарм ын судзынц, ардауынц æй – аппар дæ сагъæстæ, 
фесаф сæ.

Цæуы! Йæ риуы алы ницæйаг монцтæ абухынц: уæддæр та 
лæг хиуарзон кæм нæу æмæ йæхицæн дæр тæригъæд куыд кæна, 
ууыл æй ардауы хиуарзонддзинады æнуд хъæлæс, æнæфсарм 
мæгуыргурау дзы йæ тонайы хай домы; алы лыстæг хъуыддæгтæ, 
дæрзæг хуымæллæгау, здыхсынц йæ зæрдæйыл, йе ’хсидгæ туг 
ын нуазынц. Алы æнкъарæн дæр барджынæй домы, цæмæй 
Адæймаг басæтта, алкæмæн дæр сæ йæ мидæг цæрыны бар радта 
– се ’ппæты дæр фæнды уый удыл æлдариуæг кæнын.

Æлыг цъыфау сты йæ цæуæнтыл царды лыстæг хабæрттæ, йæ 
фæндаджы фæйнæ фарсæй йæм хæфсытау уасынц.

Планетæтæ хуры алыварс куыд зилынц, афтæ Адæймаджы 
алфамбылай та йе сфæлдыстадон удвæллой бакъорд: мæнæ æдзух 
æххормаг чи у, уыцы Уарзондзинад; уымæй дæрддзæф къуылых-
къуылых уайы Хæлардзинад; уый разæй фæллад Ныфс; далæ 
Æнæуынондзинад, Мæстæй фыцгæ, ныууигъы йæ хъадамантæ – 
быхсын кæй хъæуы, уый хъадамантæ хоны; Адæймаджы æнæдомд 
цæсгоммæ йæ хъоппæг тар цæстытæй кæсы Уырнындзинад æмæ 
йæ йæ адджын фæлмæн хъæбысмæ хоны…

Уый йе ’рхæндæг фæндагæмбæлттæй се ’ппæты æцæг аргъ 
дæр зоны – къуыдипп, фыдынд, аипджын, æнæбон сты йе 
сфæлдыстадон бынтæ!

Ихсыд ныхæстæ рæстдзинады бызгъуырты æмæ цыбырзонд 
æнкъарæнтæ маргæйдзагæй цыфыддæр знæгтау хъуызынц 
Хъуыдыйы фæстæ, нæ йын æййафынц йæ базырджын тахт, 
мæнæ халон уарийы куыд не ’ййафа, афтæ; уыдон йемæ быцæуы 
бацæуынц, сæйрагдæр сæ чи у, ууыл, афтæмæй Хъуыдыимæ тынг 
гæзæмæ хатт свæййынц иу сфæлдыстадон гуыпп-арты тæвд æмæ 
рухс.
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Адæймаджы æнусон æмбæлццон, мадзура æмæ æмбæхст 
хъуыды Мæлæт дæр ам ис, йæ цардбæллон зæрдæйæн ын 
æдзухдæр аба кæнынмæ цæттæ чи у, уый.

Адæймаг йе ’нæмæлæт фæндагæмбæллтæн се ’ппæты æцæг 
аргъ дæр зоны, зоны ахæмы дæр – Æнæсæрфат Миниуæджы…

Базырджын, уадау æнæдомд, уый йæ йе ’рра цæстытæй 
хъахъхъæны æмæ йын йæ тыхæй йæ Хъуыды сбазырджын кæны, 
хъæддаг симды йемæ цæмæй бацæуа, ууыл æй ардаугæйæ…

Æрмæстдæр иунæг Хъуыды у Адæймаджы иузæрдион 
къай, æрмæстдæр уыимæ никуы схицæн вæййы, æрмæстдæр 
ын Хъуыдыйы арт срухс кæны йæ фæндаджы цæлхдуртæ, 
царды сусæгдзинæдтæ, æрдзы мæйдар æмæ йæ зæрдæйы мидæг 
саумылазон арвистон.

Адæймаджы сæрибар къай, Хъуыды кæмфæнды дæр 
æппæтуынаг, цырд цæстытæй кæсы æмæ æгъатырæй алцыдæр 
срухс кæны:

– Уарзондзинады фыдох æмæ къæдзилджын митæ, уарзоны 
йæхицæн дæлбар скæнынмæ кæй тырны, йæхæдæг дæр 
лæгъстæйаг кæй у æмæ исчи дæр лæгъстæйаг цæмæй уа.

– Ныфсы тæппуд æнæбондзинад æмæ Сайд йæ фæстæ, 
ныфысы хæрзæх, хæрзарæзт æмæ хъулон-мулон ахуырст Сайд, 
кæддæриддæр æмæ кæмæндæриддæр йæ фæлывд рæсугъд 
ныхæстæй зæрдæтæвæрынмæ цæттæ чи у, уый.

Хæлардзинады æмпылд зæрдæйы Хъуыды срухс кæны йæ 
нæуæндондзинад, бынтон сыгъдæг кæй нæу, фæлæ исты пайдайы 
охыл кæй фæагуры лымæнтæ, уый; йе ’гъатыр, уæлæнгай 
цымыдис, хæлæджы хæфæйдзаг сынчъытæ йæ уæлæ, стæй 
хахуыры гуырдз сæ мидæг.

Хъуыды уыны сау Æнæуынондзинады тых æмæ зоны: йæ 
хъадамантæ йын рафтау, уæд зæххыл æппæт дæр ныббырон кæнид 
æмæ ма суанг рæстдзинады буц талатыл дæр нæ бацауæрдид!

Хъуыды фæныкгуыз Уырнындзинады мидæг срухс кæны 
æгæрон барадмæ тырнын, æппæт æнкъарæнтæ дæр бассæндынмæ, 
йæхи бакæнынмæ кæй бæллы, уый; стæй йæ дзæмбытæ тугамæст, 
йæ уаззау базыртæ æнæхъару, йæ егъау афтид цæстытæ саугуырм 
кæй сты, уый.
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Мæлæтимæ дæр Хъуыды хъазуатон тохы бацæуы: уымæн 
цæрæгойæ Адæймаг чи скодта, уымæн, æнæнымæц хуыцæутты 
философон ахуырадтæ, зонындзинæдтæ – дунейы сусæгтæм 
дæгъæлтæ чи сфæлдыста, уыцы сæрибар æмæ æнусон Хъуыдыйæн 
æнæуынон æмæ хæрам у ацы тых, хуыскъ, æнæгуырдз, фылдæр 
хатт сæлхæр æмæ æгъатыр, Мæлæт.

Хъуыдыйæн Мæлæт бызгъуыртыл зилæджы æнгæсæн у 
– мæнæ фæскъуымты чи зилы æмæ йæ чъизи голладжы алы 
æнæхъæугæ, æмбыд, зæронд хæбырæгътæ чи æмбырд кæны, 
хатгай та – фидæрттæ æмæ бæззонты чи давы, ахæм.

Æмбыд хъылмайы тæфæй йе ’мдзаг, адæмыл тас æфтауæг, 
æнæцоппай, æгъуыз, æмыр, æгъатыр æмæ сау æбæрæг æндæргау 
лæууы кæддæриддæр Адæймаджы размæ Мæлæт, фæлæ йæ 
цардхæссæг æмæ хурау тæмæнкалгæ Хъуыды, æнæбасæттон 
налат æмæ йе ’нæмæлæтæй сæрыстыр Хъуыды йæхицæй дард 
суры.

Афтæ лæгæрды тохмондаг Адæймаг дунейы тасæфтауæг 
сусæгдзинæдты пыхсыты – размæ! æмæ – уæлдæр! æдзух – 
размæ! æмæ – уæлдæр!

II

Мæнæ бастад, цуды æмæ уынæргъы, нæты; удаист зæрдæ 
агуры Уырнындзинад æмæ æргом фæлгъауы Уарзондзинады 
фæлмæн рæвдыд.

Æмæ Лæмæгъдзинадæй равзæргæ æртæ цъиуы – Æрхæндæг, 
Тъизын æмæ Æрхуым, – æртæ сау, æнахъинон фыдынд цъиуы – 
хъандзал базыртæй тæхынц йæ уды сæрмæ, æмæ йын зæрдæхалæн 
æнкъард зарæг кæнынц, ды, дам, ницæйаг хилæг дæ, зæгъгæ; ды, 
дам, сæрæй æххæст нæ дæ, зæгъгæ, æдых у дæ Хъуыды, худæг у 
дæ цытджын Сæрыстырдзинад, æмæ – дæлæ кæнай, уæлæ кæнай 
– уæддæр амæлдзынæ!

Ризы йæ мастдомд зæрдæ уыцы зарæгмæ, уыцы фыдохджын 
æмæ мæстæймарæн зарæгмæ; ныхсынц йæ сæры магъзы 
дызæрдыджы судзинтæ, æмæ йæ цæсты хаутыл æрттивынц 
æфхæрды цæссыгтæ…

Æмæ йæ Сæрыстырдзинад куынæ сабуха, уæд æй Мæлæты 
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тас Уырнындзинады талынг къуыммæ æгъатырæй тæрдзæн, 
Уарзондзинад æй, уæлахиздзауау, худгæйæ йæ хъæбысмæ 
сайдзæн, амондæй йын цъæлхъæр зæрдæтæ æвæрдзæн, æхицæн 
та, йæ бон сæрибар уæвын кæй нæу, уыцы тæригъæддаг уавæр, 
æмæ æппæтыл дæр урсиуæггæнынмæ зыдæй кæй тырны, уыдæттæ 
æмбæхсгæйæ…

Тæсмæл Ныфс ын, Сайдимæ цæдисы бацæугæйæ, зары 
æнцойады тæхудиаг æууæлтыл, зары йын æппæтимæ дæр разы 
уæвæджы сабыр амондыл æмæ йын йе ’рдæгфынæй уд фæлмæн, 
рæсугъд ныхæстæй узы, тарф фынæй кæны, адджын Зивæджы 
хъæрмуст цъымара æмæ йæ уый чызг Æрхæндæджы дзæмбытæм 
схойгæйæ.

Æмæ уый дæр, йæ састбазыр æнкъарæнты ахасты бахаугæйæ, 
йæ зонд æмæ йæ зæрдæмæ талф-тулфæй æвгæны æнæфсарм 
Сайды хæрзад марг, кæд æй уый æргом ардауы, Адæймагæн 
хъомдонмæ йеддæмæ фæндаг нæй, уым æфсæстæй йæхицæй хъал 
уæвгæйæ, зæгъгæ, уæддæр.

Фæлæ Хъуыды æнæрцæф у, æмæ йын Адæймаг зынаргъ у, 
– уый æнауæрдон тохы бацæуы Сайдимæ, æмæ хæсты быдыр – 
Адæймаджы зæрдæ.

Уый знагау йæ фæдыл зилы; зулкъау ын йæ сæры магъз 
æхсыны; хуры зынг цæстау ын судзы йæ риу; фыдмитæ кæны 
Адæймагæн, йæ зæрдæ йын зондуазалгæнæг æрхæндæгæй 
æлхъивы, цæмæй йын уарзон уа иунæг рæстдзинад, уыцы 
рæстдзинад, бæрзонд Хъуыдыйæ рантысгæ артдзæф дидинæгау 
алы рæдыд хъуыдыты æхсæнæй чи æрттивы.

Æрмæст Адæймаг æлгъыст Сайды маргæй æнæвгъау куы 
фæхъæстæ вæййы, æвдадзы хосау ын куы ницуал ахъаз уа æмæ 
йæ куы бауырны зæххыл æфсæст гуыбыны амондæй уæлдæр 
ницы ис, зæгъгæ; æфсæст, æнæмæт, æдыхст царды уавæртæй 
тæхудиагдæр ницы ис, зæгъгæ, уæд Хъуыды уыцы сæлхæр цины 
сахат йæ базыртæ æнкъардæй æруадзы æмæ – æдзæмæй хуыссы, 
Адæймаджы йæ бухъ зæрдæйы æвджид ныууадзгæйæ.

Æмæ æмбыд æнæджелбетдзинад, æлгъаг Æрхæндæджы 
чызг, низæфтау мигъау фæйнæрдыгæй лæдæрсы Адæймагыл, 
йæ зæрдæ, йæ цæстытæ йын æхгæны æмæ къахы фæныкхуыз 
маргджын рыгæй.
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Æмæ Адæймаг йæхæдæг йæхицæй фæхауы, фæкъæссавæлдæхт 
вæййы йæ лæмæгъдзинады аххосæй æмæ цæрæгойæ агæпп ласы 
– Сæрыстырдзинадæй æнæ хай, Хъуыдыйæ æнæ хай…

Фæлæ йæ зæрдæ куы сабухы, уæд уый райхъал кæны 
Хъуыдыйы, æмæ – уый ногæй цæуы дарддæр, зыбыты иунæг йæ 
рæдыдты сындзджын пыхсы, зыбыты иунæг йæ сагъæсты судзгæ 
цæхæры, зыбыты иунæг зæронд зондамонæн ихсыд ныхæсты 
хæлддзæгты æхсæн!

Куырыхон, сæрыстыр æмæ сæрибар, уый æхсарджынæй кæсы 
Рæстдзинады цæстытæм æмæ йæ дызæрдыгдзинæдтæн зæгъы:

– Сымах фæлывд стут, æз æдых дæн, æз цыбыр зонд дæн, 
зæгъгæ, куы фæдзурут, уæд! Мæ зонд – рæзы! Æз зонын уый, 
уынын æй, æз æй æнкъарын – мæ зонд рæзы! Æз мæ хъизæмæртты 
руаджы æнкъарын мæ зонды рæзт, уымæн æмæ уый куы нæ рæзид, 
уæд мæ зæрдæйы рис дæр фыццагæй цæхгæрдæр нæ уаид…

– Фæлæ мæ алы къахдзæфимæ дæр мæн фылдæр хъæуы, 
алцыдæр арфдæр, тынгдæр æнкъарын, æмæ мæ монцты 
цæстуынгæйæ рæзт у мæ зонды егъау рæзты æвдисæн! Ныр уый 
мæ мидæг зынджы стъæлфæнау у – гъемæ цы? Кæд æмæ зынджы 
стъæлфæнтæ гуыпп арты бардуæгтæ сты, уæд! Æз – фидæны цырен 
арт дундунеты куырмæджы! Æмæ мæ царды нысан у, цæмæй 
æнæхъæн дуне срухс кæнон, йæ сусæгты куырмæлхынцъытæ йын 
райхалон, ссарон мæн æмæ дунейы æхсæн гармони, мæхимидæг 
дæр саразон гармони æмæ уæд, ацы æфхæрд зæххыл хъизæмайраг 
арвистон срухс кæнгæйæ, йæ хæлмагджын буары сынчъытæ, йе 
’намонд хъысмæттæ, мæстытæ, зиантæ, фыдохтæ – йе ’ппæт 
хæрам чъизи йын ивгъуыды ингæнмæ ныммæрзон.

– Мæ царды нысан у, цæмæй æппæт рæдыдты 
куырмæлхынцъытæ дæр райхалон, удаист адæмы бæстытæ 
суадзон, науæд сæ тугдзых цæрæгойтæ куы рауад æмæ кæрæдзийы 
хурхмæ куы лæбурынц!

– Мæн Хъуыды уымæн сфæлдыста, цæмæй ныббырон кæнон, 
фехалон, фесафон, цыдæриддæр аппаринагæй ис зæрондæй, 
къуындæг æмæ чъизийæ, цыдæриддæр хæрамæй ис, уыдон æмæ 
Хъуыдыйы амад сæрибар, рæсугъд, уарзондзинады бындуртыл 
саразон ног цард!
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– Адæмы худинаггæнæг дæлæмæдзыд монцты æнæбасæттон 
знаг уæвгæйæ, мæн фæнды, цæмæй адæмæй алчи дæр суа 
Адæймаг!

– Æнæсæрфат, къæмдзæстыджы хос æмæ æлгъаг у ацы царды 
уавæр æппæтæй дæр, уымæн æмæ иуты цагъайраг тугвæллой 
æнæхъæнæй дæр æвæдæй фесæфы ууыл, цæмæй иннæтæ цардæй 
тъæпп хауой, хор дæр уыдонæн уа æмæ сфæлдыстадон хæзнатæ 
дæр!

– Æлгъыст фæуæнт æппæт мæнгуырнындзинæдтæ, галиу 
хъуыдытæ æмæ галиу ахуыртæ, хæлуарæджы тынау адæмы 
зонд æмæ цардыл чи стыхст, пъæззыйау сæ чи æрцахста. Уыдон 
цард халынц, тыхми кæнынц адæмæн, – æз сæ бындзарæй 
фехалдзынæн!

– Мæ хотых – Хъуыды. Хъуыдыйæ сæрибар дæ, æнæмæлæт 
дæ æмæ дæ йе ’нусон сфæлдыстадон рæзт фидарæй кæд уырны, 
уæд уым ис дæ тыхы æвидигæ суадон!

– Мæнæн æрмæстдæр Хъуыды у царды мæйдарты 
æнæфæгæды фæндагамонæг цырагъ, йæ худинаджы рæдыдты 
æхсæнæй тæмæнкалгæ арт; тыхджынæй-тыхджындæрæй, 
ирдæй-ирддæрæй куыд судзы, арфæй-арфдæр куыд рухс кæны 
сусæгдзинæдты æнæбын къуырфытæ, уый уынын æз, æмæ æз 
æнæмæлгæ Хъуыдыйы тынты фæцæуын, йæ фæстæ, æдзух – 
уæлдæр! æмæ – размæ!

– Нæй Хъуыдыйæн æнæхалгæ фидæрттæ æмæ æнæфау 
цытджын табугæнинаг кувæндæттæ – зондамындтæ нæдæр 
арвыл, нæдæр зæххыл! Æппæт дæр уый сфæлдисы, æмæ йын уый 
цытджын, æнæкомдаргæ бар дæтты æппæт дæр фехалынæн, йæ 
сæрибар рæзт ын цыдæриддæр къуылымпы кæны, уыдонæй.

– Зæрдæнцойæ зонын, æмæ мæнг уырнинæгтæ ихсыд 
рæстдзинæдты сæстæгтæ кæй сты, абоны бон царды сæрмæ 
мигъбадтау чи счырæтæ, уыцы сæрзилæнтæ зæронд рæстдзинæдты 
фæнык кæй сты, саусыгъд та сæ, кæддæр сæ чи сфæлдыста, уыцы 
Хъуыды кæй бакодта, уый.

– Æмæ йæ зонын, уæлахиздзау, уæлахизы фæстиуджытæ 
йæхи чи бакодта, уыдон не сты, фæлæ, тохы быдыры чи баззад, 
уыдон кæй сты…
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– Царды нысан – сфæлдыстады уынын, сфæлдыстад та 
хæдбар æмæ æгæрон у!

– Цæуын, цæмæй, цас гæнæн ис, уыйас ирддæрæй басудзон 
æмæ царды мæйдар уæрæхдæр срухс кæнон. Æмæ мæлæт мæнæн 
– мæ хæрзиуæг.

– Æндæр хæрзиуджытæ нæ хъæуы мæн, æз уынын: 
хицаудзинад – æнæсæрмæхæссинаг æмæ æгуыстæй 
стæгæхсынынау у, исбон – зæрдæниз æмæ æдылы ми, хъуыстгонд 
ном та – фæстæзад хъуыды, адæм сæхицæн кад кæнын кæй нæ 
зонынц æмæ цагъайрагау лæгъстæйаг уæвынмæ цæттæ кæй сты, 
уымæй равзæрд.

– Дызæрдыгтæ! Сымах – æрмæстдæр Хъуыдыйы 
стъæлфæнтæ, æндæр ницы стут. Йæхæдæг йæхи фæлваргæйæ, йе 
’гæрон тых хынцгæйæ сфæлдисы сымах æмæ уæ цардхуыз кæны 
– йæхи хъомысæй!

– Æрцæудзæн бон – ме ’нкъарæнты дуне æмæ ’нусон Хъуыды 
баиу уыдзысты цытджын æмæ сфæлдыстадон арты, æмæ æз уыцы 
пиллонæй мæ уды басудздзынæн, цыдæриддæр дзы талынгæй, 
фыд æмæ хæрамæй ис, уыдон æмæ, мæ Хъуыды цы хуыцæутты 
сфæлдыста æмæ фæлынды, уыдоны æмсæр суыдзынæн!

– Æппæт дæр – Адæймаджы мидæг, æппæт дæр – Адæймагæн!
Мæнæ та ногæй, сæрибар æмæ сæрыстыр, йæ сæр бæрзæнды 

хæсгæйæ, уый сындæггай, фæлæ фидар санчъехтæй фæцæуы 
зæронд мæнг уырнинæгты фалгæрæттыл, зыбыты иунæгæй 
сæрзилæнты цъæх мигъбадты, йæ фæдыл – ивгъуыды 
рыджы саумылазон æврагъ, йæ разæй та – æнæстыфæй йæм 
æнхъæлмæкæсæг сусæгдзинæдты цæндтæ.

Уыдон æнæнымæц сты, арвы æнæбын къуырфы стъалытау, 
æмæ Адæймаджы фæндагæн кæрон нæй!

Афтæ лæгæрды тохмондаг Адæймаг – размæ! æмæ – уæлдæр! 
æдзух – размæ! æмæ – уæлдæр!
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ÆМБАЛ

I

Уыцы горæт æппæт дæр уыд диссаг, æппæт дæр æнæ 
’мбæрстгонд. Бирæгай аргъуантæ арвмæ сдардтой 

се ’рттиваг цыргъ сæртæ, фæлæ сæ дзæнгæрæг цæгъдæнтæй 
фабрикæты къултæ æмæ трубатæ уыдысты бæрзонддæр. 
Базарадон агъуыстыты æрбацæуæнтæ кæй æрбалхъывтой, 
уыцы кувæн дæттæ ныгъуылдысты, æвидауц кодтой хыз-æвæрд 
мæрдон дурын къулты æхсæн, – рæсугъд дидинджытæ рыг æмæ 
бырæтты астæу куыд сæвидауц уой, афтæ. Æмæ-иу аргъуанты 
дзæнгæрджытæ кувынмæ куы хуыдтой, уæд-иу се ’рхуыйы хъæр, 
зестæй агъуыст хæдзæртты сæрмæ хизгæйæ, æдых сæфт кодта 
кæмдæр хæдзæртты ’хсæн къуындæг зыхъырты.

Хæдзæрттæ уыдысты стыртæ, сæ фылдæр – рæсугъд, адæм 
та – фыдынд æмæ алкæддæр – ницæйаг, сæумæцъæхæй изæрмæ, 
хъулон мыстытау, æнæпайда згъорд кодтой горæты нарæг, зылын 
уынгты æмæ сæ зыд цæстытæй агуырдтой: иутæ – дзул, иннæтæ 
– сæ зæрдæтæн ирхæфст, æртыккæгтæ та уынгты фæзилæнты, 
знаджы цæстæнгасимæ, лæмбынæг сæ хъус дардтой, цæмæй 
æдыхдæртæ æнæуæлдай ныхас кастаиккой тыхджындæрты 
коммæ. Тыхджын хуыдтой хъæздыджыты, алкæй дæр уырныдта, 
æхца адæймагæн хицауад дæр æмæ сæрибар дæр кæй дæтты, 
уый. Алкæй дæр фæндыд хицау уæвын, уымæн æмæ алчидæр 
уыд цагъар. Хъæздыг адæмы исбон мæгуырты зæрдæты гуырын 
кодта хæлæг æмæ æнæуынондзинад. Сызгъæрины зæлангæй 
хуыздæр музыкæ ничи зыдта, уымæ гæсгæ иу уыдис иннæйы 
знаг, се ’ппæты къухдариуæггæнæг та уыд – æнæхатырдзинад.

Горæты сæрмæ-иу арæх æрттывта хур, фæлæ цард кæд-
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дæриддæр уыдис талынг, адæм та уыдысты æндæргтау. 
Æхсæв-иу ссыгътой бирæ хъæлдзæг цырæгътæ, фæлæ-иу уæд 
уынгмæ рацыдысты æххормаг сылгоймæгтæ, сæ узæлдтытæ 
– сæ рæвдыддзинад æхцайыл уæй кæнынмæ, алырдыгæй 
фындзыхуынчъытæ цавта алыхуызон хæринæгты сойы тæф, æмæ 
алы ран æнæдзургæ, зыдæй æрттывтой æххормæгты мæстджын 
цæстытæ, горæты сæрмæ та сабыр ленк кодта æнамонддзинады 
æнæбон хъæрзт æмæ йæм йæхи сæраппонд тынг ныхъхъæр 
кæныны хъару нæ уыди.

Алчи дæр цардис æрхæндæг, тыхстæй, иууыл уыдысты 
знæгтæ æмæ аххосджынтæ, æрмæстдæр иуæй-иутæ нымадтой 
сæхи растыл, фæлæ уыдон уыдысты, фосау, хуырым, уыдон 
уыдысты се ’ппæтæй æнæхатырдæр.

Алкæй дæр фæндыд цæрын, æмæ цæрын ничи зыдта, йæ 
зæрдæйы фæндон царды хаххыл сæрибарæй ацæуын ничи 
фæрæзта æмæ фидæны бонтæм акъахдзæф кæныны тыххæй 
хъуыдис ныры дугмæ фæстæмæ ракæсын, уыцы дуг та барджын 
æмæ фидар къухтæй зыд кæфхъуындарау, урæдта адæймаджы йæ 
фæндагыл æмæ-иу æй бацъырдта йе ’ндæдзæг хъæбысмæ.

Адæймаг-иу мæт æмæ сагъæсы мидæг æдыхæй æрлæууыди 
царды фыдынд цæсгомы раз. Цард мингай æнæбон, æнкъард 
цæстытæй касти адæймаджы зæрдæмæ æмæ дзы куырдта цыдæр, 
æмæ-иу фидæны рухс нывтæ мардысты зæрдæйы, æфхæрд, 
æнамонд, тæригъæддаг адæмты хъæрзт æмæ цъæхахст сæ быны 
кодтой адæймаджы æдыхдзинады дзынæзт.

Алкæддæр уыд æнкъард, талынг æмæ тыхст, бирæ хæтты та 
тасдзинад, адæмы алы фарс та, ахæстонау, æнæзмæлгæ лæууыд, 
хуры удæгас тынтæ сæ фæндагæй иуварс кæнгæ, уыцы тызмæг, 
талынг горæт, стæй æнæзæрдæмæдзæугæ амад дуры цæндтæ æмæ 
кувæндæттæ.

Царды музыкæ дæр уыд рыст æмæ масты хъæрзын, 
æнæуынондзинады сусæг сыбар-сыбур, æгъатырдзинады тызмæг 
рæйын, тыхстдзинады зæрдæбын тæссаг хъыллист…

II

Маст æмæ æнамонддзинады талынг, æнæпайда змæлды 
’хсæн, кæрæф æмæ хъуагдзинады тæссаг тохы астæуты, 
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хиуарзондзинады тæригъæддаг ламийы, горæты хъæздыгдзинад 
аразæг мæгуыр адæм кæм цардысты, уыцы сыджытбын 
хæдзæртты, æнæзынгæ цыдысты иугай сагъæсгæнджытæ, – 
адæймагыл кæрæй-кæронмæ чи ’ууæндыд, алкæмæн æцæгæлон 
æмæ дард чи уыд, уыцы тохмæ разæнгардгæнæг, рæстдзинады 
дард цæхæртæ. Уыдон сусæгæй сыджытбын хæдзæрттæм семæ 
хастой, чи сывзæрдзæн, ахæм хуымæтæг, фæлæ егъау ахуырады 
чысыл мыггæгтæ æмæ, куы тызмæг, уазал цæстæрттывдимæ, 
куы фæлмæн æмæ зæрдæуарзонæй, тыдтой, уыцы сыгъдæг æмæ 
судзаг рæстдзинад цагъайраг адæмты талынг зæрдæты, кæрæф 
адæм, се ’гъатыр бартæ æмæ тыхы бын хъæздыг æмæ пайда кæй 
фæрцы кодтой, уыцы куырм æмæ къуырма адæмты зæрдæты.

Уыцы талынг, æфсирд адæмтæ дызæрдыгæй байхъуыстой ног 
ныхæсты музыкæмæ, сæ рыст зæрдæтæ æнхъæлмæ рагæй кæмæ 
кастысты, уыцы музыкæмæ.

Барджын æмæ сæ кæрæф тыхгæнджытæ æвæндонæй кæм 
бакодтой, уыцы хин æмæ мæнгарддзинады тæлытæ тонгæ, адæм 
чысылгай схæцыдысты сæ сæртыл.

Се’гомыг, æнæбон мæстæйдзаг цардмæ, се ’нæкæрон 
æфхæрд зæрдæтæм, сæ зондмæ, – тыхджынты мæнг æвзаг бырон 
кæдæм фæмарзта, уыцы зондмæ, – маст æмæ æфхæрддзинадæй 
йе ’мыдзаг чи уыд, уыцы тæригъæддаг зын цардмæ бахæццæ 
хуымæтæг, сыгъдæг дзырд.

– Æмбал!..
Уыцы дзырд адæмæн ног нæ уыд, раздæр æй фехъуыстой, 

сæхæдæг дæр-иу æй дзырдтой, уый ныронг хъуыстис, иннæ 
дзырдтау, афтид æмæ къуымыхæй, ферохгæнæн кæмæн уыд, 
æмæ сæ ферохæй адæймаг кæмæн ницы фесæфтаид, ахæм зонгæ, 
æрдæг хафт дзырдтау.

Фæлæ ныр уыцы дзырд у бæлвырд æмæ фидар, хъуысы 
бынтон æндæрхуызон, йæ хуылфы ис бынтон æндæр уд æмæ дзы 
хъæбæр, алмазау æрттиваг æмæ бирæ тигъджын цыдæр ис йæ 
мидæг.

Уыдон райстой уыцы дзырд æмæ йæ дзырдтой хъавгæ, 
хъахъхъæнгæ, уызтой йæ сæ зæрдæты, мад йæ ноггуырд 
сывæллоны авдæны куыд фæузы æмæ йæм кæсынæй куыд нæ 
фефсæды, афтæ.
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Уыцы дзырды сыгъдæг зæрдæмæ цас арфдæр кастысты, 
уыйбæрц сæм зынд рæсугъддæр, хуыздæр æмæ егъаудæр.

– Æмбал, – зæгъгæ дзырдтой уыдон.
Æмæ хатыдысты, уыцы дзырд сæм кæй фæзынд æгас дуне 

баиу кæнынмæ, дунейы адæмты сæрибары бæрзондтæм схоныны 
тыххæй æмæ сæ ног тагтæй адæймаджы сæрибардзинад уарзоны, 
лымæндзинады фидар тагтæй кæрæдзийыл бабæттынмæ. Уыцы 
дзырд цагъарты зæрдæты йæ уидæгтæ куы ауагъта, уæд уыдон 
нал уыдысты цагъартæ, уæд иу бон фехъуысын кодтой горæтæн 
æмæ æппæт æндæр тыхтæн сæ номдзыд адæймаджы дзырд:

– Нал нæ фæнды!
Уæд ныллæуыд цард, уымæн æмæ йе ’змæлынгæнæг тых 

уыдысты цагъартæ, æрмæстдæр уыдон, æндæр ничи. Нылæууыд 
дон йæ цæуынæй, ахуыссыд зынг, горæт аныгъуылд мæйдары, 
тыхджынтæ систы сывæллæттау.

Тыхгæнджыты удты тасдзинад æрбакодта йæ хъæбысы, æмæ 
сæ ныхмæ чи сыстад, уыцы адæммæ цы маст дардтой, уый, сæхи 
æнуд тæфы хуыдуг кæнгæйæ, нынныхъуырдтой, адæмы тыхы раз 
тæрсгæ æмæ ризгæйæ.

Æххормагдзинады æндæрг слæууыд сæ разы æмæ сæ 
сывæллæттæ тæригъæддаг ниуд кодтой талынджы.

Мæйдар йæ хъæбысы кæй бакодта, уыцы хæдзæрттæ 
æмæ кувæндæттæ сиу сты æфсæйнаг æмæ дурты цæндтимæ, 
тæссаг æнæуынæр цард æрæвæрдта уынгты йæ мæрдон æртæх, 
ныллæууыд цард, уымæн æмæ йæ ныййарæг тых базыдта йæ 
хицауы, цагъар адæймаг ссардта тыхджын, æнæбасæтгæ дзырд, 
– йæ барты æвдисæндар, – уый раирвæзт талынгæй æмæ йæхи 
цæстытæй федта йæ хицауад, – цард аразæг хицауад.

Бонтæ уыдысты тыхджынтæн, – йæхи царды рохтыл хæцæг чи 
хуыдта, уыдонæн – мæт кæныны бонтæ. Æхсæвтæй алкæцыдæр 
уыд раст мин æхсæвы бæрц. Гъе, афтæ тынг ныббадт æвæджиауы 
мæйдар мæрдон горæты, гъе афтæ æлгъин æмæ æвæндон сыгъд 
кодта цырагъ. Уыцы горæт, сæдæ азты агъоммæ арæзт чи уыд, 
уый, кæфхъуындарау, нызта адæмы туг æмæ сын ныр равдыста 
йæ фыдынд æмæ ницæййагдзинад, йæ тæригъæддаг дурты 
цæндтæй æмæ бæлæстæй.
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Æнкъардæй кастысты уынгтæм хæдзæртты куырм рудзгуытæ, 
уынгты та хъæлдзæгæй цыдысты царды æцæг хицæуттæ. Уыдон 
дæр уыдысты æххормаг, стæй иннæтæй æххормагдæр. Фæлæ сын 
уый фыццаг хатт нæ уыд, æмæ кæд сæ буар зындзинад æййæфта, 
уæддæр уыцы зындзинад нæ уыд царды æцæг хицæутты иумæйаг 
зындзинады æмсæр, æмæ дзы нæ ахуыссыд сæ зæрдæйы цæхæр. 
Уыдон базыдтой сæ тых, сæ зæрдæтæ сыгъдысты цины арты, 
æмæ уæлахизы фидиуæг æрттывта сæ цæстыты. Уыдон цыдысты, 
талынг æмæ сын уынгæг ахæстонау чи уыд, уыцы горæты уынгты, 
æнæуынон цæстæнгас сæм кæм дардтой, сæ зæрдæтæ сын мастæй 
кæм дзаг кодтой, уыцы уынгты. Федтой сæ куысты ахсджиаг пайда 
æмæ сæ уый разæнгард кодта, царды хицæуттæ кæй хъуамæ уой, 
йæ бæрнджынтæ, йæ аразджытæ, уыцы зондахасты егъау æмæ 
сыгъдæг бæрзæндтæм. Æмæ та ног тыхимæ зынгау æрттивгæйæ 
слæууыди сæ размæ ныфсдæттæг, адæмы иугæнæг дзырд:

– Æмбал!
Уый хъуыстис абоны мæнг дзырдты астæу, фидæны хъæлдзæг 

ног царды фидиуæгау, – уыцы цард та алкæй размæ дæр у 
æмхуызон гом. Æмæ цымæ дард у, æви хæстæг?

Адæм æмбæрстой, уыцы фарста сæхицæй аразгæ кæй у, кæй 
бахæстæг сты сæрибармæ, фæлæ йын йе ’рбацыд сæхæдæг кæй 
фæстиат кæнынц.

III

Хæлд сылгоймаг, тæккæ знон дæр ма æххормаг фосау чи уыд, 
цъыф уынджы бæрæг астæу чи лæууыд æмæ йын йæ уызæлдтытæ 
суарийæ гуымиры ’лхæд чи бакæна, ахæм æрбацæуæгмæ чи 
æнхъæлмæ касти, – уыцы хæлд сылгоймаг дæр фехъуыста 
уыцы дзырд, фæлæ къæмдзæстыгæй йæ мидбылты худт æмæ йæ 
ныфс нæ хаста йе ’сдзурынмæ. Уыцы сылгоймагмæ æрбацыд, 
ныронг кæй никуыма федта, ахæм адæймаг, æмæ йæ къух ын йе 
уæхсджытыл æрæвæрдта æмæ йын загъта хионы ныхас:

– Æмбал!
Сылгоймаг худти сабыр, къæмдзæстыгæй, цæмæй ма скæуа 

фырцинæй, йæ рыджы тылд зæрдæ фыццаг хатт кæй бавзæрста, 
уыцы циндзинадæй. Знон дæр ма дунемæ, къуымых фосы 
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цæстæнгасау, налат æмæ ’ххормагæй чи касти, уыцы цæстыты 
æрттывта циндзинады фыццаг сыгъдæг цæссыг. Уыцы циндзинад 
уыд, æппæт дунейы фæллойгæнджыты егъау бинонтæм иппæрд 
адæмы æрбахоныны циндзинад æмæ æрттывта горæты уынгты 
алы ран дæр. Йæ фæдыл та хæдзæртты тар цæстытæ кастысты 
мæстыйæ-мæстыдæр æмæ уазалдæр цæстæнгасæй.

Мæгуыргур, знон дæр ма, цæмæй дзы фервæзой, уый тыххæй 
æфсæст адæм капеччытæ кæмæн лæвæрдтой, уый дæр фехъуыста 
уыцы дзырд æмæ йæ тæригъæддаг, мæгуыр цардæй ихсыд 
зæрдæйæн уый уыд фыццаг лæвар, бузныг кæмæй фæци, ахæм.

Бæхтæрæг, – худæджы лæппу, йæ бæрзæй кæмæн хостой, 
дæ фæллад æххормаг бæхы дæр афтæ тынг цæв, – зæгъгæ, бирæ 
нæдтытæ чи баййæфта, уынгты дуртыл цæлхыты гыбар-гуыбурмæ 
йæ сæры зонд кæмæн фæцыд, уый дæр фехъуыста уыцы дзырд 
æмæ йæ мидбылты зæрдæбын худгæйæ загъта уынгты цæуæгæн:

– Аласын дæ хъæуы, мыййаг… Æмбал? Загъта æмæ фæтарсти. 
Тагъд алидзын æввонг æрбалхъывта рохтæ æмæ касти цæуæгмæ, 
йæ уæрæх сырх цæсгомæй циндзинады худын æнгас фæсурын йæ 
бон нæ уыди, афтæмæй.

Цæуæг лæг æм скасти хæларзæрдæ цæстытæй æмæ йын, йæ 
сæрæй акувгæйæ, радта дзуапп:

– Бузныг, æмбал! Æз фистæгæй бауайдзынæн, дард нæ 
цæуын.

– Эх, дæ мад амæла!.. – фырцинæй ныфсхаст хъæр фæкодта 
бæхтæрæг, йæ мидбынат скафыд æмæ йе стыр цæстытæ хъæлдзæг 
ныкъулгæ, хъæр, ахстгæнгæ кæдæмдæр ныххоста.

Адæм æнгом къордæй цыдысты тротуарыл æмæ се ’хсæн 
зынгау æрттывта номдзыд æмæ дуне иугæнæг дзырд:

– Æмбал!
Тызмæг æмæ сæрыстырæй бацыд рихиджын пъæлицæйаг, 

уынджы кæрон ныхасгæнæг зæронд лæджы алы фарс æнгом 
чи лæууыди, уыцы адæмы тыгуырмæ æмæ сын, сæ ныхасмæ 
байхъусгæйæ, сабыр загъта:

– Æмбырдтæ кæныны бар нæй… апырх ут, господа… Æмæ, 
секунды бæрц ницы сдзургæйæ, йæ цæстытæ зæхмæ æруагъта, 
стæй ма йæ ныхæстыл хæрз сабырæй бафтыдта:
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– Æмбæлттæ…
Уыцы дзырд йæ зæрдæйы чи хаста, уд æмæ дзы туг чи бауагъта, 

иудзинадмæ сидынæн ын æфсæн хъæлæс чи радта, – уыдоны 
цæсгæмттыл хъазыди æвзонг цардаразджыты сæрыстырдзинад 
æмæ бæрæг уыд, уыцы дзырды мидæг хæларæй цы тых уадзынц, 
уый кæй у æнæмæлгæ, æвидгæ.

Кæмдæр сæ ныхмæ æмбырд байдыдтой куырм адæмы 
къордтæ, хотыхтимæ, æнæдзургæйæ слæууыдысты æмрæнхъ, 
топпы фатау, – уый тыхгæнджытæ фырмæстæй сæхи цæттæ 
кодтой рæстдзинады улæнтæн ныхкъуырд раттынмæ.

Егъау горæты къуындæг уынгты та, æххуырсты къухтæй 
арæзт чи уыд, уыцы уазал, гоби къулты астæу, адæмты зæрдæты 
рæзт æмæ рæгъæд кодта, æппæт адæмты æфсымæрдзинадæй 
егъау ныфс.

– Æмбæлттæ!..
Зынг-иу, стыр арт ссудзын æввонг, куы иу ран ферттывта, 

куы иннæ ран, – уый хъуамæ æппæт зæххыл апырх уа æмæ йын 
йæ адæмты сбæтта хионы сыгъдæг æнкъарæнтæй.

Апырх уыдзæн æгас зæххыл, басудздзæн маст æмæ 
æнæуынондзинад.

Апырх уыдзæн æппæт зæрдæтыл æмæ сæ сараздзæн дунейыл 
иунæг зæрдæ, – раст æмæ хæлар адæмы зæрдæ, – адæм уыдзысты 
æнæфæцудгæ лымæн бинонты сæрибар кусджытæ.

Цагъарты арæзт мæрдон фынæй горæты уынгты, 
æгъатырдзинад паддзахиуæг кæм кодта, уым фидарæй рæзт 
æууæнк адæймагыл, адæймаг йæхиуыл дæр æмæ дунейы 
хæрамдзинадыл дæр кæй фæуæлахиз уыдзæн, уыцы æууæнк æмæ 
ныфс.

Æмæ тæссаг, æнкъард, æмтъеры царды ’хсæн рæсугъд, 
хъæлдзæг стъалыйау, фидæны цардмæ фæндагамонæг цырагъау, 
æрттывта, хуымæтæджы, фæлæ зæрдæйау, арф дзырд:

– Æмбал!
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ЧЫЗГ ÆМÆ МÆЛÆТ

Аргъау

I

Паддзах ’ссæуы хъæугæрæтты хæстæй…
Сау мастæй йæ зæрдæ судзы, дуды,
Хъусы: уæртæ, хæмпæлты æмбæхстæй
Чызг æнæмæт худы.

Сæлхынцъ кодта бур æрфгуытæ паддзах,
Бæхы фæрстæ басхуыста йæ къæхтæй,
Батахт чызгмæ, карз дымгæйау, уайтагъд
Дзыгъал-мыгъул кæны йæ хæцæнгæрзтæй.

Хъæр кæны æнæфсармæй, фырмæстæй:
«О, сæнтдзæф чызг, багъæц-ма, цы худыс?
Ме ’знаг мыл фæуæлахиз и хæсты,
Ме ’фсæддонтæ цагъды фесты сеппæт.

Уацары – мæ фæсдзæуинтæн се ’рдæг,
Ног æфсадмæ ныр цæуын нæхимæ…
Æз – дæ паддзах, мастæлгъæд, æфхæрдæй,
Уæд куыд хъусон, о, сæнтдзæф, дæ хъæрмæ?»

Амбæрзта йæ кофтæйæ йæ риутæ
Æмæ чызг мæсты паддзахæй куры:
«Хорз лæг, æз мæ уарзонимæ дзурын,
Фæлæ цу дæ фæндагыл дæхицæн».
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* * *

Лæг куы уарза, уæд паддзах цы давы, –
Не ’вдæлы паддзахимæ ныхасмæ.
Уарзондзинад хаттæй-хатт фæсудзы
Кувæндоны бур цырагъæй тагъддæр.

* * *

Паддзах уæд, гæдыбæласау, барызт
Фырмæстæй… йæ фæсдзæуинтæм дзуры:
«Ацы чызджы ныккæнды ныппарут,
Науæд та йын бахæцут йæ хурхыл!»

Атартæ сты ’лгъаг карз æлдары цæстмæ.
Сбастой чызджы карз æлдары цæстмæ.
Паддзахмæ æввахслæууæг дæлдæртæ
Радтой чызджы, цингæнгæ, Мæлæтмæ.

II

Сау Мæлæт дæлимонтæм фæхъусы,
Фæлæ уæд цæуылдæр уый æсмæсты:
Уарзондзинад цардимæ – æнусон,
Уалдзæджы Мæлæтыл дæр æртæфсынц.

Ацу, лæу мæрдты ’хсæн æдзынæг!
Стæй зын у æппæт низтæ ныццæгъдын.
Схъыг вæййы Мæлæты бон хынцынæй,
Бафæнды йæ ’нæмæтæй фæцæрын.

Алчи дæр тæрсы æдзух Мæлæтæй,
Уымæн æмæ хорз зонынц сæ мæлæт.
Адæмы тас, адæмы уæлмæрдтæй
Сфæлмæцыд Мæлæтæн дæр йæ зæрдæ.
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Чъизи у Мæлæты куыст, зын куыст у,
Кæд фæкусы арæхстгай, æгъдауыл,
Гъе уæддæр ын адæм та нымайынц
Уыцы куыст æнæпайда хъуыддагыл.

Бауарзид цъæх Хæйрæджы – цы кæна?
Сулæфид зындоны арт йæхимæ…
Уарзты риссæй судзгæйæ ныккæуа
Артхуыз дзыкку Хæйрæгимæ иумæ!

III

Чызг лæууы Мæлæты раз уæндонæй,
Фидарзæрдæ, амæлын æввонгæй.
Уæд Мæлæт дæр батæригъæд кодта:
Дзуры: «Уый нырма бынтон æвзонг дæ!

Паддзахмæ æвзæр дзыхæй фæдзырдтай,
Хъуамæ дын æз бахæцон дæ хурхыл».
«Ма мæсты кæн, – чызг Мæлæтмæ дзуры, –
Науæд мæм цæуыл кæныс мæсты та?

Уæд мæнæн бæрзонд хæмпæлты фæстæ
Батæ кодта уарзон хур фыццаг хатт.
Æмæ мæн кæм æндæвта паддзах та,
Уый та раст уæд рацæйлыгъди хæстæй.

Гъе ’мæ йын æз дæр дзырдтон дзæбæхæй:
О, Мæлæт! Зæрдиагæй дæ курын
Ницы загътон уымæн æз æвзæрæй
Афтæмæй куыд æвзæр рауад хъуыддаг!

Нæй гæнæн, нæй ирвæзæн Мæлæтæй…
Æз мæрдтæм фæхæсдзынæн мæ буц уарзт…
О, Мæлæт! Зæрдиагæй дæ курын
Иуцъус ма мæ батæ кæнын бауадз!»
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Уый ныхас фæкаст Мæлæтмæ дисау, –
Исчи ма Мæлæтæй куры афтæ?
Хинымæр зæгъы: «Цæй, цард цы уыдзæн,
Фæсивæд куы нæуал кæной батæ?»

Æмæ, хурмæ салд æстджытæ тавгæ,
Уый фæсидти иу калммæ, стæй загъта:
«Цу, уæдæ кæн ахсæв-бонмæ батæ,
Райсом раджы дæ кæндзынæн маргæ».

Уый фæстæ Мæлæт æрбадтис дурыл,
Сау калм ын йæ дзыккутæ æстæры,
Цинæй чызджы цæссыгтæ æзгъæлынц,
– Ацу, ацу! – сау Мæлæт æм дзуры.

IV

Уалдзыгон хур батавта Мæлæты,
Раласта уый йе скъуыдтæ хæдбынтæ
’Рхуыссыд дурыл, афынæй ис тæвды,
Æмæ федта уæд Мæлæт фыдфынтæ:

Федта, цыма йе ’сфæлдисæг Каин
Цадæггай фыртыфыртимæ иумæ
Дыууæ дæр зæронд – зæронд куыддæртæй,
Сау кæлмытау, къуылдыммæ фæхилынц.

– О, хуыцау! – хъæрзы мæстыйæ Каин, –
Уый кæсы зынгхуыз цæстытæй арвмæ.
– О, хуыцау! – фыдзонд Иуда сиды,
Сау зæххæй йæ цæстытæ нæ исы…

Хохы сæрмæ дарихуыз сырх мигътыл
Сырх хуыцау хуыссы, фæрсы йæ чиныг.
Стъалытæй у уымæн фыст чиныг,
’Рфæныфæд у чиныгæн йæ иу сыф.



225

Хохы сæрмæ уым лæууы архангел,
Йе ’рвон фаттæ сты йæ къухы бастæй.
Каинитæм дзуры уый тызмæгæй:
«Иуварс ут! Хуыцау сымах нæ райсдзæн!»

– Михаил, – æслæгъзтæ кодта Каин, –
Аххосджын дæн дунейы раз, зонын,
Рухс цардæн йæ марæджы ныййардтон,
’Лгъыст, æлгъаг Мæлæтæн æз йæ фыд дæн…»

– Михаил, – фæдзуры уæд Иуда, –
Зонын æй мæ азым у стырдæр,
Уымæн æмæ радтон æз Мæлæтмæ,
Хурау, рухс хуыцауы зæрдæ, радтон!..

Дыууæ дæр ныллæгъзтæ кодтой иумæ:
«Михаил!.. æстыр хуыцау нын иу дзырд,
Иунæг дзырд уæддæр зæгъæд рæвдаугæ,
Зонæм æй, хатыры аккаг не стæм».

Сабыргай сæм дзуры уæд архангел:
«Загътон уый æртæ хатты хуыцауæн,
Уый дыууæ хатты нæ загъта ницы,
Стæй йæ урс сæр банкъуыста ’мæ загъта:

– Цалынмæ Мæлæт цæгъда мæ фыртты,
Каинитæн нæй уæдмæ ныббарæн;
Чи басæтта дунейыл Мæлæты;
Уый-иу сын ныппарæд уæд мæ бæсты».

Уæд Уæйгæнæг æмæ ’Фсымæрмарæг
Баниудтой, мæстæлгъæдæй ныккуыдтой…
Стæй хъæбыс-хъæбыс тылдысты иумæ
Хохрæбыны цъыфдзастмæ фæстæмæ.
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Цъыфы та ныззылдысты фырцинæй,
Дæлимонтæ, фыдбылызтæ, хæйрæг.
Каин æмæ Иудайыл æмхуызон
Ту кæнынц сæ цъыфдзасты цæхæрæй.

V

Бонрæвты Мæлæт йæ фынæй райхъал,
Акасти фæйнæрдæм: чызг нæма ’рцыд.
Уæд Мæлæт æсдзырдта: «О, хæтаг чызг!
’Вæццæгæн дын иу æхсæв дæр цъус у!»

Кауы цурæй ратыдта хъуыдыды,
Басмыста йæм æмæ акаст бæстæм:
Рухс тын хъазыд бæласы цъæх сыфтыл…
Уæд Мæлæтæн барухс и йæ зæрдæ

Æмæ хурмæ скæсгæйæ, ныззарыд
Сабыргай, хъымхъымгæнгæ йæхицæн:

«Хионæн æгъатыр къухæй
Адæм бахæцынц йæ хурхыл.
Стæй йæ уæлингæн фæдзурынц:
«Рухсаг у, мæрдты бад рухсы!»

Нæй сын бамбарæн сæ митæн,
Паддзах адæмы æргæвды,
Фæлæ куы амæлы, уæд уый дæр
Ахæм зардимæ ныгæнынц.

Намысджын уыд, йе хуыснæг уыд,
Иугæр амардис, уæд хъусын
Уыцы иухуызон æнкъард зард:
«Рухсаг у, мæрдты бад рухсы!»
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Æз куы амарын фыдлæджы,
Йе – æдылыйы мæ къухæй,
Гъе уæд дæр æрвылхатт хъусын:
«Рухсаг у, мæрдты бад рухсы!»

VI

Зарæг дæр фæци… Мæлæт фæмæсты –
Æхсæв ацыд, бон дæр ныр фæцæуы,
Фæлæ чызг нæма зыны, нæ цæуы,
Уый та куыд? Мæлæт, мыййаг, нæ хъазы!

Кодта уый мæсты дæр æмæ карз дæр.
’Рбакъуырдта йæ хæдбынтæ йæ къæхтыл,
Гъе ’мæ рараст хорз мæйрухс æхсæвы
Дард балцы… йæ зæрдæ – ’хсæвæй тардæр.

Рауад цасдæр æмæ федта: уæртæ,
Хъæдгæрон, æвзонг æхсæры аууон,
Мæйрухсы хъæдабæхуыз кæрдæгыл
Не ’взонг чызг, хуыцауы чызгау, бады.

Рагуалдзæг куыд бæгънæг вæййы сау зæхх,
Чызджы риу уыд афтæ гом æгасæй
Æмæ уый зæлдагхуыз буц буарыл
Былты фæдтæ, стъалытау, зындысты.

Къуыбыр риутæ, стъалытау, æрттивынц,
Цæстытæ дæр, стъалытау, фæлгæсынц
Арвы цъæхмæ, даргъ Æрфæныфæдмæ,
Æхсæвы æвзист æмбæрзт фæндагмæ.

Цæсты бынтæ тар цъæх аууон дарынц,
Былтæ – сырх æмæ умæл, хъæдгомау,
Лæппу йын йæ хъæбысы йæ буц сæр
’Рæвæрдта, фæллад сагау улæфы.
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Уый Мæлæт куы федта, уæд фæфæлмæн.
Йе стыр маст йæ тутт сæры æрсысыд:
– Гъе, чызгай, уый къутæрты рæбынты,
Евайау, хуыцауæй ды цы ’мбæхсыс?

Чызг йæ рæсугъд стъалыхуыз буарæй
Бамбæрста йæ уарзоны, раст, арвау,
Æмæ стæй Мæлæтмæ дзуры афтæ:
– О, Мæлæт, цæй, ма мæ ’лгъит фæлæуу уал!

Ма хъал кæн мæ уарзоны дæ хъæрæй.
Ма ’хситт кæн, цыргъ цæвæгау, фæлæуу уал.
Æз ныртæккæ бацæудзынæн мæрдтæм,
Ратт æрмæст мæ уарзонæн фылдæр цард.

Азымджын дæн – не ’рцыдтæн рæстæгыл,
Цæй, зæгъын, цы тагъд кæнон Мæлæтмæ,
Уый бæсты мæ уарзоныл ныттыхсон,
Уымæн мемæ ацæрын æхцон у.

Стæй йæхæдæг тынг хорз у! Æркæс-ма,
Уый цы хуызæн бæрджытæ ныууагъта
Хъарм батæй мæ рустæ ’мæ мæ риуыл.
Кæс, сырх-сырхид дидинджытау ’рттивынц!

Уæд Мæлæт, æфсæрмыгæнгæ, бахудт:
– Раст цыма, дын хур фæкодта батæ,
Фæлæ ды, мыййаг, куы нæ дæ иунæг,
У мæнæн мæ хæс фæцæгъдын минтæ,

Рæстæгæн æз намысджынæй кусын.
Куыст ис бирæ, ныр æз та зæронд дæн:
Алы уысм дæр ныр мæнæн зынаргъ у,
Фæлæ рарæвдз кæн дæхи рæстæгыл!
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Чызг уæддæр кæны, мæгуыр, йæхи дзырд:
– Куы атыхсы мæныл, уæд мæм фæкæсы,
Ницыуал ис ныр æндæр дунейыл,
Анæрсы цыдæр тыхæй мæ зæрдæ.

Диссаджы рухс зæрдæйы æссудзы,
Æз адзалæй нал фæтæрсын мур дæр,

Нал фæхъæуынц адæм дæр, хуыцау дæр!
Сабийау, цин буц вæййы йæхицæй,
Уарзæг зæрдæ срухс вæййы йæхицæй. –

Каст Мæлæт тызмæгæй æмæ ’мбæрста
Чызджы зардæн аскъуынæн кæй нæ ис:
Хурæй хуыздæр нæй зæххыл хуыцæуттæй,
Уарзты зынгæй нæй зæххыл хуыздæр зынг.

VII

Уæд Мæлæт ныхъхъус, æрмæст æм хъарынц
Чызджы дзырдтæ… Схæлæг ис уый чызгмæ,
Уымæн æмæ уый лæгхор зæрдæ та
Дунейæн цы равдисдзæнис, цæй-ма?

Уый нæу мад, фæлæ уæддæр – сылгоймаг,
Уымæн дæр тых у йæ зæрдæ зондыл,
Уымæн дæр йæ сау зæрдæйы къуымы
Ис тæригъæд, мæт, бæллицтæ, сагъæс.

Искæй куы бауарзы тыхджындæр,
Уæд йæ риуы уымæн мæт æссудзы,
Стæй йын уæд Мæлæты хорздзинадыл
Уый æдзух æхсæвыгон фæдзуры.
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«Хорз, – зæгъы Мæлæт – æрцæуæд диссаг:
Цæр фæрнæй, дæттын дын бар, дæн разы,
Æрмæст æз дæр уыдзынæн ныр дæ цуры
Уарзты цур лæудзынæн æз æнусмæ!»

Гъе ’мæ гъеныр Уарзтимæ Мæлæт дæр,
Уарзон хойау, ’нæ ’сцухæй фæцæуы,
Ныр Мæлæт, чызг амонæгау, йемæ
Алы ран цæвæгимæ фæзилы.

Уый цæуы, йæ хойы уарзы бирæ,
Гъе, ’мæ ныр – чындзæхсæвы уа, хисты –
Алы ран уый аразы æдзухдæр
Уарзты цин ’мæ царды амонд ’нæмæнг!

А.М. Горький æмæ А.П. Чехов
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ЧЫЗГ ÆМÆ МÆЛÆТ

Аргъау

I

Паддзах хæстæй хъæуы рæзты цыд.
Маст æртыхсти, судзгæ маст, йæ удыл.
Фæскъутæртæй ацахста йæ хъус:
Чызг хъæрæй ныххуды.
Бур æрфгуытæ фелхынцъ кодта уайтагъд,
Бæхы йæм фæцарæзта æмраст.

Чызджы уæлхъус уаддымгæйау скафыд,
Хотыхтæй зыланггæнгæ, æваст.
Дзуры йæм: – Дæ дæндæгтæ зыхъырæй
Ам цы дарыс? Байгом и дæ дзых…
Знаг мæныл фæуæлахиз и хæсты.
Ме ’фсæдтæ – бынтон дæрæн, бынпырх.
Уацары – мæ фæсдзæуинтæн се ’мбис,
Ног хæстонтæ агурæг цæуын.
Æз – дæ паддзах, бахаудтæн уынгæджы.
Де дылы худт цавæр у, цæуыл?
Чызг, йæ риуы ’гънæджытæ æвæргæ,
Паддзахæн æдзæстхизæй зæгъы:
– Ацу, – æз мæ уарзонимæ хъазын,
Айс дæхи дæ хæствæллад бæхыл!

Уарзыс иугæр – паддзæхтыл нæ дæ,
Паддзæхтимæ нал кæныс ныхас дæр.
Хаттæй-хатт фæсудзы уæдæ уарзт
Стыр аргъуаны сойдзырагъæй тагъддæр.
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* * * 

Паддзах барызт, фырмæстæй фæсонтау,
Æрфгуытæн ныппака и сæ бурхил:
– Баппарут æй ахæстонмæ, гъеуæ,
Нæ фæлæ йын бахæцут йæ хурхыл!
Фæсдзæуинтæ, бæхгæстæ – æппæт дæр
Февнæлдтой æз-раздæронæй тагъд-тагъд.
Æмæ чызджы ахастой хæппулты,
Радтой йæ Мæлæты къухмæ уайтагъд.

II

Дæлимонтæн у Мæлæт сæ дæлбар,
Уыцы бон æй баййæфта фыдазым, –
Удхæссæг зæронд усæн йæ риуы
Уалдзæг уарзты, царды монцтæ схъазынц.
Схъыг и уый: æнус хæдмæлтыл зилы,
Алы низты скъуыны æмæ хаты.
Алыран адзал тауынæй схъыг и, –
Бафæндыд æй исты пайда раттын.
Алчи йемæ фембæлдæй фæтæрсы,
Уæвгæ та дзы н’ аирвæздзæн иу дæр.
Суæнгæл ын ис адæймаджы удхар,
Стыхст мæрдадзы хъарджытæ ’мæ ниудæй.
Нæй æппындæр аргъ йæ ми, йæ куыстæн
Ацы чъизи, низджын зæххыл алкæм.
Рæвдз хæссы йæ хъуыддæгтæ, уæддæр æй
Кæд уæлдайыл банымадтой адæм…
Уый Мæлæтæн тынг хъыг у, йæ тыхстæй
Дзыллæты æгомыг фос фæхоны.
Æмæ арæх бакæны быныскъуыд
Уый рæстудты йе ’вирхъау тæрхонæй.
Бауарзид уæд та Шайтаны, оххай,
Кæд зындоны удæнцой уый фенид.
Артдзыкку Шайтанимæ уырауид,
Ниугæ, уарзты сауала цырены.
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III

Чызг лæууы Мæлæты раз, æдæрсгæ,
Зоны, ’рцыд йæ фæстаг сахат абон.
Ныр Мæлæт йæ амæттагмæ хаты:
– Де ’взонджы дуг де ’дылыйæ бабын!..
Паддзахмæ тызмæг дзурын нæ хъуыд!
Уый тыххæй дын сласдзынæн дæ уд!
– Ма мæсты кæн, – чызг фæстæмæ дзуры, –
Ма мæсты кæн, байхъус-ма мæм, курын.
Уарзон мын ныбба кодта фыццаг хатт
Фæдæгъды цъæх къудзийы фæстæ.
Паддзахы мæт мæн кæцæй уыдаид, –
Паддзах лыгъд раст уыц ’афон хæстæй.
Загътон ын: мæ фыдыхай, цу иуварс.
Уым æвзæрæй ницы ’нхъæлдтон æз, –
Фæлæ мыл фыдбылызырдæм рахатт,
Фервæзынæн нал арын фæрæз…
Нæй Мæлæтæй бамбæхсæн, йе лидзæн…
Ныр æрдæгыл баззайдзæн мæ уарзт.
О, Мæлæт! Зæрдæбынæй дæм хатын –
Иунæг ба ма… уыцы бар мын ратт!

Диссагау фæкастысты Мæлæтмæ
Чызджы дзырдтæ… Бацыдис дзы мæт:
«Адæм ба куынæуал кæной, уастæн,
Æз, цымæ, цæмæй цæрдзынæн уæд?»
Йе стджытæ сызгъæрин хурмæ тавгæ
Калммæ басидт: ам мæ цуры лæуу.
Стæй дын чызгæн: – Батæ кæн, цу, ахсæв,
Райсом раджы амардзынæн дæу!

’Рбадти дурыл. Сау калм ын йæ дзыкку
Астæры йæ маргдарæн дæндагæй.
Чызг фырцинæй, йа-мардзæ, ныккуыдта.
– Тагъддæр уай! – зæгъы Мæлæт хъыхъхъагæй.
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IV

Уалдзыгон хур батавта Мæлæты,
Къогъдзитæ раласта йæ къæхтæй.
Дурыл адæргъ, уайтæккæ æрфынæй.
Хорз фын н’ ауад ацы хатт йæ цæстыл.
Йе ’схæссæг, йæ ныййарæг фыд Каин,
Стæй йæ цоты цоты бындар йемæ –
Уый Искариот, – хохмæ хизынц,
Раст цыма дыууæ калмы, сындæггай.
О, хуыцау, – тыхсы, ныхъхъæрзы Каин,
Тар цæстытæй арвырдæм ныджджихи.
– О хуыцау! – ныхъхъæр кæны Иудæ,
Æмæ зæххыл, ниугæйæ, ныддæлгом.

Хохы сæрмæ хъулон мигъыл бады
Стыр хуыцау, йæ чиныджы куы кæсы:
Уыцы чиныг стъалытæ ныффыстой,
«Рфæныфæд» – йæ сыфтæй иу, йæ фæрстæй.
Хохы цъуппыл слæууыдис архангел,
Арвæрттывд куырисбастæй – йæ къухы,
Æмæ дзуры бæлццæттæм тызмæгæй:
– Иуварс! Нæй уын бацæуæн хуыцаумæ!
– Михаиле! – сæрдиаг кодта Каин, –
Зонын, стыр у дунетыл мæ аххос,
Æз ныййардтон рухс Цардæн фыдбылыз,
Æз – йæ фыд æлгъыстаджы Мæлæтæн!
– Михаиле! – дзуры ныр Иудæ, –
Каинæй дæр æз фыддæргæнæг дæн,
Уымæн æмæ саузæрдæ Мæлæтæн
Ауæй кодтон хурæнгæс зæрдæйы!
Иумæ хатынц ныр дыууæйæ уыдон:
– Михаиле! Иунæг дзырд хуыцауæй,
Бакæнæд нын, йарæби, тæригъæд, –
Исты дзы хатыр, мыййаг, нæ курæм!
Сабыргай сæм радзуры архангел:
– Уый тыххæй æртæ хатты дзырдтон ын,
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Ницы загъта фыццаг дыууæ хаттæн,
Æртыккагæн бакодта уый афтæ:
– Зон, Мæлæт кæдмæ сафа цæрдуды –
Нæй, Иудæ, Каинæн ныббарæн…
Чи фæуа уæлахиз сау Мæлæтыл,
Уый сын-иу уæд бакæнæд хатыр дæр!

Уым Æфсымæрмарæг, стæй Уæйгæнæг
Скуыдтой, еуæ, – хъарджытыл куы фесты.
Февнæлдтой кæрæдзимæ, хъæбыстæ…
Цъымарамæ ратылдысты хохæй.
Ус-бирæгътæ, хæйрæджытæ систой
Цъымарайы хъæр æмæ хъæлæба
Каиныл, Иудæйыл ныр тутæ
Уым куы кæнынц цъыфдзасты пъæрайы.

V

Сихæрттыл æрыхъал и йæ фынæй.
Ахъахъхъæдта – никуы зыны чызг.
Байдыдта хъуыр-хъуыр кæнын: – Бын бауай,
Æхсæв дын нæ афаг æви цы?
Рарæдывта æхсынæны чъири,
Бахæссы йæм смудынмæ йæ фындз.
Хи рæвдауы: хуры тынтæ хъазынц,
Фæдæгъды цъæх къалиутыл тыхсынц.
Хуры цæстмæ сфæлгæсы рæстæггай,
Базарыд æнад хъуырæй сындæггай:
«Карз, æнæхатыр цæфæй
Хион ’рцæуы кардæй мард,
Адæм баныгæнынц уый,
Заргæ: «Рухс дзæнæты бад!»
Амæлæд фыдгæнæг лæг, –
Тынг бирæтæ цин фæкæнынц,
Фæлæ йæ ныгæнгæ та
Ацы зардимæ фæкæнынц.
Хорз лæг амард, йе хуыснæг,
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У сæ ныгæныны рад –
Уæлмæрды сын иу дзыхæй
Зарынц: «Рухс дзæнæты бад!»
Цъаммар, зондæйцух, сæтой
Кæд мæ къухтæй – рцæуы мард –
Диссаг, алкæмæн дæр сæ
Зарынц: «Рухс дзæнæты бад!»

VI

Банцади йæ зарынæй. Ысмæсты,
Нæй гæнæн – быхсы æмæ фæразы –
Чызг уæддæр нæма зыны, нæ цæуы,
Хорз нæу уый. Мæлæт нæ уарзы хъазын…
Къогъодзитæ акодта йæ къæхтыл,
Уыд тызмæг, налат сырдау, йæ ахаст.
Стæй куыддæр фæзынди мæйрухс арвыл, –
Сау мигъау æлхынцъæрфыгæй араст.
Уый фæцыд сахаты бæрц, уæд федта:
Цъæх кæрдæгыл, къудзиты дæлбазыр
Чызг-зæдæнгæс мæйрухсы тæмæны
Бады, цыма раст хъæдабæ базыл…
Байгом кодта ’нæфсæрмæй йæ риутæ
Уалдзыгон быгъдæг зæххы гæппæлтау.
Йе ’рттиваг цыллæгъуыз буарыл хъазынц,
Стъалытау, тыхджын баты тæппæлттæ…
Дзидзиты сырх къоппатæ – йæ риуыл
Раст цыма дыууæ стъалыйы сты.
Скæсынц арвмæ, урс «Æрфæныфæдмæ»
Стъалытау йæ сау дыууæ цæсты.
Цæстыты бын аууæттæ – æрвгъуыз цъæх,
Былтæ – сырх, хъæдгомдзæф цыма кардæй.
Лæппу йын, фæллад сагау, æнцойæ
Бафынæй йæ уæрджытыл сæруагъдæй.
Уыдонмæ кæсгæйæ ныр Мæлæтæн
Масты зынг йæ тутт сæры æрхуыссыд:
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– Зæгъ, хуыцауæй Евæйау цы ’мбæхсыс
Алы рæтты, хъамылтæ ’мæ пыхсы?
Цыма арвæй, – стъалытæ ’мæ мæйтæ
Чызджы буарæй райдзæгътой цæхæр,
Лæппуйы дзы хъахъхъæны, æмбæрзы,
Æмæ дзуры: – Ма цæуæд дæ хъæр!
Ма ’взид ам дæ цæвæгæй. Æгъгъæд у –
Мауал кæн мæ уарзоны тæрсын.
Æз – ныртæккæ… сау ингæн – мæ бынат,
Лæппуйы та бауадз уал цæрын!
М’ аххос зонын, не ’рцыдтæн æмгъуыдмæ,
Æз æнхъæлдтон: дард мæм нæу Мæлæт.
Иу хъæбыс-ма акæнон мæ хурæн –
Амонд та йæ хай уыдзæни уæд!
Хорз у уый йæхæдæг дæр. Мæнæн
Уый мæ рустыл, пух риутыл йæ батæй
Дидинджытæ сзайын кодта, кæс,
Æмæ дуды ме ’гас буар сæ артæй!

Фефсæрмы Мæлæт, йæ мидбыл худы:
– О, æцæгдæр, кодтай батæ хурæн…
Фæлæ зон, нæ дæн æрмæст дæуыл –
Хъуамæ марон мингæйттæ зæххыл!
Рæстæгæн æнæсайдæй фæкусын,
Афтæмæй та базæронд дæн æз.
Бирæ ис хъуыддæгтæ мæн. Цæй, тагъддæр,
Афон у, чызг, фезмæл уæдæ рæвдз!
Чызг уæддæр ныффæрск кодта йæхи:
– Уарзон мын куы фæкæны хъæбыстæ,
Нал фæхатын арв дæр æмæ зæхх дæр,
Зæрдæ райсы дунейæн йæ хуызтæ.
Уæд Хъысмæтæй нал фæтæрсын мисхал,
Нал фæзонын адæмы, хуыцауы!
Циндзинад сывæллонау фæрайы,
Уарзт йæхи йæхи уындæй рæвдауы!
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Бацыд сагъæсы Мæлæт, æмбары:
Ацы зардæн н’ аскъуындзæн йæ хъис.
Нæу хуыцæуттæй иудæр хурау аив,
Уарзты зынгæй диссагдæр цы ис!

VII

Басабыр Мæлæт, ныр йе стæг тайы
Чызджы дзырдтæм фырхæлæгæй, рисгæ.
Куы цъæх ихыл, куы цæхæры скафы…
Цымæ хорзæй дунемæ цы ’вдисдзæн?
Мад кæд нæу, уæддæр йæ ном – сылгоймаг, –
У йæ зæрдæ зондыл кæд уæлбар?
Маст, хъынцъым, тæригъæд – адон
Суагътой кæд йæ талынг риуы ’взар!
Тынг бирæ кæй бауарзы, кæнæ та
Сау мæт арф кæй зæрдæмæ ныххилы,
Уыдонæн æхсæвыгон сæ хъусы
Дзуры уый æнцойдзинады циныл!
– Цæй, – зæгъы Мæлæт, – æрцæуæд диссаг!
Цæр уæдæ, нæ дын исын дæ цард!
Зон æрмæст, дæ хæдфарсмæ уыдзынæн,
Уарзты уæлхъус – ме ’нусон бынат!
Уарзт æмæ Мæлæт – гъеуæдæй, хотау,
Ис сæ сæрмæ иу дзæнгæр, къæлæт.
Цæвæг йе ’ккой, афтæмæй фæбыры
Уарзты фæдыл алыран Мæлæт.
Зилы уый, фæсайды уый йæ хойæ,
Æмæ алкæм – стыр куывды, йе хъазты
Аразы æвæллайгæ æрвылбон
Й’ амонд Цардæн, ’хсызгон цинтæ Уарзтæн.
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«ФЫЦЦАГ ХАТТ  
ÆЗ УЫЦЫ УСЫ ФЕДТОН…»

Фыццаг хатт æз уыцы усы федтон, æвæццæгæн ын хæстæг 
чи уыд, ахæм марды фæдыл цæугæ. Йæ сау зæлдаг 

кæлмæрзæн сæрæй йæхи æруагъта йæ бæрзонд хæрзконд гуырыл, 
рæсугъд зылд былтæ – кæрæдзимæ тынг æлвæст, йæ мраморхуыз 
цæсгомыл хус сыгъд кодтой сау цæстытæ, æмæ мæм уый æгасæй 
дæр фæкасти сæрыстыр утæхсæны фæлгонц.

Уый фæстæ йыл æмбæлын райдыдтон денджызы был, 
афтид æмæ æнкъард, хъуынтъыз ран: кæрæдзийы сæртыл 
æвæрд къуылдыхтæй дзы лæууыдысты егъау цъæх дуртæ, – чи 
базгъæлæнтæ ис, ахæм хохы баззайæццæгтæ, – арф æнцъылдтæ, 
цæххы фæдтæ æмæ сыл мард донзайты гæбæзтæ баныхæстысты.

Амад кæрдгæнывау, æнæзмæлгæйæ бадти дурты æхсæн, – 
ам ын йæ масты æгуыппæг æрф æз уыдтон ноджы бæлвырддæр, 
– дымгæ йын æнцад хъазыд йæ саударæн кисеяйæ, зæлдаг 
кæлмæрзæнæй, йæ къæхтæм та тыгъд денджызæй иу иннæйы 
фæдыл хъæлдзæг уылæнтæ згъордтой æмæ-иу базгъæлæнтæ 
сты йæ къæхты раз дуртыл. Хатгай-иу ын йæ уадултыл федтон 
уæззау, егъау цæссыгтæ.

Мæн фæндыд уымæ сдзурын, йемæ аныхас кæнын, фæлæ мæ 
ныфс нæ хастон, æмæ мын уалынмæ, майы райдзаст бонтæй иуы, 
– денджыз баххуыс кодта.

Уый агъоммæ денджыз йæхимидæг тынг змæлыдис, фæлæ 
ацы бон йæ фæлмæн, рог уылæнтæ былгæрæттæм згъордтой 
хъæлдзæг æмæ лæгъз, ленкгæнæгау, денджызы хъуынтъыз, 
цъæх дуртæ урс фынчытæй, алыхуызон доныпырхæнтæй 
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фæлгонц кæнгæ, æмæ та-иу рæвдауæн сæр-сæргæнгæ фæстæмæ 
денджызмæ сæхи айстой.

Уылæн зивæггæнгæ бацыд былгæронмæ, ноджы уæлдæр систа 
йæ къæбæлдзыг барц, иу цъусдуг адзæгæр, алæууыд хъазæгау, 
стæй æваст, йæхи фæуырдыг кæнгæ, уынæргæнгæ ныппырх ис 
дуртыл…

Сылгоймаг сабыр «уау» фæкодта, æваст йæ къæхтыл алæууыд 
æмæ, мидбылты худгæ, æрцагъта йæ фæдджиты доны пырхæнтæ.

Йæ тарстхъæр куы фæцыд, уæд æм æз бацæйзгъордтон, 
фæлæ æваст фæлæууыдтæн, ме ’ххуысы сæр æй нæ хъæуы, уый 
фенгæйæ.

Сылгоймаг бафиппайдта мæ фезмæлд, – йæ цæсгом фæрухси 
æргом мидбылхудтæй, рæсугъд базыр-зыргæнæгау кодтой йæ 
сæрыстырæнгас цæстыты хаутæ, æмæ арф, зыланг хъæлæсæй 
афарста:

– Фæтæрсын дæ кодтон?
Стæй ма, былмæ та сындæггай чи æрбацæй хъуызыдис, уыцы 

ног уылæнмæ цæстæй амонгæйæ, йæ ныхасмæ бафтыдта:
– Уылæн æнæнхъæлæджы афтæ уæлиау спæллахъ кодта… 

Бахатыр мын кæн! Бахъыгдардтон дæ…
– Ма тыхс, ницы мæ бахъыгдардтай, – дзуапп ын радтон æз.
– Нæ-ннæ… федтон æй – фæтарстæ мын. Уый хорз нæу. 

Адæймаг æдзæм, æнæдзургæйæ куы лæууа, уæд æй хъыгдарын 
нæ хъæуы…

– Диссаг у… дæ ныхас… – бакодтон æз.
– Æз сын зонын сæ аргъ уыцы ныхæстæн, – æнцад мын 

дзуапп радта уый.
Æмæ дурыл уæлдæр сбадти. Йæ цæсгомыл та иу нуар дæр 

нал змæлыд, цæстытæ та нал иста, хур афтæ таучел кæй ныррухс 
кодта, уыцы денджызы тыгъды иу дард цавæрдæр ранæй. Уым 
иу иннæйы фæдыл гуырдысты ног æмæ ног уылæнтæ, цæрдæг, 
ныфсджын уылæнтæ æмæ уæздан сирæгау тылдысты денджызы 
былырдæм, цæмæй та уым цъæх дуртыл кæл-кæл æмæ хъырнгæйæ 
базгъæлæнтæ уой, уый тыххæй.

– Æхсин, – бадзырдтон æм æз æнцад, – адæймаджы удыконд 
æппæтæй тыхджындæр кæны йæ иунæгдзинад, фæлæ хатгай 
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адæймагæн иунæгæй йæ бон нæ вæййы йе ’стыр хъыг, йæ судзгæ 
маст абырсын… Æмæ уæд, ахæм рæстæг, иунæгдзинад вæййы 
зæрдæхор, мæнæ хус рæстæг зæххы куыд бахуыскъ кæны, уыйау.

Сылгоймаг мæм йе ’ргом раздæхта, фæлæ мын æнæ исты 
сдзургæйæ мæ цæсгоммæ æрбакаст йæ æнкъард сау цæстытæй.

– Æз дæ федтон, марды фæдыл куы цыдтæ, уæд, – 
къæмдзæстыг хуызæй йæм дзырдтон дарддæр, – ам та – кæугæ 
кодтай…

– О, уый фыццаг мард нæ уыд! – сындæг загъта сылгоймаг 
æмæ йæ сæр æркъул кодта. Æмæ мард адæймæгты уæлмæрдты 
ныгæнын зæрдæйæн афтæ тынг маст нæу, уыдоны удæгасæй хи 
зæрдæйы ныгæнын куыд маст у. Уæвгæ та рауайы афтæ дæр… 
зоныс, нæ?

О, зыдтон æй. Нæ дыууæ дæр ницуал дзырдтам.
Нæ къæхты раз, хъазгæ, мардысты уылæнтæ æмæ гуырдысты 

ногæй, чайкæты тыхст хъæр арыдта хъустæ, мах йæ хъæбысы 
тыхта денджызы æнæниз, тыхджын тæф, уый, фыррæсугъд 
домбай денджыз, тæмæнтæ калдта кæрдæгхуыз æмæ æрвхуыз 
цæхæртæй…

– Исчи дын искуы йæ амонды хабæрттæ дзырдта? – æваст 
мæм сдзырдта сылгоймаг. – Мæнмæ гæсгæ – нæ. Йæ хъыг, йæ 
маст та? Æвæццæгæн, арæх, афтæ нæу? Гъе, уыныс…

Æмæ та йæ хъуыды æхсыст æнгас абалц кодта быгъдæг 
денджызмæ, уылæнты урс барцыты æхсæн чайкæтæ æнæвдæлон 
зилдухгæнгæ кæм фæзын-фæзын кодтой, уырдæм.

– Мах æгæр бирæ дзурæм нæ хъыг, нæ масты тыххæй, мах 
æгæр бирæ хъаст кæнæм. Нæ алыварс æппæтдæр фырдзæхджын 
у нæ хъæрзынæй… Æмæ, куы фæмæлæм, уæд алцæуыл дæр 
æрмæст ныууадзæм нæхи удхæртты фæдтæ. Фæзынынц æндæр 
адæм, æрыгон, тыхджын æмæ ныфсджын адæм, фæлæ, цард 
комкоммæ базоныны агъоммæ, уыдон фæхъæстæ вæййынц мах 
бынты маргæй. Мах цард сахуырстам мынæг, тар ахорæнтæй 
æмæ æрмæстдæр нæ хъæдгæмттæ сныв кæнæм рæсугъд; мах 
алы ран дæр, – уæлдайдæр та поэзийы, – размæ ракодтам нæ хи 
къуыхцытæ… Мах фæстæ чи цæуы, уыдон уынынц æмæ хъусынц 
уыдæттæ иууылдæр… Æмæ бафæллайынц, сфæлмæцынц исгæй 
хъыг æмæ мастæй, сæхæдæг сæ царды ницыма маст бавзарынц, 
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афтæ. Стæй сæхи сæр куы баййафы зæрдæмаст, уæд сæм йæ 
бабыхсынæн хъару нал вæййы… æмæ уыдон дæр хъæрæй 
хъæрзынц…

Сылгоймаг фæхъус æмæ скастис арвмæ, чайкæтæ æнувыд 
зилдух кæм кодтой, уырдæм…

– Адæймагæн зæрдæйæ аргъ чи кæны, уый хъуамæ йæхи 
тыххæй мацы дзура. Фыдæхы бар нын чи радта нæхи сæрмагонд 
хъæдгæмтты уæззаудзинадæй адæмы зæрдæтæ халынæн? 
Незаманты-иу мæлæтдзаг цæф адæймаг дæр йæ сæрыстырæй 
æмырæй лæууыд, цæмæй суанг йæ хъæрзынæй дæр фадат ма 
дæтта знагæн фыдзæрдæ цин кæнынæн… Мах та цæттæ вæййæм 
нæ тæригъæддаг æрдиаджы цъæхахстæй æгас дуне дæр бамыр 
кæнынмæ, суанг нæ дæндаг куы сриссы, уæд дæр. Мах не ’мбарæм 
æнæуынæр уæвыны парахат зæрдæйы ахаст… Мæ хъыг, чи зоны, 
у – мæ мæлæтдзаг низ… Фæлæ адæм арæх сæйынц æмæ мæлынц 
сæ фырзыдæй æмæ фырхъæздыгæй… уыдонæн æз нæ тæригъæд 
кæнын.

Исдугмæ фæхъусы фæстæ та сабыр, фæлæ бæлвырдæй загъта:
– Куыд тынг мæ фæндид, адæм сæрыстырдæр куы уаиккой, 

уый… Æз кæлæнгæнæг куы уаин, – алы ноггуырды удыхъæды 
дæр бауадзин æнæдзургæ – хъус уæвыны хорз зæрдахаст!

Уый сыстад – бæрзонд, хæрзконд, æгасæй – сæрæй къæхтæм 
йæ сау мигъау рог чъиссайы фæлыст. Йæ къæхты бын коммæгæс 
æмæ хъæлдзæгæй хæлдысты уылæнтæ. Йæ цæсгом уыд æнцад, 
йæ æрвхуыз цæстытæ сæрыстырæй кастысты дард кæдæмдæр.

– Хæрзбон! – загъта сылгоймаг, сæрæй акувгæйæ, æмæ та йæ 
даргъ цæстыхаутæ рæвдауæн змæлд бакодтой.

Æз ын мæ сæрæй акуывтон æнæдзургæйæ.
Æмæ уый сындæггай араст цъæх дурты æхсæнты, куы-иу 

разынди се ’хсæнæй, куы та-иу ног фæзындис, тасаг, тыхджын, 
йе стыр хъыг сæрыстыр æмæ рæсугъд æмбæхстæй хæсгæ.

Уылæнтæ иу иннæйы фæдыл хъæлдзæг æмæ рог згъоргæ 
сæхи цавтой æмæ пырх кодтой былгæроны дуртыл, æмæ 
уæлдæф, денджызы уæнгроггæнæг тæфæй дзаджджын уæвгæйæ, 
сабыр æмæ фынæйау зыр-зыр кодта уыдоны пæллахъ уынæрæй. 
Хур цингæнгæ æмæ таучелæй, æмæ æнæуынæрæй йæ судзаг, йæ 
царддæттæг тынтæ парахатæй зæрста денджызыл æмæ зæххыл.
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9‑ÆМ ЯНВАРЬ

…Адæм гуылфæнтæ кодтой æмæ уыдысты, тыхджын 
уад нырма ныртæккæ кæй райхъал кодта йæ 

фыццаг радымдæй, ахæм фурды тар уылæны хуызæн. Сæлæф 
зæйы хуызæн, размæ сындæггай лæстысты æмæ, сæ мæгуыр 
фæлурс-цъæх хуызæй, денджызы уылæны лакъон фынкдоны 
зæрдыл лæууын кодтой.

Цæстытæ цæхæртæ калдтой, – бæрæг уыд сæ зæрдæ æнцад 
кæй нæ уыд, цæмæдæр кæй æхсайдта, уый. Адæм кæрæдзимæ 
æнæууæнчы цæстæй кастысты, цыма сæ зæрдæйы цы уынаффæ 
скарстой, ууыл гуырысхо æмæ дис кодтой. Ныхæсты уынæр 
адæмы сæрмæ, уæлдæфы, гыццыл цъиутау, зилдух кодта.

Ныхас кодтой сабыргай, зæрдæнцойæ, цыма иу иннæйы раз 
йæхи рæстытæ кодта, уыйау.

– Нал у нæ бон, нæ хъуырмæ схæццæ стæм, уый сæраппонд 
сфæнд кодтам, рараст стæм…

– Æнæ исты аххосæй, æнæ исты æфсонæй адæм 
сызмæлыдысты, искуы ма уый æрцыд!..

– Уыдæттæ «уый» куыннæ бамбардзæн, стæй?
Фылдæр ныхас кодтой «уый» тыххæй. Кæрæдзийæн æмбарын 

кодтой, «уый» зæрдæхæлар, уарзæгой адæймаг кæй у æмæ алцы 
дæр æнæ бамбаргæ нæ фæуыдзæн… Фæлӕ йæ сæ ныхæстæй цы 
æгъдауы мидæг æвдыстой, уый æгæр фæлурс, æгæр æнæхуыз 
уыд. Бæрæг уыд, уыцы уды тыххæй кæнæ рагæй, кæнæ æппындæр 
кæй никуы ахъуыды кодтой зæрдиагæй, куыд æмбæлы, афтæ. 
Æгæр-мæгуыр, адæймаг у, цæрæг уд у, æви æндæр исты у, уый 
дæр дзæбæх не ’мбæрстой. Нæ зыдтой дзæбæх, циу, цавæр у æмæ 
цы бакæнын у йæ бон. Фæлæ сæ абоны-бон йæ сæр æхсызгон 
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бахъуыд, æмæ уыйадыл сеппæты дæр фæндыд йæ базонын, 
– тагъддæр æй бамбарын. Фæлæ кæмæ цыдысты, «уый» цы 
уыд æцæгдзинадæй, уымæн ничи ницы æмбæрста, æмæ йæ, дæ 
зæрдæмæ зæрдæйæ, сæхи мидæг стыр цыдæр кодтой, уымæн æмæ 
цы стыр хъуыддæгтæм æнхъæлмæ кастысты, уыдонæн хъуыд 
стыр æнхъæлцау, стыр ныфс.

Хаттæй-хатт-иу адæмы æхсæнæй фехъуыст кæйдæр уæндон 
къæйных хъæлæс:

– Æмбæлттæ! Уæхи ма сайут, уæхицæн дзæгъæл зæрдæтæ ма 
’вæрут…

Фæлæ хи сайын ацы сахат æхсызгон хъуыд. Уыйадыл адæм 
алы ’рдыгæй схор-хор кодтой æмæ уыцы лæджы хъæлæс тарст 
æмæ масты хъæрты бын фæкодтой.

– Мах цы кæнæм, уый æргомæй…
– Дæ дзыхыл куы хæцис, мæ лымæн, мах та дын афтæ, 

зæгъæм!..
– Уæдæ ма нæ фыд Гапон цæмæн у? Уый у нæ дзурæг…
– Амонын ын нæ хъæуы – зоны, цы зæгъын хъæуы, уый.
Адæм къордгæйттæ-къордгæйттæ фæдихтæ сты æмæ уынджы 

мидæг, доны цъæппцъæппгæнгæ, нæуæндон цыд кодтой. Сæхи 
къултыл хафгæ æмæ къуырццытæгæнгæйæ, гуыв-гуыв, быцæу 
ныхас æмæ алгъони кодтой æмæ та-иу ног уынгæн йæ бæрæг 
астæу уыцы гуппарæй адаргъ сты. Се ’ууæлтæй бæрæг уыд, 
сæхæдæг дæр дзæбæх кæй нæ ахстой, кæй не ’мбæрстой, ахæм 
гуырысходзинад се ’хсæн кæй уыд, фæлæ сæ уæддæр, цæмæдæр 
æнхъæлмæ кæсгæйæ, уырныдта, сæ фæндаг кæй фæхорз уыдзæн, 
уый. Уыцы уырнындзинад сæ кæрæдзимæ бахæстæг кодта, 
кæрæдзиуыл сæ фидар бабаста æмæ сæ иузæрдион скодта, иу 
мады фырттау. Нæуырнындзинад сæ зæрдæты мидæг бахуыссын, 
бамынæг кæныныл архайдтой, фæлæ йæ нæ фæрæзтой, сæ зæрдæ 
къæпп кодта æмæ цыдæр тасдзинад, цыдæр мæт æндæвтой 
æмæ къæрцхъусæй алы уынæр, алы сыбыртт ахстой. Цыдысты 
арæхстгай, æнувыдæй алырдæм сæ хъус даргæйæ æмæ сæ 
развæндагмæ æдзынæг кæсгæйæ, цыма цыдæр æхсызгон 
агуырдтой, уый хуызæн. Искæй ныфсыл, искæй тыхыл нæ, фæлæ 
йæхи тых æмæ ныфсыл йæ зæрдæ чи дардта æмæ уыцы æцæгæлон 
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тыхæн æргом, лæгæй-лæгмæ йæ ныхмæ чи æрлæууыдаид, ахæм 
иугай лæгты ныхæстæ адæмы тæрсын æмæ мæсты кодтой, æмæ 
сын уыйадыл, куыд не ’мбæлд, ахæм уайдзæфтæ кодтой.

Иу уынгæй иннæмæ хизгæйæ, адæм куыд фæстæмæ 
фылдæрæй-фылдæр кодтой æмæ, куыд фылдæргæнгæ цыдысты, 
афтæ сæ цагъайраг зæрдæ дæр ныфсджынæй-ныфсджындæр 
кодта æмæ уæндын байдыдтой хицауадæй ракурын дзæбæхдæр 
цæстæнгас сæ мæгуырдзинæдтæм, сæ хъуæгтæм.

– Мах дæр адæм куы стæм, арæби, уæдæ цы стæм…
– «Уый» куыннæ бамбардзæн, – мах кургæ куы кæнæм…
– Цы бамбарын æй хъæуы!.. Бунт, мыййаг, куы нæ кæнæм…
– Нæ фыд Гапоны бар сæ уадзут…
– Æмбæлттæ! Сæрибардзинад кургæ нæ чындæуы…
– Йе, хуыцау!..
– Фæлæуу-ма, æфсымæр, дæ хорзæхæй!..
– Ахъуытты йæ кæнут иуырдæм, уыцы хæйрæджы!..
– Нæ фыд Гапон хуыздæр зоны, цы хъæуы, уый…
Иу бæрзонд лæг, сау пъалтойы мидæг, сырх æмпъузæн йæ 

уонтыл, бандоныл алæууыд, йæ гæмæх сæрæй йæ худ фелвæста 
æмæ, йæ цæстытæй цæхæртæ калгæ, хъæрæй дзурын байдыдта 
зырзыргæнаг хъæлæсæй. Ныхас кодта «уый» тыххæй, ома 
паддзахы тыххæй.

Фæлæ райдианы, йæ хъæлæсы ахастмæ гæсгæ, цыма 
тыхдзырд кодта, цыма йæ ныхæстæ зæрдæбынæй нæ цыдысты, 
уый хуызæн уыд. Сæ ныхæсты мидæг нæ уыд зынг, адæмы чи 
сцрен кодтаид, зæрдæйы арт чи бафтыдтаид æмæ сын стыр 
диссаг хъуыддæгтæ чи бакæнын кодтаид. Афтæ зынд, цыма йæ 
ныхæстæ сыфцæй ласта, цыма æнæбары, æвæндонæй дзырдта 
æмæ йæ ныхæстæй, рагæй-æрæгмæ цардыл аудæг чи нæ уыд, чи 
ницы уыд кæддæриддæр, уыцы æнæчетар адæймаджы адæмы 
цæсты æфтыдта, адæмы зæрдыл лæууын кодта, уый хуызæн. 
Уый кæддæриддæр, йæ цæрынæй, йæ хæрынмæ, адæммæ хæстæг 
никуы балæууыд, æцæгæлон сын уыд, фæлæ ныртæккæйы сахат 
йæ сæр æхсызгон бахъуыд æмæ дзы уымæ гæсгæ адæм сæхицæн 
зæрдæтæ æвæрдтой, сæхицæн дзы æнхъæлцау кодтой.

Уыйадыл куыд фæстæмæ чысылгай-чысылгай марды æгас 
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кæнын байдыдтой. Адæм æм зæрдиагæй хъуыстой, уымæн æмæ 
сын цæмæ бæллыдысты, цы сæ хъуыд, уыдæттæ сын дзырдта. 
Æмæ кæд уыцы тыхы цы хуызы, цы ’гъдауы мидæг æвдыстой, 
ахæмæй йæм ницы уыд, уæддæр адæм сеппæт дæр зыдтой, ахæм 
тых кæй ис, стæй йын æнæ уæвгæ дæр хос кæй нæй, уый. Дзурæг 
лæг уыцы тыхы æвдыста, адæм къæлиндарты нывтæм æмæ 
аргъæутты ныхæстæм гæсгæ кæй зыдтой, уыцы æгъдауы мидæг. 
Аргъæуттæм гæсгæ та хæрз адæймаг хуыз уыд. Дзурæг æнцон 
æмбарæн ныхæстæй, хъæрæй дзургæйæ, уыцы удгоймаджы 
æвдыста барджын, зæрдæхæлар æмæ раст адæймаджы хуызы, 
адæмы хъуæгтæ æмæ мæгуырдзинæдтæ йæ зæрдæмæ хæстæг чи 
хæссы æмæ фыд йæ сабиты кой æмæ мæт куыд кæны, йæ сабитæм 
цы зæрдæ дары, ахæм зæрдæ чи дары адæммæ.

Адæмы зæрдæйы уырнындзинад тыхджындæр кæнын 
байдыдта æмæ уыйадыл ныфсджындæрæй, иузæрдиондæр 
кодтой. Цы чысыл гуырысходзинад ма сæм уыд, уый мынæг 
кодта, сæфти. Рагæй нырмæ цæмæ бæллыдысты, ахæм зæрдæ 
сæм цæуын байдыдта, æмæ цæмæ хъавыдысты, уый сæ къухы 
кæй бафтдзæн, уыцы иузæрдиондзинад сæ кæрæдзимæ балвæста 
æмæ сæ бахъæлдзæг кодта.

– Ницæмæн нæ хъæуы сырх тырысатæ! – хъæр кодта иу 
гæмæхсæр лæг. Иу къухæй йæ худ тилгæйæ, адæмы разæй цыд 
æмæ йæ гæмæх æрттиваг сæрæй адæмы йæхимæ æркæсын кодта.

– Мах нæ фыдмæ цæуæм!..
– «Уый» нæ æфхæрын нæ бауадздзæн!..
– Сырх хуыз нæ туджы хуыз у, æмбæлттæ! – хъуыстис адæмы 

сæрмæ уыцы иунæг зæланггæнаг, хивæнд хъæлæсы хъæр.
– Нæй ахæм тых, адæмы чи суæгъд кæндзæн, сæхи тыхы 

йеддæмæ.
– Ницæмæн нæ хъæуы!..
– Амидингæнджытæ, хæйрæджытæ!..
– Нæ фыд Гапон дзуаримæ, уый та йæ тырысаимæ.
– Лæппу уæвгæйæ уынаффæгæнæг куы уаид, уый йæ фæнды.
Кæй нæма бауырныдта, уыдон адæмæн сæ астæуты цыдысты 

æмæ уырдыгæй мæсты æмæ тарст хъæр кодтой.
– Антъæрут æй, уыцы тырысаджыны!..
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Ныр цырддæр æмæ ныфсджындæрæй цæуын байдыдтой 
æмæ, куыд фæстæмæ тынгæй-тынгдæр, иу иннæмæн ныфс 
дæтгæйæ, кæрæдзимæ хæстæгдæр кодтой иу зонд, иу зæрдæ æмæ 
хи сайындзинадæй. Ныртæккæйы сахат сæ хъудыйы цы паддзахы 
сфæлдыстой, уый сын сæ зæрдыл æрлæууын кодта рагон сахъ 
адæмы, рагон сихты, чысылтæ ма куы уыдысты, уæд аргъæутты 
кæй кой хъуыстой, уыдон. Уымæ гæсгæ, стæй уырнындзинад се 
’хсæн тыхджын кæй уыд, уый тыххæй дæр паддзах сæ цæсты 
цытджындæр æмæ стырæй-стырдæр кодта.

Кæйдæр хъæр фехъуыст:
– «Уый» мах уарзы!..
Æмæ æцæг, уыцы бирæ адæм гуырысхо нæ кодтой, уырныдта 

сæ, ныртæккæ йæм цы цæстæй кастысты, уымæ гæсгæ сæ 
æцæгдзинадæй кæй уарзта, уый.

Адæм уынгæй доны былмæ куы бахызтысты, уæд разæй 
ауыдтой дунейы салдæттæ, дыууæрдыгæй рæнхъæй лæугæйæ.

Салдæттæ хидмæ бацæуæн фæндаг бацахстой, фæлæ адæмы 
уыцы тæнæг цухæй быд кау нæ баурæдта. Бакæсгæйæ, салдæттæ 
цыма ницы тæссаг, ницы фыдбылыз аразæг уыдысты, афтæ 
зындысты. Сæ къухтæ тилгæйæ æмæ кæрæдзи схойгæйæ, сæ 
мидбынаты кафыдысты, се ’ргъæвст къæхтæ бахъарм кæныны 
тыххæй. Разæй, донæн йæ фаллаг фарс, адæм уыдтой сæгхуыз 
хæдзар, – уым сæм æнхъæлмæ касти «уый», хæдзары хицау, 
паддзах йæхæдæг. Стыр тыхджын фæлмæнзæрдæ æмæ уарзæгой 
уæвгæйæ, «уый» цы зæгъын æй хъæуы, нæ бафæдзæхстаид 
салдæттæн, цы адæм æй уарзтой æмæ йемæ зæрдæхæларæй 
баныхас кæнынмæ чи хъавыд йæ мæгуырдзинæдты, йæ тыхстыты 
тыххæй, уыдон бауромын, уыдон аздахын æнæ дзуаппæй.

Фæлæ уæддæр бирæтæ фæдызæрдыг, фæкъуылымпыгомау 
сты æмæ уыйадыл, адæмы разæй чи уыд, уыдон сæ цыд чысыл 
фæсабырдæр кодтой. Адæмæй чи фæстæрдæм акæстытæ кодта, чи 
та иуварсырдæм йæхи айста, æмæ кæрæдзийæн æмбарын кодтой, 
салдæтты хъуыддаг сæм диссаг кæй нæ кæсы, æнæзындгонд 
дæр сын кæй нæ уыди, уый. Иуæй-иутæ зæрдæнцойæ кастысты 
сыгъзæрин зæды сурæтмæ, æнтъыснæг фидары сæрмæ кæмдæр 
бæрзонд, арвы бын, æрттывтытæ чи кодта, аннæтæ та сæхинымæры 
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сæ мидбылты худтысты. Чидæр салдæттæн тæригъæдгæнгæйæ, 
загъта:

– Салдæттæ ихæнæй мæлынц!..
– Уый диссаг нæу…
– Уæддæр сын æнæлæугæ хос нæй!
– Салдæттæ æгъдауы тыххæй сты…
– Сабыр ут, лæппутæ! Æнцад!
– Салдæттæ, ура! – фæхъæр кодта чидæр.
Иу афицер, бур басылыхъ йæ уæлæ, ахæм, кард фелвæста æмæ, 

адæммæ дзургæйæ, цыдæртæ хъæр кодта, йæ зылын æрдынхуыз 
кард уæлдæфы тилгæйæ. Салдæттæ æрсабыр сты æмæ фæрсæй-
фæрстæм, æнгом æнæзмæлгæйæ, æрлæууыдысты, се ’уæхсджытæ 
кæрæдзи ныхмæ арæзтой.

– Адон, цымæ, цы кæнынвæнд кæнынц? – афарста иу 
хæрзхуыз стæвдтæарæзт сылгоймаг.

Фæстæмæ йын дзуапп ничи радта. Æмæ утæппæт адæмæй йæ 
къах размæ никæй уал хаста.

– Уæхи фæстæмæ айсут! – фехъуыстис афицеры хъæр. Иу 
къордæй уыцы хъæрмæ фæстæмæ фæкастысты. Фæсте адæмæй 
базмæлæнтæ нал уыд. Уынджырдыгæй адæм æппынæдзухæй 
гуылфæнтæ кодтой. Фæстагмæ размæ бырстой æмæ, уымæ 
гæсгæ раззæгтæ дæр дарддæр цыдысты æмæ хиды цур фæз 
адæмæй байдзаг. Иу къордæй сæхи фæразæй кодтой æмæ, урс 
къухтыкæлмæрзæнтæ тилгæйæ, комкоммæ афицермæ сæ ных 
сарæзтой. Цæугæ-цæуын хъæр кодтой:

– Мах нæ паддзахмæ цæуæм…
– Зæрдæнцойæ сабыр зондимæ!..
– Фæстæмæ, кæннод уæ фехсын кæндзынæн!
Афицеры хъæр куы айхъуыст адæмыл, уæд адæм сæхи 

мидæг, æнæ уæлæмæ исты дзургæйæ, дисы бацыдысты. Кæй 
сæ нæ бауадздзысты «уымæ», уый тыххæй чидæртæ раздæр 
дæр дзырдтой, фæлæ сæ, цæвиттон хъуыддагæй, топпæй æхсын 
байдайдзысты, уый йæ хъуыдыйы дæр никæмæн уыд, уымæн æмæ 
адæм цыдысты сæ паддзахмæ сабыр зонд æмæ уарзондзинадимæ. 
Уымæ гæсгæ сæ зæрдæ кæуыл дардтой, сæ ныфс чи уыд, фæлмæн, 
хæлар зæрдæйы хицау æнхъæл кæмæн уыдысты, уыцы паддзах сæ 
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цæсты цы уыд, уымæй æгаддæр кодта. «Уый» адæмы сæр кæм у, 
йæ бон алцы дæр кæм у, уым цæмæй тæрса æмæ адæмы йæхицæй 
арцы бырынкъæй æмæ топпы нæмыгæй цæй фæдыл сура, ахæм 
хъуыддагæй дзы ницы ис.

Иу къæсхуыр, бæрзонд, сау зачъеджын адæймаг, æххормаг 
цæсгомы ахастимæ, æваст фæхъæр кодта:

– Адæмы цæгъдын? Дæ бон нæу!..
Стæй адæммæ дзургæйæ, хъæрæй æмæ мæстыйæ загъта:
– Гъи? Дзырдтон уын – нæ нæ бауадздзысты, зæгъгæ…
– Чи? Салдæттæ?
– Салдæттæ нæ, фæлæ уым, уым…
Лæг йæ къух ауыгъта, кæдæмдæр, дардмæ амонгæйæ.
– Бæрзæндты чи бады, уыдон… Федтат! Бæргæ уын 

дзырдтон!
– Уый бæрæг нæма у…
– Нæ цыды сæр цæй фæдыл у, уый куы базоной, уæд нæ 

бауадздзысты.
Адæм базмæлыдысты. Алгъони тыхджындæр кодта. 

Хъуыстысты мæстджын хъæртæ, уайдзæфтæ, æлхыскъ ныхæстæ. 
Сæры зонд цæлхдурыл сæмбæлд æмæ дзыхълæуд ныккодта, 
нынныгъуылд, ныхъхъус. Адæмы мæт бацыд, сæхиуыл дзæбæх 
нал хæцыдысты, ракæ-бакæйыл систы. Доны ’рдыгæй ирдгæ 
дымгæ дымдта æмæ буар хуынчъытæ кодта. Джебогътæ, 
æнæзмæлгæйæ, æрттывтытæ калдтой.

Алырдыгæй кæрæдзимæ иугай хъæртæ кодтой. Фæстæгтæ, 
размæ бырсгæйæ, адæмы æфсæрстой æмæ уый сæраппонд 
раззæгтæ дæр æнæбары размæ цыдысты. Къухты кæлмæрзæнтимæ 
сæхи чи фæразæй кодта, уыдон иуварсырдæм азылдысты æмæ 
адæмы æхсæн фæаууон сты. Разæй чи уыд, уыдон сеппæр дæр 
– лæг уæд, ус уæд, сывæллæттæ уæд, урс къухты кæлмæрзæнтæ 
тылдтой.

– Цæй топпы гæрæхтæ æмæ цæй æндæр? Цæмæн хъæуы уый 
та? – дзуаппæй дзырдта иу урсæмхæццæ зачъеджын лæг. – Цыбыр 
ныхасæй, хидыл цæуын нæ уадзынц… Комкоммæ, æмдзæхгæр, 
дам, доны сæрты ихыл ацæут…

Æмæ æваст уæлдæф стъæлфæгау базмæлыд, цæст кæй нæ 
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ахста, ахæм цыдæртæ адæмыл бакалдысты æмæ дзы бирæты 
фелхыскъ кодтой. Иу цъусдуг хъыпп-сыпп ничиуал скодта, адæм 
куыддæр федзæм, фæкъуыдты сты, фæлæ уæддæр сындæггай 
размæ сæ цыды кой кодтой.

– Æнæмæнгæй æхсынц… – фехъуыст кæйдæр хъæрасæст 
хъæлæс.

Фæлæ уалынджы алырдыгæй хъуысын байдыдта адæмы 
хъæрзын. Иу цалдæрæй адæмы къæхты бынмæ æрхаудысты. Иу 
ус, мæгуыр, саумаройгæнгæ, йæ риумæ фæлæбурдта æмæ, тагъд 
санчъехтæгæнгæйæ, фæрæхой арæзт салдæтты топпыты æрцытæм 
комкоммæ бараст. Йæ фæдыл фыццаг иутæ, стæй иннæтæ иу 
къордæй сæхи бакалдтой, йæ дыууæ фæрсты базылдысты æмæ 
йæ разæй фесты.

Ног та топпыты къæр-къæр ссыд, фыццагæй тынгдæр, сонтдæр. 
Быруйы цур чи лæууыд, уыдон федтой, быруйы фæйнæджытæ 
сæхи мидæг куыд базмæлыдысты, уый, цыма сæ стонг бирæгътæ 
дæндагæй æхсыдтой, уыйау. Иу нæмыг фæйнæгыл йæхи ахафта 
æмæ адæмы цæсгæмттыл лыстæг къæцæлтæ бакалдта. Адæм 
иугай-дыгай зæхмæ калдысты. Чи йæ гуыбыныл хæцгæйæ зæххыл 
æрбадт, чи лыгъдис къуылых-къуылых, йæ къæхтæ кæй кæдæм 
хастой, уырдæм, чи та митыл йæ цыппæртыл лæсти, туг калгæйæ, 
æмæ алы ран митыл æрттывтой сырх-сырхид туджы æртæхтæ. 
Адæм фæстæмæ фефсæрстой, стæй иу цъусдуг фæлæууыдысты, 
куыддæр фæкъуыттыгомау сты, уый фæстæ æваст хъæр æмæ 
ахстæй бæстæ сæ сæрыл систой. Хъæр кодтой, чи йæ мæстæй æмæ 
йæ туг райсынмæ йæ былыцъæрттæ хæргæйæ, чи йæ тыхстæй, чи 
тæссæй, чи та баххуысмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ.

Адæм сæ сæртæ дæлæмæ æруагътой æмæ гуыбыр-гуыбыр 
сæхи размæ бакалдтой цæфтæ ’мæ мæрдтæ æфснайынмæ. Цæфтæ, 
хъæр æмæ æртхъирæнгæнгæйæ, сæ тымбыл къухтæ тылдтой, 
æппæт дæр сæ хуыз афæлывтой, цæсгомы мыггаг сæ никæуыл 
уал уыд, æмæ сæ цæстытæй цæхæртæ калгæйæ, фырмæстæй цы 
ракодтаиккой, уымæн ницыуал зыдтой.

Фыртæссæй, фырадæргæй адæмæн сæ сæр сæ кой куы 
свæййы æмæ, карчы тарст цъиутау, чи кæдæм фæлидзы, уый куы 
нæуал фембары, ахæм æгъдауæй дзы ницы уыд. Фæлæ сæ цы 
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стыр тас бацыд, уый сын сæ зæрдæ амардта, буары арф ахъардта 
æмæ сæ къæйных дзагъыр цæстæнгасæй кæсын кодта тугмæ, 
тугæйдзаг цæсгæмттæм, къæхтæм, дзаумæттæм, æмæ тæссаг, 
зæрдæ мæгуыргæнæн мæрдтæм, æнцад-æнцойæ, æдзæмæй чи 
лæууыд æгæсты æхсæн, знæт фосау кæнæ тарст мæлдзыджыты 
губаккау, дыууæрдæм чи кодта мæты мидæг. Уыди дзы мæстæй 
тыппыр хæлдтæ чи кодта, ахæмтæ, йæ маст райсын йæ бон кæмæн 
нæ уыди. Уыди дзы æнтъыснæг, тар æрфыгæй, кæнæ рохст 
цæстæнгасæй æнахуыр, дзæгъæл æмæ æдзынæг кæстытæ чи 
кодта. Уыди дзы æлвæст тымбыл къухтимæ, йæ буар фырмæстæй 
стъæлфæгау кæмæн зыр-зыр кодта, æмæ карз судздзаг ныхæстæ 
йæ дзыхæй кæмæн хаудысты. Фæлæ афтæ зынди, цыма фылдæртæ 
уыдысты, дисы бын чи фæци, æмæ уыйадыл йæ ныфс кæмæн 
асаст, ахæмтæ. Бирæ нæ, фæлæ уый агъоммæ, иу къорд минуты 
раздæр адæм цыдысты æргом, кæмæ цыдысты, ууыл сæ зæрдæ 
даргæйæ. Æрмæст чысыл раздæр сæ цæстытыл хъазыд уыцы 
диссаг, нæртон, æрдхæрæны паддзахы сурæт, сæ зæрдæ кæмæй 
рухс кодта, кæй уарзтой, се стыр æнхъæлцау чи уыд æмæ бирæ 
хорздзинæдтæм æнхъæлмæ кæмæ кастысты.

Ныр æрмæст дыууæ æмæхст гуыппы, туг, мæрдтæ, сæфты 
хъæрзын, æмæ адæмæн сæ ныфс асаст, сæ зæрдæ амард, 
фыдæнхъæл фесты.

Адæм сæ мидбынаты ракæ-бакæ æмæ сæ къæхтæ радав-бадав 
кодтой, цыма сын баст уыдысты æмæ сын сæ бæттæнтæ атонынæн 
ницы фæрæзтой, уый хуызæн. Иутæ стыр мæты бацыдысты æмæ, 
æнæдзургæйæ, цæфты æмæ мæрдты хастой, иннæтæ та сагъдæй 
баззадысты æмæ сæ цыма фыны уыдтой, уыйау сæм, æнæ исты 
ми кæнгæйæ, æнахуыр кæстытæ кодтой. Бирæтæ салдæттæн 
хъæрæй уайдзæф ныхæстæ кодтой, æлгъыстой сæ, мад, фыд 
сын нал ныууагътой, хъаст сæ кодтой, сæ къухтæ тылдтой, сæ 
худтæ-иу систой æмæ сын-иу бакуывтой, цæмæн афтæ кодтой, 
уый бæрæгæн сæхæдæг дæр уыйас ницы æмбæрстой, стæй сæ 
æрдхъирæнгæнгæйæ, кæйдæр номæй, кæйдæр стыр тасæй тæрсын 
кодтой…

Салдæттæ æнцад-æнцойæ мæрдадзы лæуд кодтой. Сæ 
цæсгæмттæ дæр афтæ æнæзмæлгæ уыдысты. Цæсгомы царм 
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рустыл ныттынг æмæ уадулты стджытæ размæ ратыппыр сты 
– къуыпп дардтой. Афтæ зынд, цыма салдæттæн сеппæтæн дæр 
урс цæстытæ уыд æмæ сæ былтæ кæрæдзиуыл ныссалдысты, уый 
хуызæн.

Адæмы æхсæнæй чидæр тарст хъæлæсæй цъæхахст хъæр 
кодта:

– Рæдыд! Рæдыд рауад, æфсымæртæ!.. Нæ нæ базыдтой, 
æндæр чидæр æнхъæл нын уыдысты… Ма баууæндут!.. Цæугæут 
размæ, æфсымæртæ, – баныхас, бамбарын кæнын хъæуы…

– Гапон ныл гадзрахатæй рацыд! – хъæр кодта йæ хъæлæсы 
дзаг иу æвзонг лæппу, фанары цæджындзы сæрмæ хизгæйæ.

– Гъи, æмбæлттæ, федтат, куыд нæ суазæг кодтой?..
– Фæлæуу-ма, дæ хорзæхæй, – уый рæдыд рауад! Афтæ 

гæнæн нæй, ахъуыды ма кæн дæхæдæг!
– Фæндаг раттут цæф адæймагæн!..
Дыууæ кусæджы æмæ иу ус фæцæйкодтой иу бæрзонд 

къæсхуыр лæджы. Лæг уыд митæйдзаг æмæ йæ цонджы дысы 
бынæй туг цыд. Хуыз дзы нал уыд, цæсгом ныцъцъæх, ныффæлурс 
æмæ, йæ сау æнæтуг былтæ зына-нæзына змæлгæйæ, сдзырдта:

– Нæ уын дзырдтон, нæ нæ бауадздзысты, зæгъгæ!.. 
Æмбæхсгæ йæ кæнынц, æмбæхсгæ, – адæмы кой мын куы нæ 
кæнынц – æндæр сæ мæт нæй!..

– Барджытæ!..
– Лидзгæ ут!..
Салдæттæ сæ мидбынаты фестъæлфыдысты æмæ, кулдуарау, 

дыууæ дихы фесты. Бæхтæ, хъæлдзæгæй, сæ сæрæй хъазгæйæ 
æмæ фыррыччытæгæнгæйæ, салдæтты æхсæнты æрбафардæг 
сты. Афицеры хъæр фæцыд. Бæхджынты сæрмæ æхсаргæрдтæ, 
уæлдæф лыггæнгæйæ, æвзист уадздзаджы хуызæн ферттывтой. 
Адæм сæ мидбынæтты базмæлыдысты, сæ уды тæпп-тæпп 
цыд, æмæ гуырысхогæнгæйæ, цæмæдæр æнхъæлмæ кастысты, 
цæуылдæр сæ зæрдæ дардтой.

Чысыл фæсабырдæр.
– Ма-арш! – фехъуыст хъæлæсы дзаг тыхджын хъæр.
Цыма сын стыр зилгæ дымгæ, стыр фæлдзæгъдæн сæ 

цæсгæмттæ ныццавта, æмæ, цыма сæ къæхты бын зæхх йæ 
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мидбынаты ныззылд, уый хуызæн фесты адæм. Алкæмæн йæ сæр 
йæ кой фæци æмæ лидзæг фесты, кæй йæ къах куыд хаста, афтæ, 
кæрæдзи сæрты хаугæйæ. Рынчынты фæндæгтыл калдтой, æмæ, 
сæ сæрты гæппытæ кæнгæйæ, кæрæдзи схуыстой, æппæрстой, 
къуырццытæ кодтой. Цыбыр ныхасæй, цæвæг марæджы нал 
æмбæрста. Бæхты къæхты уæззау хъæр сæ цух нæ уагъта æмæ-
иу уайтагъд сæ уæлхъус æрбалæууыд. Бæхтæ тахтысты, мæрдты, 
цæфты æмæ-иу чи фæкалд, уыдон сæрты.

Салдæттæ цъæхснаг хъæр кодтой, æхсаргæрдтæ уæлдæфы 
æрттывтой, æхситтгæнгæйæ. Хъуыстис æхсаргæрдты æмыр хъæр, 
стæгыл æмбæлгæйæ. Бæстæ хъæр æмæ ахст сси, кæй цавтой, кæй 
надтой, уыдон æрдиагæй.

Салдæттæ-иу сæ кæрдтæ дард фæхастой æмæ-иу сæ адæмы 
сæртыл æруагътой, цæвгæ-цæвын иуварсырдæм къулгæнгæйæ. 
Бæхтæ хæлиудзыхæй сæ сæртæ дыууæрдæм радав-бадав кодтой 
æмæ сæ хуыррытт дардмæ хъуыст.

Адæмы уынгтæм батардтой… Æмæ куыддæр бæхты къæхты 
хъæр нал хъуыст, афтæ адæм дæр уайтагъд ныллæууыдысты, 
хæстулæфтгæнгæйæ; сæ цæстытæ сæ бынæттæй рацæйлиуырдтой, 
афтæмæй кæрæдзимæ ракæс-бакæс кодтой. Бирæтæн сæ 
цæсгæмттыл аххосджыны мидбылты худт фæзынд.

Чидæр ныххудти æмæ фæхъæр кодта:
– Афтæ лыгътæн, афтæ æмæ мæ цæф сæгуыт дæр нæ 

баййæфтаид!..
– Нæ лидздзынæ, тæрсын дын! Ма алидз, ма! – загъта йын 

чидæр.
Æмæ æваст хъуысын байдыдтой дисы, тарсты æмæ масты 

хъæртæ.
– Ай цы хабар у, и? Уый ма мын исчи зæгъæд, æфсымæртæ!
– Маргæ кæнынц, чырыстон адæм!
– Цæй тыххæй?
– Уый дын хицауад, гъе!
– Адæмы къуыхтæ кæнынц, и? Бæхты къæхты бын сæ 

æууæрдынц…
Дисгæнгæйæ сæ мидбынæтты ракæ-бакæ кодтой æмæ иу 

иннæмæн йæ мæстытæ дзырдта. Цы бакæнын хъæуы, уымæн ничи 



254

ницы æмбæрста. Цæугæ ничи никæдæм кодта, фæлæ тæрсгæ-
ризгæйæ сæ кæрæдзимæ кастысты, кæрæдзимæ сæхи хæстæгдæр 
ластой. Фæндыд сæ, ай циу, цы хабар у, уымæн йæ бæлвырд бæрæг 
бамбарын. Дисы бын чи фæци, уыдон ма цæмæдæр æнхъæлмæ 
кастысты, алырдæм сæ хъус дардтой æмæ-иу хаттæй-хатт 
фæстæрдæм акастысты. Раст адæмы туг дзæгъæлы, æнæхъуаджы 
кæй акалд, уыцы æнæгъдау хъуыддаг сеппæты дæр стыр дисы 
бафтыдта æмæ та сын сæ ныфс асаста.

Иу лæппу адæймаджы хъæлæс адæммæ зæрдиагæй сидт:
– Гъей, хорз адæм! Рацæут, цæфтæм фæкæсæм, бафснайæм 

сæ!
Адæм сеппæт дæр базмæлыдысты æмæ цырдгомау араст сты, 

донмæ цы фæндаг цыд, уыцырдæм. Сæ размæ, уынгмæ лæстысты 
сæ цыппæртыл, кæнæ цыдысты сæ къæхтыл, дзойдзойгæнгæ, 
туг æмæ митæйдзагæй, сæхи хуызæн чи нал уыд, ахæм цæфтæ, 
ахæм æфхæрд адæм. Цæфты сæ къухтыл хастой, файтонтæ-иу 
баурæдтой, сæ хицæутты-иу сын раппæрстой æмæ сæ уæрдæтты 
мидæг кæдæмдæр ластой. Адæм сеппæт дæр сæ хуылфмæ хъуыстой 
æмæ мæты мидæг æнкъард, æдзæм уыдысты. Рынчынтæм 
лыстæг кастысты, æнæ уæлæмæ дзургæйæ, цыдæр бамбарынмæ 
хъавыдысты æмæ арф хъуыдытæгæнгæйæ, сæхинымæры дзуапп 
агуырдтой, уыцы æнæгъдау диссаг æмæ стыр тæссаг фарстæн, сæ 
зæрдæйæ чи нæ цух кодта, сæ зонд кæй нæ ахста æмæ дзæбæх 
бамбарын дæр кæй нæ фæрæзтой…

Æрæджы дæр ма сæ хуыцауы хай, се ’нхъæлцау чи уыд, 
стыр хорздзинæдтæм æнхъæлмæ кæмæ кастысты, уыцы стыр 
паддзах сæ цæсты фегад, фенад сын, сæ кард дзы сæ кæрддзæмы 
нытътъыстой. Фæлæ сæм ахæм зæрдæ, ахæм зонд кæй æрцыд, 
ууыл искуы-иу йеддæмæ ничи саст, æргом, хъæрæй зæгъын æй 
ничи фæрæзта, – зын сæм касти ууыл басæттын, уымæн æмæ 
æрмæст иунæг гъе ууыл нæ дардтой сæ зæрдæ æмæ уымæй фæцух 
æмæ æппын нæйæ баззайын сæ нæ бафæндыд.

Æрбацæйцыд иу гæмæхсæр лæг, йæ пъалтойы уæхскыл сырх 
æмпъузæн æвæрд, йæ сæр тугæйдзаг. Йæхи иуварсырдæм къул 
дардта, дæлæмæ зæхмæ кæсгæйæ, йæ къæхтæ йæ хорз нал хастой, 
– зæнгтæ йæ быны тасыдысты. Æрбацæй йæ хуыдтой иу æнæхуд 



255

бæзæрхыг лæппулæг къæбæлдзыг сæрыхъуынтимæ æмæ иу 
мæрдонхуыз сылгоймаг къуымых ахаст цæсгом æмæ скъуыдтæ 
кæрцы.

– Фæлæуу-ма, Михайло, – уый та куыд? Хинымæры хъуыр-
хъуыр кодта цæф адæймаг. – Адæмы цæгъд, уый æгъдауы нæ 
цæуы, уый никæй бон у. Афтæ гæнæн нæй, Михайло.

– Фæлæ афтæ уыди, æцæгдзинадæй! – фæхъæр кодта 
лæппулæг.

– Æхсгæ дæр кодтой, къуыхтæ дæр кодтой… – æнкъардæй 
загъта ус.

– Æвæццæгæн, уæллæгты уынаффæ уыдаид, уыдонæй 
рацыдаид дзырд, Михайло…

– Бæгуыдæр рацыд! – мæстыйæ фæхъæр кодта лæппулæг. Ды 
та куыд æнхъæл уыдтæ, уæдæ? Ома сæ уæлныхты дæ хæсдзысты, 
кæнæ дын сæны нуазæн дæ дзыхмæ бахæсдзысты? Æндæр мын 
куы нæ амæлис…

– Фæлæуу-ма, Михайло…
Цæф адæймаг къулæнцой æрлæууыд æмæ фæхъæр кодта:
– Чырыстон адæм!.. Цæй тыххæй нæ марынц? Кæцы 

æгъдаумæ гæсгæ? Кæй барджын дзырдæй, кæй уынаффæйæ?
Адæм йæ цурты цыдысты дæлæмæ, зæхмæ кæсгæйæ.
Иннæ ран, фисыныл, быруйы цур бирæ адæм æмбырдæй 

лæууыдысты. Се ’хсæнæй иу чидæр, цыма йæ хъуыры исты 
фæбадт, уыйау, хæстулæфтгæнгæйæ, мæсты æмæ тарст хъæлæсы 
уагæй дзырдта:

– Гапон зноны бон министрмæ уыди. Уый æнæ зонгæ нæ 
уыдаид, цы ’рцыди, уыдæттæ-йеттæ. Гадзрахатæй ныл рацыд, 
комкоммæ нæ мæлæтмæ бахуыдта!

– Цы пайда йын у уый та? Цæй фæдыл, цæй дымæгмæ афтæ 
бакодтаид?

– Æниу æй æз зонын?
– Кæмдæриддæр адæм змæнтын байдыдтой, сæ зæрдæ 

цыдæр хъуыддæгтимæ дзырдта, æхсайдта æмæ сæ кæд æргом 
не ’мбæрстой, уæддæр стыр царды хостæ, стыр цыдæртæ кæй 
уыдысты, уый алчи дæр æндæвта æмæ сын карзæй цæхгæр дзуапп 
агуырдта. Уыцы змæсты мидæг сæ уырнындзинад мынæгæй-
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мынæгдæр кодта æмæ йæ зæрдæйы кæрон дæр никæмæн уал уыд, 
искæй тых æмæ ныфсæй йæ мæгуырдзинæдтæ баххæст кæнын.

Уынгæн йæ тæккæ бæрæг астæу фæцæйцыд иу хæрзхуыз, 
стæвдтæарæзт сылгоймаг, куыд зоныс, ахæм дзауматы, уарзæгой 
мады фæлмаст цæсгомы ахастимæ æмæ дынджыр æнкъард 
цæстытимæ. Уый куыдта æмæ, йæ рахиз къухæй йæ галиу 
тугæйдзаг цонгыл хæцгæйæ, хъарæггæнæгау, уынгæг хъæлæсæй 
дзырдта: – Куыд ма бакусдзынæн, сау бон мыл бакæна! Мæ 
сабиты ма цæмæй хæсдзынæн?! Кæмæ ма бакъул кæндзынæн мæ 
мæгуыр сæр, кæмæ бахъаст кæндзынæн? Мæнæ чырыстон адæм, 
чи ма уыдзæни нæ сæрылхæцæг, нæ койгæнæг, паддзах дæр ныл 
кæм сыстырзæрдæ æмæ ныл йæ къæхтæй кæм ахæцыд, уым?

Усы æнцон æмбарæн æргом ныхæстæ адæмы зæрдæ 
ауындзæнтæм бавнæлдтой æмæ йыл алырдыгæй æмбырд кæнын 
байдыдтой; йæ цуры-иу æрлæууыдысты æмæ йын æнкъардæй, 
æнувыдæй йæ ныхæстæм хъуыстой.

– Уæдæ адæмæн æгъдау нæй?
Иуæй-иутæ-иу дæлиауæй, зæрдæйы бынæй, ныуулæфыдысты, 

иннæтæ сæхинымæры æлгъыстой.
Кæцæйдæр æрбайхъуыст цъæхснаг мæсты хъæр:
– Баххуыс мын кодтой, мæ хæдзар мын сарæзтой. Мæ фырты 

къах мын асастой…
– Петрухæ, мæгуыр, дзыхъмард фæци!..
Бæстæ хъæр сси. Адæммæ маст куыд фæстæмæ тынгæй-

тынгдæр хъарын байдыдта æмæ сæм ахæм зонд æрцыд – уыцы 
марджытимæ дзæбæхæй ницыуал, фæлæ сæ ныхмæ æрлæууын 
хъæуы. Ахæм зæрдæ сæм кæй уыд, уый сæ фæлурс цæсгæмттыл 
дæр бæрæг уыд.

– Æмбæлттæ! Мах уæддæр горæтмæ цæуын хъæуы… Кæд нæ 
къухы исты бафтид… Цомут, сындæггай!

– Ныццæгъддзысты нæ…
– Цæйтæут, уæд та салдæттимæ баныхас кæнæм, кæд 

бамбариккой, кæд исты æрхъуыды кæниккой, адæмы афтæ 
цæгъдæн кæй нæй, уый.

– Æмæ кæд ис ахæм æгъдау дæр, – цæмæй йæ зонæм мах?
Адæм куыд фæстæмæ чысылгай сæхи æмбарын байдыдтой 
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– хуыздæр зонд сæм æрцыд. Лæппу-фæсивæд къордгæйттæй 
сæхи айстой уыцы-иу фæндагыл, доны былы ’рдæм. Сеппæт дæр 
хастой цæфты æмæ мæрдты. Уæлдæф хъарм туджы тæф кодта. 
Хъуыстис иугай хъæртæ æмæ рынчынты хъæрзын.

– Зимин Яковæн, мæгуыр, раст йæ тæккæ тæрныхыл 
сæмбæлд, – йæ къах дæр нал атылдта.

– Бузныг нæ фыд, нæ паддзахæй!
– О, о, хорз ныл бацин кодта, цы дзы загъдæуа!
Чидæртæ зæрдиагæй ныссидтысты. Æрмæст сахаты 

цыппæрæм хай раздæр иу ахæм ныхасы тыххæй адæм фæстæмæ 
дæр нал фæкастаиккой – лæджы акъабæзтæ, атуаратæ кодтаиккой.

Иу гыццыл чызг фæцæй згъордта æмæ хъæр кодта:
– Мамæйы нæ федтат?
Адæм-иу æм, æнæдзургæйæ, фæстæмæ фæкастысты æмæ-иу 

ын фæндаг радтой. Уалынджы, йæ къух саст кæмæн уыд, ахæм 
сылгоймаджы хъæлæс фехъуыст:

– Æз мæнæ, мæнæ дæн.
Уынджы змæлæг къаддæрæй-къаддæр кодта. Лæппу-фæсивæд 

уайтагъд сæхи айстой. Ацæргæ адæм дæр æнкъардæй сабыргай 
кæдæмдæр лæсыдысты, се ’рфгуыты бынæй лæппу-фæсивæды 
фæдыл кæсгæйæ. Дзургæ арæх нæ кодтой… Æрмæст-иу искуы-
иу йæхи нал баурæдта æмæ-иу йæ мæстæй сдзырдта:

– Уæдæ адæмыл бавдисæн кодтой, сæ къæхтæй сыл 
ахæцыдысты?..

– Æлгъыст марджытæ!
Хъыг кодтой, мард чи фæци, уыдоныл. Æрмæст нæ хъыг 

кодтой иу судзаг мардыл: паддзахмæ цы цæстæнгас, цы 
цагъайраджы зæрдæ дардтой, ууыл. Уыйадыл йæ кой нал кодтой, 
йæ ном ын нал дзырдтой, уымæн æмæ сын зæрдæнизы хосы 
йеддæмæ ницы уыд.

Уыцы марды бæсты æндæр ахæм мард куы сфæлдисой, куы 
æрхъуыды кæной, чи зоны ма, уымæ гæсгæ уымæй тæрсгæйæ 
дæр, нæ кодтаиккой йæ кой.

Паддзахы галуаны алфамбылай лæууыдысты амад къулы 
хуызæн салдæттæ. Рудзгуыты бын, фæзы æрынцадысты бæхджын 
æфсæдтæ. Хосы, фаджысы æмæ бæхты хиды смаг уæлдæфы 
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уылæнтæ кодта паддзахы галуаны алфамбылай. Æхсаргæрдты 
дзыгъал-мыгъул, шпорты зыланг, команды хъæртæ æмæ бæхты 
къæхты хъæр азæлыдысты уæлдæфы, рудзгуыты бын.

Алырдыгæй комкоммæ салдæттырдæм æфсæрстой дунейы 
бирæ адæм æнæгъдау мæстджынæй æмæ мæрдон уазал 
цæстæнгасимæ. Ныхас кодтой зæрдæнцойæ, сабыргай, барджын 
æгъдауæй, цæмæдæр æнхъæлмæ кæсгæйæ, цæуылдæр сæ зæрдæ 
даргæйæ, дзæбæх кæй нæ ахстой, кæй не ’мбæрстой, ахæмыл. 
Салдæттæ хæдзары къулæй суанг цæхæрадоны æфсæйнаг бырумæ 
рæнхъæй лæууыдысты æмæ паддзахы галуаны раз фæзмæ фæндаг 
бацахстой. Сæ тæккæ хæд раз, ныхæй-ныхмæ, лæууыдысты 
æнæкæрон бирæ кусæг адæм, æнæдзургæйæ, æдзæмæй.

– Уæхи фæйнæрдæм айсут, хорз адæм! – дзырдта сабыргай 
фельдфебель. Уый салдæтты раз дыууæрдæм рацу-бацу кодта 
æмæ сæм-иу фемдзастæй, хи хъахъхъæнгæйæ, кæм къухæй, кæм 
сынæгæй адæмыл æддæдæр ахæцыд, салдæттæм æввахс куыннæ 
цыдаиккой, уый тыххæй.

– Цæй тыххæй нæ нæ уадзут уæддæр? – фарстой йæ адæм.
– Кæдæм?
– Паддзахмæ!
Фельдфебель исдуг ныхъхъус, стæй æнкъардгомауæй загъта:
– Æмæ уын куы зæгъын, ам нæй, зæгъгæ!
– Паддзах нæй?
– Нæй, нæй, кæд дзырд æмбарут, уæд! Айсут уæхи, цæугæ ут!
– Бынтондæр нал ис паддзах? – фарста цавæрдæр хъæлæс 

хъазгæ ’мхасæнæй, хынджылæггæнæгау.
Фельдфебель дзыхълæуд фæкодта æмæ йæ къух хæрдмæ 

фæхъил кодта.
– Ахæм ныхæстæ куы нæ кæнис, мæ лымæн, кæннод дын 

хорз куы нæ рауайа!
Æмæ йын æндæр хъæлæсы уагæй бамбарын кодта:
– Горæты мидæг нæй.
Адæмы æхсæнæй чидæр сдзырдта:
– Æппындæр никуыуал ис!
– Фæци!..
– Топпытæм æй æрæвæрдтат, хæйрæджытæ!
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– Сымах афтæ æнхъæл уыдыстут, æмæ адæмы цæгъдут, 
адæмы марут?

– Уый уæ фæсон æрхæджы дæр ма уæд, адæмы цагъд никуы 
фæуыдзыстут, кæрон сын нæй!..

– Паддзахы амардтат сымах, паддзахы, æмбарут уый?
– Уæхи айсут дзæбæхæй! Дзæгъæл ныхас ма кæнут!
– Ды чи дæ, ды? Салдат нæ дæ? Æмæ салдат чи у, цавæр у?
Аннæ ран иу цыргъзачъеджын лæг æхсар-ныфсджынæй 

ныхæстæ кодта салдæттæн:
– Сымах дæр адæм стут æмæ мах дæр! Ныртæккæйы сахат 

сымах цинелты стут, райсом-бон та кусæг лæджы цыбыр куырæты 
мидæг уыдзыстут. Хæрын уæ хъæудзæн сымах дæр æмæ куыст 
агурдзыстут. Куыст куы нæ уа – баппа дæр нæ уыдзæн. Уæд, 
лымæныхъотæ, сымах дæр мæнæ мах ранмæ æрхаудзыстут – 
курдзыстут… Цæгъдын уæ хъæудзæн уæд сымах дæр, и? Марын, 
бахæринаг уын кæй нæй, сыдæй кæй мæлут, уый тыххæй, нæ?

Салдæттæ ихæнæй мардысты, сæ сыф-сыф цыд. Сæ къухтæ 
радав-бадав кодтой, цырыхъхъы зæвæттæй зæхх хостой, сæ 
хъустæ æууæрстой, æмæ сæ топпытæ иу къухæй иннæмæ 
райс-байс кодтой. Адæмы ныхæстæм хъуыстой, сæ къæхты 
бынæй-иу ныуулæфыдысты æмæ, се ’ргъæвст, сæ салд былтæй 
цъæмцъæмгæнгæ, дыууæрдæм ракæс-бакæс кодтой. Се ’нкъард, 
къуымых цæсгæмттæ уазалæй ныцъцъæх сты æмæ, сæ цæстытæ 
тъæбæрттытæгæнгæйæ, дзæгъæлтæ кодтой. Æрмæст иуæй-иутæ 
се ’фсæры къæдзтæ кæрæдзиуыл нындæгътой æмæ цъынддзастæй 
кастысты, цыма топпы кæсæнæй истæмæ хъавыдысты, уый 
хуызæн. Ихæнæй сæ чи мардта, кæй тыххæй сыдысты, уыдонмæ 
æнæгъдау мæсты уыдысты æмæ, сæ маст тыххæй кæй урæдтой, 
уый бæрæг уыд сæ бакастæй, се ’нкъард фæллад хуызæй.

Адæм лæууыдысты салдæтты комкоммæ ныхæй-ныхмæ 
æмæ-иу сæ хаттæй-хатт æнæбары бакъуырццытæ, басхуыстытæ 
кодтой, фæстæгтæ-иу куы бафсæрстой, уæд.

– Æнцаддæр ут, уæхиуыл хæцут! – дзырдта-иу сабыргай иу 
мæгуырхуыз салдат.

Иуæй-иутæ-иу салдæттæн сæ къухтыл ныххæцыдысты æмæ 
сын цыдæр зæрдиаг ныхæстæ кодтой. Салдæттæ сæм хъуыстой, 
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сæ цæстытæ ныкъулгæйæ, æмæ æнахуыр зылын-мылын, тарст 
æмæ тæригъæддаг цæсгæмттимæ.

– Топмæ ма ’внал! – загъта салдæттæй чидæр иу хъуынджын 
худджын лæппулæгæн. Лæппулæг йæ къухы æнгуылдз салдаты 
риумæ ныддардта æмæ йын афтæмæй ныхæстæ кодта:

– Ды салдат дæ, æргæвдæг кæнæ марæг æндæр исты, 
мыййаг, нæ дæ. Дæумæ æрсидтысты Уæрæсейы йе знæгтæй 
бахъахъхъæныны тыххæй, афтæмæй та дын адæм цæгъдын 
кæнынц. Адæмæй у Уæрæсейы паддзахад, адæмæй, уый зон.

– Мах куы никæй æхсæм! – радта йын дзуапп салдат.
– Акæс-ма, уæртæ дæ разы чи лæууы, гъе, уыдон сты Уæрæсе, 

уыдон! Уыдоны фæнды сæ паддзахы цæсгом фенын абоны-бон.
Чидæр ын йæ ныхас цæхгæр фæлыг кодта æмæ хъæрæй загъта:
– Нæ сæ фæнды!
– Адæмы бафæндыд паддзахимæ баныхас кæнын йæ 

мæгуырдзинæдты, йæ хъуыддæгты тыххæй. Уым æвзæрдзинадæй 
цы ис, уый ма мын бамбарын кæн?

– Нæ зонын, мæ хъуыддаг нæу! – загъта салдат, тугæнгæйæ.
Йæ фарсмæ лæууæг салдат ма бафтыдта:
– Ныхас кæныны бар нын нæй…
Æмæ æнкъардæй ныуулæфыд, зæхмæ кæсгæйæ.
Иу салдат æнæ ’нхъæлгæйæ, æваст сой-хъæлæсæй хицоны 

фарст акодта, хæстæгдæр æм чи лæууыд, иу ахæмы:
– Æмбæрстон, рязайнаг, мыййаг, цы уай?
– Нæ, Псковаг дæн… æмæ цы зæгъинаг дæ?
– Ницы, афтæ дæ фæрсын… Æз мæхæдæг рязайнаг дæн…
Æмæ, хъæлдзæгæй худгæйæ, йæ уæхсджытæ базмæлын кодта, 

цыма ихæнриз скодта, уыйау.
Амад къулы хуызæн салдæтты рæнхъы раз, дунейы 

дзыллæ змæлыдысты, зад мæнæуы хуымау дымгæ бон. Куы-
иу исдуг сæхи дарддæр айстой, куы та-иу фæстæмæ хæстæг 
æрбалæууыдысты. Ацы ран цæмæн сты, цы сæ хъæуы, цæмæ 
æнхъæлмæ кæсынц, уый бæрæгæн бирæтæ ницы æмбæрстой. 
Бæлвырд бæрæг уынаффæ, фæндон æмæ нысангонд хъуыддаг 
сæм нæ уыди. Сеппæтæн дæр уыцы æнæгъдау æфхæрдæй сæ 
зæрдæ рысти, мæсты кодтой, бирæты сæ маст райсын фæндыд. 
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Уыцы æгъдау, уыцы иузæрдиондзинад сæ кæрæдзимæ хæстæг 
кодта, кæрæдзиуыл сæ баста æмæ сæ ам уынджы мидæг урæдта. 
Салдæттæм аххосагæй ницы ардтой æмæ сæм уыйадыл мæсты нæ 
кодтой. Уыдон сæ цæсты къуымых, æнæмбаргæ, æнамонд адæм 
уыдысты. Уым джиудтой, ихæнæй мардысты, бирæтæн сæ гæвз-
гæвз цыд æмæ сæ дæндæгтæ кæрæдзиуыл нал æмбæлдысты.

– Райсом цыппар сахатæй фæстæмæ ам лæууæм! – дзырдтой 
салдæттæ. – Амæй мардæрцыддæр хъуыддаг ма цы уа!

– Иу цыбыр ныхасæй, мæлынмæ æрцыдыстæм…
– Цы хорз уаид, уæхи куы айсиккат, уæд, и? Мах дæр нæ 

къазарматæм хъарммæ афардæг уаиккам…
– Цал сахаты уаид цымæ ныр?
– Фæссихор дыууæ сахатмæ æввахс уыдзæн.
– Ныр цæуыл уæхи хурхæй марут, уый бæрæг уын нæй? 

Цæмæ æнхъæлмæ кæсут? – дзырдта фельдфебель.
Йæ дзыхы ныхæстæ, йæ барджын цæсгомы ахаст æмæ йæ 

ныфсджын хъæлæсы уаг адæмы уæнгты хъардтой æмæ сæ 
сабыр кодтой. Йæ ныхæстæ кæд хуымæтæджы ныхæсты хуызæн 
уыдысты, уæддæр сæ арф зонд кæй уыд, уый æцæгдзинад уыд.

– Дзæгъæлы лæуут!.. Æрмæст мæнæ æфсæдты хурхæй 
марут…

– Æхсгæ та нæ мыййаг кæндзыстут? – афарста фельдфебелы 
иу лæппулæг басылыхъы мидæг.

Фельдфебель исдуг ныхъхъус, стæй зæрдæнцойæ сабыргай 
сдзырдта:

– Хицæуттæ куы зæгъой, уæд, дæ фыдгул афтæ!
Адæммæ уыцы ныхас мæлæты хъыг фæкаст æмæ алырдыгæй 

схор-хор кодтой, куыдзæй йæ, кæй загъдæуы, фыддæр фæкодтой 
– æлгъыст, уайдзæф æмæ æфхæрæн ныхæстæн кæрон нал уыд.

– Ома цæй тыххæй уæддæр? Цы кодтам, цы гæнæн стæм? – 
фарста йæ иу бæрзонд бурхил, хъæрæй дзургæйæ.

– Хицæутты ныхасмæ нæ хъусут, ницæмæ йæ дарут æмæ 
уымæн! – бамбарын сын кодта фельдфебель, йæ хъус æууæрд-
гæйæ.

Салдæттæ хъуыстой адæмы ныхæстæм æмæ æнкъардæй сæ 
цæстытæ тъæбæрттытæ кодтой. Иу салдат сабыргай загъта:
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– Тæхуды, ныр хъарм хæринаг исты!..
– Мæ тугæй нæ ацаходис? – афарста йæ чидæр фыдзыкъуыр, 

æнкъард хъæлæсæй.
– Лæгсырд, мыййаг, куы нæ дæн! – æнкъардæй, зæрдæхъыгæй 

сдзырдта салдат.
Бирæ цæстытæ кастысты салдæтты даргъ фæтæндзæсгом 

рæнхъмæ уазал, æвзæр, æлгъаджы цæстæнгасæй. Адæмæн сæ 
фылдæрты фæндыд салдæтты сардауын, салдæтты бацырын 
кæнын, сæ хъæбæр дурзæрдæтæ сын, уæнгты чи хъары, ахæм 
хъарм ныхæстæй базмæлын кæнын, æмæ сын къазарматы мидæг 
алы быронæй цы сæртæ байдзаг кодтой, уырдæм сыгъдæг уддзæф 
æмæ чысыл рухсы цъыртт бауадзын. Бирæты фæндыд исты 
бакæнын, исты æгъдауæй сæ хъуыдытæ, сæ зæрдæйы фæндонтæ 
хъуыддаджы, царды мидæг фенын, фæлæ дзæгъæл уыд сæ куыст 
– дзæгъæлы хостой сæ сæртæ уыцы æгомыг уазал цъæх дуртыл. 
Салдæтты ацы сахат ницæй мæт уыд, сæ уазал æргъæвст уæнгтæ 
батавын, бахъарм кæныны йеддæмæ.

Æз хуыздæр радзурон, æз тыхджындæр зæгъоныл сысты 
адæм æмæ зæрдæбыны уадзымыс ныхæстæ арæхæй-арæхдæр, 
тынгæй-тынгдæр зæланг кодтой уæлдæфы.

– Салдæттæ! – зæгъгæ, загъта иу мызыхъхъарæзт лæг, стыр 
зачъетæ æмæ æрвхуыз цъæх цæстытимæ. – Чи стут сымах? 
Сымах стут адæмы сабитæ, адæмы æнхъæлцау. Адæм мæгуырмæ 
æрцыдысты, рохуаты баззадысты, сæ койгæнæг, сæ сæрылхæцæг 
нæй, нæй куыст, нæй бахæринаг, кæй загъдæуы. Абоны-бон сæ 
тыхстæй рараст сты паддзахæй æххуысдзинад ракурынмæ, фæлæ 
уый дзырд радта, сымах адæмы куыд марат, куыд ныццæгъдат, 
афтæ. Салдæттæ! Адæм сты уæ фыдæлтæ æмæ уе ’фсымæртæ, 
æмæ æрмæст сæхи мæт, сæхи кой, мыййаг, нæ кæнынц, фæлæ 
кæнынц сымах кой дæр. Сымах адæмы ныхмæ лæууын кæнынц, 
ардауынц уæ, уæ фыдæлты, уе ’фсымæрты уын марын кæнынц. 
Ахъуыды ма кæнут иучысыл уæ сæрæй! Куыннæ ’мбарут, 
гормæттæ, уæхи ныхмæ кæй лæуут, уæхицæн уæхи къухæй марæн 
кард кæй аразут, уый?

Уыцы лæджы сабыр, рæсугъд хъæлæсы уаг, фæлмас цæсгомы 
ахаст, урсæмхæццæ зачъетæ, зæрдæдзуаг сурæт æмæ хицон, 



263

æнцон æмбарæн æмæ топпы фаты хуызæн раст ныхæстæ, 
æвæццæгæн, салдæтты зæрдæмæ бахъардтой. Салдæттæ, 
зæхмæ кæсгæйæ, æнувыдæй хъуыстой, æмæ чи дæлиауæй йæ 
риуы æмбæрц ныуулæфыд, чи йæ сæр банкъуыста, чи та-иу 
тарæрфыгæй, дзагъултæгæнгæ, фæстæмæ фæкæс-фæкæс кодта. 
Чидæр сын зондамонæгау загъта:

– Уæхи айсут, – афицер уæ фехъусдзæн!
Афицер бæрзонд, ирд урсхил, пуцу рихиджын адæймаг, 

сындæггай цыд салдæтты цурты, рæнхъ куыд ахаста, афтæ æмæ 
йæ рахиз къухыл æнгом æрмкъух вазгæйæ, дæндæгты зыхъырты 
æхсæнæй, цыма ныхæстæ фæрсудзгæ кодта, уыйау дзырдта:

– Уæхи айсут! Адде ут ардыгæй иуырдæм! Цы? Ныхас 
кæнын… Ахæм ныхас дæ фæуыдзæн æмæ!..

Афицерæн йæ цæсгом уыд нарст, сырх, мæрдонхуыз урсбын 
цъæх цæстытимæ. Уый цыд сындæггай, арсы цыдæй, йæ къæхтæй 
гуыппытæгæнгæ, фæлæ йе ’рбацыдæй фæстæмæ, рæстæг тæхын 
байдыдта, цыма алы æрхъæц дæр йæхи бафснайынмæ тагъд-
тагъд кодта, æнаккаг, æнæгъдау æфхæрд æмæ æбуалгъдзинæдтæй 
тæрсгæйæ, уыйау. Йæ фæстæ салдæттæ, топпы фаты хуызæн, 
æмæ раст уыцы-иу æгъдауыл алæууыдысты, æмæ сæ гуыбынтæ 
мидæмæ æлвасгæйæ, сæ цырыхъхъыты фындзтæм æркæс-æркæс 
кæнгæйæ, сæ риутæ размæ ракъуыпп, ратыппыр кодтой. Иуæй-
иутæ-иу адæмæн сæ цæстытæй афицеры ацамыдтой æмæ йæ 
сæ цæстæнгасæй, былысчъилтæ-йеттæй карз, мæстыгæр хуызы 
æвдыстой. Афицер салдæтты рæнхъæн йæ иу кæроны ’рдыгæй 
æрлæууыд æмæ, салдæттæм дзургæйæ, фæхъæр кодта:

– Æ-æ-æнцад!
Салдæттæ сæхи мидæг базмæлыдысты æмæ æваст фæхъус 

сты.
– Æз уын зæгъын, æмæ ахæлиу ут, уæхи айсут! – загъта 

афицер æмæ сабыргай йæ кард йæ кæрддзæмæй сласта.
Фæлæ сын ацæуыны амал ницы æгъдауæй уыди, уымæн 

æмæ адæмæй къух бакæнæн нæ уыди фæзы, йæ тæккæ дзаг уыд, 
ноджы ма йæм фæсте уынгтæй, адæм гуылфæнтæ кодтой, размæ 
бырстой.

Афицерæй адæм сæ цæсты сындз, сæ уæнгæл федтой æмæ 
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йæ æлгъыстой, худтысты йыл. Уый сæм хъуыста, фæлæ сæ 
хъуыды дæр нæ кодта, цыма йæ хъусы æлгътыл дæр нæ уадысты, 
уый хуызæн, æмæ æнцад-æнцойæ йæхицæн лæууыд. Афицер 
салдæттæм мæрдон цæстæнгасæй касти, æмæ йе ’рфгуытæ зына-
нæзына стъæлфæгау змæлыдысты. Уыцы уазал цæстæнгас, уыцы 
зæрдæ ’нцойдзинад, цыма ахæм тыхст, зын сахат нæ фидыдтой, 
уый хуызæн каст адæммæ æмæ сын хъыг уыд, мæсты æмæ 
хъæлæба кодтой.

– Ай исты æрхъуыды кæндзæн, нæ бацауæрддзæн!.. Исты 
уынаффæ бакæндзæн.

– Уый æнæ уынаффæйæ дæр цæттæ у адæмы ныццæгъдынмæ…
– Кæсыс æм, йæ селедкæ дзæбæх куы фæсыхырна ласта…
– Барин! Адæмы цæгъдынмæ цæттæ дæ?
Адæм куыд фæстæмæ загъдæргомдæр æмæ æнæ ныфсæй 

зæрдæджындæр кодтой, хъæр тыхджынæй-тыхджындæр хъуыст, 
æлгъыст – карзæй-карздæр.

Фельдфебель афицермæ бакаст, фестъæлфыд, йæ хуыз фæцыд 
æмæ уый дæр йæ кард цырдгомау фелвæста.

Æваст фехъуыст уадындзы уасын, зæрдæ мæгуыргæнæн 
фыдбылызы нысан. Адæм уадындзæй уасæгмæ сæ цæстытæ 
ныддардтой. Уый йæ рустæ куыддæр æнахуыр дымст ныккодта, 
йæ цæстытæ ныхыл абадтысты, уадындз къухы зыр-зыр кодта, 
афтæмæй бирæ фæуасыд. Адæм уадындзы хъымхъымгæнаг 
зард сæ хъæры бын фæкодтой. Мæлæт сæ фындзы хъæлыл 
кæй лæууыд æмæ уыцы мæлæтæй сæхи баиргъæвын, сæхи 
бахъахъхъæныны амал сын кæй нæ уыд, уый сæраппонд адæм 
хъæрæй бæстæ сæ сæрыл систой, – æлгъыст, ниуд, æхситт, 
хъыллист, æнкъард уынæр, уайдзæф, схуыст ныхæстæ æмæ тарст 
хъæрæй бæстæ байдзаг. Мæлæтæй сæ сæр кæм бафснайдтаиккой, 
кæдæм алыгъдаиккой, кæм бамбæхстаиккой, ахæм ран дзы нæ 
уыд. Иукъорд таргуыр адæймаджы сæхи зæхмæ æруагътой æмæ 
зæхмæ æнгом сæхи нылхъывтой. Иуæй-иутæ та сæ къухтæй сæ 
цæсгæмттæ бамбæрзтой, æвæццæгæн, загътой, кæд нын афтæмæй 
ницы уаид, зæгъгæ. Дынджыр рихиджын лæг йæ кæрцы тæрттæ 
дыууæрдæм аппæрста æмæ гомриуæй, сеппæты разæй лæугæйæ, 
салдæттæм йæ æрвхуыз цæстытæ ныддардта. Уый бирæ, тынг 
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бирæ цыдæртæ дзырдта, фæлæ йæ ныхæстæ никæдæм хъуыстысты 
– алгъонийы мидæг-иу атадысты, аныгъуылдысты.

Салдæттæ сæ топпытæ фæхъил кодтой фехсын æввонг, 
æмæ уыцы æмхуызонæй цавд дурты хуызæн лæууыдысты, сæ 
джебогътæ размæ, адæмы ’рдæм арæзтæй.

Чидæр æлгъаг æмæ тарст хъæлæсы уагæй йæ дзыхы дзаг 
ныхъхъæр кодта:

– Цы ми кæнут? Марджытæ!
Джебогътæ сæхи мидæг тынг базмæлыдысты, 

фестъæлфыдысты, топпыты æмæхсты гуыпп фехъуыст, адæм 
фæстæмæ сæхи уыцы-иу цæф ныккодтой, бирæтæ æркалдысты 
зæхмæ – чи цæфæй, чи мардæй. Иуæй-иутæ, æнæдзургæйæ, 
цæхæрадоны æфсæйнаг быруйы сæрты гæппытæ кæнын 
байдыдтой.

Иу æвзонг лæппу быруйы сæрты куыд фæцæйхызт, афтæ йæ, 
мæгуыр, нæмыг баййæфта æмæ быруйыл æрдыдагъ, æмæ уыцы 
ауыгъдæй баззад, йæ къæхтæ уæлæмæ, хæрдмæ хъилæй. Бæрзонд, 
хæрзконд, гуырвидауц æмбисонды рæсугъд дзыккуджын 
сылгоймаг «ой», зæгъгæ, фæкодта сабыргай, æмæ æнцад йæхи 
æруагъта лæппуйы цур.

– Æлгъыстытæ! – фæхъæр кодта чидæр.
Лæгъзы чысыл фæуæгъддæр æмæ фæсабырдæр. Фæстæгтæ 

лыгъдысты уынгтæм, кæртытæм; иннæ адæм уыцы æмгуыппæй, 
кæрæдзи схойгæйæ æмæ къуырццытæгæнгæйæ, уæзбын лæст 
кодтой размæ. Адæм æмæ салдæтты æхсæн зæхх иу къорд 
метрмæ æввахс суæгъди, фæлæ мæрдтæ æмæ цæфтæй нæ зынд, 
йæ тæккæ дзаг уыд. Цæф уæгвæйæ ма, йæ сæрæн чи уыд, уыдон-
иу сыстадысты æмæ-иу адæмы ’рдæм балыгъдысты, иннæтæ-иу 
тыхтæй-амæлттæй сæхиуыл схæцыдысты æмæ, дзойдзойгæнгæйæ, 
æмæ туг калгæйæ, кæдæмдæр лæстысты. Бирæтæ та сæхи адаргъ 
кодтой æмæ, æнцад, æнæзмæлгæйæ хуыссыдысты, чи уæлгоммæ, 
чи дæлгоммæ, чи йæ фарсыл, æмæ ма, цыма мæлæты цыргъ 
дзæмбытæй сæхи ратонынмæ хъавыдысты, афтæ уыдысты…

Уæлдæф туджы тæф кодта. Уыцы тæф зæрдыл лæууын кодта 
денджызы хъарм цæхджын улæфт, æнтæф бон, изæрæй. Ахæм 
тæф низ у, расыг кæны адæймаджы æмæ йæм бирæ æмæ арæх куы 
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смудид, ахæм æвзæр, ахæм æнахуыр æнаккаг зæрдæйы уаг æм 
æрцæуы. Сæ куысты æгъдау иу кæмæн у, – фыдæргæвдджытæ, 
салдæттæ æмæ иннæ ахæм марджытæ, уыдон æнæзонгæ не сты 
уыцы тæф адæймаджы сæры æнæгъдау, чъизи фæндонтæ æмæ 
хъуыдытæ кæй æвзæрын кæны, уый.

Лидзæг адæм хъæрзгæ-хъæрзын фæстæмæ цыдысты. Судзаг 
æлгъыст, æхситт, цæф адæмы хъæр æмæ хъæрзын кæрæдзи 
мидæг уадысты æмæ, кæрæдзийыл тыхсгæйæ, уæлдæфы зилдух 
кодтой. Салдæттæ сæ бынæтты уыцы-иу æгъдауыл лæууыдысты 
æмæ, æнæзмæлгæйæ, æнцад-æнцойæ, тæфæрфæсгæнджыты 
лæуд кодтой. Сæ цæсгæмттæ ныцъцъæх сты, былтæ кæрæдзийыл 
бандæгъдысты æмæ афтæ зынд, цыма салдæттæ дæр хъæр æмæ 
æхситт кæнынмæ хъавыдысты, фæлæ сæм уый ныфс нæ уыд 
æмæ сæхиуыл хæцыдысты, сæхи урæдтой, уый хуызæн. Йæ 
цæст ничиуал ныкъуылдта, афтæмæй комкоммæ размæ кастысты 
дзагъырдзастæй. Уыцы цæстæнгас хорздзинадæй, адæймаджы 
æгъдауæй ницы æвдыста. Афтæ зынд, цыма салдæтты мæрдон 
дæргъæццон цæсгæмттыл уыцы лакъон стъæлфытæ ницы 
уыдтой, æвæццæгæн, цы хъарм туг акалдтой, уый куы феной, 
уæд та сæ ноджыдæр куы æрфæнда туг акалын, уый тæссæй. 
Топпытæ сæ къухты зыр-зыр кодтой, æрцытæ змæлыдысты æмæ 
уæлдæф хуынчъытæ кодтой. Фæлæ сын буары ризын сæ зæрдæты 
ницы бафтыдта хорздзинадæй, уымæн æмæ сæ зæрдæйы зынг 
бахуыссыд, сæ бар сæхи кæй нæ уыд, тыхы бын кæй уыдысты 
æмæ сæ сæры зонд æнæгъдау æмбыд гæдыдзинæдтæ æмæ 
фæлывддзинæдтæй дзаг æмæ баст кæй уыд, уый сæраппонд. 
Зæххæй уæлæмæ йæхи систа даргъ зачъеджын цъæхдзаст лæг 
æмæ та дзыхъхъынногæй дзурын байдыдта кæуын хъæлæсæй, 
зырзыргæнгæйæ:

– Мæн нæ амардтой… Уый уымæн, æмæ уын æз раст 
дзырдтон, иттæг раст…

Адæм та ногæй сæ хуылфмæ кæсгæйæ, размæ сындæггай 
цыдысты, мæрдтæ æмæ цæфтæ æфснайгæйæ. Салдæттимæ 
ныхæстæ цы лæг кодта, уый алыварс иу къордæй слæууыдысты 
æмæ йын йæ дзырд исгæйæ, уыдон дæр салдæттæн куы хъæрæй 
уайдзæфтæ кодтой, куы та сæ сабыргай, зæрдæхæларæй, 
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æнкъардæй æмæ тæригъæдгæнгæйæ, сæхи зондыл ардыдтой. 
Уыдон ма, сæ хъæлæсы ахастмæ гæсгæ, сывæллонау уырныдта, 
раст ныхас исты кæй адавдзæн, кæй фæуæлахиз уыдзæн, уый. 
Салдæттæн æмбарын кæнын кодтой, æгæр карз æмæ æгæр 
хъæбæрзæрдæ митæ æдылы æмæ æррадзинад кæй сты, стæй 
æнæбары, æвæндонæй, искæй зондæй цы ми бакодтой, уый стыр 
æнæгъдау рæдыд, стыр æнæуаг хъуыддаг кæй уыд, уый…

Афицер йæ хуымпъырæй йæ дамбаца сласта, лыстæг æм 
æркæстытæ кодта, æмæ цы къорды кой кодтам, уыдонмæ бараст 
и. Уыдон дзы сабыргай сæхи иуварсырдæм ластой. Афтæ хи 
хъахъхъæнгæйæ, сæхи алырдæм айсынц, хохæй сабыргай дур куы 
æрцæй тулы, уæд. Цъæхдзаст, даргъ рихиджын лæг йæ бынатæй 
нæ фезмæлыд, æмæ йæ къухæй йæ алфамбылай туджы пырхытæ 
амонгæйæ, афицерæн комкоммæ стыр карз уайдзæфтæ кæнын 
байдыдта.

– Цæмæй уæхи сраст кæнынмæ хъавут? Куыд ницы ахъуыды 
кодтат? Ницы æгъдауæй уын ис хи сраст кæныны амал.

Афицер йæ разы слæууыд, йæхи фæгæмæл кодта æмæ 
тарæрфыгæй йæ къух адаргъ кодта. Дамбацайы гæрах нæ 
фехъуыст, æрмæст марæджы къухы алфамбылай æртæ хатты 
фæд-фæдыл фæзынд топпы хосы фæздæджы цъупп. Æртыккаг 
гæрахы фæстæ лæгæн йæ зæнгтæ йæ быны фæтасыдысты, 
фæстæрдæм фæкъул, фæцудыдта, æмæ йæ рахиз къух уæлæмæ, 
хæрдмæ даргæйæ, уæлгоммæ ахауд. Марæгмæ алырдыгæй 
сæхи бакалдтой, – уый фæстæмæ цыд, дыууæрдæм йæ кардæй 
цъыччытæгæнгæйæ æмæ йæ дамбаца фехсын æввонгæй, адæммæ 
даргæйæ… Иу æнахъом лæппу йæ къæхты бын фæци, – афицер 
ын кард йæ артæнты атъыста… Афицер æрвнæрæгау хъæр кодта, 
хивæнд емылыкк бæхы хуызæн дыууæрдæм гæппытæгæнгæйæ. 
Чидæр ын йæ цæсгомыл худ фæкодта. Æхстой йæ тугæйдзаг миты 
къуыбæрттæй. Йæ размæ базгъордтой фельдфебель æмæ иукъорд 
салдаты, сæ топпыты æрцытæ размæ даргæйæ, ныццæвын 
æввонг. Бырсæг адæм лидзынмæ фесты. Афицер ма сæм фæсте 
кардæй бардхъирæнтæ кодта, стæй æваст кард дæлæмæ æруагъта, 
æмæ йæ къæхты бын, туг калгæйæ, цы æвзонг лæппу ратул-батул 
кодта, уый буар ма дзы уырдыгмæ иу хатт ныррæхуыста.
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Ног та уадындз хъымхъымгæнаг хъæлæсæй ныззарыди. 
Уыцы зардмæ адæм лидзынмæ фесты. Уадындз йæ зарæг лыстæг 
ауагъта, уæлдæфы гакъæттæгæнгæйæ, æмæ зæрдыл лæууын 
кодта салдæтты æдылы цæстæнгас, афицеры хъæбатырдзинад, 
уымæн йæ тугæйдзаг карды фындз æмæ йæ пыхцыл пуцу рихитæ.

Туджы сырх-сырхид хуыз цæсты ахадыд, адæмы мæстæй 
мардта æмæ туг алы ран фылдæр цæмæй акалдаид, ахæм фæндон 
сын сæ зæрдæйы æвзæрын кодта. Салдæттæ сæ хъустæ схъил 
кодтой, сæ бæрзæйтæ дыууæрдæм раздух-баздух кæнгæйæ, æмæ 
цыма сæ топпыты нæмгуытæн, сæ цæстытæй удæгас нысæнтты 
агуырдтой, уый хуызæн уыдысты…

Афицер салдæтты рæнхъæн йæ иу кæронырдыгæй æрлæууыд, 
æмæ йæ кард тилгæйæ, мæсты хъæртæ æмæ цæф сырды богътæ 
кодта…

Алырдыгæй йын фæстæмæ, йе ’гъдаумæ гæсгæ, дзуапп 
лæвæрдтой – хъæртæ йыл кодтой:

– Хурхыл хæцæг, æргæвдæг, ауындзæг!
– Цъаммар, æдзæсгом!
Афицер йæ рихитæм зилын байдыдта. Сыхъуыст ма ноджы 

иу æмæхст, дыккаг æмæхст…
Уынгты адæмæй къух бакæнæн нал уыд, – байдзаг сты 

нæмыгæй æфсæрстдзаг голджыты хуызæн. Кусæг адæм дзы 
къаддæр уыд, фылдæр дзы уыд базаргæнджытæ æмæ паддзахады 
куыстгæнджытæ. Уыдонæй иуæй-иутæ туг æмæ мæрдты федтой, 
фæлæ уыдон уынгæйæ, пъæлицæ кæуыл ацыд, кæмæ базылд, 
ахæмтæ дæр дзы уыд. Адæм фæдисы æгъдауæй сæ хæдзæрттæй 
уынгтæм ракалдысты æмæ боны хабæрттæ, цас нæ уыдысты, 
уымæй сæ диссагдæр æмæ тæссагдæр хуызы æвдыстой. Лæг уæд, 
ус уæд, сывæллæттæ уæд сеппæт дæр тæрсгæ-ризгæйæ, цæмæдæр 
æнхъæлмæ кастысты. Кæрæдзийæн мæрдты хабæрттæ дзырдтой. 
Зæрдæйы бынæй-иу ныуулæфыдысты хъæрзгæйæ, æлгъыстой, 
рог цæфты рафæрс-бафæрс кодтой æмæ-иу сабыргай, хъус-хъусы, 
иу иннæмæн йæ сусæг ныхæстæ кодта. Алкæмæн дæр йæ зæрдæ 
дзырдта æмæ æмбудыдта, хъуыддаг ууыл кæй нæ баззайдзæн, 
фæлæ уыцы алæмæты цагъд йæ фæдыл исты кæй расайдзæн – 
стырдæр, диссагдæр æмæ адæмæн æмбисонддæр, уыцы бирæ 
мæрдтæ сæ рыджы дæр кæмæн нæ фæзындысты, ахæмтæ.
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Абоны онг адæм цардысты æнæ ’мбаргæйæ, цардысты, 
сæхæдæг дæр дзæбæх кæй нæ иртæстой, кæй нæ ахстой, афтæмæй 
сын кæддæр куыддæртæй сæ сæры цы зонд бауагътой паддзахады 
æгъдæутты, хицауад æмæ хи барты тыххæй, уыцы зондимæ. 
Кæд уыцы зонд, цыфæнды æдылы, æнæхуыз уыди, уæддæр 
сæры магъзы мидæг арф уидæгтæ ауагъта æмæ йыл фидар, 
бæзджын, цъæрыхснæг цъар сæвæрдта. Адæм афтæ хъуыды 
кæнын сахуыр сты, æмæ, цæвиттон хъуыддагæй, царды мидæг 
ис цавæрдæр тых, адæмы хъахъхъæнæг æмæ койгæнæг чи у, ома 
æгъдæуттæ. Афтæ кæй хъуыды кодтой, ахæм зонд сæм кæй уыд, 
уыйадыл сæ уырныдта, æдас кæй сты, уый æмæ зæрдæ æнцад 
уыд. Уыцы зондимæ сæ цард æвзæр нæ уыд, æмæ сын-иу, кæд 
царды æууæлтæ, царды чысыл æлхысчъытæ, цъæррæмыгъдтытæ 
æмæ къуырццытæ, хаттæй-хатт та стыр гуыппытæ, сæ хъуыдыты 
рæдыддзинад, сæ зонды галиудзинад æргом æмбарын кодтой, 
уæддæр уыцы зонд фидар уыд, æдзудгæ хивæнд, уоцани бæхау. 
Уый сæраппонд та-иу уыцы цъæррæмыгъдтæ æмæ скъуыдтæ 
уайтагъд бадзæбæх сты, нос-æгас-иу баисты.

Абоны-бон æваст сæ зонд йæ тарф фынæйæ райхъал, йæхи 
мидæг базмæлыд æмæ риуы хуылф байдзаг тас æмæ мæтæй. 
Ныронджы зонд æмæ ахуыры æгъдæуттæ цы фидар цæджындзтыл 
æнцадысты, уыдон банкъуысыдысты, афæлдæхтысты æмæ, 
авгау, базгъæлæнтæ сты. Сеппæт дæр æнкъардæй, сæ хуылфмæ 
хъусгæйæ, æргом бамбæрстой – ӕгъдау кæмæн нæй, уыцы 
дурзæрдæ, æнæуаг тыхы бын зыбыты иунæг кæй сты, æмæ 
сыл фæхæцæг кæй нæй, уый. Уыцы тыхы дзæмбыты мидæг 
уыдысты адæмæн сæ цард, сæ уд æмæ сæ зæрдæвæндонæй, 
æнæвгъауæй цагъта, куыд æй фæндыд æмæ йæ цас фæндыд, 
уыйбæрц. Бауромæг, «макæ» зæгъæг ын нæ уыд, – ныхас дæр 
никæимæ кодта. Йæ тыхæн кæрон нæ уыд, зæрдæйы фæдыл 
йæ риуы æмбæрц цыд, æмæ йæ бон цыдæриддæр бакæнын кæй 
уыд, уый зæрдæнцойæ, йæ сины сæртыл хæцгæйæ, æвдыста æмæ 
уыйадыл ныккодта ахæм æнæзонд, æвирхъау цагъд адæмæн, уый 
сæраппонд акалдта æнæхъуаджы уыйбæрц адæмы туг. Уыцы 
æнæгъдау зæрдæвæндон хъуыддæгтæ æргом цæсты ахадыдысты 
æмæ адæмы стыр тас бауагътой, сæ хуылфмæ сæ ныхъхъусын 
кодтой, æмæ сын сæ сæры ног æдзудгæ зонд равзæрын кодтой. 
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Уыцы ног зонд сын, хи уд бахъахъхъæныны тыххæй, карзæй 
аразын кæнын кодта ног царды амалтæ, ног царды æгъдæуттæ.

Иу бæзæрхыг, мызыхъхъарæзт лæг йæ сæр дæлæмæ æруагъта, 
афтæмæй, йæ тугæйдзаг къухтæ тилгæйæ, фæцæйцыд, тугæй 
ахуырст пъалтойы мидæг разæй.

– Фæцæф дæ, сæрæй? – афарста йæ чидæр.
– Куыннæ.
– Уæдæ уый цавæр туг у?
– Мæ туг нæу уый! – уыцы цæугæ-цæуын загъта лæг. Стæй 

æваст фæлæууыд, фæстæмæ фæкаст æмæ куыддæр æнахуыр 
æгъдауæй хъæрæй дзурын байдыдта:

– Уый мæ туг нæу, хорз адæм! Уый кæй уырныдта, уыдон туг 
у!.. Йæ ныхас кæронмæ нæ ахæццæ кодта, афтæмæй та дарддæр 
араст зæхмæ кæсгæйæ.

Ехсытæй æвзидгæйæ, бæхджын æфсады къорд смидæг 
адæмы æхсæн. Адæм адæргæй, кæрæдзи æлхъивгæйæ, сæ сæр 
æфснайынмæ фесты. Салдæттæ фыдрасыгæй, æдылы худтытæ 
кæнгæйæ, бæхтыл дыууæрдæм хъеццау кодтой æмæ-иу хаттæй-
хатт ехсытæй адæмы сæртæ æмæ фæсонтыл ралæууыдысты, 
цыма сын-иу æнæбары фæци, уый хуызæн. Цæф кæуыл æруад, 
иу ахæм лæг зæхмæ æрхауд, уайтагъд фæстæмæ йæ къæхтыл 
алæууыд æмæ афарста:

– Цæй тыххæй, цы кодтон? Ех, лæгсырд цыдæр дæ!
Салдат ай-уый нал фæкодта, фæлæ йе ’фцæгæй топп цырд 

фелвæста æмæ йæ, цæугæ-цæуын армыдаргæйæ, мæгуыр лæгыл 
ныххуырста. Лæг ахауд, уæдæ цы кодта. Салдат ныххудти йæ 
дзыхы дзаг, искæй мард æм фынæйау касти.

– Адон цы ми кæнынц, цæуыл сæрра сты! – тæссæй хъæр 
кодта иу зæрдæмæдзæугæ, хæрзарæзт адæймаг, йæ тарстхуыз 
цæсгом алырдæм даргæйæ. – Хорз адæм, уынут?

Адæм сæхи мидæг мæсты æмæ хъæлæба кодтой. Фырадæргæй 
цы ракодтаиккой, уымæн ницыуал зыдтой, фæлæ уыцы тасы 
бынæй æвзæрын, гуырын байдыдта, мæрдтæй чи райгас æмæ, æнæ 
уæлæмæ зынгæйæ, æнæ йæ цæсты ахадгæйæ, сындæггай адæмы 
иу чи кодта, кæрæдзиуыл сæ чи баста, уыцы фынæй æдылы зонд, 
ныронг чи ницæмæ арæхст æмæ кусын чи нæ фæрæзта.
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Фæлæ фидауцыл чи куыста, ахæмтæ дæр дзы разынд.
– Фæлæуут-ма, йæ хорзæхæй! Цæмæн æй ралгъыста салдаты?
– Салдат æй ныццавта, æмæ уымæн!
– Хъуамæ йын фæндаг радтаид!
Кулдуары бацæуæны мидæг дыууæ усы æмæ иу студент 

бастой, топпы нæмыгæй чи фæцæф и, ахæм кусæджы къух. Кусæг 
йæ цæсгом адæргæй нынцъылдтæ кодта, асæст боны хуызæн, 
тарæрфыгæй алырдæм касти æмæ, йæ алфамбылай чи лæууыд, 
уыдонæн дзырдта:

– Сусæг, гуырысхойаг хъуыддагæй нæм ницы уыд. Кæд 
исчи истытæ дзырдта, уæд уыдон сты æдзæсгæмттæ æмæ 
дзырдхæсджытæ-фæдысмудджытæ. Мах сыгъдæг зæрдæйæ, 
æргомæй цыдыстæм, сусæггагæй нæм ницы уыд. Министртæ 
зыдтой, цæй тыххæй цæуæм, уый. Нæ курдиаты æмныв сæ 
тæккæ къухы ис. Цæуылнæ уын загътой, уыцы æдзæсгæмттæ, 
нæй цæуæн, зæгъгæ. Уый зæгъын амал сын уыд, рæстæг амыдта, 
абон, мыййаг, куы нæ байдыдтам нæ хъуыддаг… Сеппæт дæр 
æй æнæзонгæ нæ уыдысты, пъæлицæ уæд, министртæ уæд, кæй 
цæудзыстæм, уый. Бандиттæ, фыдгæнджытæ…

– Уæ зæрды цы уыд, цы куырдтат? – зæрдиагæй, арф 
хъуыдыгæнгæйæ, афарста иу къæсхуыр, фæлурсарæзт зæронд 
лæг.

– «Цы» куы зæгъай, уæд куырдтам нæ паддзахæй, адæмы 
ист лæгтæм куыд æрбасида, æмæ ныры хицæуттимæ нæ, фæлæ 
паддзахадæн уыцы бæрнон лæгтимæ куыд уынаффæ кæна, афтæ. 
Бабын кодтой адæмы, фæхастой фæйнæрдæм Уæрæсейы уыцы 
цъаммартæ, уыцы хуыцауы æлгъыстытæ!

– Уымæй раст зæгъут… Цæстдард æхсызгон хъæуы, – загъта 
зæронд лæг.

Топдзæф кусæг лæгæн йæ къух бабастой æмæ йын йæ дыс 
арæхстгай дæлæмæ æруагътой.

– Уæ рынтæ мæ гуыбыны, бузныг! Æз, хъæлæкк, дзырдтон 
ме ’мбæлттæн, дзæгъæлы цæуæм, зæгъгæ. Ницы дзы рауайдзæн 
нæ хъуыддагæй… Ныр æй сæхи цæстæй федтой.

Кусæг лæг арæхстгай йæ къух йæ роны бакодта, пъалтойы 
дыууæ цæппузыры æхсæн æмæ сындæггай дарддæр араст.
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– Хъусут, куыд дзурын байдыдтой? Уый мæ лымæн…
– Уый афтæ у, цы зæгъын æй хъæуы! Фæлæ уæддæр, 

мæнырдыгонау, ахæм æргæвдæн саразын…
– Абон – уый, райсом та – мæн… Уый афтæ у…
Иннæ ран тыхдзырд кодтой:
– «Уый» кæд, мыййаг, нæ базыдта!
– Æмæ уæд цæмæн у, цы гæс у?
Фæлæ марды райгас кæнынмæ чи хъавыд, уыдон иугæйттæ 

йеддæмæ бирæ нал уыдысты. Уыдонмæ адæм æнæгъдау мæсты 
кодтой, исчи-иу сæ паддзахы сæрыл сдзурынвæнд куы скодта, 
уæд. Ахæмтыл-иу адæм сæхи бакалдтой, куыд фыдызнагыл, 
æмæ-иу сæ лидзæг фæкодтой, сæ сæр, сæ фат-иу нал æмбæрстой, 
афтæмæй.

Уынджы æрбараст сты, дыууæрдæм адæмы пырхгæнгæйæ, 
сармадзаны бæхтæ æд сармадзантæ. Салдæттæй чи бæхыл 
бадти, чи разæй цæлхыты сæмæнтыл, æмæ арф хъуыдыгæнгæйæ, 
уæлвæнгты адæмы сæрты кастысты. Адæм æнкъард, æдзæмæй 
фæндаг лæвæрдтой, кæрæдзи æлхъивгæйæ. Дзыгъал-мыгъул 
кодтой бæхты ифтындзæнтæ, гуыр-гуыр кодтой чырынтæ æмæ 
сармадзантæ, сæ дзыхтæ зæхмæ арæзтæй, цыма йæм смудгæ 
кодтой, уый хуызæн. Бакæсгæйæ мард ласæг мæрддзыгойы 
зæрдыл лæууын кодтой.

Кæцæйдæр фехъуыст топпы къæр-къæр. Адæм удаисты 
хуызæн фесты æмæ, цæмæдæр сæ хъус даргæйæ, ныхъхъус сты, 
хъыпп-сыпп ничиуал кодта. Чидæр сабыргай загъта:

– Байдыдтой та!..
Адæмæн сæ хъустыл цыдæр æрцыд æмæ æваст базмæлыдысты, 

бахъæлдзæг сты.
– Кæм, кæ?
– Уæртæ сакъадахы… Васильевскы…
– Нæ хъусут?
– Æцæг зæгъыс æви сæнттæ цæгъдыс?
– Ай дын мæ фыды къух! Топпыты магазиныл фæхæлæф 

кодтой…
– Мæнæ диссæгтæ!
– Телы хъæдтæ акалдтой æмæ уынгты хæцæнтæ сарæзтой…
– Уый дын уый… уый æнхъæл та чи уыди?!
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– Бирæ сты, цымæ?
– Бирæ!
– Исты куы бакæниккой, бæргæ, æмæ дын дæ рынтæ куы 

бахæрин… Сæ туг уæддæр куы райсиккой!..
– Цæйтæ æмæ цомут уырдæм!
– Иван Иваныч, цæуын хъæуы, и? Цы зæгъыс?
– М-м-м… цæуын хорз у, фæлæ дын æй куыд зæгъон… 

Адæмы уæлхъус фæзынд иу лæджы гуыр æмæ зыланггæнаг 
хъæлæсæй дыууæ изæры астæу адæммæ сидти:

– Кæй фæнды хæцын сæрибардзинады тыххæй? Адæмы 
сæрыл, цæрыны бар æмæ куысты барты тыххæй? Кæй зæрдæ 
зæгъы амæлын сомбоны ног хуыздæр царды тыххæй, уыдон 
цæугæуæнт баххуыс кæнынмæ!

Иутæ йæм сæхи хæстæг баластой æмæ йæ алфамбылай, 
уынгæн йæ бæрæг астæу, ныдздзыгуыр сты, иннæтæ дзы сæхи 
айстой, кæдæмдæр афардæг сты.

– Уынут, адæм фырмæстæй тыппыр хæлдтæ куыд кæнынц, 
уый!

– Уый чи æмбæлы, уыцы хъуыддаг у, раст зæгъгæйæ.
– Æллæх-æллæх! стыр бæллæхтæ, стыр фыдбылызтæ 

æрцæудзæн æнæмæнгæй…
Изæрдалынгтæ æрцаид, афтæ адæм фæпырх сты. Алчи йæ 

хæдзармæ цыд, кæй никуы ма бавзæрста, ахæм тасдзинадимæ, 
æмæ иунæг кæй уыд, фæхæцæг ыл кæй нæ уыд, ахæм зонд 
æмæ зæрдæимæ, сеппæт дæр æрдæгдзæфтæй, фын фенæгау, 
бамбæрстой сæ ницæйаг, æнæчетар, æнæхъолай цагъайраджы 
цард… æмæ сæ æрфæндыд, хуыздæр, æнцондæр, пайдадæр сын 
чи уыдзæн, ахæм царды къахыл ныллæууын æвæстиатæй.

Куыд фæстæмæ адæмы уæнгты тынгæй-тынгдæр тас цæуын 
байдыдта. Мæйдар сæ кæрæдзийæ фæдихтæ, фæхицæнтæ кодта, 
æмæ йæ зæрдæйы мидæг зынг кæмæн нæ уыд, æнæныфс чи уыд, 
уыдон тагъд-тагъд кодтой алчи йæ ахуыр къуыммæ, йæ фæрныг 
хæдзармæ.

Талынг кодта. Рухс никæцæй цыд – цырæгътæ нæма 
ссыгъдысты.

– Бæхджын æфсад! – фехъуыст кæйдæр хæрхæргæнаг 
хъæрасæст хъæлæс.
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Уынджы тигъæй æваст фæзынд иучысыл бæхджынты къорд. 
Цалдæр æрхъæцы бæхтæ сæ мидбынаты кафыдысты, стæй уыцы-
иу тахт акодтой адæмы ’рдæм. Салдæттæ æнахуыр хъыллист æмæ 
æрра хъæртæ кодтой. Уыцы хъæрты мидæг адæймаджы æгъдауæй 
ницы уыди, фæлæ дзы уыд æнтъыснæг, зæрдæ мæгуыргæнæг, 
æнæконд куырм адæмы æгъдæуттæ. Мæйдары адæм уæд, 
бæхтæ уæд, лыстæгдæр æмæ тардæр зындысты. Æхсаргæрдтæ 
зына-нæзына æрттывтой, хъæр фæсабырдæр, фæлæ арæхдæр 
хъуыстысты цæфты къæрццытæ æмæ цъыччытæ.

– Цæвут сæ, цæмæй фæнды уæд, чи цæуыл хæст кæны, 
уымæй, æмбæлттæ! Туг исын хъæуы. Цæвут, ма сыл ауæрдут!

– Лидзгæ ут!..
– Дæхиуыл хæц, салдат! Ма ныццæв! Æз дын музуккаг нæ 

дæн, уый зон.
– Дурæй хæст, æмбæлттæ, дурæй!
Бæхтæ, адæмы къуыргæйæ, сæ сæрты тахтысты, 

фыррыччытæгæнгæ. Зыланг æмæ æхситт кодта æндон. Хицæутты 
команды хъæр азæлыд уæлдæфы.

«Отделение!..»
Уасыд уадындз, тагъд-тагъд кæнгæ. Згъордтой адæм, кæрæдзи 

схойгæйæ æмæ размæ хаугæйæ. Уынджы змæлæг арæх нал уыд, 
фæлæ уынджы астæу фæзындысты цæндты хуызæн тарбын 
къуыппытæ æмæ кæцæйдæр, уынджы фæзилæнæй, хъуыстис 
бæхты къæхты уæзбын хъæр, тагъд уайгæйæ…

– Фæцæф дæ, мæ лымæн?
– Мæ хъус мын ахауын кодтой… Кæд ма исты зонын, уæд…
– Цы бачындæуа афтид къухæй, æнæ гæрзтæй.
Адæм арæх кæм уыдысты, уыцы уынгæй фехъуыст топпы 

гæрæхты æмыр хъæртæ.
– Нæма бафæлмæцыдысты, цъаммартæ!
Исдуг бæстæ басабыр. Тагъд цыды къахдзæфты хъæр хъуысти. 

Диссаг у, æвæдза, ацы уынгæй хъæр арæх нал хъуысы, цæуæг дзы 
нал ис. Алырдыгæй хъуысы æмыр гуыв-гуыв, цыма денджызы 
уылæнтæ гуылфгуылфгæнгæ сахармæ æрбакалдысты, уыйау.

Кæмдæр хæстæг мæйдары сабыр хъæрзыны уынæр зыр-зыр 
кæны. Чидæр згъоры, фæдисы уайæгау, тыхулæфтгæнгæ.

Фехъуыст фæдисон æнкъард фарст:
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– Цы фæдæ, Яков? Фæцæф дæ, мыййаг?
– Фæлæуу, ницы мын уыди! – фехъуыст фæсус хъæлæсы 

дзуапп.
Тигъы фæсте фæзилæны, бæхджын салдæттæ кæм фæаууон 

сты, уым та адæм гуылфæнтæ кодтой. Мæйдары цæст кæй нæ 
ахста, ахæм чидæр адæмы разæй цыд æмæ йæ ныхас хъуыст:

– Абонæй фæстæмæ мах хъуамæ уæм хæдбар адæм – нæ 
тугæй йæ бакуыстам.

Чидæр ын йæ ныхас цæхгæр фæлыг кодта, мæстджынæй:
– Сæхи хорзæй равдыстой нæ хæрзгæнджытæ, нæ хицæуттæ!
Æндæр чидæр, æртхъирæнгæнгæ, загъта:
– Ацы бон нæ зæрдæйы никуы сцух уыдзæн!
Цыдысты тагъд-тагъд, къордгæйттæй, кæрæдзимæ æнгом 

лæугæйæ, бирæтæ æмдзырд кодтой æмæ сæ ныхæстæ сæмхæццæ 
сты, æмæ æнкъард, æнтъыснæг гуыв-гуыв кодтой.

– Цас æмæ цас фæцагътой адæмæй!
– Цæй тыххæй, цы кодтой?!
– Нæй, нæй! Ницы æгъдауæй ис ацы бонæн ферох кæнæн!..
Иуварсырдыгæй фехъуыст кæйдæр фæсус, хъæрасæст 

хъæлæс, сомбон цы уыдзæн, уый сын æргом чи загъта, Семы 
ныхæстау.

– Ферох та йæ кæндзыстут, цагъартæ! Чидæртæ сæ туг 
акалдтой, уый сымахæн циу.

– Дæ дзыхыл хæц, Яков!..
Чысыл фæталынгдæр æмæ фæсабырдæр. Адæм цыдысты, 

ныхас чи кодта, уымæ фæстæмæ фæкæс-фæкæс кæнгæйæ æмæ 
хъуырхъуыргæнгæ.

Хæдзары рудзынгæй уынгмæ арæхстгай бурбын рухсы 
цъыртт цыди. Уыцы рухсы цæстмæ фанары цурæй зындысты 
дыууæ лæджы сауæндары. Иу, зæххыл бадгæйæ, аннæ йæ 
уæлхъус лæууыд, йæ сæр æргуыбыр кодта, æвæццæгæн, æй 
зæххæй уæлæмæ сисынмæ куыд хъавыд, уымæ гæсгæ. Æмæ та 
ног сæ дыууæйæ чидæр æмыр хъæлæсæй æмæ æнкъард зæрдæйæ 
загъта:

– Цагъартæ!..
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АДÆЙМАДЖЫ РАЙГУЫРД

Уый уыдис æххормаг 92-æм азы, Сухумæй Очемчирийы 
’хсæн, цæугæдон Кодоры был, денджызмæ хæстæг – 

хæххон сыгъдæг æмæ хъæлдзæг дæтты уынæримæ хъуысыди 
денджызы уылæнты æмыр цæллахъ.

Фæззæг. Кодоры урс фынчыты зилдух æмæ тыбар-тыбур 
кодтой лавры бæласы бур сыфтæртæ, раст мæнæ гыццыл, 
цъыввиттытæгæнаг кæсæгты хуызæн. Æз бадтæн доны был 
дуртыл æмæ хъуыды кодтон, æвæццæгæн, зæгъгæ, чайкæтæ æмæ 
кæсагластæ дæр сыфтæрты кæсæгтæ æнхъæлынц æмæ сыл сайд 
цæуы, гъе уымæн афтæ мæсты хъæр кæнынц уым, рахизырдыгæй, 
бæлæсты фæстæ, денджыз цæллахъ кæм кæны, уыцы ран.

Кастантæ мæ сæрмæ сты сызгъæринæй фæлыст, мæ къæхты 
раз – бирæ сыфтæртæ, кæйдæр къухты лыг армы тъæпæнты 
хуызæттæ. Доны фаллаг фарс фатхъæды къалиутæ ныридæгæн 
абæгънæг сты æмæ зæбултæй лæууынц скъуыд уæлдæфы, йæ 
мидæг, цыма ахст у, уыйау пæррæстытæ кæны бурбын сырх 
хæххон хъæдхой, хойы йæ сау бырынкъæй фатхъæды зæнг, 
æмæ дзы суры мæлдзыджыты æмæ æндæр бырæгойты, цæрдæг 
дзывылдартæ та – дард цæгатаг уазджытæ – уидзынц уыдон.

Мæнæй галиуырдæм хæхты цъуппытыл сæхи уæззаугай 
æруагътой, уарынæй тæссаг, фæздæгхуыз мигътæ, уыдонæн 
сæ аууон лæсы цъæх къултыл, æгомыг бæлас самшит кæм 
зайы, уырдæм; зæронд тæрс æмæ сусхъæд бæлæсты мæраты та 
ссардæуыдзæн «расыг мыд», кæцы раджы кæддæр чысыл ма 
бахъæуа ма бабын кæна номдзыд Помпейы салдæтты расыггæнаг 
адджындзинадæй, æрбырста дзы æнæхъæн æфсад домбай 
римлянтæй; мыдыбындзытæ уыцы мыд кæнынц лавры æмæ 
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азалийы дидинджытæй, «бæлццон» адæм та йæ исынц мæрайæ 
æмæ йæ хæрынц мæнæуы ссадæй тæнæггонд луасийыл сæрстæй.

Гъе, æз дæр кодтон уыцы куыст, кастанты бын дурты æхсæн 
бадгæйæ, мæсты мыдыбындз мæ тынг фæцæфтæ кодта, афтæмæй 
дзулы къæбæртæ тылдтон мыдæй йе ’мдзаг чысыл аджы æмæ 
хордтон, фæззыгон фæллад хуры рухсмæ уарзон каст кæнгæйæ.

Фæззæг Кавказы; раст хъæздыг аргъуаны куыд вæййы, афтæ, 
стыр зондджын адæмтæ, – уыдон та кæддæриддæр вæййынц 
стыр тæригъæдджынтæ, – цæмæй сæ ивгъуыд цард цырддзаст 
раст зæрдæйæ бамбæхсой, уый тыххæй сарæзтой егъау кувæндон 
сызгъæринæй æмæ алыхуызон зынаргъ дуртæй, байтыдтой 
хæхтыл, зæлдагæй кæй бауæфтой туркментæм, Самарканды, 
Шемахайы, ахæм хуыздæр гауызтæ, бастыгътой æгас дуне æмæ 
æппæт дæр æрбахастой ардæм, хуры цæстмæ, цыма сæ афтæ 
фæндыд зæгъын хурæн:

– Дæхиуæттæ – Дæхиуæттæй – Дæуæн!
…Уынын æз урс даргъ боцъоджын уæйгуыты, хъæлдзæг 

сывæллæтты стыр цæстытимæ, хæхтæй сæхи æруадзгæйæ, зæхх 
алы ран дæр парахатæй рæсугъд куыд фæлындынц, алыхуызон 
хæзнатæ уарынц, хæхты цъуппытæ æмбæрзынц бæзджын æвзист 
цъæрттæй, сæ къæпхæнтæ та – алыхуызон бæлæстæй, афтæмæй 
вæййы диссаджы рæсугъд уыцы фæрнæйдзаг зæххы гæбаз.

Æвæджиау хорз у зæххыл – адæймаг уæвын, цас диссæгтæ 
уыныс, куыд хъизæмайраг æхсызгон рыст фæкæны зæрдæ 
йæхинымæры, цины рæсугъддзинæдтæ уынгæйæ.

О, хатгай вæййы зын, риу байдзаг вæййы судзгæ 
æнæуынондзинæдтæй æмæ æрхæндæг зыдæй фæцъиры зæрдæйы 
туг, фæлæ уый æдзух æфтæ нæ вæййы, хур дæр ма арæх банкъард 
вæййы адæммæ кæсынæй: уый сыл цас тухæн фæкодта, фæлæ 
уыдон ницæйаг рауадысты…

Æвæццæгæн, бирæ хæрдзтæ дæр ис, фæлæ ма уыдоны кæнæ 
фæхуыздæр хъæуы, кæнæ та сæ бынтондæр ногæй рацаразын 
хъæуы.

…Къутæрты уæле, мæнæй галиуырдæмдæр, æнкъуысынц тар 
сæртæ: денджызы уылæнты уынæрæй æмæ цæугæдоны хъуыр-
хъуырæй гыццыл хъуыстис адæмы хъæлæстæ, – уыдон сты 
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«æххормæгтæ» æмæ цæуынц куыстмæ Сухумæй Очемчиримæ, 
сосæ фæндаг кæм арæзтой, уырдæм.

Æз сæ зонын – орловæгтæ сты, уыдонимæ куыстон, знон нæ 
фæстаг мызд дæр иумæ райстам; æз уыдонæй раздæр рацыдтæн 
æхсæвы, цæмæй хурскастмæ æрбахæццæ уыдаин денджызы 
былмæ, уый тыххæй.

Цыппар лæджы æмæ иу стыр уадулджын æрыгон ус, 
сывæрджын, дынджыр, йæ хъуыры онг цъупп гуыбынимæ, йæ 
тарст цъæх цæстытæ – уæрæх гом. Йæ сæр мæм пыхсытæй зыны, 
ис ыл бур кæлмæрзæн, дзой-дзой кæны, цыма æхсынæны хъæд 
дымгæ змæлын кæны, уыйау. Уымæн йæ лæг амардис Сухумы 
фыр дыргъхæрдæй. Æз уыцы адæмимæ цардтæн барачы: уырыссаг 
хæлар зæрдæйы уагмæ гæсгæ, уыдон се ’намонддзинæдты тыххæй 
афтæ бирæ æмæ хъæрæй ныхас кодтой, æмæ-иу, æвæццæгæн, се 
’нкъард ныхас фондз версты сæ алыварс хъуысти.

Уыдон сты æнкъард адæм, маст кæй бадомдта, ахæмтæ; 
схауæггаг сты сæ райгуырæн фæллад зæххæй, цыма сæ сæ маст, 
дымгæ фæззыгон хус сыфтæрты куыд ратоны, афтæ атыдта сæ 
райгуырæн зæххæй æмæ сæ æрбахаста ардæм; ам диссаджы 
æнæзонгæ æрдзмæ кæсынæй сæ цæстытæ акалдтой тæмæнтæ, 
зын куысты уавæр та сæ бынтондæр ныдзæллаг кодта. Алцыдæр 
сæм кастис диссагау, кæрæдзимæ кастысты тарстхуыз æнкъард 
цæстытæй, æмæ, сæ мидбылты сæ кæрæдзимæ тæригъæддаг худт 
кæнгæйæ, сабыргай ныхас кодтой.

– Гъе-гъе… цæй зæхх у, цæй…
– Алцы дзы уæлæмæ куыд бырсы…
– Мм… м… фæлæ дурджын куы у…
– Зæгъын хъæуы, зынвадат зæхх у.
Æмæ сæ зæрдыл æрлæууыдысты сæ райгуырæн бынæттæ, 

уым сын зæхх алы гæппæл дæр у сæ фыдæлты стæгдар-сыджыт, 
алцыдæр сын у зонгæ, зынаргъ – сæ хидæй ’хсад.

Семæ ма уыдис иу ус – бæрзонд, раст æмлæгъз, тъæпæн, 
фæйнæджы хуызæн, йе ’фсæртæ – бæхы ’фсæртау, йæ цæстæнгас 
уыди æнæрухс, æвзалыйы хуызæн саусауид зылын цæстытæ йын.

Изæрыгæтты-иу уыцы усимæ – бур кæлмæрзæнджынимæ 
– цыдис барачы фалемæ, уым-иу сбадтис хуырыл, йæ къух-иу 
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сæвæрдта йæ русыл, æмæ-иу къулбæрзæйæ зарыдис цъæхснаг, 
мæсты хъæлæсæй:

Уæлмæрдты фале…
Цъæх къутæрты –
Айтаудзынæн урс кæлмæрзæн…
Змисыл…
Фæзындзæн мæм цымæ…
Мæ зынаргъ…
Æрбацæудзæн мæ зынаргъ…
Мæ сæрæй йын æркувдзынæн…

Бур кæлмæрзæнджын-иу фылдæр хатт хъусæй лæууыдис, 
къулбæрзæйæ-иу йæ гуыбынмæ кастис, фæлæ-иу хаттæй-хатт 
æнæнхъæлæджы, зивæггæнгæйæ, бæзджын хъæлæсæй базарыдис 
хъарæг кæнæгау:

О, мæ зынаргъ…
О, мæ уарзон…
Нæу мæ хъысмæт…
Мæнæн дæу фенын…

Сау æнуд мæйдар хуссар æхсæвы-иу уыцы уынгæг хъæлæстæ 
зæрдыл лæууын кодтой цæгат, æдзæрæг ран, тымыгъы æхситт 
æмæ дардæй бирæгъты ниуын.

Стæй зылындзаст ус тæфсæгæй фæрынчын æмæ йæ горæтмæ 
ахастой брезентæй конд сынтыл – уым йæ гæртт-гæртт цыдис 
æмæ уынæргъыд, цыма та уæлмæрдты æмæ змисы зарæг кодта, 
уыйау.

… Уæлдæфы, ныгъуылдтытæ кæнгæ, бур сæр нал фæзынд.
Æз фæдæн хæрд мæ аходæн, бамбæрзтон мыды аг сыфтæртæй, 

бабастон мæ хызын æмæ сабыргай араст дæн, мæ разæй цы адæм 
ацыдис, уыдон фæдыл, цым лæдзæгæй къахвæндаджы хус зæхх 
хойгæйæ.

Гъе мæнæ æз дæр фæцæуын уыцы нарæг фæныкхуыз 
фæндаджы тагыл; рахизырдыгæй æнкъуысы бæзджын цъæх 
денджыз; цыма йæ диссаджы дæсны пълотниктæ лæгъз кæнынц 
мингай лæгъзгæнæнтæй – урс æхсныф та сыфсыфгæнгæ згъоры 
былмæ, цыма йæ дымгæ тæры умæлæй, хъармæй æмæ дзæбæх 
тæфгæнгæйæ, æнæниз сылгоймаджы улæфтау.
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Туркаг фелюгæ йæ галиу былыл æркъул, афтæмæй 
цъыгъгъуытт кодта Сухуммæ, йæ пæлæз ныттынг кодта, цыма 
зынгæ сухуймаг инженер йæ тыппыр рус ныддымста – ома 
хъуыддаджы лæг дæн, зæгъгæ. Уый, цæмæдæр гæсгæ, дзырд 
«тише» – йы бæсты дзырдта «чише» æмæ «хыть», «хоть»-ы 
бæсты.

…Цæуынæн у æнцон, раст уæлдæфы ленкгæнæгау. Æхсызгон 
хъуыдытæ, алыхуызон мысинæгтæ сабыргай симынц сæры, уыцы 
симд ис зæрдæйы, уæлæнгай, денджызы уылæнты урс рæгътау, 
фæлæ уым, зæрдæйы арфы та – сабыр, уым, æнцадгай ленк 
кæнынц æвзонгдзинады сыгъдæг æмæ тасаг ныфсытæ, æвзист 
кæсæгтæ денджызы куыд фæленк кæнынц, афтæ.

Фæндаг хæццæ кæны суанг денджызмæ, уый, къæдзтæ-
мæдзтæ кæнгæйæ, фæбыры змисы уадзæгмæ, уылæнтæ кæдæм 
уайынц, уырдæм, – къутæрты дæр фæнды ныккæсын уылæнтæм, 
уыдон æртасыдысты фæндаджы уæзæгыл, цыма доны уæрæх 
цъæх фæзæн сæ сæртæй кувынц, уыйау.

Дымгæ хæхтæй радымдта – уыдзæни къæвда.
…Сабыр хъæрзын цæуы пыхсытæй – адæймаджы хъæрзын, 

кæддæриддæр зæрдæйæн хæстæг æмæ ’нкъуысыны хос чи у, 
ахæм хъæрзын.

Рахæлиу кодтон пыхсытæ æмæ уынын – æнгуз бæласы 
зæнгыл, йæ фæсонтыл æнцайгæйæ, бады уыцы ус, бур 
кæлмæрзæнджын, йæ сæр æруагъта йе уæхскыл, йæ дзых фыдынд 
ивæзтæй, йæ цæстытæ рабырын ’ввонг æрра каст кæнынц, йæ 
къухтæ сæвæрдта йе стыр гуыбыныл, æмæ æнахуыр тыхулæфт 
кæны, уыцы улæфтæй йæ гуыбын адæргæй схъиуы хæрдмæ, ус 
та йæ уромы йæ къухтæй, æмбухы æмырæй, йæ бур дæндæгтæ 
ныззыхъыр кодта, афтæмæй.

– Цæвгæ дæ ныккодтой? – бафарстон æй æз, æргуыбыр 
æм кодтон, афтæмæй; уый та, бындзау, бæгъдулæг кæны йæ 
бæгъæввад къæхтæй фæныкхуыз рыджы, йæ уæззау сæр раппар-
баппар кæнгæйæ, фæсус хъæлæсæй дзуры:

– Ацу… Мæ разæй… æдзæсгом… ацу… у…
Æз бамбæрстон, хъуыддаг цæй мидæг уыдис, уый – ахæм 

хъуыддаг ма федтон иу хатт, фæтарстæн; æмæ иуварс агæпп 
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кодтон, ус та дæргъвæтинæй нынниудта, йæ цæстытæ атонынмæ 
’ввахс уыдысты, афтæмæй дзы ракалдысты змæст цæссыгтæ æмæ 
æрызгъордтой йæ сырх дымст цæсгомыл.

Сылгоймаджы уыцы зын уавæр мæн раздæхын кодта 
фæстæмæ, æрæппæрстон мæ хызын, мæ аг, мæ цайдан, бауадтæн 
æм, йæ фæсонтыл æй æрфæлдæхтон зæххыл æмæ йын хъавыдтæн 
йæ зæнгтæ фæтасын кæнын – уый мæ асхуыста, ныццавта мын 
мæ уадул, мæ риу, азылдис æмæ, цыма сыларс уыдис, уыйау, 
богъ-богъ æмæ хæрхæргæнгæ, ацыдис йæ цыппæртыл дарддæр 
пыхсытæм:

– Абырæг… хæйрæг…
Йæ къухтæ фæтасыдысты, æмæ ’рхаудта, цæсгом зæххы 

фæцавта æмæ та ногæй нынниудта, адæргæй йæ къæхтæ 
атынггæнгæйæ:

Уайтагъд мæ зæрдыл æрбалæууыдысты, ацы хъуыддаджы 
фæдыл цыдæриддæр зыдтон, уыдон – æрзылдтон усы йæ 
фæсонтыл, йæ зæнгтæ йын фæтасын кодтон, – ныридæгæн разынд 
йæ гуырдзы тæппуз.

– Хуысгæ… ныртæккæ ныййардзынæ…
Базгъордтон денджызмæ, мæ цæнгтæ бафистæг кодтон, мæ 

къухтæ ныхсадтон, æрбазгъордтон фæстæмæ æмæ æрбадтæн 
æвгъæдгæс.

Ус кодта къæлæсытæ, бæрзы цъар артыл судзгæйæ куыд 
фæкъæлæсытæ кæны, афтæ, йæ къухтæй хоста йæ алыварс 
зæхх, рæмыгъта хуызивд кæрдæг, иуыл æй хъавыдис йæ дзыхы 
æфсæрын, сыджыт калдта йæ æбуалгъ, адæймаджы хуыз кæм нал 
уыдис, уыцы цæсгомыл, тугбадт хъæддаг цæстытæ йын афтæмæй 
ныридæгæн ратыдта йæ гуырдзы тæппуз æмæ сывæллоны сæр 
дæр разынд, – æз хъуамæ урæдтаин зæнгты адæргæйы змæлд, 
æххуыс кодтаин сывæллонæн, стæй хъахъхъæдтаин усы, цæмæй 
чи ныззылынтæ ис, уыцы дзыхы ма тъыстаид кæрдæг.

Мах кæрæдзийы чысылтæ алгъыстам – уый йæ дæндæгты 
’хсæнты, æз дæр хъæрæй нæ, уый – йæ фыр рыстæй æмæ хъуамæ 
фыр æфсæрмæй, æз та фыр къæмдзæстыгæй æмæ уымæн тынг 
тæригъæд кæнгæйæ.

– О! хуы… цау, – хæр-хæр кæны уый. Йæ цъæх былтæ сты 
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дæндæгтæй хæрд æмæ кæлы сæ фынк, йæ цæстытæ та сты, цыма 
æвиппайды сæ хуыз хурмæ аивтой, уыйау, æмæ сæ згъорынц, 
хъизæмарæй чи мæлы, уыцы мады цæссыгтæ, йæ цæнгтæ нал сты 
йæ бар фыр лæмæгъæй…

– Ацу… у, дæлимон…
Лæмæгъ, æлвæст къухтæй мæ ассоны йæхицæй, æз дзурын 

зæрдиагæй:
– Æдылы, ныййар, цæй тагъддæр… Æмæ мæм кæсы афтæ, 

цыма йæ цæссыгтæ мæ цæстытæм схъиуынц, мæ зæрдæ мын 
æрбалхъывта ’рхæндæг, фæнды мæ хъæр кæнын, æмæ хъæр 
кæнын.

– Цæй, тагъддæр!
Æмæ мæнæ, мæ къухты мæнæн адæймаг – сырх. Кæд мæ 

цæссыгты ’хсæнты, уæддæр æй уынын – у æгасæй дæр сырх, 
æмæ ныридæгæн дунейæ разы нæу, тыбар-тыбур кæны æмæ 
хъæр кæны, бæзджын хъæлæсæй кæд нырма йæ мадимæ баст у, 
уæддæр. Йæ цæстытæ – æрвхуыз, йæ фындз у худæджы тъæпæн, 
йæ сырх тъæпæн æнцъылдтæ цæсгомыл йæ былтæ змæлынц æмæ 
ивазынц:

Йа… Йа…
– Ахæм бырынцъаг у æмæ у тæссаг, мæ къухтæй куы 

ацъыгъгъуытт кæна, уымæй. Лæууын мæ уæрджытыл, кæсын æм 
æмæ худæгæй мæлын – тынг æхсызгон мын у йæ фенд! Æмæ мæ 
рох дæр фæцис, цы ма мæ кæнын хъæуы дарддæр, уый.

– Алыг кæн… – сабыргай дзуры мад. Йæ цæстытæ сты цъынд, 
рустæ бахаудтой, цæсгом у мæрдон хуыз – сау, йæ цъæх былтæ та 
змæлынц æнæбары:

– Кардæй… йæ алыг кæн…
Мæ кард мын адавтой барачы. Æз ын лыг кæнын йæ бикъбос 

дæндагæй, сывæллон хъæр кæны орловаг бæзджын хъæлæсæй, 
мад та худы йæ мидбылты: æз уынын, тæмæнтæ куыд калынц, 
куыд судзынц йе ’нæбын цъæх цæстытæ, куыд уадзынц цъæх арт 
– тар къух архайы йæ юбкæимæ, агуры йæ дзыпп æмæ тугæйдзаг 
былтæ сыбар-сыбур кæнынц:

– Нæу мæ… бон… бæттæн – дзыппы… йæ бикъ ын бабæттын 
хъæуы…
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Систон бæттæн, бабастон бикъ мад та тынгæй-тынгдæр худы 
йæ мидбылты, афтæ дзæбæх æмæ цингæнгæ, æмæ суанг мæ 
цæстытæ тæмæнтæ акалынц.

– Адзæбæхтæ кæн дæхи, æз цæуын æмæ йæ ныннайон…
Мæтæйдзагæй дыгъал-дыгъул кæны:
– Дæхимæ кæс – сабыр… Хъусыс…
Йæ къух батымбыл кодта уыцы сырх адæймаг æмæ цъæхахст 

кæны; цыма йемæ хыл кæнынмæ хоны искæй, уыйау. Йа… йа… 
а…

– Ды, ды! Фидардæр у, æфсымæр, хъæддыхдæр лæуу, кæннод 
дын хиуæттæ æвæстиатæй дæ къубал атондзысты.

Уæлдай лæмбынæг æмæ зæрдиагдæрæй ныхъхъæр кодта, 
денджызы уылæныл, фæныккалгæйæ, фыццаг хатт куы 
æрбакалдис, уæд. Хъæлдзæгæй æрбасхуыста нæ дыууæйы дæр, 
стæй йын нæмын куы байдыдтон йæ риу æмæ йæ фæсонтæ, 
уæд йæ цæстытæ ныцъцъынд кодта, йæ къæхтæ æмæ йæ къухтæ 
бацагъта æмæ ныцъцъæхахст кодта, уылæнтæ та йыл калдысты 
иу иннæйы фæдыл.

– Хъæр кæн, орловаг! Хъæр кæн дæ тых, дæ бонæй…
Мах йемæ куы ’рбаздæхтыстæм мадмæ, уæд уый хуыссыдис 

æмæ та ногæй йæ цæстытæ бацъынд кодта, ’хсыдта та йæ былтæ 
фыртыхстæй, æмбайлаг куы хаудта, уæд. Фæлæ, кæд уыдис ахæм 
тыхст, уæддæр æз хъуыстон мæлæг уды сабыр ныхас, уынæргъын 
æмæ арф улæфт:

– Æри йæ… æри… йæ… мæнмæ…
– Фæлæудзæн.
– Æри йæ…
Æмæ ризгæ къухтæй архайдта йæ риуыл кофтæйы 

’гънæджытæ сæфтауыныл. Æз ын аххуыс кодтон йæ риу феуæгъд 
кæнынæн, æрдз ссæдз сывæллонæн кæй бацæттæ кодта, уыцы 
риу, æмæ абухæг орловаджы бафтыдтон хъарм буарыл, уый йæ 
уайтагъддæр фембæрста æмæ фæхъус.

– О, сыгъдæг мадымайрæм, схъиугæйæ улæфыд мад; йæ 
пыхцыл сæрæй, хызыныл ратул-батул кæнгæйæ, куы иуырдæм, 
куы иннæрдæм.

Æмæ æваст, сабыргай схъæргæнгæйæ, фенцад, стæй та ногæй 
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байгом сты уыцы, зæгъæн куыд нæ ис, ахæм рæсугъд цæстытæ – 
ныййарæджы сыгъдæг æрвхуыз цæстытæ; уыдон кæсынц цъæх 
арвмæ, судзы æмæ сæ тайы уæздан бузныгдзинады, цинæйдзаг 
мидбылты худт, систа йæ уæззау къух æмæ сындæггай æфтауы 
дзуæрттæ сывæллоныл æмæ йæхиуыл…

– Табу, сыгъдæг Мадымайрæм… Ох… табу…
Цæстытæ ахуыссыдысты, ныххаудтой, ницы дзуры исдугмæ, 

кæны тыхулæфт, стæй æваст хъуыддагхуызæй, хъæддых 
хъæлæсæй сдзырдта:

– Райхал-ма, лæппу, мæ хызын.
– Райхæлдтам, уый мæм æдзынæг æрбакаст æмæ мæм 

лæмæгъ бахудтис, цыма йæ хауд уадултыл æмæ йæ хидæйдзаг 
ныхыл гыццыл фæзынд туджы цъыртт.

– Ацу æддæдæр…
– Ма схæц архайыныл…
– Цæй, цæй… ацу æддæдæр…
Бахызтæн иуварс пыхсылтæм. Мæ зæрдæ цыма бафæллад, 

мæ риуы та цыма зарынц цавæрдæр дзæбæх цъиутæ æмæ уый 
– денджызы æнæнцайгæ уынæргътимæ афтæ æхсызгон у, æмæ 
хъус æнæхъæн афæдз дæр…

Кæмдæр хæстæг хæл-хæл кæны мæсчъыдон – цыма чызг йе 
’мгарæн йæ уарзоны ныхæстæ кæны…

Къудзийæ йæ сæр сдардта сылгоймаг, йæ сæрыл бур 
кæлмæрзæн аив бастæй.

– Ей, ей, æфсымæр, æгæр раджы бацархайдтай!
Йæ къухтæй пыхсытыл æнцайгæйæ, уый бадтис, цыма йын 

йæ туг бацъырдæуыдис, – йæ фæныкхуыз цæсгомы нал уыдис 
туджы æртах, йæ цæстыты бынæттæ уыдысты стыр цъæх цадтæ, 
æмæ лæгъзтæгæнæгауæй сусæг ныхас кодта:

– Кæс-ма – куыд фынæй кæны…
Хорз фынæй кодта уый, фæлæ, мæнмæ гæсгæ, иннæ 

сывæллæттæй хъауджыдæр ницæмæй уыдис, кæд уыдис 
хъауджыдæр, уæддæр йæ уавæрæй: уый хуыссыдис фæззыгон 
хъулон сыфтæрты кæрийыл, къутæры бын – ахæмтæ нæ зайынц 
Орловы бæсты.

– Æрхуыссыдаис уал, мад…
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– Нæ… – загъта уый, йæ сæр банкъусгæйæ лæмæгъ къубалыл, 
– мæн мæхи барæвдз кæнын хъæуы, æмæ мæ цæуын хъæуы.

– Очемчиримæ?
– Ме ’мбæлттæ афонмæ кæй онг ахæццæ сты…
– Æмæ цæуын бафæраздзынæ?
– Æмæ Мадымайрæм та? – Баххуыс кæндзæн…
– Цæй, кæд Мадымайрæм йемæ ис, уæд æз дæр ныхъхъус 

уон!
Уый кæсы къутæры бынмæ гыццыл, æнæразы дымст 

цæсгоммæ, цæстытæй рæвдаугæ рухсы хъарм тынтæ уадзгæйæ, 
йæ былтæ стæры æмæ сабыргай йæ къухтæй сæрфы йæ риу.

Æз кæнын арт, æвæрын дуртæ, цæмæй сыл сæвæрон цайдан.
– Мад, ныртæккæ дæ æз цайæ хорз фендзынæн…
– О, бацымын мын кæн… мæ риутæ бахус сты…
– Дæ бæстæйæгтæ дæ куыд ныууагътой?
– Æз мæхæдæг барæй баззадтæн фæсте, уыдон та сты 

нозтджын, гъемæ… уый хорз, кæннод уыдон раз куыд… Мæнмæ 
’рбакастис, йæ цæсгом рæмбыныкъæдзæй бамбæрзта, стæй туг 
ату кæнгæйæ, æфсæрмы цæстытæй бахудтис.

– Фыццаг дын у?
– Фыццаг… æмæ ды та чи дæ?
– Æмæ гъа, цыма адæймаг дæн…
– Æнæмæнг, адæймаг дæ! Ус дын ис?
– Нæма бавзæрстон…
– Сайыс?
– Цæмæн?
Уый æруагъта йæ цæстытæ æмæ ахъуыды кодта.
– Æмæ уæдæ сылгоймаджы хъуыддæгтæ цæмæй зоныс?
Ныр æй асайдтон. Æмæ йын загътон:
– Ахуыр кодтон уыцы хъуыддагыл. Студент – фехъуыстай?
– Уæдæ куыд! Махмæ сауджынæн йæ хистæр фырт дæр 

студент у, сауджыныл ахуыр кæны…
– Гъе, æз дæр уыдонæй дæн. Цæй, æз дон æрбахæссон…
Сылгоймаг æргуыбыр кодта йæ фыртмæ, байхъуыста йæм – 

улæфы æви? Стæй денджызы ’рдæм акаст.
– Мæхи куы ныхсин, фæлæ мын дон зонгæ нæу… Цымæ 

цавæр дон у? Цæхджын дæр у, маст дæр у…
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– Гъемæ дзы цæхс дæхи – æнæниз дон у!
– Ой!
– Раст зæгъыс. Хъармдæр у Гуырæндоны донæй, амы 

гуырæндоны дон та ихы хуызæн у…
– Ды йæ хъуамæ зонай…
Рæдзæ-мæдзæ кæнгæйæ, йæ сæр йæ риуыл ауыгъдæй 

фаддзуйæ нæ рæзты ацыд абхазаг; йæ гыццыл бæх иуыл 
уыдис нуæрттæй конд, йæ хъустæ тилгæйæ, махырдæм 
зулцæстæй æрбакаст, тымбыл сау цæстæй æмæ ныххуыррыт 
кодта, барæг дæр йæ сæр батылдта, уыдис ыл хъуынджын 
худ, уый дæр махырдæм æрбакаст æмæ ногæй йæ сæр  
æруагъта.

– Куыддæр сты амы адæм, стæй тæссагхуыз сты, – сындæггай 
загъта орловаг ус.

Æз ацыдтæн. Дуртыл зары æмæ гæппытæ кæны донысыг, 
сыгъдæг æмæ цæрдæг джынасуйы хуызæн, сæрбихъуырæйттæ 
дзы кæнынц фæззыгон сыфтæртæ – тынг рæсугъд! Ныхсадтон мæ 
къухтæ, мæхи, систон дон цайданы дзаг, æрбацæуын æмæ уынын 
пыхсыты ’хсæнты – сылгоймаг мæтæйдзаг кæстытæ кæны йæ 
алыварс, афтæмæй йæ уæрджытыл æрбабыры зæххыл, дуртыл.

– Цы дæ хъæуы?
Фæтарстис, асауис æмæ цыдæр æмбæхсы йæ быны, æз æй 

бамбæрстон.
– Æри йæ мæнмæ, æз æй баныгæнон…
– Ой, мæ хур! Куыд? Абанайы раз, пъолы бын æй хъæуы 

ныгæнын…
– Ахъуыды-ма кæн, тагъд сараздзысты ам абана?!
– Ды хынджылæг кæныс, æз та тæрсгæ кæнын! Мыййаг æй 

сырд куы бахæра… æмбайлаг та вæййы зæххæн лæвæрд…
Иуварс азылдис æмæ мæм уымæл, уæззау тыхтон дæтгæйæ, 

сабыргай, æфсæрмдзастæй бафæдзæхста:
– Дзæбæхдæр, арфдæр æй баныгæн, хуыцауы тыххæй… Мæ 

фыртæн тæригъæд кæнгæйæ, бабæстон æй кæн…
Æз фæстæмæ куы ’рбацæйздæхтæн, уæд кæсын, æмæ 

’рбацæуы уый, цудтытæгæнгæ, йæ къух размæ ракодта, афтæмæй, 
йæ юбкæ йæ астæумæ хуылыдз, йæ уадулты бацыд иу гыццыл 
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туг, йæ цæсгом æрттывта. Аххуыс ын кодтон цæуынæн арты 
размæ, дисы бацыдтæн:

– Ахæм ма дзы диссаджы сырдон тых уа!
Стæй цымдтам цай мыдимæ æмæ мæ сабыргай фæрстытæ 

кодта:
– Дæ ахуыр уадзгæ ныккодтай?
– Ныууагътон.
– Нозтыл фæдæ, æви?
– Мад, нозты фæдыл фæдæн бынтон!
– Кæсыс цы хуызæн дæ! Æз дæ хъуыды кæнын, Сухумы 

дæ бафиппайдтон, хицауимæ хæринагыл куы хыл кодтай, уæд; 
æз уæд ахъуыды кодтон – æвæццæгæн, расыггæнаг у, зæгъгæ, 
ницæмæй тæрсы…

Æмæ, мыд хæрзад цъырд кæнгæйæ йæ рæсыд былтæй, 
æдзухдæр зулдзастæй кастис, бынтон ног орловаг кæм фынæй 
кодта, уыцы къутæры бынмæ.

– Куыд фæцæрдзæнис цымæ? – ныуулæфгæйæ, загъта уый, 
мæнмæ кæсгæйæ. – Баххуыс мын кодтай – бузныг… æмæ йын, 
цымæ хорз уа уый – нæ зонын…

Бацымдта цай, бахордта, йæхиуыл дзуæрттæ бафтыдта æмæ, 
æз цалынмæ мигæнæнтæ æмбырд кодтон, уæдмæ уый, хуыссæг 
хъуаджы хуызæн, рæдзæ-мæдзæ кæнгæйæ, зæхмæ кастис æмæ 
цæуылдæр хъуыдытæ кодта, стæй уæд сыстадис.

– Ныр æцæгæй цæуынмæ хъавыс?
– О, цæуын.
– Ой, мад, кæс дæхимæ!
– Æмæ Мадымайрæм та? Æри-ма йæ мæнмæ, уый!
– Æз æй ахæсдзынæн…
Абыцæу кодтам, стæй мæм æй радта æмæ араст стæм иумæ 

уæхски-уæхск.
– Куы нæ асхъиуин, – загъта уый, аххоссаг худт бакæнгæйæ, 

æмæ йæ къух ме уæхскыл æрбавæрдта.
Уырыссаг зæххыл ног цæрæг адæймаг, йæ хъысмæт бæрæг 

кæмæн нæма уыд, уый, мæ хъæбысы хуысгæйæ, сым-сым кодта. 
Цæллахъ æмæ сыф-сыф кодта денджыз, алцы ’ппæт уыдысты 
æхсныфты урс хуызты, сыр-сыр кодтой къутæртæ, хур тæмæнтæ 
калдта, ссис фæсæмбисбон.
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Цыдыстæм сындæггай, иуæй-иу хатт-иу мад æрлæууыдис, 
арф-иу ныуулæфыд, йæ сæр-иу хæрдмæ сæппæрста, йæ алыварс-
иу акæстытæ кодта, денджызмæ, хъæдмæ æмæ хæхтæм, стæй-
иу йæ фырты цæсгоммæ ныккаст – усæн йæ цæстытæ суанг сæ 
бынмæ уыдысты æхсад хъизæмардзинады цæссыгтæй, фæлæ 
та ногæй сæ хуыз скалдтой, уыдысты диссаджы ирд, ауагътой 
æнæкæрон уарзондзинады цъæх арт.

Иухатт, æрлæугæйæ, загъта:
– О! хуыцау, хуыцау! Куыд хорз у, куыд! Гъе афтæ иуыл – 

цæуин æмæ цæуин, суанг дунейы кæронмæ, уый та, мæ фырт – 
рæзид æмæ рæзид, сæрибарæй, йæ мады риуыл, мæ хъæбул…

Денджыз уынæргъы, уынæргъы…
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ЧИНЫГ

Цæхæрадоны, зæронд чысыл дачæйы къулмæ, хæдзæрттæй 
кæй рамæрзтой, уыцы бырæтты астæу æз федтон 

скъуыдтæ чиныг; æвæццæгæн, уым рагæй лæууыд, фæззæджы 
къæвдаты æмæ зымæджы миты бын, бурбын хихтæ æмæ æрдæг 
æмбыд фароны сыфтæртæй æмбæрзтæй. Ныр ын уалдзыгон хур 
йæ цъыфæй ныхæст сыфтæ куы бахус кодта, уæд, йæ фæлурс 
дамгъæты хæххытæ цæуыл дзырдтой, уымæн нал уыдис бакæсæн.

Æз æй базмæлын кодтон мæ цырыхъхъы фындзæй æмæ 
ацыдтæн дарддæр, стæй мæхинымæр ахъуыды кодтон: чи зоны, 
хорз, зæрдæбын фыст чиныг у, æмæ дзы бирæ адæмтæ куы 
кастысты, уæд рыст сæ зæрдæ, кодтой йыл быцæу, ахуыр дзы 
кодтой хъуыды кæнын; чи зоны, искæмæн йæ сæры райгуырын 
кодта ног хъуыдытæ æмæ бирæты сæ уазал иунæджы рæстæг 
барæвдыдта йæ хъармæй.

Мæ зæрдыл æрбалæууыд, мæ саби, ме ’взонджы бонты мын 
чиныг куыд хæларзæрдæ лымæн уыдис, уый, уæлдай тынгдæр 
та æрымысыдтæн мæ цард Волгæ æмæ Доны ’хсæн чысыл 
æфсæнвæндаджы станцæйы.

Станцæ лæууыдис цыбыр кæрдæгæй гæмæх æхгæд сæрвæты, 
афтид ран, йæ сабырдзинад ын хæлдта æрмæстдæр зымæджы 
тымыгъы æнкъард зарæг. Станцæйы сæрдыгон дзынæзтой 
къогъотæ, бурбурид сæрвæты, худæг æмæ сабыр æхситт кодтой 
уырытæ, æнтæфæй æмбæрзт арвы æнæуынæрæй зилдух кодтой 
цъиусуртæ æмæ урс цъиутæ.

Бирæ хатт перронæй акæсдзынæ сæрвæтмæ: чысыл 
обæуттыл, сæ хуыггæмтты раз лæууынц хъулон уырытæ, раст 
цыма хуыцаумæ кувынц, уыйау, сæ цыргъ бырынчъытыл сæ 
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цырд раззаг дзæмбытæ сæвæрынц, афтæмæй. Æндæр дзы ничи 
ис, – улæфыс афтид уæлдæф æмæ зæрдæ фыр æнкъардæй йæхи 
тæригъæддаг æлхъывд æрбакæны.

Æрмæст иуæй-иу хатт, нывыл конд сыгъдæг зæды хуызæн 
моладзанау, пыхцылсæр фыййæуттæ сæ фысты рæгъау атæрынц 
Хуссарæй Цæгатмæ, æмæ быдыры сабыр уæлдæфы айхъуысынц 
се ’нахуыр хъæртæ:

– Р-ря-о! Р-ря-о!
Æрбадымы дымгæ, станцæйыл айзæры лыстæг тæвд змис, 

æрбахæссы дудахъты æнкъард хъуыдадт, æхсынæг уырыты 
æхситт, стæй та бæстæ ног ныссабыр вæййы æмæ цард зыны 
æнæкæрон фынау.

Кæмдæр быдырон æрхыты æмбæхстысты хъазахъхъы 
уæтæртæ; станцæйы фæстæ фондз версты æддæдæр, Волгæмæ 
’ввахс, зайгæ кæм ницы кæны, ахæм зæххыл батъæпæн хъæу 
Пески; уырдыгæй-иу нæм зымæг, фæндæгты мит сыгъдæг 
кæнынмæ æрбацыди цæрдæг чызджытæ, æхсæв та-иу станцæмæ 
фæзындысты се ’фсымæртæ æмæ сæ фыдæлтæ, артагæн 
фæйнæджытæ æмæ вагæттæй дзаума давынмæ.

Уæлдай зындæр цæрæн уыдис сæрдыгон æнтæф æхсæвты, 
къаннæг уæтты улæфт нæ уыдис, æнуд æмæ къогъотæ фынæй 
кæнын нæ уадзынц; станцæйы æппæт адæм-иу рацыдысты 
перронмæ æмæ, тæригъæдджынтау, лекка кодтой алы ран, фыр 
æнкъардæй кодтой хъаугъа, сæ ком ивæзтытæй, сæ низтæ æмæ сæ 
хуыссæгхъæлдзæгыл койтæй, се ’дылы фарстытæй мæсты кодтой 
хъахъхъæнджыты.

Кæрты, фынæйæ рацу-бацу гæнджытау, урс дзаумæтты рацу-
бацу кæнынц сылгоймæгтæ, бæгъæввадæй, пыхцыл сæртимæ; 
судзы арт, йæ сæр хуылыдз цъыхырыйæ æмбæрзтæй; æнæдымгæ 
æхсæвты арты фæздæг ссæуы арвмæ фæныкхуыз цæджындзау 
æмæ нæ суры къогъоты, – уыдон райгуырынц Волгæйы алы фарс 
чысыл цадты æмæ, мигъы къуымбилтау, æрбатæхынц ардæм, хус 
сæрвæтмæ адæмы фыдæбонæн æмæ сæ мæлæт ссарынмæ.

Æгуыппæг сабырдзинады, дард кæмдæр, раст цыма зæххы 
бын, уыйау, райгуыры уæззау сыф-сыф, стæй рæзы, станцæйы 
фæкæны зæланг хъæры бын; зарынц рельсытæ, хъеллау кæнынц 
цырæгътæ; исчи æрдæгфынæй сдзуры:
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– Æртындæсæм æрбацæуы…
Сæрвæты кæрон, сау мæйдары цармы йæ бырынкъ фæсагъта 

сырх тын, æхсæвы фæхъæдгом кодта æмæ зæххыл тугау азгъордта 
рухсы уымæл стъæлф. Сабыргай æввахсдæр кæнгæйæ, тын фæдих 
æмæ зынын байдыдта кæйдæр фыдынд бур дыууæ цæсты хуызæн, 
æмæ рызти фырмæстæй æхсидгæ, – станцæйы æртæ хæдзармæ 
мæлæтæй æртхъирæн кæнгæ, æхсæвы тарæй æрбалæсы цавæрдæр 
мæсты залиаг калм. Зоныс æй, уый уæзласæн поезд кæй у, фæлæ 
зæрдæйы фæнды уымæн æндæр исты уæвын æнхъæл, суанг 
тæссаг дæр уæд, фæлæ æндæр исты.

Адæмласæн поездтæ, станцæйы цурты згъоргæйæ, æрмæстдæр 
фидар кодтой, цард æнæзмæлгæ кæй у æмæ дзы фæсвæд кæй 
лæууæм, уыцы хъуыды. Поезд æрлæууы минуты бæрц, – вагæтты 
рудзгуытæй, рамкæйæ ныв куыд кæса, афтæ дæм ракæсдзысты 
цавæрдæр адæм; мæйдары зынгау, цæхæр акалынц сылгоймæгты 
цæстытæ, сæ цæстфæныкъуылды бæрц мидбылты бахудтæй 
зæрдæмæ бауадзынц хъарм тынтæ.

Уасæн мæсты æхситт фæкæны æмæ поезд йæ тæфы мигъы 
къуымбилты ’хсæн алæсы дарддæр, вагæтты рудзгуыты адæмы 
цæсгæмттæ бынтондæр сæ хуыз аивынц, сæхи æппынæдзух 
иу фарсырдæм ивазгæ. Адæймаг уыцы царды змæлдыл тагъд 
фæцахуыр вæййы; дæ цурты алы бон дæр цæуынц уыцы-иу 
машинисттæ, артæндзарджытæ, кондуктортæ; афтæ фæзыны, 
цымæ адæм дæр иууыл иутæ вæййынц, – къогъотау сæ кæрæдзийæ 
нал равзардзынæ.

Станцæйы службæ кодта иуæндæс адæймаджы, уыдонæй 
цыппар – æд бинонтæ. Се ’ппæт дæр цыма авджы мидæг цардысты, 
уыйау сæ цард уыдис æргом, се ’ппæт иуы тыххæй зыдтой, цы 
’мбæлы, уымæй фылдæр, иу та се ’ппæты тыххæй зыдта, цы 
йæ фæндыд, æмæ йæ цы нæ фæндыд, уый дæр. Иу дзы иннæйы 
рæзты цыд раст бæгънæгау, адæймаджы иу гыццыл æфсон куы 
фæци, уæд-иу фыр æнкъардæй, æгас адæмы раз раргом кодта йе 
’ппæт сусæгдзинæдтæ, суанг йæ чъизи тæригъæдтæ дæр æмæ-иу 
сыл кодта фæсмон.

Хъазыдысты къамтæй, æнауæрдонæй нозтой арахъхъ, бирæ 
хатт, нозт æмæ æнкъарддзинадæй фæсæлхæр уæвгæйæ, сæ 
хъæддаг митæй кæрæдзи кодтой дисы бын.
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Иу изæр хъахъхъæнæг Крамаренко, æрыгон рæсугъд музуккаг, 
– бацыд мазæй сæрдæг, гæмæхсæр æмæ хуыцаумæ куваг зæронд 
лæг, егъау æмæ мадзура Егоршины фатеры рудзгуыты бынмæ, 
– бацыд, йæхи къахæй-къухмæ сбæгънæг кодта æмæ райдыдта 
рудзынгæй мидæмæ хъæр кæнын:

– Егоршин, рахиз-ма æддæмæ, куыдз! – Рахиз, дæхи сбæгънæг 
кæн, уадз æмæ дæ ус фена, кæцы нæ хуыздæр у, уый.

Хъазахъхъаг чызг æхсадта гæрзтæ, æмæ йыл дурын къусы 
дзаг тæвд дон ракалдта, уый ныууынæргъыдта æмæ алыгъд 
сæрвæтмæ, Егоршин та йæ усы райдыдта нæмын гайкæтæ 
’здухæн дæгъæлæй. Адæм ын сылгоймаджы байстой йæ къухæй, 
горæты рынчындонмæ йæ арвитынмæ хъавыдысты, фæлæ сын 
хъазахъхъаг сылгоймаг нæ акуымдта:

– Нæ хъæуы, мæхæдæг дæн аххосджын, цæмæн-иу æм кастæн 
рæвдаугæ цæстæнгасæй, – загъта тугæй ахуырст хæцъилты 
тыхтæй, кæрты хуысгæйæ. Йæ цъæх цæстытæ бынтондæр байгом 
кодта æмæ йæ гыццыл æвзагæй стæрдта йæ былтæ. Æмæ дыууæ 
хатты хæрз сабырæй бафарста:

– Тæвд донæй йæ тынг басыгътон?
– Ой, æдзæсгом, – сусу-бусу кодтой устытæ æмæ чызджытæ.
Егоршин фатеры дуæрттæ йæхиуыл сæхгæдта æмæ, сапонæй 

фынкдоны йæ уæрджытыл лæугæйæ, куывта хуыцаумæ. Адæм 
æм кастысты рудзынгæй æмæ йæ æлгъыстой.

Дыккаг бон райсомæй Крамаренко йæ куысты мызд райста 
æнæхъæнæй æмæ фистæгæй араст кæдæмдæр Доны ’рдæм; 
цыдис фæндаджы фæрсты, раст топпы фатау, æмæ парады цæуæг 
салдатау, йæ сæр хаста бæрзæндты.

Иу цалдæр боны фæстæ та Егоршин дæр аивта æндæр 
станцæмæ.

– Уый дын, ме ’фсымæр, ницы феххуыс кæндзæни, – загъта 
йын фæндараст кæнгæйæ, станцæйы сæрдары хæдивæг Колтунов. 
– Дæу сыджыты бынмæ аивын хъæуы, сагъæс æмæ мæстæй 
сыджыты йеддæмæ никæдæм алидздзынæ!..

Уыцы Петр Иванович Колтунов диссаджы адæймаг уыд… 
Æдзухдæр æрдæг расыг, дзæнгæда цæгъдæг, уый, æвæццæгæн, 
царды тыххæй бирæ цыдæртæ иртæста, фæлæ йæ хъуыдытæ 
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бæстонæй зæгъын нæ зыдта, стæй афтæ зынд, цыма йæ цæмæй 
æмбæрстаиккой, уый йæ нæ фæндыд. Тихалæджы хуызæн, 
æдзухдæр йæ сырх пыхцылсæр тилгæ кодта æмæ йæ цъæх 
цæстытæ, сызгъæрин хуыз цæстыхаутæй æмбæрзгæйæ, фарста 
мах – мæн, станцæйы уæзбарæджы æмæ ме ’мбалы, гуыбыр æмæ 
тызмæг телеграфист Юдины:

– Кæцы хуыцауæн кусут, лæппутæ, и? Худæг!
Кæнæ-иу йæхæдæг йæхи афарстаид:
– Ау, æз æрмæстдæр, цæмæй мæ къогъотæ хæрой, уымæн 

райгуырдтæн?
Мах: æз æмæ телеграфист, арæх зæрдæбынæй ныхас кодтам 

фидæны тыххæй, уый та-иу ныл худгæ кодта.
– Худæг! Сымах бафæрсут мæн: цы уыдзæни дæс азы 

фæстæ ацы бон æмæ ацы сахат? Æз уын зæгъдзынæн сыгъдæг 
рæстдзинад: абон цы ис, уæд дæр уый.

– Фондз æмæ ссæдз азы фæстæ та?
– Уæддæр – уымæй уæлдай ницы…
Æз æмæ Юдин Спенсеры кæсын куы байдыдтам, уæд нæм 

уый байхъуыста æмæ нæ бафарста:
– Англисаг у?
– О.
– Гъемæ уæдæ сайгæ кæны! Англисаг адæймаг рæстдзинад 

никуы зæгъдзæн.
Æмæ нал байхъуыста Спенсермæ.
Иуæй-иу хатт-иу Колтуновы йæ быны скодта æнæзонд 

хивæнддзинад: йе ’нгуылдзтæй иу здухын байдыдта йе ’хсыд 
рихитæ æмæ лыстæг мæстыгæр хъæлæсæй æнувыдæй архайдта 
«Пан Твардовский» «Фаустæй» хуыздæр фыст у, Тургенев та – 
бæхтæй пайда кодта, – зæгъгæ, мах баууæндын кæныныл.

Кæнæ-иу, йæ рахиз къух бæрзонд сисгæйæ, хъæр кæнын 
байдыдта:

– Нæ фысджытæ иууылдæр уырыссæгтæ не сты: Пушкин 
– араббаджы фырт у, Жуковский – туркаг сылгоймаджы 
фырт, Лермонтов та англисаг у. Уырыссаг дзы чи у, уыдон та 
æнæзакъонæй райгуырдысты.

Колтунов уыд сауджыны фырт, Тургайскы облæстæй, ахуыр 
кодта Тамбовы семинары.
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– Сахуыр кодтон арахъхъ нуазын, – ацыдтæн Казаны 
университетмæ, – дзырдта уый æмæ йæ фæныкхуыз цæстытæ 
æнкъардæй цъæх фæлдæхтысты.

– Ахæм расыг уавæры æрбакодтон профессоры кæрц æмæ 
банызтон мæ арматурæ! Худæг! Гъемæ мын бауынаффæ кодтой 
университет ссæрибар кæнын. Ацыдтæн, иу фондз азы фæракæс-
бакæс кодтон алы куыстытæм æмæ æнæнхъæлæджы усджын 
разындтæн. Уæдæй фæстæмæ мæ хъалы уæрдонæн йæ сæмæн 
ныссасти!

Йæ ус дзы ахицæн, æмæ лæг баззад йе ’хсæзаздзыд бурхил 
ас адæймагау, сабыр æмæ уæзбын зонд чызгимæ. Йæ фæлурс 
æнæзмæлгæ цæсгом цыма сызгъæрин цокораты ’хсæн æмбæхсти, 
афтæ зынд, йæ сау цæстытæ алцæмæ дæр кодтой зондджын каст, 
йæ мидбылты худтис тынг стæм хатт. Станцæйы æппæт адæм 
дæр æй кодтой уæлдай уарзт, цыма йын, авгау, æрхауынæй 
тарстысты, ахæм, хъавгæ уарзт; нæлгоймæгтæ-иу йæ цуры хыл 
кодтой сабырдæр, сылгоймæгтæ-иу æй, хорзæн, абарстой сæ 
сывæллæттыл.

– Кæс-ма, уæртæ Верочкæмæ, куыд сабыр æмæ хæрзаив чызг 
у…

Йæ фыд æм дзырдта ном æмæ фыдыномæй – «Верæ Петровнæ», 
уый йæм дардта цыдæр æнæмбаргæ зæрдæ, – цымыдис, стæй дзы 
цыма тæрсгæ дæр кодта, – уый аууон та æмбæхст уыди знаджы 
цæстæнгас…

Станцæйы нарæг фæндагыл дыууæрдæм раскъæф-баскъæф 
кæны фæлварæг локомотив, æрбацæуы поезд Дон кæнæ Волгæйæ, 
Вера Петровнæ та урс къабайы, сызгъæрин дзыккутимæ сабыргай 
рацу-бацу кæны рельсытыл; локомотивты ’хсæн, сырх æндахæй 
цъындаты мидæг змæлынц йæ лыстæг къæхтæ. Уый ацæуы 
æлгъин быдырмæ, мæгуыр дидинджытæ æмбырд кæнынмæ, 
уырыты фæстæ згъорынмæ, йæ къухы уис, афтæмæй.

Йæ фыд æм станцæйы рудзынгæй кæнæ перронæй дары 
йæ цæст æмæ, йæ сызгъæрин хуыз цæстыхаутæй йæ рынчын 
цæстытæ æрæхгæнгæйæ, ’хсыны йæ рихитæ.

– Фæндæгтыл цæуын æй куы нæ уадзис, – зæгъгæ йын 
фæдзурынц.
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Фæлæ уый, цыма йын уæлдай нæ уыд, уый дзуапп лæвæрдта:
– Ницы кæны, мæ чызг – йæхи хъахъхъæны…
Бирæ хатт æм кæсдзынæ æмæ быгъдæг зæххыл ацæуы, 

станцæйæ верст æддæдæр, стæм дидинæг æмæ кæрдæджытыл йæ 
цæст хæсгæ, æмæ йæ зæрдæмæ къаддæрæй-къаддæр цæуынц йæ 
фыд, станцæ, адæм, – ацы æнкъард, æрдæгфынæй цард.

Бирæ æхсæвты-иу мæм æрбазгъордта хæлынбыттыры хуызæн 
кæм зынди, ахæм егъау хъулон кæлмæрзæны сæрæй-къæхты 
бынмæ тыхтæй æмæ-иу тагъд-тагъд, фæлæ сабырæй, дзырдта:

– Цом, мæ фыд та дзы мæлæтдзаг нуæзт бакодта!
Фелвæстон-иу æй мæ къухы æмæ-иу азгъордтон Колтуновы 

фатермæ.
Уый-иу донласты хуызæн, цъæх, рæсыд цæсгомимæ ратул-

батул кодта пъолыл. Нашатырон спирты цалдæр æртахы-иу ын 
донимæ йæ хъуыры ауагътам æмæ-иу йе ’муд æрцыди, богътæ 
кæнын-иу байдыдта, чызг та мæрдон хуызæй, сабыр фарста:

– Мæлæтæй тас ын нæма у?
Стæй-иу æрбадти пъолыл, йæ фыды сæры ’рдыгæй æмæ йын 

йæ дæрзæг цæсгомыл йæ къухтæ уадзгæйæ, дзырдта:
– Ах, цæй расыггæнаг æнамонд дæ!..
Юдин чызджы иннæтæй уарзта фылдæр æмæ бæллыди:
– Ныр мын мад куы уаид, кæнæ иу æдылыдзæф чызг мæ 

хуызæн гуыбырмæ моймæ ацæуыныл куы сразы уаид, уæд 
Верочкæйы мæхицæн хъомыл кæнынмæ ракурин. Колтунов та 
дзы цы кæны?

Юдин уыд мæсты, дурзæрдæ, æнкъард сагъæстæм здæхт, 
фæлæ кæмдæр йæ зæрдæйы къуымы бæллыдис хуыздæр цардмæ, 
адæммæ фæлмæндæр зæрдæ дарынмæ.

Куыд тæригъæд кæнын алкæмæн, – зæгъгæ-иу ныуулæфыд 
бирæ хатт æхсæвыгон, хъахъхъæнгæйæ, исты чиныг-иу куы 
бакастыстæм æмæ-иу ыл куы ныхас кодтам, уæд. – Куыд 
тæригъæд кæнын адæмæн!..

Уыцы æнкъарæнтæ æнæпайда хардз кодта расыг æмæ 
рынчынтæм зилыныл, бинонты загъд сабыр кæныныл, æмæ йе 
’мбал телеграфисттæм зæрдæбын писмотæ фыссыныл. Иуæн 
уынаффæ кодта – ус ракурын, иннæмæн – скрипкæйыл цæгъдын, 
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æртыккаджы та разæнгард кодта Толстойы фæзмæг адæмты 
къордмæ цæуыныл.

Æз-иу ыл уый тыххæй чысыл куы бахудтæн, уæд-иу уый 
цæхгæр дзуапп радта:

– Æмæ уæдæ цы чындæуа? Цы кусæн ис ахæм, кæсаджы 
цардæй цæргæйæ?

Мах дыууæ дæр æнæкæрон тынг уарзтам кæсын, дыууæ дæр 
кастыстæм чингуытæ, зыдæй, æнæфсисæй, æхсæвæй, бонæй, 
уæгъд рæстæджыты. Чингуытæ нын уыдысты рухсы цъырттау, 
удæгас цард кæм уыд, уыцы дунемæ, афтид æмæ мард дунейæ.

Фæлæ Дон æмæ Волгæйы астæу станцæты цыдæриддæр 
чингуытæ уыдис, уыдон уайтагъд акастыстæм, гъемæ ныл 
скодта «æххормаг» рæстæг, – уыцы фыдæбон зоны, æрмæстдæр 
нæ бæстæйы æдзæрæг рæтты чи цард, æмæ йæ дардыл фæзты 
æнкъардæй чи марди, уый. Цæмæй цардæуа, уый нæй, – уый та 
у, мæ цæрæнбоны зындзинадæй цы федтон, уыдонæн сæ тæккæ 
ахъаззагдæр.

Бирæ фæхъеллау кодтам мах хорз чиныг агургæйæ, фæлæ 
никуы ницы ардтам, Окрейцы романтæ, зæронд «Нивæ» æмæ 
æндæр ахæм ницæйаг чингуытæй дарддæр.

Колтунов нæ мæстæй мардта:
– Куыд у, лæппутæ, уæ удтæ исут? Худæг!
Уæд нын иу хатт фæтæригъæд кодта æмæ нын загъта:
– Мæнæн Калачы ис зонгæ, фыссы журнал. Кæд уæ фæнды, 

уæд æй ракурон?
Мах ын лæгъстæ кæнын байдыдтам, уый ахудт, стæй 

сразы æмæ цалдæр боны фæстæ адæмласæг поезды кондуктор 
Колтуновмæ радта пакет æмæ писмо.

– Мæнæ ис, журнал! Сæрыстырæй, йæ пакет æвдисгæ, загъта 
Колтунов, фæлæ писмо куы бакаст, уæд йæ рихи æхсыдта, йæ 
алы фарс аракæс-бакæс кодта, пакет йæ дæларм атъыста æмæ йæ 
цонгæй æнгом æрбалхъывта.

– Цæй-ма, æри йæ ардæм, – ракуырдта дзы Юдин, йæ 
дынджыр дзыхæй хъæлдзæг, мидбылты худгæйæ.

Колтунов схæцыди йæ уæхсджытыл æмæ стыр хицауы 
хъæлæсæй зæгъта:
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– Баййафдзынæ йæ, ма ’внал!
Юдин дисау фæци æмæ иу къахдзæф фæстæмæ акодта; уыдон 

хæлæрттæ уыдысты æмæ йæм Колтунов афтæ тызмæг никуы 
дзырдта.

– Æз æй самал кодтон æмæ йæ кæсгæ дæр фыццаг æз хъуамæ 
бакæнон. Сымах та фæстæдæр! – бафтыдта ма Колтунов йæ 
ныхæстыл хус æмæ мæсты хъæлæсæй.

Уымæй мæн дæр бафхæрдта; раздæр-иу кастыстæм хъæрæй, 
иууылдæр иумæ, кæнæ та-иу касти, уæгъд рæстæг кæмæн 
уыд, уый. Чиныг-иу алкæддæр дардтам зынгæ ран, телеграфы 
агъуысты.

– Цы хабар у, – дæ сæр бæрзонд цы систай? – бафарста Юдин, 
фæлæ йын Колтунов радта ноджыдæр мæстджындæр дзуапп:

– Иуварс адде у, мæн мæ зæрдæйы дзæбæхæн кæсын фæнды, 
цъыф калын æмæ быцæуы тыххæй нæ, фæлæ. Кæсын хъæуы 
хинымæр, сымах та тæрхæттæ фæкæнут: афтæ цæуылнæ у, æмæ 
афтæ цæмæн у! Сфæлмæцыдтæн сæ. Мæн фæнды иунæгæй 
кæсын, сымах та хæйрæджыты амæттаг фæут!

Уый сæхгæдта чиныг йе стъолы лагъзы æмæ куысты фæудмæ 
немæ нал дзырдта, цыма истæмæй фæтарст, уыйау мæсты ракæс-
бакæс кодта.

Куысты фæстæ сæхимæ куы фæцæйцыд, уæд ын Юдин загъта:
– Куы схуыссай, уæд-иу чиныг уæлæуыл ныууадз, æз 

бацæудзынæн æмæ йæ рахæсдзынæн.
Уый дзуапп нæ радта, æрмæст чысыл бахудти.
Æмбисæхсæвмæ ’ввахс мын Юдин загъта:
– Цу æмæ рахæсс чиныг, уый, æвæццæгæн, афонмæ хуыррытт 

кæны.
Бонæй сахат æмæ ’рдæджы бæрц æнæрынцойæ тыхджын 

къæвда дзæхст кодта зæххы цъар, стæй æхсад арвыл фæзындис 
æнтæф хур æмæ схъарм кодта зæхх, – ныр быдыры уыдис 
талынг æмæ, абанайау, æнуд. Сау мигъты астæуты, арф цъæх 
уæрмытæй æнæбары рухс кодтой сызгъæрин стъалытæ, – уыцы 
’хсæв, цыма иууылдæр ахуысдзысты, афтæ зындысты. Мæ размæ 
гæппытæ кодта хæфс, цыма мын фæндаг амыдта; дард кæмдæр 
уасыд поезд; донцъирæнæй дымгæ скъæфта сабыр зарæг, уый 
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зарыдис артæндзарæг дзуттаг, – зылынцæст, йæ сырх былты 
уæлæ кæддæриддæр зындис æнкъард мидбылты худт æмæ йын, 
æвæццæгæн, йæ саулагъз цæсгомæй ничиуал фæсурдзæн уыцы 
мидбылты худт. Колтуновы фатеры рудзынгæй калдис бур рухс, 
хаудта зæхмæ, мæйдары æвдыста рельсыты бын æвæрд чи вæййы, 
уыцы хъæдты амад æмæ гæдыбæласы лыстæг хæтæл. Тæнæг 
рудзынг æмбæрзæны астæутты æз федтон Колтуновы, уый бадти 
стъолы раз, мидæггаг дзаумæтты æмæ ныггуыбыр кодта, йе 
’нгуылдзтæ йæ бур сæрыхъуынты аскъæрдта, афтæмæй. Йæ цыргъ 
æнæдаст роцъо змæлыд, рызти æмæ, йæ дыууæ цонджы астæу цы 
чиныг лæууыд, уырдæм тагъдысты цæссыгтæ, – цырагъы рухсмæ 
дзæбæх зындысты, кæрæдзи фæдыл куыд тагъдысты уый, – цыма 
гæххæтты уæлæ уымæл цæфтæ уади, афтæ мæм каст. Адæймаджы 
кæугæйæ фенын хорз нæу…

Цырагъæй уæлдай ма стъолыл уыд гыццыл дзагхъуаг 
арахъхъы авг æмæ тæбæгъы мидæг цæхджын харбызы карст. 
Быд къæлæтджыны тымбылтæй хуыссыди чызг, йæ цæсгом уыд 
дзыккутæй æмбæрзт, зындис æрмæстдæр йæ дзых, дисгæнæгау, 
гомæй. Мидæгдæр, уаты къуымы, уыдис талынг, æдде, быдыры 
куыд талынг уыд, афтæ, уаты рухсдæр хай та уыд сау хохы 
лæгæты хуызæн.

Колтунов схæцыд йæхиуыл, ракаст рудзынджырдæм, йæ 
къаннæг цæсгом цæссыгты бын зындис ноджы гыццылдæр. 
Уæртæ чиныг систа цырагъы сæрмæ æмæ хус кæнын райдыдта 
цæссыгтæ. Чиныг схус кодта, йе ’нгуылдзтæй асгæрста сыф æмæ 
та йæ тилын байдыдта цырагъы сæрмæ, йæ цæстытæй та æнæвгъау 
дæлæмæ згъорынц цæссыгтæ æмæ сæ уромынц бæзджын рихитæ.

Æз ацыдтæн поезды размæ æмæ загътон Юдинæн:
– Нæма бафынæй, нырма кæсы…
– Фосы мыггаг! – хъуыр-хъуыр кодта телеграфист, поезды 

арасты тыххæй телеграф къуырцкъуырцгæнгæ. – Æрдхорд! Мах 
иууылдæр æрдхæрдтæ вæййæм, цалынмæ нæ иу фæхъæздыгдæр 
вæййы, уæдмæ.

Сæуæхсидты размæ та ногæй лæууыдтæн рудзынджы бын 
æмæ рудзынг æмбæрзæны ’хсæнты кастæн гыццыл бурхил 
адæймагмæ. Уый, æвæццæгæн, фынæй кодта: йæ сæр йæ риуыл 
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æркъул, къухтæ дыдæгътæй лæууыдысты уæрджытыл. Цырагъ 
ахуыссыд, фæлæ сыгъди сойын цырагъ, сызгъæрин зынджы 
рухс, стъолыл, авджы ’хсæнты зыны дывæрæй, – арахъхъ нæ 
фæкъаддæр. Уат æрдæбонæй ноджы фæталынгдæр ис, чызг 
къæлæтджыны нал ис, чиныг та æхгæдæй лæууы стъолы тигъыл, 
рундзыгмæ ’ввахс.

Æз чысылгай аскъуыдтон тæнæг рудзынджы æмбæрзæн, æмæ 
мæ къух скъуыды батъыстон.

Колтунов сонт гæпп фæкодта, æрхуы цырагъдарæн дард 
фæхаста æмæ ныхъхъæр кодта хъæддаг хъæлæсæй:

– Фесæф! Амардзынæн дæ!
Сойын цырагъ ахуыссыд, фæлæ ма уæддæр æз ауыдтон 

æнæзонгæ, хуызивд цæсгом, æмæ уайтагъд фæаууон талынджы.
Минуты фæстæ мæм сабыр, фæлæ тызмæг хъæлæсæй 

радзырдта:
– Кæцы дæ?
– Æз, чиныгмæ ’рбацыдтæн.
– Нæ дын æй ратдзынæн…
Æз ма рудзынджы бын иу минут алæууыдтæн, кастæн 

быдырмæ, скæсæнмæ. Уым, мигъты æдде сцæйбырыд хур; 
сæуæхсидты бур стъæлфы уæлæ хъеллау кодта гыццыл сау барæг; 
йæ фæстæ та, цъæх мигъы къуымбилтау, бырыдис æнæхъæн 
фысты дзуг.

Уыдон иууылдæр зындгонд сты, уыдон иууылдæр уыдысты. 
Куыд хорз у чиныджы кæсын æмæ дæ размæ æндæр цард уынын.

Колтунов нæ цыппар боны бæрц мæстæй мардта чиныгæй; 
æрбахаста-иу æй станцæмæ, касти дзы иунæгæй, куы-иу ын æй 
куырдтам, уæд та нæ хынджылæг кодта:

– Уæ зонгуытыл слæуут æмæ уын æй ратдзынæн.
Юдин-иу ын æмбарын кодта:
– Сæрхъæн, æрхъуды ма кæн, мах дын цас чингуытæ 

лæвæрдтам, уый.
– Гъы, æмæ цы?
– Уæд-иу сæ махимæ нæ кастæ?
– Слæуу дæ зонгуытыл!
Уый уыд æзæрдæмæдзæугæ, тæригъæддаг, йæхæдæг дæр 
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æй, æвæццæгæн, æмбæрста, фæлæ уæддæр йæ фыдæнæн, ноджы 
хивæнддæрæй мæстæй мардта мах. Кæсы æмæ рæстæгæй-
рæстæгмæ срæцугъы исты:

– Худæг! Федтат, куыд у!
Уыцы ныхæстæй ноджы тынгдæр цымыдис кодтам æмæ 

бæллыдыстæм чиныгимæ тагъддæр базонгæ уæвынмæ.
Уый махæн афтæ сæнад æмæ суанг йæ чызгмæ дæр, фыды 

гæсгæ, æндæр зæрдæ дарын байдыдтам. Æмæ-иу нæм нæ уарзон 
чызг куы ’рбазгъордта, уæд-иу æй уазал цæстæнгасимæ аиуварс 
кодтам, фыдмæ кæд маст æркæсид, – зæгъгæ, ууыл нæ зæрдæ 
даргæйæ.

Нырма дæр мæ зæрдыл лæууы, чызджы дыууæ сау цæсты, 
мæн æмæ Юдинмæ цы дисы ’фтгæ каст кодтой, йæ дидинæджы 
хуызæн сæнт сырх дзых æфхæрд мидбылты худгæ, куыд 
фестъæлф-фестъæлф кодта, уый.

Колтунов дæр æй федта. Фæлæ-иу уый æрмæстдæр бахудт 
æмæ йæ къухæй мæсты здыхт кодта йæ рихи.

– Кæсын уæ фæнды, лæппутæ? – фарста-иу нæ, чиныг стъолы 
лагъзы ’мбæхсгæ. – Æз та уын æй нæ ратдзынæн…

– Ныццæвдзынæн æй – æртхъирæн кодта Юдин, йæ маст 
ныхъуыргæ æмæ фæлурсгæнгæ. – Цы, уый зоныс: уыцы чиныг 
мауал райсæм, куы йæ дæтта уæддæр, – ма райсæм! Хорз!

Æз сразы дæн:
– Хорз.
– Дзырд дæттыс?
– Дæттын.
Ныртæккæ уыцы хабар æрымысын худæг у, фæлæ уыцы 

бонты æз тынг зæрдæбынæй мæт кодтон æмæ тарстæн 
цæмæйдæр, уымæн æмæ-иу хаттæй-хатт адæймагмæ риуы ахæм 
æнæуынондзинад рафыхти, æмæ-иу дзы сæр разылд, цæстытæ-иу 
цæхæртæ акалдтой.

Æгас станцæ дæр федта, мах, æртæ лымæны, кæй фæхыл стæм, 
иууылдæр федтой, Колтунов нæ куыд хынджылæг кодта, уый, – 
иууылдæр махмæ цæмæдæр æнхъæлмæ кастысты, æнæдзургæйæ, 
сæ бахудтытæй, сæ цымыдис цæстæнгасæй нын цыдæр кæнын 
кодтой.



301

Уыцы хабар ахицæн бынтон хуымæтæг: райсомæй Колтунов 
æрбацыдис хъахъхъæнынмæ, Юдинмæ баппæрста журнал æмæ 
загъта:

– Гъа, кæс!..
Телеграфист чиныг тæхгæ-тæхын ацахста æмæ уайтагъддæр, 

æнæсдзургæйæ, йе ’стыр фындз сæргæндты фæцавта.
Æхсæвы æз Юдинæн хъæрæй кастæн иу ницыгомау радзырд, 

хорз ус йе ’дылы лæджы куыд ныууагъта æмæ æхсæнады 
райдайæн куыстмæ куыд ацыд, уый тыххæй, – кастæн æмæ 
хъуыды кодтон:

– Гъе ууыл куыдта, мыййаг, Колтунов?
Уалынмæ дын йæхæдæг дуарыл сонт гæпп æрбакодта, йæ 

къухтæй тæрвазыл ныххæцыд æмæ ныхъхъæр кодта:
– Ма бакæсут!
Уый уыд бынтон расыг, йæ къæхтæ йæ быны дыдæгътæ 

кодтой, йæ сырх, уымæл цæстытæ хъæддаг сырды цæстытау 
æрттывтой.

– М-ма бакæсут… Ничи ницы ’мбары… Фысгæ чи кæны, 
уыдон дæр æмæ иннæтæ дæр, иууылдæр…

Йæ къух махмæ даргæйæ, пъолыл йæхи æруагъта æмæ хъæр 
кодта:

– Ныхъхъус ут!.. Ма бакæсут!..
Дуары цур та, йæ чъылдыммæ лæууыдис гыццыл чызг, Вера 

Петровнæ, йе уæхсджытыл дæлæмæ чи ’рбырыд, ахæм, уæгъд 
æппæрст къабайы, бæгъæввадæй, пыхцыл сæрæй, – йæ бур 
дзыккутæ слæууыдысты уæлæмæ, арты пиллонау, – лæууыдис 
æмæ уынгæг хъæлæсæй фарста:

– Цæмæн æй бафхæрдтат?
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«СТРАСТИ‑МОРДАСТИ»

Сæрдыгон æнуд æхсæвы, горæты кæрон иу къуырма 
фæрсуынджы æз федтон диссаг: иу сылгоймаг стыр кулы 

астæумæ балæсти æмæ, йæ къæхтæй цъæпп-цъæпп кæнгæйæ, 
цъыф фæйнæрдæм пырх кодта, гыццыл сывæллæттæ куыд 
фæхъазынц, афтæ, – цъæпп-цъæпп кодта æмæ, хъым-хъым 
кæнгæйæ, Фомкæ æмæ дзырд «емкæ» рифмæгонд кæм цыдысты, 
ахæм æнæуаг зарæг кодта.

Бонæй горæтыл рацыдис тæрк къæвда, тыхджын уарыны 
дæттæй слакъони фæрсуынджы чъизи, æлыг сыджыт. Кул 
уыдис арф, сылгоймаджы къæхтæ дзы ныгъуылдысты суанг йæ 
уæрджытæм.

Зарæггæнæг, йæ хъæлæсы уагмæ гæсгæ, уыди расыг. Уый 
мæнæ кафынæй бафæллад, зæгъгæ, æмæ афтæмæй ахаудта, уæд 
æнæмæнг цъыфдоны фæхуыдуг уыдаид.

Æз мæ цырыхъхъыты хъустыл уæлдæр схæцыдтæн, 
балæгæрстон кулы, кафæгæн йæ къухтыл ныххæцыдтæн æмæ 
йæ хус ранмæ ракодтон. Фыццаг, æвæццæгæн, фæтарстис, – 
мæ фæстæ рацыдис, æнæдзургæйæ æмæ коммæгæсгæйæ, фæлæ 
чысыл фæстæдæр йæ тых, йæ бонæй йæ галиу къух уыциу 
рæмыгъд акодта, мæ риу мын ныццавта æмæ нырдиаг кодта:

– Фæдис!
Æмæ та ногæй фæндфидарæй балæсти кулмæ, мæн дæр йæ 

фæстæ аласта, афтæмæй.
– Дæлимон, – хъуыр-хъуыр кодта уый. – Нæ цæуын! Æнæ 

дæу дæр фæцæрдзынæн… фæцæр æнæ мæн… Фæдис!
Уалынмæ мæйдары фæзынд æхсæвгæс, æрлæууыд иу фондз 

санчъехы дарддæр махæй æмæ тызмæгæй бафарста:
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– Ам чи хъæлæба кæны?
Æз ын загътон, зæгъгæ, тæрсын, сылгоймаг цъыфы куы 

фæхуыдуг уа, уымæй æмæ йæ цæмæй раласон, ууыл архайын: 
æхсæвгæс расыг сылгоймагмæ лыстæг æркасти, йæ дзыхы дзаг 
ату кодта æмæ бардзырд радта:

– Машкæ – ралæс!
– Нæ мæ фæнды.
– Æз та дын афтæ зæгъын æмæ ралæс.
– Æз та нæ ралæсдзынæн.
– Дæ фæрстæм дын базилдзынæн, æнаккаг, – сабыргай йын 

загъта æхсæвгæс æмæ хæларзæрдæйæ æнæзивæгæй мемæ ныхас 
кæнын райдыдта: – уый – ардыгон налат у, Фролихæ, Машкæ. 
Бапъерос дæм нæй?

Сдымдтам. Сылгоймаг хъæбатырæй кулы рацу-бацу кодта, 
хъæртæ кæнгæйæ:

– Хицæуттæ! Æз мæхæдæг мæхицæн хицау… – Куы мæ 
бафæнда – мæхи дæр дзы ныннайдзынæн…

– Æз дын бацамондзынæн, найын куыд хъæуы, уый, – 
бадзырдта йæм хъахъхъæнæг, – зачъеджын, хъæддых зæронд 
лæг. – Гъе афтæ хъаугъа кæны алы æхсæв дæр. Йæ хæдзары та 
йын æнæкъах фырт ис…

– Дард цæры?..
– Маринаг у, – загъта æхсæвгæс, мæнæн дзуапп нæ ратгæйæ.
– Сæ хæдзармæ йæ фæхæццæ хъæуы, – загътон æз. Æхсæвгæс 

йæ зачъетыл ныппыррыкк кодта, мæ цæсгоммæ мын æрбакаст 
тамакойы рухсмæ æмæ иуварс арастис, лæхъир зæххыл уæззаугай 
цъæпп-цъæпп кæнгæ.

– Кæнгæ йæ! Æрмæст уал ын раздæр йæ хæмхудтæм бакæс.
Сылгоймаг та цъыфы сбадтис æмæ, йæ къухтæй цъыф 

фæйлаугæйæ, æвирхъау цъæхахст ныккодта хъымхъымгæнгæйæ.
– Цыма де-е-нджы-зы…
Усæй гыццыл дарддæр, сойдзаст цъыф доны, тæмæн 

кодта арвы тарæй цавæрдæр стыр стъалы. Кулы дон тæппытæ 
куы абадтис, уæд стъалыйы тæмæн æрбайсæфт. Æз та ногæй 
балæсыдтæн кулы, сылгоймагæн йæ дæлæрмттыл схæцыдтæн, 
слæууын æй кодтон, æмæ йæ, мæ уæрджытæй схойгæйæ, быруйы 
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размæ ракодтон. Нæ мын куымдта, ныууæцани-иу, йæ къухтæ 
тылдта æмæ хъæр кодта:

– Гъа – цæв мæ, цæв! Ницы кæны, – цæв… Гъы, сырды 
мыггаг, гъа – цæв!

Быруйы ’нцой йæ слæууын кодтон æмæ йæ бафарстон, кæм 
цæры, уымæй. Сылгоймаг йæ расыг сæрыл схæцыд, йæ цæстытæ 
мæм сзылдта, æмæ æз федтон, йæ фындзы рæбын хауд кæй у, йæ 
фындзæй ма чи аззад, уый хæрдмæ, цæппузырау, кæй ныхъхъил, 
йæ уæллаг был носæй хæрдмæ ивæзт кæй у, æмæ дзы кæй зынынц 
йæ лыстæг дæндæгтæ, йæ дымст гыццыл цæсгом та æлгъаг худт 
кæй кæны, уый.

– Цæй, хорз, цом, – загъта сылгоймаг.
Араст стæм, быру схуыстытæ кæнгæйæ. Йæ хуылыдз юбкæйы 

фæччитæ цъæпп-цъæпп кодтой мæ къæхтыл.
– Цом, мæ хур, цом, – хъуыр-хъуыр кодта сылгоймаг, цыма 

æрвонг уыдис, уыйау. – Æз дæ суазæг кæндзынæн… Æз дæ 
барæвдаудзынæн.

Æрбакодта мæ иу стыр дыууæ уæладзыгон хæдзары кæртмæ. 
Куырмау хъавгæйæ бацыдис уæрдæтты, боцкъаты, асыччыты, 
фаст сугты æхсæнты, стæй æрлæууыд, хæдзары бындуры цы 
уæрмгонд уыдис, уый раз æмæ мын афтæ зæгъы:

– Быргæ.
Лæхъир къулыл æнцæйттæ кæнгæйæ, сылгоймаджы астæу 

æрбахъæбыс кодтон, йæ фæлвых буар ын тыххæй урæдтон, 
афтæмæй ныххызтæн бырынцъаг асинтыл, ссардтон нымæт 
æвæрд дуар, байгом æй кодтон æмæ æрлæууыдтæн тар уæрмы 
къæсæрыл, мæ ныфс дарддæр къахдзæф кæнын нæ хæсгæйæ.

– Мамкæ, – уый ды дæ, – бафарстæуыд сабыр хъæлæсæй 
талынг уæрмæй.

– Æз дæ-æн…
Æмбыды хъарм тæф æмæ цыдæр писийы смагæй мæ сæр 

разылд. Спичкæ ссыгъди, иу секунды бæрц ныррухс кодта 
сывæллоны фæлурс цæсгом æмæ ахуыссыд.

– Уæдæ дæм æндæр чи æрбацæудзæн? – Æ-æз, – дзырдта 
сылгоймаг, мæныл дыдæгътæ кæнгæйæ.

Ногæй та спичкæ ссыгъди, авджы дзыгъал-мыгъул ссыд, æмæ 
æнахуыр лыстæг къух ссыгъта гыццыл зестын цырагъ.
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– О, мæ зæрдæлæууæн, – загъта сылгоймаг æмæ, фæцудгæйæ, 
къуымы ахаудта, – уым агуыри дурын пъолæй зына-нæзына 
бæрзонддæр, уыдис парахатæй хуыссæнгонд.

Сывæллон, цырагъы рухс хъахъхъæнгæйæ, зылдта фител, 
кæннод-иу йе ’взаг куы сирвæзтис, уæд-иу авг ала. Йæ гыццыл 
цæсгом уыдис хъуыддагхуыз, уыдис ын цыргъ фындз, чызджы 
хуызæн пух былтæ, – йæ цæсгом раст цыма лыстæг кисточкæйæ 
арæзт уыдис, æмæ æппындæр ничердæм фидыдта, ацы талынг, 
уымæл уæрмы кæй цæры уый. Цырагъимæ йæ куыст куы фæцис, 
уæд мæм æрбакастис цыдæрхуызон хъуынджын цæстытæй æмæ 
мæ бафарста: – Расыг у?

Мад та, хуыссæны цæхгæрмæ хуысгæйæ, футт-футт кæнгæйæ, 
хуыррытт кодта.

– Йæ дзаумæттæ йын раласын хъæуы, – загътон æз.
– Æмæ йын сæ ралас, – загъта лæппу йæ цæстытæ дæлæмæ 

æруадзгæйæ.
Æстæй йын йæ хуылыдз юбкæтæ ласын куы райдыдтон, уæд 

мæ сабырæй хуыддагхуызæй бафарста:
– Цырагъ хуыссæн акæнон?
– Цæмæн уый та!
Лæппу ницы сдзырдта. Ссады голладжы хуызæн йæ мадимæ 

архайгæйæ, мæ цæст дардтон лæппумæ: уый бадтис пъолыл, 
рудзынджы бын, бæзджын фæйнæджытæй арæзт асыччы хуылфы, 
асыккыл уыдис сау дамгъæтæй мыхуыргонд:

Ма бахъыгдар
Т-во Н. Р. и К°.
Цыппæрдигъон рудзынджы фæйнæг лæппуйæн уыдис йæ 

уæхсчытæм. Къулыл, – цалдæр рæнхъæй нарæг тæрхæджытæ, 
уыдоныл уыдис æвæрд спичкæйы æмæ бапъеросты къоппытæ. 
Лæппу цы асыччы бадтис, уый фарсмæ ма уыдис ноджыдæр иу 
асыкк, бур бæзджын гæххæттæй æмбæрзт, стъолы бæсты йын чи 
уыд, ахæм. Йæ мæллæг къухтæ йæ бæрзæйыл сæвæргæйæ, кастис 
хæрдмæ рудзынджы тар æвгтæм.

Раластон сылгоймаджы дзаумæттæ, йæ хуылыдз къабатæ йын 
пецы сæрмæ баппæрстон, къуымы, æлыгæй конд хиæхсæнмæ мæ 
къухтæ ныхсадтон, фындзы кæлмæрзæнæй сæ ныссæрфтон æмæ 
загътон сывæллонæн:
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– Цæй, хæрзæхсæв!
Уый мæм æрбакастис æмæ гуылæвзагæй бафарста:
Ныр цырагъ ахуыссын кæнон?
– Куыд дæ фæнды, афтæ.
– Æмæ ды цæугæ кæныс, нæ хуыссыс ам?
Йæ къухæй йæ мадмæ ацамонгæйæ:
– Уыимæ.
– Цæмæн, – дисгæнгæйæ йæ æдылы фарст бакодтон.
– Дæхæдæг æй зоныс, – загъта лæппу хуымæтæджы хуызы 

æмæ ма йæхи аивазгæйæ бафтыдта:
– Иууылдæр схуыссынц.
Фæкъæмдзæстыг уæвгæйæ, алырдæмыты акастæн: мæнæй 

рахизырдæм – фыдынд пецы тæрных, пецы дзыхы раз æнæхсад 
мигæнæнтæ, къуымы – асыччы фæстæ – бæндæны гæппæлтæ, 
æхсыд фæскъæутты кæри, сугты лыггæгтæ, æхсныфтæ æмæ 
донхæссæн æфсондзæг.

Мæ къæхты раз адаргъис æмæ хуыррытт кодта бур цæсгом 
сылгоймаг.

– Демæ абадон? – бафарстон лæппуйы.
Йе ’рфгуыты бынæй кæсгæйæ, мын дзуапп радта:
– Æмæ уый ардыгæй райсоммæ дæр куы нæуал райхъал 

уыдзæн.
– Уый мæн ницæмæн хъæуы.
Йæ асыччы раз дзуццæг æрбадтæн æмæ йын йæ мадыл куыд 

сæмбæлдтæн, уый хъазæн хуызы радзырдтон.
– Цъыфы сбадтис, æмæ цыма донвиййæгтæй бæлæгъ 

скъæрдта, уыйау йæ къухтæй цъыф фæйлыдта æмæ зарыди…
Лæппу йæ сæр батылдта æмæ, йæ мæллæг риу ныхгæйæ, 

æнæбары йæ мидбылты бахудт.
– Уымæн æмæ расыг у. Æрвонгæй уый хъазын уарзы. Гыццыл 

сывæллонæй хъауджыдæр нæу…
Ныр ын йæ цæстытæ рахатыдтон, – æцæгдæр ын уыдис 

диссаджы даргъ æмæ бæзджын къæбæлдзыг цæстыхаутæ, суанг 
ма йæ уæлтъыфӕлттыл дæр уыдис бæзджын гыццыл хъуынтæ. 
Йæ цæсты бынтæ дардтой цъæхбын аууон, æмæ ножды уый 
тыххæй фæлурсдæр зындис йæ æнæтуг цæсгом, йæ фæтæн ных 
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ын æмбæрзтой йæ пыхцыл, къæбæлдзыг, бурхил сæрыхъуынтæ. 
Тынг зын у йæ æнувыд æмæ йæ сабыр цæстæнгас равдисын, – æз 
тыххæй быхстон уыцы æнахуыр, уæззау цæстæнгас.

– Дæ къæхтæ та цы кæнынц?
– Лæппу архайыныл фæцис, йæ хуыскъ къахæй бызгъуыртæ 

аиуварс кодта, æмæ йын нартхоры хъæды хуызæн цы къах уыдис, 
ууыл йæ къухæй схæцыд æмæ йæ асыччы тигъыл æрæвæрдта.

– Мæнæ мын цы хуызæн къæхтæ ис. Мæ дыууæ къахы дæр 
æрдзæй афтæ сты. Нæ цæуынæн сты, нæ цæрынæн…

– Æмæ дын ацы къоппыты та цы ис?
– Сырддон, – дзуапп мын радта лæппу, æмæ йæ къах, лæдзæг 

исæгау, йæ къухæй систа, æмæ йæ фæстæмæ асыччы бызгъуырты 
атъыста, стæй зæрдæхæларæй мидбылты бахудгæйæ загъта:

– Фæнды дæ, – уæд дын сæ фенын кæнон? Цæй, уæдæ, 
дзæбæх сбад. Ды ахæмтæ уынгæ дæр никуы фæкодтай.

Йæ лыстæг, æнахуыр даргъ къухтæй архайгæйæ, йæхи йæ 
астæуы онг сивæзта æмæ тæрхæджытæй къоппытæ радыгай иста 
æмæ сæ мæнмæ лæвæрдта.

– Кæс, – ма сæ бæйгом кæн, кæннод алидздзысты! Дæ хъусыл 
ма йæ сæвæр, байхъус æм. Цы у?

– Цыдæр дзы змæлы…
– Гъе, гъе! Уым хæлуарæг бады, æнаккаг! Йæ ном хуыйны 

барабанæй цæгъдæг. Хинæйдзаг!..
Æмбисонды рæсугъд цæстытæ рæвдауæн æнгасæй 

бахъæлдзæг сты, йæ цъæх цæсгомыл мидбылты худт фæзынди. 
Йæ арæхстджын къухтæй тагъд архайгæйæ, къоппытæ тæрхæгæй 
иста æмæ-иу сæ раздæр йæхи хъусмæ бадардта, стæй та мæ 
хъусмæ, афтæмæй ныхас кодта хъæлдзæгæй:

– Мæнæ ам та – хъæндил-Анисим, хиппæлой, салдатау. Мæнæ 
уый та – бындз, чиновник, йæхицæй æнаккагдæр никуы уыдзæн! 
Æнæхъæн бон-изæрмæ йæ гуыв-гуывæй не ’нцайы, алкæимæ 
дæр хыл кæны, суанг ма мамкæйы дæр йæ дзыккутæй раласы. 
Уый бындз нæу, фæлæ чиновник у, йæ рудзгуытæ æддæрдæм 
кæмæн сты, уый, бындзæн йæ хуызæн у æрмæст. Мæнæ уый та 
сау хъæндил, тынг стыр хицау; ницы йын у, æрмæст расыггæнаг 
у æмæ æдзæсгом. Бануазы æмæ кæрты бæгънæгæй рабыр-бабыр 
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фæкæны, хъуынджын, сау куыдзы хуызæн. Мæнæ ам дæр – 
хъæндил, дядя Никодим, æз æй уынджы рацахстон, – бæлццон 
у, цæстфæлдахджытæй; цыма аргъуанæн æмбырд кæны, мамкæ 
йæ хоны – Аслам; уый дæр йæ лымæн у. Уымæн лымæнтæ – цас 
дæ хъæуы, уыйбæрц дæр, бындзытæй арæхдæр, æнæфындз кæй 
у, уымæ ма кæс.

– Нæмгæ дæ нæ кæны?
– Уымæй зæгъыс? Цытæ дзурыс! Уый æнæ мæн цæрын 

куынæ фæразы. Хæларзæрдæ у, æрмæст расыггæнаг у, æниу нæ 
уынджы иууылдæр – расыггæнæгтæ сты. Рæсугъд у, хъæлдзæг 
дæр у… Тынг рассыггæнаг у, гауыр! Æз ын фæзæгъын: «Мауал 
къупп кæн арахъхъ, æдылы, æмæ схъæздыг уай», – уый та кæл-
кæл кæнын райдайы. Æдылы сылгоймаг! Æнæуый та хорз у, 
мæнæ хуыссæгæй куы бафсæда, уæд æй фендзынæ.

Уый худтис, зæрдæйы уидæгты чи ахъара, ахæм фæлмæн 
мидбылты худтæй, æмæ, уыцы сывæллонæн тæригъæд кæнгæйæ, 
мæн фæндыди афтæ ныббогъ-богъ кæнын, мæ кæуын æнæхъæн 
горæтыл куыд айхъуыстаид.

Йæ рæсугъд сæр дзой-дзой кодта йæ лыстæг къубалыл, 
цыма цавæрдæр æнахуыр дидинæг уыдис, уыйау, йæ цæстытæ 
та тынгæй-тынгдæр æрттывтой æмæ мæ сæхимæ æлвæстой, 
басæттæн кæмæн нæй, ахæм тыхæй.

Уымæн йæ сабийы, фæлæ æбуалгъ дзæнгæдамæ хъусгæйæ 
мæ-иу, рæстæгмæ æрбайрох ис, кæм бадын, уый, стæй та-иу 
ногæй ауыдтон ахæстоны рудзынг, гыццыл, уынджырдыгæй 
цъыфæй пырх, пецы дуар, фæскъæутты кæри къуымы, дуары раз 
та бызгъуыртыл – мады буар, бур царвы хуызæн.

– Хорз сырддон у? – сæрыстырæй мæ бафарста лæппу.
– Тынг хорз.
– Гæлæбутæ мæм нæй, гæлæбутæ æмæ хъæндилтæ.
– Дæ ном та цы хуыйны?
– Ленькæ.
– Уæдæ ме ’мном дæ.
– Ау? Æмæ ды та цыхуызæн адæймаг дæ?
– Куыд зоныс афтæ. Ницахæм.
– Гъæ, уый ды сайгæ кæныс! Алы адæймаг дæр исты 
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хуызæн вæййы, æз æй мæхæдæг зонын. Ды хорз адæймаг дæ – 
хæларзæрдæ.

– Чи зоны.
– Æз дæ уынын! Ды дæр – æнæуæндаг дæ.
– Цæмæн дæн æнæуæндаг?
– Æз æй зонын!
Йæ мидбылты хинæйдзаг худт бакодта æмæ ма мæм йæ цæст 

дæр æрныкъуылдта.
– Уæддæр цæмæн дæн æнæуæндаг?
– Кæсыс, мемæ бадыс, – ды тæрсгæ кæныс æхсæвыгон 

цæуын!
– Æмæ ныр куы æрбарухс ис…
– Æмæ ацæудзынæ?
– Æз ма дæм ноджыдæр æрбацæудзынæн.
Лæппу мыл нæ баууæндыдис, йæ рæсугъд хъуынджын 

цæстытæ даргъ цæстыхаутæй æрæмбæрзта, иу гыццыл æнцад 
абадтис, стæй мæ бафарста:

– Цæмæн?
– Демæ абадон, диссаджы лæппу дæ, æрбацæуон-иу?
– Гъæй кæн! Махмæ иууылдæр цæуынц…
Ныуулæфгæйæ загъта:
– Фæсайдзынæ.
– Хуыцауыстæн, æрбацæудзынæн!
– Уæдæ-иу – æрбацу. Уæд-иу мæнмæ, мамкæмæ нæ, уый 

хæйрæджыты хай фæуæд! Цæй æмæ хæлæрттæй цæрæм, хорз?
– Хорз.
– Гъе афтæ. Ды стыр кæй дæ, уый ницы кæны. Цал азы дыл 

цæуы?
– Иу æмæ ссæдзæм.
– Мæныл та мæ дыууадæсæм. Мæнæн æмбæлттæ нæй, 

æрмæст Катькæ, донласæджы чызг, æмæ уый та йæ мад нæмгæ 
кæны, мæнмæ кæй цæуы, уый тыххæй… Ды давæг дæ?

– Нæ. Цæмæн хъуамæ уон давæг?
– Дæ хæмхудтæ æгæр фыдынд сты, мæллæг, дæ фындз 

давджыты фындзы хуызæн. Махмæ дыууæ давæджы вæййы, иу 
дзы – Сашкæ, мæстыгæр æмæ æрра, иннæ та – Ванечка, уый у 
хæларзæрдæ, куыдзы хуызæн. Дæумæ къоппытæ ис?
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– Æрбахæсдзынæн дын.
– Æрбахæсс. Æз мамкæйæн нæ зæгъдзынæн, кæй æрба-

цæудзынæ, уый…
– Цæуылнæ?
– Афтæ. Кæддæриддæр цин фæкæны, дыккаг хатт нæм 

лæгтæ куы æрбацæуынц, уæд. Гъе, афтæ уарзы лæгты, куыдзы 
тугæй æхсад, – хъаймæт у йемæ. Мæ мамкæ – худæджы чызг у. 
Фынддæсаздзыдæй мæ ныййардта æмæ куыд рауад, уый йæхæдæг 
дæр нæ зоны! Ды – кæд æрбацæудзынæ?

– Райсом изæрæй.
– Изæрмæ уый ныррасыг уыдзæнис. Уæдæ цы кусыс, кæд 

давгæ нæ кæныс, уæд?
– Бавайраг къуымæл уæй кæнын.
– Æцæг зæгъыс? Иу авг ма дзы æрбахæсс.
– Æрбахæсдзынæн! Цæй, æз цæуон.
– Гъæй кæн. Æрбацæудзынæ?
– Æнæмæнг.
Уый мæм æрбаивæзта йæ дыууæ даргъ къухы, æз дæр ын сæ 

мæ дыууæ къухæй нылхъывтон, йæ уазал, лыстæг стджытæ йын 
базмæлын кодтон, æмæ йæм фæстæмæ нал фæкастæн, афтæмæй 
æддæмæ рабырыдтæн, уыдтæн расыджы хуызæн.

Бон цъæхтæ кодта, æрдæгкалд хæдзæртты уымæл кæрийыл, 
фæцæйныгъуылгæйæ, тыбар-тыбур кодта сæууон стъалы. 
Хæдзары къулрæбынæй, чъизи уæрмæй мæм цыппæрдигъон 
цæстытæй зындысты, расыггæнаджы цæстыты хуызæн, чъизи 
æмæ змæст чи уыд, уæрмы рудзынджы уыцы æвгтæ. Кæрты 
дуары раз цыппæрдзæлхыг уæрдоныл парахатæй хуыссыдис 
иу сырх, хæмхудджын музуккаг, йæ гом къæхтæ фæйнæрдæм 
аппæрста, йæ хъæбæрхъис бæзджын зачъетæ хæрдмæ ныхъхъил 
сты æмæ сæ йæ урс дæндæгтæ æрттывтой, – афтæ зындис, 
цыма музуккаг йæ цæстытæ барæй бацъынд кодта æмæ худтис 
маргæйдзаг мæлæтхæссæг худтæй, уыйау. Мæ размæ æрбацыдис 
иу цæгæррагъ зæронд куыдз, фыцгæ донæй чи алæгуын, ахæм, 
мæ къахмæ мын басмыста æмæ сабыргай стонг ниуд ныккодта, 
мæ зæрдæ мын йæ тæригъæдæй фæриссын кодта.

Уынгты æхсæв-бонмæ чи ныббадтис, уыцы култы дæтты 
тæмæн кодта сæумæрайсомы арвы хуыз – сырхбын æмæ фæлурс 
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цъæх, – уыцы чъизи култы тæмæн æвдыста хъыхъхъаг, зæрдæйы 
æнæуаг чи кæны, ахæм уæлдай рæсугъддзинад.

Дыккаг бон нæ сыхы сывæллæтты бафтыдтон хъæндилтæ 
æмæ гæлæбутæ ахсыныл, аптечы балхæдтон рæсугъд къоппытæ, 
афтæмæй араст дæн Ленькæмæ, айстон ма йын мемæ дыууæ 
авджы къуымæл, пряниктæ, къафеттытæ æмæ фæлмæн булкæтæ.

Ленькæ мын мæ хæссинæгтæ айста, тынг дис кæнгæйæ, уæрæх 
байгом кодта йæ рæсугъд цæстытæ, афтæмæй, – боны рухсмæ 
йын уыдысты æмбисонды рæсугъд.

– У-ю-й, – сдзырдта ныллæг хъæлæсæй, фæлæ стыр 
адæймаджы хуызæн, – цас бирæ цыдæртæ æрбампъыхтай! Ды 
хъæздыг дæ æви цы? Уый куыд у, – хъæздыг, афтæмæй мæгуыр 
арæзт, стæй афтæ зæгъыс, – давæг нæ дæн? Уый дын къоппытæ, 
гъе! Ую-юй, – æвналынмæ дæр æвгъау сты, мæ къухтæ æхсад не 
сты. Уым – цы ис? У-ю-й, – хъæндил куы у! Цыма æрхуыйæ конд 
у, кæрдæгхуыз дæр у. О, мæнæ, хæйрæг… æмæ куы ралидзой, 
уæд куы атæхой? Куыд нæ, стæй…

Æмæ æваст хъæлдзæгæй фæхъæр кодта:
– Мам! Рахиз-ма, æмæ мын мæ къухтæ цæхс, ракæс-ма, карчы 

фыд, цы æрбахаста! Уый уыцы лæг у, зноны уон, æхсæвы нæм 
чи уыдис, дæу чи æрбахæрхæр кодта, уый, иу хатты будкæйы 
хицауы хуызæн, – адон иууылдæр уый æрбахаста! Амæн дæр йæ 
ном Ленькæ хуыйны.

– Арфæ йын ракæн, – айхъуыстон мæ фæстæйæ сабыр, 
æнахуыр хъæлæс.

Лæппу мын йæ сæрæй цалдæр хатты акуывта:
– Хъæздыг фæу, хъæздыг!
Уæрмы змæлыдис хъуынтæй йемыдзаг бæзджын рыджы 

мигъ, æмæ тыххæй равзæрстон пецыл сылгоймаджы пехцел сæр, 
æбуалгъ фыдынд цæсгом, æрттывтой йæ дæндæгтæ, – æнæбары, 
æнæкæрон мидбылты худтæй худтис.

– Æгас нæм цу!
– Æгас нæм цу, – дыккаг хатт сдзырдта сылгоймаг; йæ 

фæсус хъæлæс тынг нæ хъуыстис, фæлæ дзырдта хъæрæй æмæ 
хъæлдзæгæй. Йæ цæстытæ æрдæгцъынд æркодта, афтæмæй мæм 
кастис, афтæ зындис, цыма мæныл худы.
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Ленькæ, мæн ферох кæнгæйæ, æууылдта пряник, цыдæртæ 
хъуыр-хъуыр кодта, хъавгæйæ къоппытæ гом кæнгæйæ, – йæ 
цæстытыхауты аууон йæ рустыл æнцадис æмæ йын йæ цæстыты 
бынтæ тардæрæй æвдыста.

Чъизи рудзгуыты æвгтæй кастис хур, зæронд лæджы цæсгомы 
хуызæн тар, лæппуйы бурбын хъуынтæм хаудис фæлмæн рухс, 
Ленькæйæн йæ хæдоны хъуыр уыдис уæгъд, æмæ мæм зындис, 
йæ мæнг стджыты бынæй йæ зæрдæ куыд цавта, зына-нæзына-
иу йæ буары царм куыд рахæцыдис, йæ дзидзийы къоппа кæм 
хъуамæ уыдаид, уыцы ран, уый.

Йæ мад рахызтис пецы сæрæй, хихсæны схуылыдз кодта 
хисæрфæн, Ленькæмæ бацыд æмæ йын райста йæ галиу къух.

– Алыгъдис, фæлæуу, алыгъдис! – ныхъхъæр кодта лæппу, 
æмæ йе ’мбæрцæй сызмæлыдис асыччы, йæ быны цы смаггæнаг 
бызгъуыртæ уыдис, уыдон алырдæмыты пырх кæнгæйæ, 
сыгом кодта йæ цъæх хуыскъ къæхтæ. Сылгоймаг ныххудтис 
бызгъуырты архайгæйæ, æмæ уый дæр хъæр райдыдта:

– Æрцахс æй!
Йæ мад хъæндилы куы æрцахста, уæд æй йæ армы тъæпæны 

нывæрдта, йæ æрвхуыз цæстытæй йæм уæндон кæстытæ æркодта, 
æмæ, цыма йæ рагон зонгæ уыдтæн, уыйау мæм сдзырдта:

– Ахæмтæ бирæ ис!
– Ма йæ амар, – тынг ын ныффæдзæхста йæ фырт. – Мамкæ 

иу хатт мæ сырддоныл расыгæй сбадтис, æмæ дзы уыйбæрц 
амардта æмæ!

– Ды та уый рох фæкæн, мæ зæрдæлæууæн.
– Æз сæ ныгæдтон æмæ ныгæдтон…
– Гъемæ дын сæ уый фæстæ мæхæдæг куы фæахстон.
– Фæахстай! Уыдон æрмахуыр уыдысты, ды кæй ныммардай, 

уыдон, æдылы къоппа! Чи амæлы, уыдон æз пецы бын ныгæнын, 
рабырын æмæ сæ баныгæнын, мæ уæлмæрдтæ уым сты… Зоныс, 
– уыдис мæм иу хæлуарæг, Минкæ, иууылдæр уыдис мамкæйы 
фыццаг лымæнтæй иуы хуызæн, ахæстоны чи ис, нардгомау, 
хъæлдзæг…

– О, мæ зæрдæлæууæн хъæбул, – загъта сылгоймаг, йæ сау 
гыццыл къухы къуымых æнгуылдзтæй, йæ фырты къæбæлдзыг 
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сæры хъуынтæ сæрфгæйæ. Стæй мæн йæ рæмбыныкъæдзæй 
æрбасхуыста, æмæ мæ йæ цæстытæй худгæйæ афарста:

– Хорз лæппу мын нæй? Цы цæстытæ йын ис, и?
– Мæ иу цæст мын айс, мæнæн та къæхтæ ратт, – загъта 

Ленькæ, йæ мидбылты худтис, хъæндилмæ ракæс-бакæс кодта, 
афтæмæй.

– Цы хуызæн у… Æфсæйнагæй конд! Ставд. Мам, моладзаны 
хуызæн у, мæнæ ды асинтæ кæмæн быдтай, – хуыды ма йæ кæныс?

– Куыд нæ ма!
Æмæ мын худгæйæ райдыдта йæ таурæгъ:
– Уый нæм иухатт æрбамидæг иу стыр моладзан æмæ мæ 

фæрсы: «сбидзынæ, дам, мын фыдцъылыс бæндæнæй асинтæ?» 
Æз та мæ цард цæрæнбоны дæр никуы фехъуыстон ахæм асинты 
тыххæй. «Нæ, зæгъын, нæ базондзынæн!» «Æмæ, дам, дæ æз 
сахуыр кæндзынæн». Райгом кодта йæ пæлæз, æмæ дын, йæ 
гæлдæрыл ставдгомау бæндæн тыхт, – фидар, æмæ дæргъæй 
дæргъмæ! Сахуыр мæ кодта. Бийын, бийын, æмæ хъуыды кæнын: 
«Цымæ йæ цæмæн хъæуы? Кæд аргъуан фæкъахынмæ хъавы?»

Ныххудтис, йæ фырты æрбахъæбыс кодта æмæ йын йæ сæр 
сæрфынтæ райдыдта.

– Æй, хинæйдзæгтæ! Æрбацыдис йе ’мгъуыд афон, æмæ йæ 
фæрсын: «Зæгъ, кæд æмæ дæ давынæн хъæуы, уæд æз разы нæ 
дæн!» Уый йæ мидбылты хинæйдзагæй худы: «Нæ, дам, уый 
мæ сисыл бырынæн хъæуы. Нæ сис стыр æмæ бæрзонд у, мах та 
тæригъæдджын адæм стæм, тæригъæд та цæры сисы иннæ фарс, 
– бамбæрстай æви нæ?» Уæд æй æз дæр бамбæрстон: уый, цæмæй 
æхсæвыгон сылгоймæгтæм хъуыза, уый тыххæй йæ хъæуы. Цас 
фæхудтыстæм, цас уыимæ…

– Ды мын худын бирæ уарзыс, – загъта лæппу, ас адæймаджы 
хъæлæсæй. – Фæлтау самавар куы сæвæрис…

– Æмæ нæм сæкæр куы нæ ис.
– Ацу æмæ балхæн…
– Æмæ нæм æхца дæр нæй.
– Æ, бынхор, расыггæнаг, амæй райс мæнæ…
Лæппу мæнмæ сдзырдта:
– Дæумæ ис æхца?
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Æз радтон сылгоймагмæ æхца, уый цырд фестадис, 
пецæй райста тæстытæ, алагонд гыццыл самавар, æмæ, 
хъымхъымгæнгæйæ, дуары æдде фæцис.

– Мамкæ! – йæ фæстæ ахъæр кодта фырт. – Рудзынг-ма 
ныссæрф, – ницы мæм дзы зыны! – Сæрæн сылгоймаг у, раст 
зæгъгæйæ! – дзырдта дарддæр, тæрхæджытыл сасчытæ цы 
къоппыты уыдысты, уыдон лæмбынæг æвзаргæйæ, – хъæбæр 
гæххæттæй конд тæрхæджытæ уыдысты синæгтæй ауыгъд, 
уымæл къулы хос зæгæлтыл. – Кусаг у… фæскъаутæ æхсыныл 
куы райдайы, уæд фæнды дæ уд фелвас, – ахæм рыг фæкалы! 
Хъæр æм фæкæнын: Мамкæ, ахæсс-ма мæ кæртмæ, кæннод ам 
ныххуыдуг уыдзынæн!» Уый та: бафæраз, дам, кæннод мæнæн 
æнæ дæу æнкъард уыдзæн. Уарзы мæ æндæр ницы! Кусы æмæ 
зары, зарджытæ иу мины бæрц зоны!

Лæппу фæхъæлдзæг, йæ диссаджы цæстытæ цæхæртæ 
калдтой, йæ бæзджын æрфгуытыл хæрдмæ схæцыд, афтæмæй 
фæсус хъæлæсæй ныззарыд:

Мæнæ Оринæ хуыссæны хуыссы…
Гыццыл ам байхъуыстон æмæ йын загътон:
– Тынг æнæфсарм зарæг у.
– Йæ зарджытæ иууылдæр ахæмтæ сты, – фидарæй мын æй 

бамбарын кодта Ленькæ æмæ æвиппайды сызмæлыдис. – Гъа-а, 
музыкæ æрбацыд, цæй-ма, тагъддæр, сис-ма мæ…

Æз ын схæцыдтæн йæ рæуæг стджытыл, цъæх, тæнæг 
цармæй дзæкъулы мидæг чи уыдис, уыдоныл, уый йæ сæр зыдæй 
рудзынджы фæтъыста æмæ ныхъхъус ис, йæ хуыскъ къæхтæ та 
æнæбон хъеллау кодтой, къулыл æндзæвгæйæ. Дуармæ мæсты 
хъыллист кодта шарманкæ, цавæрдæр мелодийы бырæгътæ 
кæнгæйæ, бæзджын хъæлæсæй, цинкалгæйæ, хъæр кодта 
сывæллон æмæ хъырнæгау ниудта куыдз, – Ленькæ хъуыста 
уыцы музыкæмæ æмæ сындæггай йæ дæндæгты ’хсæнты лыстæг 
хъæлæсæй хъырныдта уыцы музыкæмæ гæсгæ.

Пъадвалы рыг æрбадтис, гыццыл фæрухсдæрис. Йæ мады 
хуыссæны сæрмæ ауыгъд уыдис сомы аргъ сахат. Чъизи къулыл, 
къуылых-къуылых кæнгæйæ, хъеллау кодта къала суарийы 
йас дзедзыро. Фæйнæгыл лæууыдысты æнæхсад мигæнæнтæ, 
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алцæуыл дæр уыдис бæзджын рыджы таг, уæлдай фылдæр та 
уыдис, къуымты цы чъизи хæлуарæджы тынты бызгъуыртæ 
уыдис, уыдоныл. Ленькæйы цæрæн бынат зæрдыл лæууын 
кодта бырæттæ калæн уæрм. Ацы уæрмæн йæ алы адлийæ дæр 
зындис æнæауæрдгæ æфхæргæйæ, мæгуыр царды ахъаззаг 
фыдынддзинад.

Самавар æнкъардæй сгуым-гуым кодта, шарманкæ, цыма 
уымæй фæтарстис, уыйау фæхъус, кæйдæр фæсус хъæлæс 
ныббогъ кодта:

– Сæмпæрчъи!
– Раргъæв мæ, – загъта Ленькæ, ныуулæфгæйæ, – атардтой 

йæ…
Æз æй сбадын кодтон асыччы, уый, йæ цæсгом æнцъылдтæ-

гæнгæйæ, йæ риу йæ къухæй асæрф, асæрф кодта, афтæмæй, 
хъавгæйæ схуыфыд:

– Мæ риу рисгæ кæны, æцæг уæлдæфæй мын бирæ улæфын 
хорз нæу. Хъус-ма, ды искуы хæйрæджыты федтай?

– Нæ федтон.
– Æз дæр нæ. Æз æхсæв æппынæдзух пецы бынмæ фæкæсын, 

цымæ нæ разыниккой, зæгъгæ. Нæ разынынц. Хæйрæджытæ 
уæлмæрдты цæрынц, нæ?

Æмæ дæ цæмæн хъæуынц?
– Афтæ, диссаг мæм кæсы. Æнæнхъæлгæйæ дзы иу хæйрæг 

куы фæзынид, – зæрдæхæлар. Донласæджы Катькæ уæрмы федта 
иу хæйрæджы лæппыны, – фæтарстис дзы! Æз ницæмæй тæрсын 
цыфæнды тасдзинадæй дæр.

Йæ къæхтæ бызгъуыртæй батыхта æмæ дарддæр хъæбатырæй 
ныхас кодта:

– Æз уарзын суанг, фыдфынтæ дæр, гъе. Иу хатт фыны 
федтон, бæлас, йæ уидæгтæ хæрдмæ кæмæн рæзтысты, ахæм 
бæлас, – йæ сыфтæртæ æндзæвыдысты зæххыл, йæ уидæгтæ 
та арвмæ ивæзтысты. Суанг ма мæ буары хид дæр рацис, æмæ 
фыртæссæй райхъал дæн. Æндæр хатт та федтон мамкæйы: 
хуыссы бæгънæгæй, куыдз та йын йæ гуыбын хæры, акомдзаг 
дзы кæны æмæ та йæ ату кæны. Иу хатт та, – нæ хæдзар æваст 
сызмæлыд æмæ уынгты араст, цæуы æмæ йæ рудзгуытæй æмæ йæ 
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дуæрттæй гуыпп-гуыпп кæны, йæ фæстæ та згъоры чиновничы 
гæды…

Æргъæвсæгау йæ цыргъ уæхсджытæ базмæлын кодта, райста 
къафетт, райхæлдта йын йæ хъулон гæххæтт, биноныг æй 
ныллæгъз кодта æмæ йæ рудзынджы тæрхæгыл сæвæрдта.

– Æз ацы гæххæттытæй дзæбæх истытæ сараздзынæн. Кæнæ 
та сæ – Катькæйæн балæвар кæндзынæн. Уый дæр уарзы хæрзтæ: 
авджы сæстытæ, дурыны сæстытæ, гæххæттытæ æмæ алцыдæр. 
Байхъус-ма: хъæндилмæ дзæбæх хæринагæй базил, уæд бæхы йас 
суыдзæн?

Бæлвырд уыдис, уыцы хъуыддаг æй кæй уырны, уый; æз ын 
дзуапп радтон:

– Кæд æмæ йæ дзæбæх хæссай, уæд сырæздзæн!
– Уæдæ нæ! – хъæлдзæгæй фæхъæр кодта лæппу. – Мамкæйы 

æрра та худгæ фæкæны!
Æмæ йæ ныхасмæ бафтыдта æнæфсæрмæй, сылгоймаджы 

æфхæрæн ныхас.
– Æдылы у уый! Уæд гæды та тагъддæр ауыдзæнис бæхы 

йас, дзæбæх æм куы зилай, уæд – раст нæу?
– Уæдæ цы? Ис гæнæн!
Эх, хæринаг мæм нæй! Цæй хорз хъуыддаг уаид!
Лæппу ныззыр-зыр кодта, арф хъуыды кæнгæйæ, йæ къухæй 

йæ риу тынг æрбалхъывта, афтæмæй.
– Бындзытæ тæхиккой куыдзы йæстæй! Хъæндилтыл та уаид 

дуртæ ласæн, – кæд æмæ бæхы йас уаид, уæд хъуамæ тыхджын 
уа! Раст нæу?

– Æцæг сын рихитæ ис уыдонæн…
– Рихитæ сæ нæ бахъыгдардзысты, бозиты бæсты сын 

уыдзысты! Кæнæ дын фæхилы хæлуарæг, диссаджы стыр 
хæлуарæг – хъуамæ гæдыйы лæппынæй стырдæр ма уа, кæннод – 
тæрсæны хуызæн уыдзæнис! Къæхтæ мыл нæй, æз кусин æмæ мæ 
сырддонмæ базилин. Сæудæджер кæнин, стæй мамкæйæн тыгъд 
быдыры хæдзар балхæнин. Ды искуы тыгъд быдыры уыдтæ?

– Уæдæ куыд, уыдтæн!
– Радзур-ма, цы хуызæн у, уый.
Æз ын райдыдтон дзурын быдырты, уыгæрдæнты тыххæй. 
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Уый мæм хъуыста лæмбынæг, ныхасгæнгæйæ мæ нæ хъыгдардта, 
афтæмæй, йæ цæстыхаутæ йын-иу йæ цæстытæ æрæмбæрзтой, йæ 
гыццыл дзых та-иу сабыргай байгом кодта, цыма фæцæй фынæй 
кодта, афтæ. Уый уынгæйæ, æз ныхас кодтон сабырдæрæй, фæлæ 
йæ мад фæзындис фыцгæ самаваримæ, йæ дæлармæй зындис 
гæххæттын дзæкъул, йæ ронæй – авджы дзаг уырыссаг арахъхъ.

– Мæнæ гъе, æз дæр!
– Хорз арæхсыс, – ныуулæфыд лæппу, йæ цæстытæ уæрæх 

байгом кодта, афтæмæй. – Ницы дзы ис, æрмæст кæрдæг æмæ 
дидинджытæ. Мамкæ, уæрдон куы ссарис, æмæ мæ тыгъд 
быдырмæ куы аласис, кæннод ныххæдмæл уыдзынæн æмæ йæ 
æппындæр никуы фендзынæн. Куыдзы тугæй æхсад дæ, мамкæ, 
æцæгæй! – æнкъард æмæ æфхæрд хуызæй фæцис йæ ныхас.

Мад ын рæвдыд ныхасæй бауынаффæ кодта:
– Ды та загъд ма кæн, нæ хъæуы! Ды нырма гыццыл дæ…
– «Загъд ма кæн!» Дæуæн цы у, кæдæм дæ фæнды, уырдæм 

цæуыс, куыдзæй уæлдай нæ дæ. Ды амондджын дæ… – Хъус-ма, 
– сдзырдта мæнмæ, – уый хуыцау сарæзта быдырты?

– Æвæццæгæн.
– Цæмæн?
– Цæмæй дзы адæм тезгъо кæной, уый тыххæй. Сыгъдæг 

тыгъд быдыр! – загъта лæппу, ныхъхъуыдыгæнгæйæ, йæ 
мидбылты бахудт æмæ ныуулæфыд. – Æз уырдæм аласин мæ 
сырддон, æмæ сеппæты дæр ауадзин, – тезгъо кæнут, хæдзары 
цæрджытæ! Уæдæмæ æрбайхъус! Хуыцауы кæм аразынц, 
хуыцауаразæны?

Йæ мад ныхъхъыллист кодта æмæ худæгæй атылдис, – 
хуыссæныл ахъил æмæ, йæ къæхтæ тилгæйæ, хъыллист кодта.

– О, хуыцау та дын цы зæгъон, гъе, уæ мæ зæрдæлæууæн! 
Хуыцау… исты… хуыцаусаразджытæ… Ой, мæ худæджы лæппу, 
диссæгтæ…

Ленькæ йæм рæвдауæн цæстæнгасæй æмæ мидбылты 
бахудгæйæ бакаст, фæлæ æвзæр ралгъыста.

– Къæцæлтæ кæны, цыма гыццыл у, уыйау! Кæл-кæл кæнын 
уарзы..

Æмæ та ноджыдæр ралгъыста.
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– Уадз æмæ худа, – загътон ын æз. – Уый дæумæ хъыг хъуамæ 
ма кæса!

– Нæ, хъыг мæм нæ кæсы, – сразы ис Ленькæ. – Æз æм 
мæсты кæд фæкæнын, æмæ рудзынг куынæ фехсы; лæгъстæ йын 
кæнын райдайын: «Цæхс-ма рудзынг, кæннод мæм рухсы цъыртт 
никуыцæй цæуы», уымæй та иууылдæр рох кæны…

Сылгоймаг худгæ-худын æхсадта цай цымæн агуывзæтæ, 
йæ æрвхуыз цæст мæнмæ æрныкъул-æрныкъул кæнгæйæ, æмæ 
дзырдта:

– Хорз зæрдæлæууæн мын ис?
Уый куынæ уаид, уæд мæхи доны раджы ныппæрстаин, 

хуыцауы ардыстæн! Мæхи ныххурх кодтаин…
Уыцы ныхæстæ кодта мидбылты худгæйæ.
Уалынмæ дын мæ Ленькæ афарста:
– Ды æдылы дæ?
– Нæ зонын. Æмæ цы?
– Мамкæ загъта – æдылы, дам, дæ!
– Ома æз – цæмæн загътон афтæ? – фæхъæр кодта сылгоймаг, 

æппындæр нæ фефсæрмы ис, афтæмæй. – Уынгæй расыг усы 
æрбакодта, схуыссын æй кодта, йæхæдæг ацыд, гъе марадз! Æз 
æй æвзæрæн нæ загътон. Ды та уайтагъд дзырдтæ хæссынмæ 
фæдæ, у – цы хуызæн дæ, цы…

Уый дæр дзырдта сывæллоны хуызæн, йæ ныхасмæ гæсгæ 
афтæ зындис, цыма гыццыл чызг уыдис, уыйау. Æниу йæ цæстытæ 
дæр, сывæллоны цæстытау, сыгъдæг уыдысты, – æмæ ма ноджы 
фыдынддæр зындис йæ æнæфындз цæсгом, хæрдмæ йын цы был 
хæцыдис, уыимæ æмæ йæ гом дæндæгтимæ.

Цыдæр æбуалгъ æмæ хъæлдзæг худтæй худтис.
– Цæйут, цай бацымæм, – загъта сылгоймаг хъæлдзæгæй.
Самавар лæууыдис Ленькæйы фарсмæ асыккыл, фыдуагхуыз 

тæфы сыг самавары æнцъылдтæ сæры бынæй æддæмæ тыдта, 
æмæ Ленькæйы уæхскыл æндзæвыд. Ленькæ-иу æм йæ гыццыл 
къух бадардта, æмæ-иу йæ армы тъæпæн куы суымæл, уæд-иу æй 
йæ сæры хъуынтыл асæрфта.

– Сдынджыр уыдзынæн, – дзырдта Ленькæ, – мамкæ мын 
сараздзæн чысыл уæрдон, æмæ уынгты мæгуыргур зилдзынæн. 
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Æрæмбырд кæндзынæн æмæ сыгъдæг тыгъд быдырмæ 
абырдзынæн.

– Ох-ох, – ныуулæфыд йæ мад æмæ уайтагъд сындæггай 
ныххудт. – Дзæнæтау æм кæсы быдыр мæ зынаргъмæ! Уым та – 
лагертæ, тыхгæнджытæ, салдæттæ æмæ расыг лæгтæ.

– Сайыс, – баурæдта йæ Ленькæ, йæ æрфгуытæ нылхынцъ 
кодта, афтæмæй. – Бафæрс-ма уæдæ мæнæ, цы хуызæн у, уый, 
йæхæдæг æй куы федта.

– Æмæ йæ æз нæ федтон?
– Расыгæй!
Быцæу кæнын райдыдтой, сывæллæттау, сæ дзырд кæрæ-

дзиуыл нæ бадт, афтæмæй.
Æддейы та уыдис хъарм изæр, сырхбын арвыл, æнæзмæл-

гæйæ, лæууыдис тар мигъы цъупп. Уæрмгонды талынг кæнын 
райдыдта.

Лæппу бацымдта иу кружкæ цай, рахид ис, мæнмæ æрбакаст, 
стæй йæ мадмæ, æмæ загъта:

– Хæрдæй дæр бафсæстæн, цайæ дæр, суанг ма мæ хуыссæг 
дæр æрцахста, хуыцауыстæн…

– Гъемæ бафынæй у, – бауынаффæ йын кодта мад.
– Уый та – ацæудзæн! Ды ацæудзынæ?
– Ма тæрс, æз æй нæ ауадздзынæн, – загъта сылгоймаг, мæн 

йæ уæрагæй æрбасхойгæйæ.
– Ма ацу, – алæгъстæ мын кодта Ленькæ, йæ цæстытæ 

æрæхгæдта, йæ уæнгтæ æхсызгон ивæзт акодта, афтæмæй йæ 
асыччы ныххаудта. Стæй æваст йæ сæрыл схæцыд æмæ бустæй 
йæ мадмæ сдзырдта:

– Ды мæнæ гъамæ моймæ куы ацæуис, æмæ аргъаугæ дæр куы 
скæнис, иннæ устытау, – кæннод дзæгъæлы лекка кæныс, кæимæ 
фæнды уæд… Æрмæст дæ нæмынц… ацы лæг та хæларзæрдæ у…

– Бафынæй у, æнцад, – сабыргай загъта сылгоймаг, цайы 
блюдæмæ æргуыбыр кæнгæйæ.

– Уый хъæздыг у…
Иу минуты бæрц сылгоймаг бадтис æнæдзургæйæ, æнæарæхст 

былтæй блюдæйæ цай хуыппытæ кодта, афтæмæй, стæй мын уæд 
загъта, цыма йын рагон зонгæ уыдтæн, уыйау:
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– Гъе, уæдæ афтæтæ, гъе, цæрæм сындæггай, æз æмæ Ленькæ, 
æндæр ничи. Кæрты адæм мæм хæцгæ фæкæнынц, æнæуаг, дам, 
дæ! Æмæ цы? Кæмæй фефсæрмы уон, ахæм ничи ис. Æниу æй 
дæхæдæг уыныс, æрбакæсгæйæ цы хуызæн фыдынд дæн уый?

Алчи дæр уайтагъд фены, цæмæн бæззын уый. Афтæ. 
Бафынæй ис мæ хъæбул, мæ зæрдæдарæн, хорз сывæллон мын 
нæу?

– О. Тынг!
– Не ’фсæджы йæ уындæй. Æмбаргæ сывæллон нæу?
– Зондджын.
– Уый зæгъай! Йæ фыд æлдар уыдис, зæронд лæг; мæнæ, 

куыд сæ хонынц? Кантортæ сын вæййы, – ох! Гæххæттытæ 
фæфыссынц?

– Нотариус?
– О, о! Дзæбæх зæронд лæг уыдис… Рæвдауаг. Уарзта мæ, æз 

æм горничнæйæ куыстон.
Бызгъуыртæй æрæмбæрзта йæ фырты гом зæнгтæ, йæ 

тар нывæрзæн ын сдзæбæх кодта æмæ дарддæр ныхас кодта 
æнæзæрдæрисгæйæ:

– Æвиппайды амардис. Уый уыдис æхсæвыгон, æз куыддæр 
уымæй ацыдтæн, афтæ пъолыл йæ гуыпп фæцыдис, – æмæ дын 
уый йæ цард! Ды къуымæл уæй кæныс?

– О, къуымæл.
– Дæхи къуымæл?
– Хицауы.
Уый мæм хæстæгдæр æрбабадтис æмæ мын дзуры:
– Ды мыл, лæппу, зынæрвæссон ма кæн, ныр æз хæцгæ низæй 

нал дæн рынчын, кæй фæнды дæр бафæрс нæ уынджы, иууылдæр 
æй зонынц!

– Æз зынæрвæссон нæ дæн.
Мæ уæрджытыл мын йæ гыццыл къух æрæвæрдта, – йæ 

æнгуылдзты царм уыдис ихсыд, йæ ныхтæ та сæстытæ, æмæ 
дарддæр фæлмæн ныхас кодта:

– Стыр бузныг дæ дæн Ленькæйы тыххæй, абон ын бæрæг-
бон у. Хорз бакодтай уымæй…

– Цæуын мæ хъæуы, – загътон æз.
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– Кæдæм? – дисгæнгæйæ мæ бафарста сылгоймаг.
– Хъуыддаг мæ ис.
– Ныллæуу!
– Нæй мын гæнæн…
Уый йæ лæппумæ бакаст, стæй рудзынгмæ, арвмæ æмæ 

сабыргай сдзырдта:
– Уæдæмæ баззай. Æз мæ цæсгом кæлмæрзæнæй 

бамбæрздзынæн… Фæнды мæ, мæ фырты дзæбæхтæ дын 
истæмæй куы бафидин… Æз бамбæрздзынæн мæхи, и?

Уый кодта æнæмæнгдæр адæймаджы ныхас, – фæлмæн 
æмæ зæрдæбынæй. Йæ цæстытæ æвирхъау фыдынд цæсгомыл 
худтысты мæгуыры цæстытау нæ, фæлæ йæ хæс бафидын йæ бон 
кæмæн у, ахæм хъæздыг адæймаджы цæстытау.

– Мамкæ, – æваст фæхъæр кодта лæппу, фестъæлфыд æмæ 
йæхиуыл схæцыд, – æрбабырынц! Мамкæ… Рацу…

– Йæ фыны федта, – загъта мæнæн, йæ лæппумæ æргуыбыр 
кæнгæйæ.

Æз рацыдтæн уынгмæ æмæ, хъуыдыты аныгъуылгæйæ, 
æрлæууыдтæн, – уæрмы гом рудзынгæй уынгмæ, хъым-хъым 
кæнгæйæ, хъуыстис хъæлдзæг зарæг, мад фынæй кодта йæ 
фырты, æнахуыр ныхæстæ бæлвырдæй дзургæйæ:

– Æрцæудзысты Страсти-Мордасти,
Ох, фыдбылыз, ох, фыдбылыз!
Æрхæсдзысты уыдон Фыдбонтæ,
Аскъуындзысты зæрдæ фæрчытæй!
Ох, фыдбылыз, ох, фыдбылыз!
Мах кæм бамбæхсдзыстæм уæд?
Æз тагъд-тагъд рацыдтæн кæртæй, цæмæй ма ныббогъ-

богъ кодтаин, уый тыххæй, æмæ мæ дæндæгтæ кæрæдзиуыл 
нындæгъдысты.
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ВАССÆ ЖЕЛЕЗНОВА

Дыккаг вариант

А р х а й д ж ы т æ:

В а с с æ  Б о р и с о в н æ – 42-аздзыд, уындæй æрыгондæр 
хуыз.

С е р г е й  П е т р о в и ч – 60-аздзыд, уыдис капитан, ленк 
кодта Сау денджызы, уый фæстæ куыста цæугæ дæтты науты.

П р о х о р  Б о р и с о в и ч  Х р а п о в – 57-аздзыд, Вас сæйы 
æфсымæр.

Л ю д м и л æ – 16-аздзыд
Н а т а л ь я – 18-аздзыд
Р а ш е л ь – чындз, иу 30-аздзыд.
А н н æ  О н о ш е н к о в а – 30-аздзыд, Вассæйы секретарь 

æмæ дзырдхæссæг.
М е л ь н и к о в – Окруджы тæрхондоны уæнг.
Е в г е н и й – йæ фырт.
Г у р и  С а б ы р о н – науты сæргълæууæг.
Л и з æ
П о л я
П я т е р к и н – иу 27–30-аздзыд, раздæр салдат æмæ доны 

науты матрос чи уыдис, ахæм, йæ сæрыл бæзджын, хъæбæрхъис 
хъуынтæ; хæрззылд зачъетæ.

}Вассæйы чызджытæ.

}– фæсдзæуин чызджытæ.



323

ФЫЦ Ц А Г   А К Т

Стыр уат, хæдзары иу къуым; Вассæ ам фæцардис 10 азы 
бæрц, æмæ боны фылдæр хай арвиты ам. Стыр кусæн стъол, йæ 
размæ рог кресло хъæбæр бадæнимæ, æнæсудзгæ скъапп, къулыл 
Волгæйы сæйраг æмæ æхсæйнаг кæлæны картæ Рыбинскæй 
Казаны онг – дынджырæй æмæ тынг ахуырстытæй; картæйы 
бынмæ фæтæн тъахтин гауызæй æмбæрзтæй, йæ уæлæ бирæ 
базтæ; уаты астæу чысыл овалон стъол, сæ къæлæттæ бæрзонд 
кæмæн сты, ахæм бандæттæ, дывæр авгæй æвæрд дуæрттæ 
цæхæрадоны ’рдæм терассæмæ, дыууæ рудзынджы – уыдон дæр 
цæхæрадоны ’рдæм. Сæракæй астæрдджын дынджыр кресло, 
рудзгуыты тæрхæгтыл – герань, дыууæ рудзынджы астæу пъолыл 
чысыл мигæнæны лавр бæлас. Чысыл тæрхæг, йæ уæлæ – æвзист 
гоцъоби, ноджы ахæм æвзист донытылд куыситæ. Тъахтины цур 
дуар хуыссæн уатмæ, стъолы размæ дуар иннæ уæттæм. Райсом 
раджы. Мартъийы фæстаг бонты хур уатмæ хъæлдзæг рухс хæссы 
дуар æмæ рудзгуытæй. Иудзырдæй, уат у тынг уæрæх, рухс æмæ 
райдзаст.

Æрбацæуынц Вассæ, Сабырон

В а с с æ. Æртæ сомы æмæ æрдæг мин путы тыххæй – капеччы 
æртын фондз сæдæйæмхайы иу путæй, уый, æнæмæнг, товарон-
пассажирон науты грузчиктæн чысылгомау мызд у – уæргътæ 
хæссын сæ фæхъæуы ссæдзгай сардзинтæ æмæ ноджы дарддæр. 
Астæуккаг нымадæй иу суткæ бакусынц иу сом, хæргæ та 
бирæ кæнынц, уый дæр æнæ фыдызгъæл – уый цæй цард у. Гъе 
уымæ куы æрдарис дæ хъус, газетмæ статья ныффыссын куы 
бафæдзæхсис, грузчиктимæ чи аныхас кæнид, ахæм лæг ссарын 
хъæуы. Ссардзынæ ахæм лæг?

С а б ы р о н (хъæлдзæгæй). Ссардзыстæм.
В а с с æ. Афтæ, гъе! Стыр наутæ кæмæ ис, уыдон æрылхъивын 

хъæуы, мах хæдзарад та чысыл у, нæ груз дæр – къаннæг; махæн 
сæ нæхи матростæ фæхæссынц наутæй пристæнмæ, грузчиктæй 
стæм хатт фæпайда кæнæм, дæхæдæг куыд зоныс, афтæ.

С а б ы р о н. Уый бынтон афтæ нæу. Матростæн мин путæй 
дыууæ сомы – чысыл у!
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В а с с æ. Æмæ сын фылдæр та цæй тыххæй фидæм уæд? 
Афтæ куы бакæнис, цæмæй «Кавказ æмæ Меркурий» стæй иннæ 
наутæ мин путы аргъ фондз сомы онг куы схæццæ кæниккой, 
уæд нæ чысыл наутæ фылдæр кусын байдаиккой, æмæ уæд мах 
дæр бафтаудзыстæм матростæн. Афтæ, гъе! Бахатыр кæн, ацы 
фыстæг дын æз æвзæрыл нымайын.

С а б ы р о н (йæхи нынхъырдтæ кодта). Зоныс, Вассæ 
Борисовнæ…

В а с с æ. Уый бæсты куы баныхас кæнис дурын гæн-
джы тимæ, чысыл куыройы хицæуттимæ, иудзырдæй – æрм-
гуыстгæнджытимæ, истæмæй сæм куы фæкæсис, сæ грузтæ 
махмæ куыд дæттой, афтæ, уæд уый пайдайы хъуыддаг уаид…

С а б ы р о н (сæрыстырæй). Фарон нын хорз бантысти, не 
’фтиаг егъау уыдис!

В а с с а. Уый циу, уый, иудадзыгдæр хорз æмæ хорз? Хъуамæ 
ноджы хуыздæр уа, уый йеддæмæ æнкъард у иудадзыг хорзæй 
цæрын. Цæй, æнæниз уал у! Хъуыддæгтæ мæм æнхъæлмæ 
кæсынц.

С а б ы р о н (æнæсдзургæйæ акуывта æмæ ацыд).
В а с с æ (цæмæдæр байхъусгæйæ). Анютæ!

Аннæ æрбацыд.

В а с с æ. Гъа-ма, мæнæ, йæ къопи йын сис, цырд! Гури хъуыр-
хъуыр кæны?

А н н æ. О, разы нæу.
В а с с æ. Цы загъта?
А н н æ. Нæ йæ бамбæрстон. Цыдæртæ дзырдта консерватизмы 

тыххæй.
В а с с æ. Кæй зæгъын æй хъæуы. Социалист у, зоныс! 

Социализм та уымæн, Прохорæн хуыцау куыд у, уымæй уæлдай 
нæу: акувы йын, афтæ кæй сахуыр ис, уымæ гæсгæ, зæрдæйæ 
та йыл æууæндгæ нæ кæны. Йæ дзæгъæл дзæнгæдайыл ын ма 
æууæнд… Знон цæуыл ныхас кодтат?

А н н æ. Дзырдта мын, немыцаг социалисттæ сæ къаролимæ 
куыд æмгуыст кæнынц, уый тыххæй.

В а с с æ. Дæхимæ кæс, дæ гуыбын дын куы нæ байдзаг кæнид 
йæ социализмæй.
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А н н æ. Нæ, æз фæлтæрд дæн уыцы хъуыддагыл. Наталья 
Сергеевнæйы фæстæ зилдух кæны.

В а с с æ. Зонын æй. Фæлæ Наткæ æдылы нæу.
А н н æ. Людочкæйыл дæр…
В а с с æ. Кæсыс æм, йæ зæрдæ куыд парахат у! (Телефон 

сдзинг-дзинг кодта). О, æз. Табуафси. Æнхъæлмæ дæм кæсын. 
Уый нæ фатерыбадæг Мельников у (Аннæйы йæ къухы змæлдæй 
арвыста. Стъолы цур лæууы хъуыды кæнгæйæ, гæххæттытæ 
змæнты æмæ дзаумæтты равæр-бавæр кæны, размæ ракæсгæйæ, 
йæхи фæтар кæны).

М е л ь н и к о в (Аннæйы уатæй). Дæ райсом хорз уа, ме стыр 
зынаргъ.

В а с с æ. Бузныг. Дуар æрбассон. Сбад. Цы ис ногæй?
М е л ь н и к о в. Хабæрттæ хорз не ’сты. Рагагъоммæйы слест 

фæци, хъуыддаг прокурормæ бацыд. Слестгæнæг сом ард хæры, 
цас гæнæн уыд, уыйбæрц, дам, æй фæлæмæгъдæр кодтон.

В а с с æ. Æртæ мины тыххæй хъуыддаг бынтон сисын дæр йæ 
бон бæргæ уыдис.

М е л ь н и к о в. Уый гæнæн нæ уыдис. Æз кастæн уыцы 
кæлæнгæнæг усы бавдыстытæ, раст æй цыма тæригъæдтæй 
фарстæуыдис, бынтон раргом кодта хъуыддаг.

В а с с æ. Уæдæ тæрхон уыдзæн?
М е л ь н и к о в. Æнæмæнг.
В а с с æ. Накъазан та йын цы хъуамæ уа?
М е л ь н и к о в. Чи зоны, каторгæйы куыст.
В а с с æ. Куыд хуыйны уый сымахмæ?
М е л ь н и к о в. Цæмæй зæгъыс?
В а с с æ. Мæнæ уыцы саби чызджытимæ хынджылæг кæнын?
М е л ь н и к о в. Тыхми.
В а с с æ. Йæ ном дæр цыдæр æнахъинон… къæмдзыгау! 

Дарддæр цы уыдзæн?
М е л ь н и к о в. Прокурор сараздзæн зылынгæнæн акт, акт 

ратдзысты аххосджынмæ, æрцахсдзысты йæ.
В а с с æ. Æртæйы дæр? Стæй амидингæнæг усы дæр?
М е л ь н и к о в. Афтæ.
В а с с æ. Прокуроры бон ма у… хъуыддаг фæлæмæгъдæр 

кæнын?
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М е л ь н и к о в. Прокуроры бон у. Фæлæ махон стыр 
карьерæмæ тындзы æмæ куы нæ бауæнда. Уæвгæ хъус-хъус 
дзурынц, иннæ аххосджынтæ, дам, хъуыддаг фæлæмæгъдæр 
кæныныл архайынц.

В а с с æ. А-гъа! Цæй-ма, уæдæ, бафæлварæм мах дæр. Бацархай, 
курын дæ. Прокуроримæ баныхас кæн, бафидау, хъуыддаг куыд 
нæ стынг кæна, афтæ. Мæн уыцы хъуыддаг баныгæнын хъæуы, 
бынтон баныгæнын! Мæнæн чызджытæ ис.

М е л ь н и к о в. Вассæ Борисовнæ, кæд дын цыфæнды 
стыр аргъ кæнын æмæ иттæг буц дæн дæ дзæбæх цæстæнгасæй, 
уæддæр…

В а с с æ. Цыбырдæр! Дзæбæхдзинæдты тыххæй дзурдзыстæм 
фæстæдæр, кæд ацы хъуыддаг сабырæй æмæ дзæбæхæй ахицæн 
кæнæм, уæд. Архай.

М е л ь н и к о в. Æз ницы зæрдæдаргæ дæн… Мæ бон нæу.
В а с с æ. Дæ зæрдыл дар, æз ацы хъуыддаджы тыххæй 

æхцайыл нæ бацауæрддзынæн. Дæ бон куы бауа – дæ вексылтæ 
дын фæстæмæ ратдзынæн. Бафтаудзынæн ма иу мин æмæ æрдæг. 
Уый дын фондз. Фаг у?

М е л ь н и к о в. О, фæлæ… уæддæр æз…
В а с с æ. Ды та – ныфсджындæрæй!
М е л ь н и к о в. Хуыздæр уаид, дæхæдæг…
В а с с æ. Уæдæ, йæ тъæнгтыл уал хæцæд прокурор, 

цалынмæ йын æз лæгъстæ кæнон. Фидыныл разы дæн, лæгъстæ 
кæныныл – нæ! Стæй æз тызмæг адæймаг дæн, хивæнд. Æз ницы 
сараздзынæн. Ды, ды тæккæ абон, табуафси! Уый фæстæ мæм 
телефонæй фæдзурдзынæ æмæ мын цифрæ зæгъдзынæ. Мæ цæст 
дын уарзы æнтыстдзинад. Фестæм?

М е л ь н и к о в. Бар мын ратт арфæ ракæнынæн… 
Тæрхондонмæ тагъд кæнын.

В а с с æ. О, гъе, тагъд кæн! (Бады, йæ цæстытæ бæмбæрзта, 
афтæмæй. Стъолы лагъз раласта æмæ дзы цыдæр агуры. 
Ссардта къопп, йæ мидæг цы ис, уымæ кæсы, пъеройы фындзæй 
йæ змæнты, афтæмæй. Дуары æдде уынæр. Тагъд-тагъд 
амбæхста къопп йæ дзыппы).

Æрбацыд Людмилæ.
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Л ю д м и л æ. Дæ бон хорз, мамæ Вася! Мæ зынаргъ, диссаджы 
фын федтон æз, æмбисонды рæсугъд фын.

В а с с æ (ба йын кæны, афтæмæй). Дæуæн, Людок, фын нæ, 
фæлæ де ’цæгад дæр хорз у.

Л ю д м и л æ. Нæ, нæ, байхъус-ма…
В а с с æ. Сихор куы хæрæм, уæд æй радзурдзынæ.
Л ю д м и л æ. Уым та мыл Наткæ худдзæни, кæнæ мæ 

æндæр исчи фæкъуыхцы кæндзæн, кæнæ та мæ рох фæуыдзæн. 
Æнæхъуаджы тагъд рох кæнынц фынтæ. Ам мæм байхъус ды.

В а с с æ. Нæ, Людок, ауай уал! Æмæ мæм Лизæйы рарвит 
цырд!

Л ю д м и л æ. Ох, абон цы дурзæрдæ дæ!
В а с с æ (иунæгæй, хъуыр-хъуыр кæны). Дурзæрдæ… эх, 

æдылы…
Æрбацыд Лизæ.

Ме ’фсымæр хъаст кæны, нæ йæм хъусыс, зæгъгæ, гуыдыртæ 
нæ байсæрстай.

Л и з æ. Вассæ Борисовнæ, нæ сыл æххæссын æз. Иунæгæй 
æппæты тыххæй дæр, æгас хæдзары… Зын мын у! Ратт мын 
æххуысгæнæг, иучысыл чызг мыййаг…

В а с с æ. Уымæ æнхъæлмæ ма кæс! Мæ цæстытæ риссынц, 
хæдзары мидæг уæлдай адæймæгтæй. Чызджытæ дын æххуыс 
кæнынц. Мызд дын – хорз, архай. Къаддæр хуысс. Ме ’фсымæр 
ам ис?

Л и з æ. Нæй.
В а с с æ. Сергей Петровичмæ мын фæдзур. (Уаты астæу 

лæууы, хъуыды кæны, йе ’нгуылдзтæй цъыччытæ кæны, йæ дзыпп 
сгары)

Ж е л е з н о в бацыд халаты мидæг, æнæфаст къæбæлдзыг 
дзыккутæ, йæ уадултæ æмæ роцъо рагæй æнæдаст, бæзджын урс 
рихитæ.

В а с с æ. Нырма ныр сыстадтæ æви хуыссынмæ хъавыс?
Ж е л е з н о в. Цы дæ хъæуы?
В а с с æ (Аннæ Оношенковайы уаты дуар æнгом æрбах-

гæнгæйæ). Хъæр ма кæн. Тæрсгæ дæ нæ кæнын. (Железнов дуармæ 
аздæхти). (Васса йæ разæй фæци, æрбахгæдта уыцы дуар дæр). 
Дæ зылынгæнæн акт сфидар кодта прокурор.
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Ж е л е з н о в (бандоны чъилмæ фæлæбурдта). Нæ мæ уырны! 
Сайыс.

В а с с æ (æнцадæй). Сфидар кодта.
Ж е л е з н о в. Уыцы цъаммарæн фараст мины амбулын 

кодтой къамæй. Æмбарын ын кодтон алы хуызты. Иуæндæс ма 
йын радтаин.

В а с с æ. А-дыууæ боны райсдзынæ зылынгæнæн акт, уый 
фæстæ дæ æрцахсдзысты, ахæстоны дæ бакæндзысты.

Ж е л е з н о в. Æгæр фæзыд кодтай, æгæр. Слестгæнæгæн 
чысыл радтай. Æвæццæгæн, Мельниковæн дæр ницы уыйбæрц 
радтай. Цас ын радтай, зæгъ-ма?

В а с с æ. Æнахъом сывæллæттæн тыхми кæныны тыххæй 
каторгæ æмбæлы.

Ж е л е з н о в (сбадт, йæ сæр тилы, дзуры уæзбын). Ды та 
цин кæныс?

В а с с æ. Чындздзон чызджытæ дын ис. Куыд уыдзæн сæ 
ахаст, дæу каторгæмæ куы арвитой, уæд? Хуызæн адæймаг ма 
сæ куыд ракурдзæн. Дæ фыртæн фырт, рæхджы йыл фондз азы 
сæххæст уыдзæнис. Уыцы æнаккаг хъуыддæгтæ кæныны бæсты 
фæлтау лæг куы амардтаис, Сергей!

Ж е л е з н о в. Дæу амарын æмбæлдис, уый дын! Амарын, дæ 
карз зæрдæ срæмудзын æмæ уый куыйтæн аппарын. Хурхæй мæ 
амардтай, сгалиутæ мæ кодтай. Ды…

В а с с æ. Гæдыныхæстæ ма кæн, Сергей, ницы дын 
феххуыс уыдзысты. Æмæ кæй сайыс? Дæхи. Ма фæлив, зын 
мын у дæумæ хъусын. (Бацыд йæ моймæ, йæ къухы армæй йын 
йæ ныхыл ныххæцыд, йæ сæр ын схъил кодта, кæсы йын йæ 
цæсгоммæ). Курын дæ, хъуыддаг тæрхондоны онг ма ауадз, 
бинонты ма фæхудинаг кæн. Никуы дæ ницы куырдтон, мæ 
зын æмæ худинаджы царды бонты демæ, расыггæнагимæ, 
дзæгъæлхæтагимæ æрвитгæйæ. Ныр дæр дæ мæхи тыххæй ницы 
домын – нæ сывæллæтты тыххæй.

Ж е л е з н о в (тæрсгæйæ). Цы дæ фæнды, цы дæ хъæуы 
мæнæй? Цы?

В а с с æ. Дæхæдæг æй зоныс.
Ж е л е з н о в. Уый никуы уыдзæни! Нæ…
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В а с с æ. Фæнды дæ – мæ уæрджытыл æрлæууон! Æз! Дæ 
разы!

Ж е л е з н о в. Иуварс… Ауадз мæ! (Сыстыныл архайы).
В а с с æ (йæ къухтæй йын йæ уæхсчытыл æрхæцыд, креслойы 

йæ æрцъист кодта). Порошок бануаз.
Ж е л е з н о в. Айс дæхи.
В а с с æ. Ахъуыды-ма кæн – бахъæудзæн дæ ахæстоны 

бадын, стæй æнæхъæн горæт æрæмбырд уыдзæн тæрхондонмæ 
дæумæ кæсынмæ, уый фæстæ сабыргай мæлдзынæ ахстæй, 
каторжанинæй; худинагæй, æнкъардæй – зын æмæ æгадæй 
фиддзынæ дæ адзал! Ныр та – æвиппайды, æнæ исты срисгæйæ, 
æнæ худинагæй. Дæ зæрдæ банцайдзæн æмæ цыма фынæй адæ.

Ж е л е з н о в. Иуварс… ахъуытты у! Уадз æмæ мын стæрхон 
кæной. Уæлдай нæу.

В а с с æ. Дæ сывæллæттæ та? Дæ худинаг та?
Ж е л е з н о в. Моладзандонмæ ракурдзынæн мæхи. Уадз 

æмæ мæ алвыной. Мæхицæй схимник скæндзынæн. Зæххы бын 
цæрдзынæн, уæддæр цæрдзынæн!

В а с с æ. Æдылы ныхæстæ кæныс. Бануаз порошок!
Ж е л е з н о в (уæлæмæ стгæйæ). Нæ… нæ бануаздзынæн. 

Ницы мæ хъæуы дæуæй…
В а с с æ. Бануаз æй барвæндæй.
Ж е л е з н о в. Кæннод цы? Сусæгæй мын æй бадардзынæ?
В а с с æ. Сергей, ахъуыды кæн дæ чызджыты тыххæй. Уыдон 

цæрын хъæуы. Сæ фыдæлты æвзæр миты тыххæй цот хæсджын 
не сты.

Ж е л е з н о в. Сæ мадæлты æвзæр миты тыххæй та?
В а с с æ. Æнæ хъуыды ныхас загътай. Бамбар, Сергей, æз 

тæрхондоны мæ дзых нæ бабæтдзынæн. Æз радзурдзынæн, мæ 
хæдзармæ дзæгъæлхæтæг чызджытæ куыд ластай, семæ куыд 
æнаккаг митæ кодтай, куыд æвдыстай дзæгъæлдзутæм Натæ æмæ 
Людæйы, зæгъдзынæн, дæ чызджыты сæн нуазын куыд ахуыр 
кодтай, уый.

Ж е л е з н о в. Сайыс! Уый сæ Прохор, де ’фсымæр Прохор 
ахуыр кодта!

В а с с æ. Людмилæйы фæтæрсын кодтай, æмæ уыйадыл 
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куыддæр сæрхъæнгонд рахаста, ахуыр кæнын нæ фæразы, 
ницæмæ арæхсы.

Ж е л е з н о в. Наталья та – бантондæр дæ хуызæн, дæ халдих!
В а с с æ. Гъе уæдæ зон: æппæт дæр зæгъдзынæн 

тæрхонгæнæгæн æмæ адæмæн.
Ж е л е з н о в (сыстад, хъæр кæны). Иуварс лæуу! Тæссаг у 

дæ уынд. Ауадз мæ. (Асхуыста усы, фæцæуы дуармæ).
В а с с æ (йæ фæстæ). Сергей… бануаз порошок…
Ж е л е з н о в. Нæ, нæ уыдзæн.

Рацыдысты. Къæсæрыл – Лизæ, йæ къухты поднос, подносы иукъорд 
алыхуызон гуыдыры. Йæ фæстæ Прохор Храпов, йæ къухы хордоны 

стыр гуыдыр, афтæмæй.

П р о х о р (хъуынтъызæй). Цæуыл загъд кодтой?
Л и з æ. Нæ зонын. Мæ хъустыл ауадис æрмæст, Вассæ йын 

порошок нуазын кодта.
П р о х о р. Цавæр порошок?
Л и з æ. Æвæццæгæн – хос.
П р о х о р. Цавæр хос?
Л и з æ. Цæмæй зонын, цавæр хос?
П р о х о р. Уæдæмæ сæрхъæн дæ! Сергейы ницыхуызæн хос 

хъæуы. Уый теуайау æнæниз у. Мах уыимæ æгас æхсæв, цыппар 
сахаты онг, къамæй хъазыдыстæм æмæ коньяк нозтам.

Л и з æ. Чи зоны, содæйы порошок ын нуазын кодта.
П р о х о р. Уый та дын ног сæрхъæн ныхас! Коньяк нуазгæйæ 

содæ ницæмæн хъæуы. Цы суырдыг дæ? Æрæвæр гуыдыртæ 
стъолыл. Ницы федтай, ницы зоныс. Цæй тыххæй дын дæттын 
лæвæрттæ?

Л и з æ. Балæвар мын кодтай! Рæхджы адæммæ зынын 
байдайдзæн дæ лæвар.

П р о х о р. Уадз æмæ мæнæй уа Пятеркины бæсты. Иуварс 
акæн цармджын къæлæтджын, царм хурæй хæлгæ кæны, æмæ 
уымæн йæ аргъ æхсæз туманы æмæ фондз сомы у.

Л и з æ. Хурæн?
П р о х о р. Къæлæтджынæн, мæ хойæн кæй балæвар кодтон, 

уымæн. Хур ницæйы аргъ у. Агъæц-ма! Цы хъавыс уый? 
Хынджылæг кæныс? Рох дæ ма уæд, уæддæр! Хурæн! Къулбадæг 
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ахуыр дæ скодта мæ хо, абадгæ чызг гæдыйы куы сахуыр кæна, 
уыйау. Афардæг у! (Стъолыл цы гæххæттытæ ис, уыдонмæ 
кæсы, æхснырсы, зары. Æвзæргомау, аргъуаны зарæгау).

Фыд фæззæджы изæрдалынгты
Æдзæрæг рæтты иу чызг цыд.
Æмæ йæ уарзты сусæг гуырдзы
Уый хаста…

Н а т а л ь я (æрбацæуы). Цы хорз бон у…
П р о х о р. Уый бæрæг нæма у, бон нырма ныр райдыдта. 

Хæйрæджы хуызæнæй цы ратæх-батæх кæныс, дæ пыхцыл 
сæримæ?

Н а т а л ь я. Зоныс, – мæ фыдæн тæрхон кæндзысты.
П р о х о р (тарстхуызæй). Чи загъта?
Н а т а л ь я. Евгений Мельников.
П р о х о р (æрбадти). Ех, дæлимонты паддзах… Не суæгъдис 

капитан. Уый дын Железновтæ! Уый дын Храповтæ, рагон 
намысджын мыггаг! Фæци нæ цард! Нæ нау нын æрхæццæ кодта 
капитан. Ой, худинаг æмæ æрдийаг. Ацы худинаг неппæтæн дæр 
цæрæнбонты онг фаг уыдзæн.

Н а т а л ь я. Чи зоны æмæ йæ сраст кæной.
Х р а п о в. Хъуыддаг уый мидæг нæй. Ныхас тæрхоныл цæуы, 

худинагыл. Æмæ йын, æвæццæгæн, тæрхон дæр скæндзысты. 
Ныр ахæм æгъдау ис: кæд бонджын дæ, уæд зылын дæ. Æнамонд 
адæм сты бонджынтæ! Æмбарыс, капитан Железновæн уыйбæрц 
нæ тæрхон кæндзысты, махæн, Храповтæн, цас тæрхон кæной.

Н а т а л ь я. Ницы бакæнæн ис?
П р о х о р. Америкæмæ фæлидзын, æппæт жуликтæ кæдæм 

лидзынц, уырдæм.
Н а т а л ь я. Æмæ тæрхондон балхæнын та?
П р о х о р. Архайдтам ыл. Мæ хо къорд мины ауæлдай 

кодта, цæмæй уыцы худинаджы хабар бамынæг уа, уый тыххæй. 
Пъæлицæйæн радтам, слестгæнæгæн радтам. Ницуал дзы рауадис. 
Ныр мæнæн горæты хицау суæвæн нал ис, дæу æмæ Людæйæн уе 
’мсæр мойæгтæ ссарæн нал ис, уе стыр чындздзон лæвæрттимæ 
дæр. Уæ фыд уæ фæчъизи кодта – куыдзы фырт, цъаммар! Эх, 
æнæзонд сылгоймаг…
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Н а т а л ь я. Чи, мæ мад?
П р о х о р. О, о-о, дæ мад.
Н а т а л ь я. Уый æнæзонд нæу.
П р о х о р. Уæдæ цы сæрæн мой кодта ацы капитанмæ? Иу 

ссæдз азы хистæр дзы куы у.
Н а т а л ь я. Сымах ын дзырдтат. Уый сымах хæлар у…
П р о х о р. Мæнæн? Æз, æз ацы зæххон адæймаг нæ дæн! О, æз 

фæлмæнзæрдæ дæн. Артист мæ зæрдæйы кондæй. Æз, æрыгонæй 
бæллыдтæн опереткæты комикты рольтæ хъазынмæ. Уый та… 
денджызты ленк кодта! Цы ма уа уымæй хуыздæр! Чысыл ленк 
кæны денджызты фаджыс?

Н а т а л ь я. Вассæ йæ уарзта?
П р о х о р. О, хæйрæджы амæттаг фæуа! Иугæр чызг йæхи 

рæгъауæй куы ахицæн уа, уæд уый уарзондзинад нæу. Уый 
æдылыдзинад у! Кæд æмæ дворянтæ циганкæты æмæ актрисæты 
куырдтой, уæд уый мах хуызæттæн фæзминаг нæу, нæу амынд!

В а с с æ. Чи та дын нæу амынд?
П р о х о р. Мах, ам, Натальяимæ…
В а с с æ. Уынын уæ ам кæй стут, стæй Натальяимæ, уый.
П р о х о р. Сергей куыд у?
В а с с æ. Ницы йын у. Йæ зæрдæйæ тыхсы. Натæ, цу зæгъ 

æмæ мын цай рахæссой.
Н а т а л ь я. Æргом зæгъ, хъыгдарыс, зæгъгæ, æндæр ма…
В а с с æ. О, хъыг дæр дарыс. Цай дæр нæма бацымдтон æз… 

Цæуыл хъæр кодтай?
П р о х о р. Ныхъхъæр кæндзынæ. Тæрхондонæй фервæзын 

нын нæ бантысты.
В а с с æ. Чызджытимæ уый тыххæй мацы ма дзур, мæхæдæг 

сын æй зæгъдзынæн.
П р о х о р. Наталья йæ зоны. Мæнæн дæр æй уый дзырдта.
В а с с æ. Уымæн та – чи?

Людмилæ сабыргай æрбацæуы.

П р о х о р. Мельниковы фырт. Дзæгъæлы йæ уадзынц 
чызджытæ сæхимæ.

Л ю д м и л æ. Уый дзæбæх лæппу у, мах та æнкъард кæнæм! 
Не ’мбал чызджытæ рынчынтæ сты, нæ нæм цæуынц.
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В а с с æ. Цу, Людæ, ды Лизæйæн аххуыс кæн уæттæ 
афснайынмæ.

Л ю д м и л æ. Мæн демæ фæнды. Цы мæ рарвит-барвит кæныс 
алырдæмты?

В а с с æ. Хъуыддæгтæ мæ ис, Людок, хъуыддæгтæ, хæдзарад.
Л ю д м и л æ. Хæдзарад, хæдзарад! Йæ чызджы тыххæй та 

йын рæстæг дæр нæй, иу минут дæр!
В а с с æ. Цай куы цымон, уæд æрбацæудзынæ, аныхæстæ 

кæндзыстæм, ныр уал ауай!
Л ю д м и л æ. Кæуын мæм цæуы раст. Æз æй зонын ды 

Прохоримæ хыл кæндзынæ, папæйы хæтаг кæй хоны, уый 
тыххæй, зонын!

В а с с æ (йæ чызджы сæр сæрфы æмæ йæ дуармæ фæкæны, 
афтæмæй). Хæтаг… уый – æфхæрд нæу. Хæтаг рацу-бацу 
арæх чи фæкæны, уый у. Мæнæ æз дæр рауай-бауай кæнын алы 
хъуыддæгты фæдыл…

Л ю д м и л æ. Уый ды барæй афтæ дзурыс. Æз зонын хæтаг 
циу, уый! Мæнæ мæ мадыфсымæр Прохор.

Вассæ йыл дуар ахгæнынмæ хъавы, фæлæ йын нæ бантыст.

Л ю д м и л æ (йæ мады къухтæй йæхи ратонгæйæ). Хæтаг. 
Лизæйы басывæрджын кодта. Папæйы æлгъиты, нæ йæ уарзы.

П р о х о р. Мысгæ кæныс. Уæвгæ зæрæдтæ уарзондзинадыл 
чъынды сты.

Л ю д м и л æ. Мамæ, ды дæр нæ уарзыс?
В а с с æ. Цæй æгъгъæд у, æгъгъæд!
Л ю д м и л æ. Цæуылнæ уарзыс? Мæнæ де ’фсымæр Прохор 

дæр расыггæнаг у, уæддæр æй уарзыс. Расыг кæнын низ у. Женя 
Мельников…

П р о х о р. Зонды къæбиц… Ахъуытты у!
Л ю д м и л æ. Мæнæ… тъæнгты рынау, цавæрдæр…

Лизæ æрбахаста чысыл самавар, йæ фæдыл Наталья подносы 
посудæимæ. Вассæ, йæ чызджы йæ хъæбысы æрбакæнгæйæ, уаты рацу-
бацу кæны, цыма цæмæдæр хъусы, уыйау. Йæ зæрдæ тыхсы, фæлæ йе 

’мбæхсы. Æрлæууыд, гуыдыртæм кæсы.
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В а с с æ (йе ’фсымæрмæ). Ныр дæр ма хынджылæг кæныс, 
нæма дзы сфæлмæцыдтæ?

П р о х о р. Зынаргъ хынджылæг нæу. Чи зоны æмæ хынджылæг 
дæр нæу?

В а с с æ. Гъы, уæдæ циу?
П р о х о р. Куыд загъдæуа? Зæронд гуыдыртæ ничи æмбырд 

кæны, æз сæ æмбырд кæнын. Æмæ афтæ цæуы, мин бурхил 
адæймаджы æхсæн æрмæст æз дæн иунæгæй саухил. О, гуыдыр 
дзаума у! Алцæуыл дæр гуыдыр æвæрд ис, алцы дæр æхгæд у. 
Мулкыл гуыдыр æвæрын куы нæ сахуыр уыдаиккой, уæд мулк 
дæр нæ уыдаид. Æнæ идонæй бæх нæ аздахдзынæ.

В а с с æ. Кæс-ма, кæс, амæ! Уый æдылыдзинад нæу. Наталья, 
цай æркæн.

П р о х о р (йæ хъус æм дары, афтæмæй). Ды афтæ зæгъыс, 
æхца дзæгъæлы хардз кæнын, æз та мæнæ ацы хордоны гуыдырæн 
авд тымбыл сомы бафыстон, æмæ мын ныридæгæн фондз æмæ 
ссæдз сомы исы. Æрæмбырд кæндзынæн мин гуыдыры, ауæй сæ 
кæндзынæн музейæн… иу ссæдз миныл.

В а с с æ. Цæй, хорз, хорз фæуæд. Хуыцау зæгъæд, нæ род 
бирæгъ куыд æрцахса. (Людмилæмæ æвиппайды æмæ хъæрæй 
сдзырдта). Æз дæ фыды бауарзтон, фынддæс азы мыл нæма 
сæххæст ис, афтæ. Æхсæрдæсаздзыдæй саргъуыдтам. О, афтæ. 
Æвддæсаздзыдæй, сывæрджын уыдтæн, Федор мæ гуыбыны 
уыдис, афтæмæй, кæрдæгхæссæны чызджыты бæрæгбоны цай 
цымгæйæ, мæ мойы цырыхъхъыл æхсыры цъæрттæ æркалдтон. 
Уый ныллæууыд де ’взагæй, дам, бастæр мæ цырыхъхъыл 
цы ’хсыры цъæрттæ æркалдтай, уыдон. Бæстæрдтон сæ. 
Æцæгæлон адæмы раз. Мах мыггаг Храповы та адæм уарзгæ нæ  
кодтой.

Л ю д м и л æ. Ох, Вассæ! Цæмæн сæ радзырдтай?
Наталья æдзухдæр самавары аууонæй кæсы йæ мадмæ.

В а с с æ. Хъæлдзæг уыдис Сергей, худæг.
Л ю д м и л æ. Хъазыдис-иу?
В а с с æ. Наталья, хъуыды ма кæныс, стыр бырауæй къул 

куы бахуынкъ кодтай æмæ дæ фыды хъæлдзæг митæм куы кастæ, 
уый?
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Н а т а л ь я. Хъуыды кæнын.
В а с с æ. Стæй дæ цæссыгтæ калгæ мæнмæ куы æрбазгъордтай 

æмæ ныхъхъæр кодтай – атæр сæ, атæр сæ!
Н а т а л ь я. Хъуыды кæнын. Уымæй бинонты тæрхондон 

байгом кæнынмæ хъавыс?
П р о х о р. Ох, ахæм ма дзы сынкъ уа!
В а с с æ. Уæдæ дæ зæрдыл лæууынц, Наталья? Уый хорз 

у! Адæймаг рохгæнаг куы уа, уæд цæрæн нæй. Æз ныййардтон 
фараст адæймаджы, баззади ма дзы – æртæ. Иу мын райгуырди 
– мардæй, дыууæ чызджы афæдз дæр нæ ацардысты, лæппутæ – 
фондз азы, иу та дзы авдаздзыдæй амарди. Афтæ, мæ чызджытæ, 
гъе! Æз уын сæ уый тыххæй радзырдтон, цæмæй мой кæнынмæ 
тагъд ма кæнат.

Л ю д м и л æ. Ды никуы мæ дзырдтай… афтæ.
В а с с æ. Рæстæг мын нæ уыди.
Л ю д м и л æ. Иууылдæр цæмæн фæмардысты, мах та – æгас?
В а с с æ. Сымахæн… уæ амонд афтæ рауад. Мæлгæ та 

кодтой уымæн, æмæ лæмæгъæй гуырдысты, лæмæгъæй та уымæн 
гуырдысты, æмæ уæ фыд бирæ нозта æмæ-иу мæ арæх надта. 
Мæнæ Прохор зоны уыцы хабар.

П р о х о р. О, о, надта-иу! Уый æцæг уыд. Æз-иу æй байстон 
капитаны къухтæй. Адæмы нæмын матростыл сахуыр ис, æмæ-иу 
йæ над ахъаззаг над уыди!

Л ю д м и л æ. Ды та æнæус цæмæн дæ?
П р о х о р. Мæнæн дæр уыдис. Иу опереткæйы афтæ зарынц:

Æнцон у ус курын, хъæлæкк,
Фæлæ зын цæрæн у дыууæйæ…

Л ю д м и л æ. Дæуæн дæ зарджытæ иууылдæр иу мотивыл 
сты.

П р о х о р. Афтæ хуыздæр у, дзырдтæ æнцондæр бахъуыды 
кæнæн сты. Æз мæ усимæ цыппар азы фæцардтæн. Фылдæр – нал 
бауæндыдтæн. Иунæгæй цард æнæмастдæр у – дæхæдæг дæхицæн 
хицау. Цæмæн дæ хъæуы хи бæхтæ, хорз ласджытæ куы уа, уæд?

Н а т а л ь я. Федор немæ цæрдзæни?
В а с с æ. Куы сдзæбæх уа, уæд цæрдзæн, кæй зæгъын æй 

хъæуы.
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Н а т а л ь я. Рашель дæр?
В а с с æ. Уæдæ куыд… йæ ус нæу.
Л ю д м и л æ. Цы диссаджы хорз у Рашель!
Н а т а л ь я. Нæ фыдæн куы стæрхон кæной, уый фæстæ 

цæрдзысты?
В а с с æ (мæстыйæ). Æгæр бирæ фæрсыс, Наталья! Дæ 

цымыдисдзинад хорз нæу.
Л ю д м и л æ. Ма мæсты кæн, нæ хъæуы.
Л и з æ (тарстхуызæй). Вассæ Борисовнæ, Сергей Петрович…
В а с с æ (цыма фæцудæгау кодта, фæлæ сабырæй). Цы? 

Дзургæ мæм кæны?
Л и з æ. Цыма мæлгæ акодта…
В а с с æ (мæстыйæ). Дæ зонд фæцыд! (Цырд ауади, Людмилæ 

йæ фæдыл).

Наталья уырдыг слæууыди, йæ мадыфсымæрмæ кæсы, уый та дзæ-
гъæлгастæй чызгмæ кæсы.

П р о х о р. Суанг ма… къæхтæ дæр ризынц. Цу, ауай, Наткæ, 
цу! Цы ’рцыди?

Н а т а л ь я. Кæд амард, уæд ма тæрхон кæуыл кæндзысты?
П р о х о р. Ауай дын зæгъын! (Иунæгæй баззади, уазал цай 

цымы, цыдæртæ дзуры). Уый дын, гъе… дæлимон! Ух…
Л и з æ (æрбазгъордта, дзуры тарстхуызæй, æрдæгхъæ-

лæсæй). Прохор Борисович, куыд рауади? Бынтон æнæниз куы 
уыд…

П р о х о р. Цы – куыд рауади? Уыд æмæ нал и! Чи зоны, уæд 
та уадзыг фæци?

Л и з æ. Бынтон æнæниз… Прохор Борисович… абон 
порошок…

П р о х о р (фæдисау ис). Цы, цы дам? Уый ды… (фырмæстæй 
йын йæ хурхмæ фæлæбурдта, тилы йæ). Ды куы нæ ферох кæнай, 
хъæддаг хæмхудзи, уæд… кæд æмæ… Кæс-ма ацы калммæ! Цы 
æрымысыди, и! Куыд уæндыс? (Асхуыста йæ, йæ цæгæр сæры 
хид сæрфы).

Л и з æ. Ды мын дæхæдæг куы загътай, алцыдæр дын куыд 
дзурон, афтæ…
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П р о х о р. Куыд дзурон? Цы федтай, цы фехъуыстай, уый 
дзур! Ды та цы федтай? Ды мысгæ æркодтай! Мыс-гæ, уынгæ 
нæ, фæлæ! Ахъуытты у ардыгæй, сæрхъæн! Æз дын фенын 
кæндзынæн… порошок! Уыцы дзырд ферох кæн…
Ратардта йæ. Уаты дыууæрдæм кæны, дуармæ бацыд æмæ, цыма дард-

дæр акъахдзæф кæнын йæ бон нал у.
Æрбацæуынц Вассæ, Людмилæ, сæ фæстæ Пятеркин.

Куыд у Вассæ? Æцæг у?
В а с с æ. О, фæци.
Л ю д м и л æ. Мамæ, æз лавр ахæсдзынæн.
В а с с æ. Ахæсс.
Пятеркин ратылдта, лавр кæм уыдис, уыцы мигæнæн. Людмилæ 

рудзынгæй дидинджытæ райста, фæцæуы, уайтагъд фæстæмæ фездæхти.

П р о х о р. Диссаг у, цы йыл æрбамбæлд? Бынтон… æнæниз 
уыди… Цыппар сахаты онг мемæ…

В а с с æ. Коньяк нозтат.
П р о х о р. Раст у. Мæнæн ныртæккæ Елизаветæ загъта, ды, 

дам, ын порошок…
В а с с æ. Изгард кодта. Содæ бацагуырдта.
П р о х о р (бацин кодта). Содæ? О, гъо!
Л ю д м и л æ. Мæ мады фсымæр Прохор, ды æнахъинон дæ! 

Мæ фыд амардис, ды та худгæ кæныс… Цы у, уый?
П р о х о р. Ницы кæны, Людæ…
В а с с æ (телефоны). Æхсæз ─ фæндзай æртæ. О. Бузныг. Чи? 

Ды, Яков Львович? Фæзын нæм. Нæ, ныртæккæ, æвæстиатæй. 
О, Сергей Петрович амарди. Нæ, бынтон æнæниз уыди. Иунæг 
сахатмæ. Куыд… уый ничи федта. Табуафси.

П р о х о р (сабыр, цингæнгæйæ). Домбай дæ, Вассæ, ды, 
хуыцауыстæн!

В а с с æ (дисгæнæгау). Цы дзæнгæда цæгъдыс? Ахъуыды 
кæн, æдылы.

Æмбæрзæн.
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ДЫ К К А Г   А К Т

Цалдæр мæйы фæстæ. Фыццаг акты райдзаст уат. Вассæ бады 
сæракцъарджын къæлæтджыныл. Тъахтиныл – Людмилæ, Наталья, 
Аннæ, Евгений Мельников. Цай бацымдтой, самавар æмæ пасудæ 
æфснайд нæма сты. Изæр, цырагъ судзы, фæлæ уаты у фæлмæн тар. 

Цæхæрадонмæ кæсы мæй, бæлæстæ сау дарынц.

В а с с æ. Афтæ, уæдæ, радзырдтон уын фыццагон чындз-
хæссыны æгъдæуттæ, радзырдтон уын, фыццаг заманы лæгтæ сæ 
устытимæ куыд цардысты, уый…

А н н æ (сабыргай). Æвзæр цардысты.
Н а т а л ь я. Стæй бынтон æдылы цардæй.
Л ю д м и л æ. Цæмæн æнамонд сты адæм, Вассæ?
Е в г е н и й. Æнамонд се ’дылыйы тыххæй сты.
В а с с æ. Цæй тыххæй æнамонд сты – æз нæ зонын, Людкæ. 

Мæнæ йæ Онегин æмæ Наталья зонынц – се ’дылыйы тыххæй. 
Фæлæ афтæ фæзæгъынц – стæй йæ мæхæдæг дæр зонын – 
зондджынтæ æдылытæй æнамонддæр вæййынц.

Е в г е н и й. Бонджынтæ, мæгуыртæй зондджындæр сты, 
зæгъгæ, куы зæгъæм, уæд…

В а с с æ. Бонджынтæ, ай-гъай, сты зондджындæр, цæргæ та 
æвзæр æмæ гæвзыккæй кæнынц. Æмæ бонджын мæгуыры хуызæн 
зæрдæбынæй никуы вæййы хъæлдзæг.

А н н æ. Уый раст у.
Н а т а л ь я. Уæдæ, иудзырдæй, мæгуырæй цæрын хъæуы.
В а с с æ. Афтæ, афтæ, æрмæстдæр афтæ. Бафæлвар-

ма, Наткæ, бавзар æй. Онегинмæ смой кæн æмæ ацæр. Уый 
пехотæйы уыдзæнис подпоручик, ды та полкаг дамæ, ис ахæмтæ. 
Чындздзон лæвæрттæ дын нæ ратдзынæн æз, æмæ цæрдзыстут 
мæй цыппар туманæй. Уыцы ’хцайæ къахæй къухмæ уæхи 
фæлынддзыстут, нуаздзыстут дзы, хæрдзыстут дзы æмæ дзы 
уазджытæ хынцдзыстут. Зæнæг уын рацæудзæн æмæ уыдон дæр 
уыцы ’хцайæ хæсдзыстут, афтæ…

Н а т а л ь я. Æз зæнæг нæ кæндзынæн. Цæмæн хъæуы 
æнамондтæ фылдæр кæнын?

В а с с æ. Æцæгдæр, уый зондджын хъуыды у. Раст зæгъгæ-
йæ, цæмæн хъæуынц? Гъе уæдæ афтæ, Онегин фидæны дæм 
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æнхъæлмæ кæсынц, цыппар туманы æмæ денщик, алы бон дæр 
катлеттæ фыцдзыстут нуарджын аслам фыдæй.

Е в г е н и й (тызмæгæй). Æз, чи зоны, флотмæ аивдзынæн…
Л ю д м и л æ. Æз дæр мой не скæндзынæн, тынг тæрсын! 

Фæлтау искуыты балц кæндзынæн, уындзынæн-иу ботаникон 
цæхæрадæттæ, оранжерейтæ, альпиаг астымтæ…

Н а т а л ь я. Уыдон иууыл фендæрхуызон кæнын хъæуы – мой 
кæныны хъуыддаг, царды æппæтдæр.

В а с с æ. Гъемæ бацархай, фендæрхуызон сæ кæн. Гури 
Сабырон дын бацамондзæн, цæмæй райдайын хъæуы, уый.

Н а т а л ь я. Æз æй æнæ уый дæр зонын – революцийæ!
В а с с æ. Революци дæр сгуыпп кодта æмæ асыгъдис – æрмæст 

ма дзы фæздæг аззад.
А н н æ. Уый ды Паддзахадон думæйы тыххæй зæгъыс?
В а с с æ. О, уый тыххæй дæр фод. Уым æхсидæвтæ цъыс-цъыс 

кæнынц. Хуылыдз суг æвзæр судзы. Фæлæ уæ Гури Сабырон 
сахуыр кæндзæни. Уый мæн мæй ссæдз туманыл хæдзарадон 
куыстытыл ахуыр кæны, дæу та иу фынддæс сомыл революци 
аразыныл ахуыр кæндзæн. Урокæн сомы ’рдæг. Мæнмæ куы 
’рбацыдис кусынмæ, уæд ыл уыдзæн хæлаф дæр нæ уыд, ныр та, 
æрæджы, театры кæсын æмæ йæ усæй цавæрдæр сызгъæринтæ 
æрттивынц. Афтæ, чызджытæ, гъе! Уæдæ матрос уыдзынæ, 
Онегин, и?

Е в г е н и й. Уый нырма лыггонд нæма у. Фæлæ мæ ды Онегин 
цæмæн хоныс?

В а с с æ. Алыг æй кæн. Ныр дын юнкер суын афон у, ды та ма 
кадет дæ. Онегин та дæ уымæн хонын æмæ…

Н а т а л ь я. Уый Онегины æнгæс нæу.
В а с с æ. Ау? Уæдæ уый хуызæн хæрбæрзонд куы у. Цæй, 

хорз! Бæлвырд у, ды йæ хуыздæр зондзынæ, Натæ, кæй хуызæн 
у, уый.

Н а т а л ь я. Никæйы хуызæн.
В а с с æ. Адæмæй?
Е в г е н и й (æфхæрд хуызæй). Æз æппындæр не ’мбарын, 

хынджылæг кæд фæкæныс æмæ зæрдиагæй кæд фæдзурыс, уый. 
Диссаджы манерæтæ дæм ис.
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В а с с æ. Ды та мæсты ма кæн, æмбарын хъæуы. Æз дын 
радзурдзынæн, мæнæ махмæ, донзилыны сыстад куы уыдис 
æмæ салдæттæ куы æрбацыдысты, уæд слесыр Везломцев загъта 
подпоручикæн: – Ды, дам, дæ бæрзонддзинад, мæй цыппар 
туманы исыс, æз та авд туманы æмæ фондз сомы кусын, мæ бон 
у æмæ дæс туманы онг дæр кусон. Æмæ, дам, ды хъæздгуытæн 
кæм службæ кæныс, æз та дæуæй хъæздыгдæр куыд дæн, 
уымæ гæсгæ дын, цыма мæныл, хъæздыгыл, хъæртæ кæнын не  
’мбæлы.

Е в г е н и й. Ницы уынын æз уым… Диссагæй.
Н а т а л ь я. Мæ мад адæмы мæстæй марын уарзы.
В а с с æ. Уымæй тæригъæдджын дæн. Адæмимæ хæлар нæ 

дæн.
Л ю д м и л æ. Уый раст нæу, Вася!
В а с с æ. Нæ, раст у. Нæ дæн хæлар. Цæй, хорз фæуæд! 

Абадтыстæм, аныхæстæ кодтам, ныр уал ауайут, чызджытæ, æз 
та кусгæ акæнон… хæдзары куыстытæ, Аннæ, ды уал фæлæуу. 
Цæй, ауайут уал! Æхсæвæр хæргæйæ та фендзыстæм. (Аннæмæ). 
Гъы, куыд у, Евгенийы фыд, æцæг ныффыста йæхи «Уырыссаг 
адæмы цæдисы»?

А н н æ. Æцæг.
В а с с æ. Йæ фырты тыххæй афтæ бакодта уыцы сæрхъæн. 

Евгенийы кадеты корпусæй расурынмæ хъавынц. Тæрсын, мæ 
чызджы мын фехалдзæн уыцы къуыдипп!

А н н æ. Мæнмæ гæсгæ, Наташæ йæ фыр æнкъардæй цæуы 
йемæ.

В а с с æ. Мæстыгæртæ æнкъарддзинад нæ зонынц.
А н н æ. Сергей Петровичы амарды фæстæ тынг фенкъард ис. 

Стæй ацы хъус-хъус хабæрттæ дæр…
В а с с æ. Уыдон дæр ма сты?
А н н æ. Сты.
В а с с æ. Ды æууæндыс уыцы дам-думтыл?
А н н æ. Нæ. Æрмæст Лизæ йæхи кæй амардта, уый мæм 

диссаг фæкаст. Не ’мбарын – цæй тыххæй уыдаид? Дзæбæх 
адæймаг уыдис.

Йæ чысылæй фæстæмæ уæм цардис, иууылдæр æй уарзтой.
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В а с с æ. Уый Прохоры хъуыддаг уыд. Цæмæйдæр æй фæ-
тæрсын кодта.

А н н æ. Йемæ цардис Лизæ?
В а с с æ. Прохор æй тыххæй йемæ цæрын кодта. Æмæ не 

’ууæндынц, Лизаветæ абанайы басыгъд, ууыл?
А н н æ. Бирæтæ йыл не ’ууæндынц.

Поля æрбацыд.

В а с с æ. Цы дæ хъæуы? Цы ратас-батас кæныс? Дзур.
П о л я (Сабыргай). Æдде иу ус.
В а с с æ. Цавæр? Ацы афон?
П о л я. Цавæрдæр зындзурæн ном… Маисеевнæ.
В а с с æ. Чи-и? (Тагъд рауадис, фæлæууыдис. Аннæмæ). 

Чызджытæн мацы зæгъ, æз сын сюрприз саразон. Макæй мæм 
æрбауадз. (Полямæ). Самавар бафснай, чысыл самавар сывæр 
(ацыди).

А н н æ. Гъы, куыд, – исты архайыс?
П о л я. Зын у. Æз афтæ æнхъæлдтон æрмæст чызджытæм 

кæсдзынæн, не ’хсинæн та хицæн лæггадгæнæг уыдзæн, зæгъгæ. 
Прохор Борисовичæн лакей хъæуы, мæнæн уымæ зилын мæ бон 
нæу.

А н н æ. Исты дæ домы?
П о л я. Ахæм æнæфсарм у æмæ зæгъæн дæр нæй! Ныртæккæ 

дæр айдагъ мидæггаг хæдоны тезгъо кæны æмæ зары, зары уыцы 
иухуызон цыдæр. Дысон иууылдæр схуыссыдысты, уый та 
æфсæйнæгтæй дзыгъал-мыгъул кодта æмæ зарыдис. Афтæ дзы 
тыхсын æмæ… Цавæр у, дæ хорзæхæй, Аннæ Васильевнæ?

А н н æ. Сæнтдзæфгонд у. Алкоголик, ома – расыггæнаг.
П о л я. Æз дæ тынг бузныг дæн, хæдзар хорз у.
А н н æ. Адæм та æвзæр сты, зæгъынмæ хъавыс?
П о л я. Æз адæмæн тæрхонгæнæг нæ дæн, мæхæдæг 

тæрхонгонд уыдтæн, кæд мæ сраст кодтой, уæддæр ахæстоны 
бадтæн. Стæй ма дзурынц, мæ агъоммæ сæм цы ’ххуырст чызг 
уыд, уый, дам, абанайы йæхи æрцауыгъта.

А н н æ. Уый гæдыныхас у. Судзгæ бакодта абанайы. Абана 
цæттæ кодта æмæ басыгъд. Сывæрджын уыдис.

П о л я. Уыныс – ноджы сывæрджынæй!
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Л ю д м и л æ (йæ къухы тымбыл бандон, йæ фæдыл Пятеркин 
хæссы мигæнæн цавæрдæр зайæгоимæ). Мæнæ ардæм, уымæн 
бирæ хур хъæуы. Раст æй не ’рæвæрдтай, астæумæ йæ ракæн.

П я т е р к и н. Хъусын дæм. Афтæ? (Фæрсы йæ иу уæрагыл 
лæугæйæ).

Л ю д м и л æ. Хорз. Цы æвзæр дзыккутæ дын ис. Хъæбæрхъис 
сты, æвæццæгæн?

П я т е р к и н. Æппындæр нæ, уырзæй ма сæ асгар.
Л ю д м и л æ (йæ сæрыл ын йæ къух асæрфта афтæмæй). 

Стайы хъуынтау.
П я т е р к и н. Гъе, гъе уый раст у. Уый мын иууылдæр 

дзурынц.
Л ю д м и л æ. Чи иууылдæр?
П я т е р к и н. Мæ зонгæтæ. Стæй адæм.
Л ю д м и л æ. Дæ уæрджытыл та цæмæн лæууыс, уæд?
П я т е р к и н. Æхсызгон мын у дæ разы мæ уæрджытыл 

лæууын.
Л ю д м и л æ. Гъе, æрхъуыды кодта! Æз мæ уæрджытыл 

никуы æрлæууин лæджы размæ.
П я т е р к и н. Дæу уый сæр ницæмæн хъæуы, йæхæдæг 

æрлæудзæн дæ размæ… Дæуæн дæ бон у цы дæ фæнда, лæгæн 
уый бакæнын.

Л ю д м и л æ. Мæн æппындæр ницы фæнды æмæ нæ 
кæндзынæн.

П я т е р к и н. Уый дæхи хъуыддаг у.
Л ю д м и л æ. Фæлæуу уал, æз цæхæрадонгæсы афæрсон, 

ардыгæй цы ахæссын хъæуы… (ацыд).
А н н æ (йæхи уатæй). Дæхи аккаг бæлас æртасын кæнынмæ 

нæ бавнæлдтай, Пятеркин.
П я т е р к и н. Дæхи зæрдæ ма риссæд. Цы бæрæг ис? Алцæмæн 

дæр уæвæн ис, алцы дæр бафæлварын хъæуы.
А н н æ. Вассæйы хъусыл куы ’рцæуой дæ дæлвæд-уæлвæд 

ныхæстæ…
П я т е р к и н. Чи йын сæ фехъусын кæндзæн?
А н н æ. Атæхдзынæ иу минутмæ ацы хæдзарæй.
П я т е р к и н. Ды нæ зæгъдзынæ. Людмилæ та хъазт кæронмæ 
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куы ахæццæ уа, уæд æй бамбардзæн, æмæ уæд æрæджы уыдзæни. 
Æрмæст ды мæ фæндагыл ма лæуу. Мæн бахъыгдарынæй дын 
ницы пайда ис. Ды де ’фтиаг афойнадыл исыс, мæн та, чи зоны, 
райсом дæр асурой. Уæд дæ хъуыддæгтæ дæр фæцуддзысты.

А н н æ. Мæнæн циу? Фæлæ дæу хæдзары хицæутты æмрæнхъ 
фенын – цыма уый чысыл мæстаг хъуыддаг дæр у…

Л ю д м и л æ (æрбаздæхт). Ацу, Пятеркин, æндæр ницыуал 
хъæуы.

П я т е р к и н. Мæ цæст дын уарзы амонд абон æмæ æнусы 
кæронмæ.

Л ю д м и л æ. Куыд арфæтæгæнаг у.
А н н æ. Ау.
Л ю д м и л æ. Æниу куыд кафы! Диссаджы хорз!
А н н æ. Уæддæр дзы, Людæ, дæхи хъахъхъæ.
Л ю д м и л æ. Æмæ мын цы кæндзæн?
А н н æ. Сывæллон дын скæндзæн!
Л ю д м и л æ. Гъе, æлгъаг!
А н н æ. Сывæллон?
Л ю д м и л æ. Ды, ды кæныс æлгъаг ныхæстæ! (Ацыд.)
А н н æ (йæ фæдыл). Æз сывæллонæй зæгъын!
В а с с æ (йæ къухы амындмæ гæсгæ Аннæ æмæ Поляйы 

асырдта).
Рашель, иу 30-аздзыд, рæсугъд, аив, фæлæ хуымæтæг дарæсы.

Цæй-ма, цæй, Рашель, сбад, радзур, куыд фæзындтæ, кæцæй?
Р а ш е л ь. Фæсарæнæй.
В а с с æ. О-гъо, æмбарын. Æрбауагътой дæ?
Р а ш е л ь. Нæ, иу музыканткæйæн æмбалы хуызы æрбацыдтæн.
В а с с æ. Цыбыр дзырдæй, кæйдæр паспортæй? Ныфсджын 

дæ. Стæй, ноджы сæрæн, рæсугъд дæ. Ахæм рæсугъдæй, о… Цæй 
хорз! Куыд у Федор? Раст зæгъ.

Р а ш е л ь. Рæстдзинад æмбæхсын мæ хъуыддаг нæу. Федя, 
Вассæ Борисовнæ, æнхъæлцау нал у. Фæмынæг кæны. Дохтыр-
тæ афтæ зæгъынц, дыууæ-æртæ мæйæ фылдæр нал фæцæр- 
дзæн.

В а с с æ. Басыгъдис, уæдæ, капитан Железновы фырт.
Р а ш е л ь. О. Тынг сфыдхуыз ис… Рухс дзы кæсы… Æмбары, 
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йæ тæрхон конд кæй у, уый. Уæддæр ма афтæ хъæлдзæг у, 
цыргъæвзаг. Мæ Коля та куыд у?

В а с с æ. Басыгъд Федор Железнов. Мæ бындар. Æппæт 
хæдзарады сæр.

Р а ш е л ь. Коля фынæй у?
В а с с æ. Коля зæгъыс? Нæ зонын. Æвæццæгæн, фынæй у.
Р а ш е л ь. Бакæсон æм?
В а с с æ. Уый гæнæн нæй.
Р а ш е л ь. Цæуылнæ?
В а с с æ. Ам нæй.
Р а ш е л ь. Уый та куыд! Ды… Куыд æй бамбæрстæуа?
В а с с æ. Æппындæр дзы ницы æмбарын хъæуы. Коля хъæуы 

цæры, нæзы къохы. Змис дзы ис, уым хорз у. Хорз ын нæу горæты 
цæрын, низджын у. Йæ ныййарджытæ йын фидар буарыхъæд нæ 
радтой.

Р а ш е л ь. Дард у ардæм?
В а с с æ. Иу æртиссæдз версты.
Р а ш е л ь. Куыд ацæуæн уыдзæнис уырдæм?
В а с с æ. Дæу уырдæм цæуыны сæр нæ хъæуы. Цæй-ма, 

Рашель, æвæстиатæй æмæ æргомæй аныхæстæ кæнæм!
Р а ш е л ь. Мæлгæ акодта?
В а с с æ. Уæд дзы ныхасгæнинаг дæр ницыуал уаид, 

иудзырдæй, æргом уаид. Нæ, – цæры, æнæниз æмæ хорз у, 
æмбаргæ сывæллон. Дæу цæмæн хъæуы?

Р а ш е л ь. Æз æй фæсарæнмæ арвитынмæ хъавын. Уым мæ 
хо химийы профессормæ моймæ ис, зæнæг сын нæй.

В а с с æ. Æз дæр афтæ хъуыды кодтон: Рашель сывæллоны 
йæхи æмкъордмæ акæндзæн. Нæ, нæ ратдзынæн æз дæуæн 
Коляйы! Нæ ратдзынæн!

Р а ш е л ь. Уый та куыд? Æз йæ мад куы дæн!
В а с с æ. Æз та йæ фыдымад дæн! Де ’фсин. Зоныс æфсин циу 

уый? Уый се ’ппæты туг у! Сæ рауадзæг. Мæ сывæллæттæ – мæ 
къухтæ сты, мæ цоты фырттæ та – ме ’нгуылдзтæ. Бамбæрстай?

Р а ш е л ь. Бахатыр кæн… Нæ дæ æмбарын æз. Зæрдæйæ 
зæгъыс? Уый бынтон рагон хъуыды у… Ды зондджын адæймаг 
дæ, ды афтæ нæ бакæндзынæ…
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В а с с æ. Цæмæй уæлдай ныхæстæ ма кæнæм, уый тыххæй 
мацыуал дзур æмæ хъус. Коляйы æз дæуæн нæ ратдзынæн.

Р а ш е л ь. Уымæн уæвæн нæй!
В а с с æ. Нæ ратдзынæн. Ахъуыды ма кæн, цы дæ бон у мæ 

ныхмæ? Мур дæр ницы. Закъонтæм гæсгæ ды адæймагыл нымад 
нæ дæ. Закъон дæ зоны революцийыл кусæгæй, лыгъд адæймагæй. 
Дæхи схъæр кæндзынæ? Ахæстоны дæ сбадын кæндзысты.

Р а ш е л ь. Ау, ме ’нæбон уавæрæй фæпайда кæндзынæ? 
Нæ мæ уырны! Ды афтæ нæ бакæндзынæ. Мæ хъæбулы мын 
ратдзынæ.

В а с с æ. Уæгъды дзурыс. Дæ ныхæстæ иууылдæр дзæгъæлы 
сты. Æз куыд бауынаффæ кодтон, афтæ бакæндзынæн.

Р а ш е л ь. Нæ!
В а с с æ. Нæ!
В а с с æ. Хъæр ма кæн! Уымæн æндæр хъысмæт нысангонд у.
Р а ш е л ь. Цы хабар у ай – сырд дæ æви?
В а с с æ. Æз дын загътон – ма хъæр кæн! Цæмæн дзы хъæуы 

уыцы хъæр. Æз сырд нæ дæн. Сырд бафсаддзæн йæ лæппыны 
æмæ йæ фæуадздзæни, йæхæдæг йæхицæн холы агурдзæн куыд 
æй фæнда, афтæ. Фæнда дæ – кæрчытæ хæр, фæнда – родтæ. 
Кæй зæгъын æй хъæуы, æз тæрхъусты тыххæй нæ дзурын, ныхас 
стыр сырдтыл цæуы. Ды та дæ хъæбулы бархи холымæ дæр нæ 
уадзыс. Æмæ æз дæр мæ фыртыфырты никуыдæм ауадздзынæн. 
Мæ фыртыфырт Храповты æмæ Железновы науты хæдзарады 
бындар у. Милуан æфтиагджын хъуыддæгтæн. Йæ фыдыхотæ 
– Наталья æмæ Людмилæйæн бирæ хай нæ уыдзæн – иу фæйнæ 
фæндзай мины, уый дæр сын æгæр у. Иннæ мулк иууылдæр уый  
уыдзæн.

Р а ш е л ь. Рæдийыс, кæд мæ уымæй балхæнынмæ хъавыс, 
кæнæ мын мæ маст уымæй фæкъаддæр кæнынмæ хъавыс, уæд – 
тыхджын рæдийыс. Уымæн гæнæн нæй!

В а с с æ. Цæмæн мæ хъæуы дæу æлхæнын, дæ маст фæкъаддæр 
кæнын? Ды, Рашель, дæхæдæг зоныс, æз дæ знагыл нæ нымадтон, 
мæ лæппуйы мæ цурæй кæныс, уый куы уыдтон, уæддæр. Цæмæн 
мæ хъæуы уый рынчынæй! Æз йемæ тызмæг уыдтæн æмæ уыдтон 
– ды йæ уарзыс. Æмæ дын загътон уæд æз, – уарз æй, ницы кæны! 
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Рынчыны дæр чысыл циндзинад хъæуы. Æз ма дæ бузныг дæр 
уыдтæн Федоры тыххæй.

Р а ш е л ь (мæстæй судзгæйæ). Уый иууылдæр гæдыдзинад у! 
Æнæуынондзинад. Æз ыл не ’ууæндын. Уый сырддзинад у.

В а с с æ. Не ’ууæндыс, афтæмæй загъд кæныс. Ницы кæны, 
æлгъит. Ахъуыды-ма кæн, фыртæн цы фæуыдзынæ? Æз дæ 
зонын, хивæнд дæ. Ды дæ хъуыды, дæ фæндæй нæ фæлидзынæ. 
Дæу революцийы бын ногæй арт æндзарын хъæуы. Мæн та мæ 
хæдзарад фидар кæнын хъæуы. Дæу ахæстæтты раппар-баппар 
кæндзысты, лæппу та æцæгæлон адæммæ цæрдзæн, æцæгæлон 
бæстæйы – сидзæрæй. Рашель, бафидау уыцы уавæримæ, – нæ 
дын ратдзынæн дæ фырты, нæ ратдзынæн!

Р а ш е л ь (сабырæй, фæлæ æнæуарзон хуызæй). О, æппын-
фæстаг дæ бон у уый бакæнын, æз дæ æмбарын. Дæуæн дæ бон у 
мæн жандармтæм раттын дæр.

В а с с æ. Уый дæр мæ бон у. Алцы дæр у мæ бон! Кæд хъазæм 
– уæд хъазæм!

Р а ш е л ь. Цы бахъардзæнис дæ хъæддаг зондмæ, дæ сырдон 
зæрдæмæ?

В а с с æ. Уæддæр та хъæддаг, сырдон. Æз дын зæгъын: адæм 
сырдтæй æвзæрдæр сты! Æвзæрдæр! Æз æй зонын! Ахæм адæмтæ 
цæры, æмæ сын зæрдæйы фæндиаг исты бæллæхтæ скæн… Сæ 
хæдзæрттæ сын фехал, басудз, се ’ппæты дæр сбæгънæг кæн, 
æххормагæй сæ мар, басийын сæ кæн хъæндилты хуызæн… 
Афтæ!

Р а ш е л ь. Дæлдзæх фæуинаг… Уæдæ цыдæр зынаргъдзинад 
куы ис дæ масты ныхæсты, де ’нæуынондзинады…

В а с с æ. Ды, Рашель, зондджын адæймаг дæ, æмæ æз иу 
хатт æмæ дыууæ хатты нæ хъуыды кодтон, мæ чызг куы уыдаис, 
зæгъгæ. Цыма дæхицæн дæр дзырдтон уыцы фæндон! Æз 
цыдæриддæр фæхъуыды кæнын, уый фæдзурын.

Р а ш е л ь (сахатмæ кæсгæ). Æхсæвиуат кæнæн дæм ис æви 
нæй?

В а с с æ. Æмæ уæдæ куыд? Ам лæуу. Нæ дæ ратдзынæн 
жандармтæм. Чызджытæн æхсызгон уыдзæн дæ фенд. Тынг 
цин кæндзысты. Уыдон дæ уарзынц. Фæлæ дын æз Коляйы нæ 
ратдзынæн. Афтæ йæ дæ зæрдыл бадар.
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Р а ш е л ь. Цæй, уый… Фендзыстæм.
В а с с æ. Адавынмæ йæ хъавыс? Ницы дын дзы рауайдзæн.
Р а ш е л ь. Нæ, уый тыххæй нал дзурын. Бафæлладтæн, 

смæсты дæн, стæй мæ дисы бафтыдтай. Тæссаг адæймаг дæ! 
Дæумæ хъусгæйæ, адæймаг хъуыды кæндзæн, æцæг кæй ис 
фыдраконддзинадыл хæст чи у, ахæм адæймæгтæ, зæгъгæ.

В а с с æ. Алцы дæр ис! Фыддæр дæр ницыуал æрхъуыды 
кæндзынæ, иууылдæр хъуыдыгонд сты.

Р а ш е л ь. Фæлæ уæ цард бирæ нал ахæсдзæн сымахæн, уе 
’ппæт къласæн – хицæуттæн. Рæзы æндæр хицау, домбай тых 
рæзы, – уый уæ ныцъцъист кæндзæн. Ныппырх уæ кæндзæн!

В а с с æ. О, куыд тæссаг у! Эх, Рашель, мæн уый куы уырнид, 
уæд дын зæгъин: гъа, айс ме ’ппæт хъæздыгдзинад, ме ’ппæт 
хиндзинад дæр айс!

Р а ш е л ь. Уый, æвæдза, гæды зæгъыс!
В а с с æ. Нæ мæ уырнынц дæ ныхæстæ, фидæны хабæрттæ 

зонæг, нæ уырнынц. Ды куыд зæгъыс, афтæ нæ уыдзæн, нæ!
Р а ш е л ь. Æмæ дæуæн та хъыг у, кæй нæ уыдзæнис, уый? И?
В а с с æ. Чи зоны, æмæ мын хъыг у! Эх, Рашель… Мæ лæг æппæт 

наутæ, пристантæ, хæдзæрттæ, иудзырдæй, æппæт хæдзарад иу 
æхсæв къамæй куы амбулын кодта, уæд æз цин кодтон! О, уырны 
дæ – цин кодтон. Стæй йæ фæстаг къухдарæн куы æрæвæрдта, 
уæд цы фембулын кодта, уыдон фæстæмæ рамбылдта, ноджы 
уæлдайджынтæй… Уый фæстæ, зоныс, бынтон æнæгъдау цæл 
кæнын байдыдта, æмæ ныр æз иу-фынддæс азы дæргъы ласын 
ацы уаргъ, не стыр хæдзарад, нæ сывæллæтты сæраппонд æй 
ласын. Цас хъару бахардз кодтон æз! Сывæллæттæ та… Мæ ныфс 
æмæ ме ’нхъæлцау – мæ фыртыфырт.

Р а ш е л ь. Ахъуыды-ма кæн: цас æхсызгон мын хъуамæ уа, 
уый хъусын æмæ мæ фырт уæ талынг хъуыддæгты сæраппонд 
нывондæн хаст кæй цæуы.

В а с с æ. Æхсызгон дын нæу? Ницы кæны, æз дæр дæуæй 
фехъуыстон, тынг адджын мын чи нæ уыдис, ахæм ныхæстæ. Цай 
уал бацымиккам? Чызджыты раз нæхи дзæбæхдæр равдисæм, 
афтæ, нæ?

Р а ш е л ь. Æз сусæгæй кæй æрбацыдтæн, уый сын хъæр 
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кæнын нæ хъæуы. Нæ быцæу дæр хъуамæ ма зоной. Уыдон 
уæддæр ницы бар дарынц.

В а с с æ. Бæлвырд у, нæ хъæуы!
Поля къæсæрыл.

В а с с æ. Бæлвырд у, нæ хъæуы! Кадеты, зæгъ, уадзут. 
Сусæгæй сын зæгъ, йæхæдæг æй куыннæ фехъуса. Самавар-иу 
рахæсс. Цу. Мæнæ куыд фембæлдыстæм, Рашель, и?

Р а ш е л ь. Бæллиццаг æмбæлд нæу.
В а с с æ. Цы гæнæн ис? Бæллиццаг цард æрмæст сывæллæттæ 

кæнынц, уый дæр бирæ рæстæг нæ.
Р а ш е л ь. Мæнмæ уæддæр æнахуыр диссаг кæсынц ацы 

митæ.
В а с с æ (йæ къахæй бандон скъуырдта). Гъы, цы ис уым 

диссагæй.
Л ю д м и л æ (æрбазгъордта, йæ фæстæ Наталья). Ой, чи, 

цы? Рашель… Рашель!..
Н а т а л ь я. Тел цæуылнæ цавтай, тел?
В а с с æ. Наткæ фæрсын уарзы. Куы йын зæгъай «дæ бон 

хорз», уæд дæ афæрсдзæн – цæмæн?
Р а ш е л ь. Людæ, ды нæ фендæрхуызон дæ, ныр дæр ма афтæ 

дзæбæх, цыма рæзгæ дæр не скодтай ацы дыууæ азы дæргъы.
Л ю д м и л æ. Уый æвзæр у?
Р а ш е л ь. Нæ, æвзæр нæу. Фæлæ мæнæ, Натæ…
Н а т а л ь я. Фæзæрондис.
Р а ш е л ь. Слæг ис, чызгæй зæгъгæ зæгъæн нæй, фæлæ уымæ 

гæсгæ цыдæр.
Н а т а л ь я. Сцæттæ ис, фæзæгъынц.
Р а ш е л ь. Уый æндæр у!

Чызджытæ цин кæнынц фембæлдыл. Рашель дзуры фæллад хуызæй, йæ 
цæстытæ нæ исы Вассæйæ. Чызджытæ йæ тъахтиныл бадын кæнынц. 

Вассæ сабыр, стъолы уæлхъус бадгæйæ, цай цæттæ кæны.

Л ю д м и л æ. Сбад, исты хабæрттæ дзур.
Н а т а л ь я. Федор куыд у? Фæдзæбæх ис?
Р а ш е л ь. Нæ, Федор дзæбæх нæу.
Н а т а ш а. Уæдæ цæмæн рацыдтæ ды йæ цурæй?
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Р а ш е л ь. Мæ лæппу, Коляйы тыххæй.
В а с с æ. Æз та йæ фæсарæнтæм дæтгæ нæ кæнын.
Л ю д м и л æ. Рашель, мæ хур, цы диссаджы дзæбæх сси 

Коля! Зондджын, ныфсджын… Уый хъæды цæры, Хомутовы. 
Диссаджы хорз хъæу у. Ахæм нæзы хъæд дзы ис æмæ…

Н а т а л ь я. Ау, æмæ йæ Богодуховойæ аластой.
Л ю д м и л æ. Богодухово дæр хорз у! Уым та сусхъæды къох 

ис, мыдыбындз дарæнтæ.
Р а ш е л ь. Куыд кæсын, афтæмæй кæм ис, уый зонгæ дæр нæ 

кæнут.
В а с с æ. Стъолмæ рацæут.
Р а ш е л ь. Радзур-ма, куыд цæрыс?
Л ю д м и л æ. Æз – диссаджы хорз. Мæнæ уыныс – уалдзæг у, 

æз æмæ Вася цæхæрадоны кусын райдыдтам. Сæумæрайсом мæм 
æрбауайы: сыст! Цай бацымæм æмæ цæхæрадонмæ. Ах, Рашæ, 
цы хуызæн сси цæхæрадон!
Аннæ æрбацыд, æнæсдзургæйæ Рашелæн раарфæ кодта, Вассæйæн 

цыдæртæ дзуры. Дыууæйæ дæр рацыдысты.

Л ю д м и л æ. Куы йæм бацæуай, æртæх нæма сысты æмæ 
æрттивын байдайы хурмæ зæринау, цыкурайы фæрдгуытау 
– суанг ма зæрдæ дæр йæ цæвынæй банцайы, афтæ рæсугъд 
вæййы! Ныр æртыккаг аз дидинæджы мыггæгтæ дæс туманы 
аргъ рафыстам, – мах дидинджыты хуызæн æгас горæты 
никæмæ ис. Мæнмæ ис чингуытæ цæхæрадоны куысты тыххæй, 
ахуыр кæнын немыцаг æвзаг. Афтæ кусæм æнцад моладзанты 
хуызæн. Æнæдзургæйæ фæзонæм, чи цы хъуыды кæны, уый. Æз 
фæзарын. Куы банцайын, уæд та мыл Вассæ фæхъæр кæны: – 
Зар! Æмæ йын искуы дард кæмдæр ауынын йæ фæлмæн цæсгом  
райдзастæй.

Р а ш е л ь. Иудзырдæй, амондджын цард кæныс, уæдæ, и?
Л ю д м и л æ. Афтæ! Худинаг дæр ма мæм кæсы. Диссаджы 

хорз.
Р а ш е л ь. Ды та, Натæ?
Н а т а л ь я. Æз! Æз дæр дис кæнын.
П р о х о р (нозтджынæй, гитарæимæ). А-а! Р-рахиль! 
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(Зары). «Кæцæй фæдæ ды, диссаджы рæсугъд?» Æллæх-æллæх, 
цы рæсугъд сдæ!

Р а ш е л ь. Ды та куыд уыдтæ, афтæ ма дæ ныр дæр?
П р о х о р. Нæ – хуыздæр, нæ – æвзæрдæр. Цы уыдтæн, уымæй 

баззадтæн.
Р а ш е л ь. Хъæлдзæг кæныс?
П р о х о р. Æрмæстдæр хъæлдзæг. Мæ дæсныйад у уый. Мæ 

сæйрагдæр, Капитан Железнов амардис, æмæ ныр æз бинонты 
æмæ хæдзарады кадæн – дыууæйы бæсты фу кæнын.

Р а ш е л ь. Рагæй сад?
П р о х о р. Уый раст у, раджы йын уыд афон.

Людмилæ худы.

Р а ш е л ь. Раст нæ бафарстон – сæйгæ бирæ фæкодта?
П р о х о р. Капитан? Уый сæйгæ нæ кодта. Уыциу сахат – 

хъыпп! æмæ – «сыгъдæг удтимæ фæлыгъд».
Н а т а л ь я. Банцай, мæ мадыфсымæр. Уый хорз нæу.
П р о х о р. Сыгъдæг удтимæ нæу хорз? Ды, чызг, мæн ма ахуыр 

кæн! Кæцæй фæдæ ды та, цардхалæг? Швейцарийæ æрбацыдтæ? 
Федор ма æгас у?

Р а ш е л ь. Æгас.
П р о х о р. Рынчын ма у?
Р а ш е л ь. Рынчын.
П р о х о р. Железновы цот фидар не сты, мах, Храповтæ, 

фидардæр уыдзыстæм. Дæ фырт Колькæ хорз абырæг у! Маст 
зæрдыл дараг. Иухатт сихор хæргæйæ Железновимæ фæбыцæу 
стæм. Дыккаг бон ын раарфæ кодтон – дæ райсом хорз, Коля! 
Уый мын: «ахъуытты у расыггæнаг!» Амардта мæ. Афтæмæй 
сæумæрайсом уыдис, æз ма æрвонг уыдтæн… Цы ми кæнут сымах 
та? Цай цымут! Цай æрмæст бæхтæрджытæ цымынц, хорз адæм 
сæ дойны сæнæй сæттынц… Ныртæккæ уæ разы февзæрдзæн 
портвейн, ахæм портвейн испайнæгтæ дæр никуы федтой. Мæнæ 
йæ Наталья зоны.

Фæцæуы. Вассæйыл хæрхæмбæлд фæци.

В а с с æ. Цы æрцыди клубы?
П р о х о р. Клубы? Æмæ йæ ды та цæмæй зоныс?
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В а с с æ. Телефонæй.
П р о х о р. Клубы – хыл уыдис политикæйы тыххæй. Æндæр 

ницы.
В а с с æ. Ногæй та дыл газеты ныффысдзысты.
П р о х о р. Мæныл – цæмæн? Иу хатт æй ныффыстой, 

Думæйыл рæйтта, æмæ йын æз дæр йæ хæмхудтæ…
В а с с æ. Хъус-ма, Прохор…
П р о х о р. Ныртæккæ фездæхдзынæн. Æмæ уæд хъусдзынæн. 

(Зары): «Æнæхъуаджы ды ма ’фхæр мæн…».
Л ю д м и л æ. Цы худæг у, нæ? Ноджы фылдæр нуазын 

байдыдта. Æмæ ма Наташæйы дæр ахуыр кæны.
Н а т а л ь я. Ахуыр дæр ма мæ скодта.
Р а ш е л ь. Уый æцæг зæгъыс, Натæ?
Н а т а л ь я. О, тынг хорз мæм кæсы сæн. Расыг кæнын дæр 

мæм хорз кæсы.
В а с с æ. Бафтау-ма йыл: фæлæ мæ чи фæнæма, уый нæй.
Н а т а л ь я. Фæлæ мæ чи фæнæма, уый нæй.
В а с с æ. Наталья! Хынджылæг ма кæн.
Н а т а л ь я. Уый ма йæм бафтау мын загътай, æмæ йæ 

бафтыдтон.
В а с с æ. Дæ амонд у, æмæ мын рæстæг нæй дæу æрцахуыр 

кæнынæн!
Л ю д м и л æ. Натæ тынг къæйных у мамæмæ, уыныс, Рашæ. 

Мæнмæ гæсгæ, уый хорз нæу.
В а с с æ. Хорз цæрынмæ хъавыс… Интеллигентæй. Дæхæдæг 

та хуы дæ!
Н а т а л ь я. Хорз мыггаг хуытæн стыр аргъ ис.
В а с с æ (мæстыйæ). Мæнæ афтæ цæрæм гъе, Рашель.
Р а ш е л ь. Æвзæр цæрут, фæлæ хуыздæр аккаг дæр не стут. 

Ацы æнæзонд цард уæ аккаг у.
В а с с æ. Мæнæн? Сайыс!
Р а ш е л ь. Канд дæуæн нæ, фæлæ уæ фæлтæрæн, уæ къласæн.
В а с с æ. Цæй, байдай та.
Р а ш е л ь. Фæсарæнты дæр афтæ æвзæр цæрынц. Чи зоны, 

æмæ ноджы æвзæрдæр, уымæн æмæ уым æнцаддæр цæрынц æмæ 
кæрæдзи сымахæй къаддæр хъыгдарынц.
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Н а т а л ь я. Уый æцæг у? Æви махæн зæрдæлхæныны тыххæй 
зæгъыс?

Р а ш е л ь. Æцæг у, Наташæ. Æз зæрдæлхæнæнтæ чи фæкæ-
ны, уыдонæй нæ дæн. Хъæздгуыты дуне хæлы, кæд уым амæй 
фидардæр арæзт сты, уæддæр. Хæлы æппæт дæр, бинонтæй 
райдайгæйæ, бинонтæ та уым уыдысты æфсæйнаг кълеткæйау. 
Махмæ та – хъæдын.

В а с с æ. Рашель!
Р а ш е л ь. Циу?
В а с с æ. Махимæ цæр. Федор амæлдзæн, дæхæдæг куы 

зæгъыс. Æгъгъæд дын у дзæгъæл хæтын… Балцы рахау-бахау, 
æмбæхсæнты! Цæр махимæ. Дæ фырты хъомыл кæндзынæ. 
Мæнæ мæ чызджытæ. Уарзынц дæ. Ды дæр дæ фырты уарзыс…

Р а ш е л ь. Нæ кæрæдзиуыл бастдзинад æмæ уарзынæй 
уæлдай ма ис æндæр цыдæртæ, уыдонæй бирæ бæрзонддæр æмæ 
стырдæр.

В а с с æ. Зонын æй. Ис хъуыддаг, хæдзарад. Фæлæ дын цы 
зæгъон, уый зоныс: райсæн дæр ын вæййы, кæм æй æвæрай, уый 
дæр ис, фæлæ хаттæй-хатт – лæджы йæ райсын нæ фæфæнды.

Р а ш е л ь. Уый ды… дæхи хъуыдытæ нæ дзурыс.
В а с с æ. Уый та – куыд мæхи хъуыдытæ нæ дзурын?
Р а ш е л ь. Чи зоны, хаттæй-хатт фæлладдзинад бафиппайыс 

дæ хæдзарадæй, фæлæ йе ’дылыдзинад, йæ тызмæгдзинад 
бафиппайын дæ бон нæу, æз дæ зонын. Цыфæнды дзурæм, 
уæддæр цагъайраг дæ. Зондджын, тыхджын, уæддæр цагъайраг. 
Калм, хъуына, згæ дзаумæтты халынц, дзаумæттæ та мах халынц.

В а с с æ. Иттæг зондджын ныхæстæ. Фæлæ рæстдзинад 
дызæрдыггаг у! Æз дын зæгъдзынæн, цы мæ фæндыдис, уый, мæнæ 
дын æй мæ чызджыты раз зæгъдзынæн. Фæндыд мæ, губернатор 
мын мæ фæстæ тас куы хастаид, фæндыд мæ, цæмæй сауджын 
сыгъдæг дауджытæн нæ, фæлæ мæнæн, сау тæригъæдджынæн, 
куывтаид, мæ тызмæг уды тыххæй аргъуыдтаид.

Р а ш е л ь. Уый Достоевскийæ у æмæ дæуыл нæ фидауы.
Н а т а л ь я. Мæ мад Достоевскийы нæ зоны, уый чингуытæ 

нæ кæсы.
В а с с æ. Цавæр Достоевский! Уый ме ’фхæрддзинадæй у. 
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Æнæхъуаджы æфхæрддзинадæй… Мæнæ йæ чызджытæ зонынц, 
абон сын радзырдтон, куыд-иу мæ…

П р о х о р (йæ къухы дыууæ авджы сæн). Мæнæ сты! Цæйут, 
хъуыддагмæ хæстæгдæр бацæуæм. Вася, аккаг кæныс минас 
кæнын? Нæ фæфæсмон кæндзынæ. Стæм нуазинаг у…

В а с с æ. Æри! Æри! Чызджытæ, рацæут стъолмæ… Æмæ 
куыннæ. Нæ чындз нæм фæзынди. Æри, Прохор, кæй фæнадтай?

П р о х о р. Нæ фатерыбадæг Мельниковы хæмхудтæ. Стæй ма 
ноджы кæйдæр… Ерунда, сдзæбæх уыдзæн.

В а с с æ. Зоныс, Мельников йæхи «уырыссаг адæмы цæдисы» 
ныффыста.

П р о х о р. Æмæ уый цы? Мæлæты ахсджиаг хъуыддаг! 
Æмæ мæнæ телефоны чиныджы фыст дæн, уæддæр мæхицæй не 
’ппæлын. Рюмкæтæ!

Телефоны дзинг-дзинг.

В а с с æ. Мæнмæ у. (Телефоны уæлхъус). Чи дæ? О, æз. Цавæр 
нау? Цæмæн? Сæрхъæнтæ! Чи йæ дзаг кодта? Уфайы? Терентьев? 
Куыстæй ацух кæн уыцы сæрхъæны! Мæн уæвын дзы ницæмæн 
хъæуы! Æнæхъæн баржæйы дæр æрцахстой? Æндæр ма цы? 
Цæрмттæй фæстæмæ… О, дæлимонтæ! Санитарон къамис уым и? 
Инспектор дæр? Ныртæккæ уым уыдзынæн. (Трубкæ аппæрста). 
Сымах уал ам… æнцад фенхъæлмæ кæсут. Мæнмæ та хъаугъа 
ис, баржæйы æрцахстой, сæрхъæн приказчик цæрмттæ æнæ 
санитарон къамис фенгæйæ самадта, æнæ клеймойæ. Науы та 
уæлдзæрттæ, хъæды цъæрттæ, фæскъæуттæ ис. Цæуон. (Ацыди, 
йæ цæстытæй Рашелы цæстæнгас ацахсгæйæ).

П р о х о р. Ацыди доны пъæлицæйæн гæртам фидынмæ. 
Махмæ доны пъæлицæ давджытæ сты. Сурфæндаггон пъæлицæ 
дæр афтæ. Фæлæ уыдон иууылдæр дæлдзæх фæуæнт. Сæн кæнын. 
Наталочкæ, уый ды кæй уарзыс, уымæй хуыздæр уыдзæн. (Зары 
«æхсæзæм хъæлæсæй»).

Рауадз, хæлар, рауадз.
’Ртахы онг æй бануаз…

Æмбæрзæн.
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Железновайы ацыды хæд фæстæ. Прохор сигарæ дымы. Людмилæ зыдæй 
бисквиттæ хæры, блюдцæйы сæ варенийы тулы, афтæмæй. Наталья 
Рашелы фарсмæ бады, йæ къухы рюмкæ. Рашель хъуыдыгæнæг хуызы.

П р о х о р. Мæнæ афтæ цæрæм, гъе, Рашель, мæт кæнгæйæ 
цæрæм. Пъæлицæ нæ æфхæры. (Худы).

Р а ш е л ь. Ды ныр горæты сæр дæ?
П р о х о р. Мæ хъуыдыты уыдтæн уыцы бынаты дæр, стæй 

уæд загътон цы хæйрæгæн мæ хъæуы ацы уæлдай уаргъ? Фæлтау 
сæрибар хъазахъхъагæй ацæрон…

Н а т а л ь я. Уый раст нæу! Сæрибар хъазахъхъаг нæ дæ! 
Æвзæрстытæй дæр дæхæдæг дæ тæппуды тыххæй дæхи рацух 
кодтай.

П р о х о р. Стыр диссаг, уæддæр Наталья мæн æфхæрын 
куыд уарзы… Стæй канд мæн нæ, – æппæты дæр. Нырма æвзонг 
у, афтæмæй ус-бирæгъ. Тынг æнгæс у… Мм-да! Уæддæр раст 
зæгъы – æз бæстон хъуыдыгæнаг адæймаг дæн. Капитаны амарды 
фæстæ…

Н а т а л ь я. Мæ фыды амарды фæстæ хъус-хъус кæнынц, марг 
банызта, зæгъгæ. Суанг ма дзурынц, мах ын бадардтам, зæгъгæ, 
цæмæй суды раз ма фæчъизи уæм, уый тыххæй.

Л ю д м и л æ. Æдылы ныхæстæ!
П р о х о р (тыхсгæйæ). Æцæгдæр æдылы ныхæстæ! Æмæ 

уыцы æнæхайыры хъуыддаг прокурор уромгæ дæр бакодта…
Н а т а л ь я. Зылындзинад бæлвырд кæй нæ уыд, уый тыххæй. 

Мæ мадыфсымæр та дам-думæтæй фæтарст, ахъуыды кодта – 
горæты хицау æй нал сæвзардзысты.

П р о х о р. Æгъгъæд у, Наткæ!
Н а т а л ь я. Афтæмæй та æмбæлгæ кодта уыцы дам-думты 

ныхмæ, адæмы ныхмæ цæуын…
П р о х о р. Наткæ æдзухдæр афтæ – мæ ныхмæ!
Р а ш е л ь (Натальяйы къух сæрфгæйæ). Хъæугæ дæр афтæ 

кæны!
Н а т а л ь я. Рашель, кæд зылындзинад бынтон бæрæггонд 

нæу, уæддæр уымæй уый зæгъæн нæй æмæ аххосджын раст у?
Р а ш е л ь. О, афтæ.
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Л ю д м и л æ. Ау, афтæ у – æппæты ныхмæ дæр лæууын 
хъæуы, Рашель? Ау, нæй цæрæн…

Н а т а л ь я. Железнова Людмилæйы хуызæн æдылыйæ.
Л ю д м и л æ. Дзæгъæлы мæм загъд кæныс, уæддæр æз не 

смæсты уыдзынæн! Ой, Рашель, куы зонис, æз куыд нæ уарзын… 
маст æмæ æндæр ахæмтæ…

Н а т а л ь я. Уый бисквиттæ варениимæ уарзы!
Л ю д м и л æ. Ды та хæлæг кæныс, кæй уарзын, уый тыххæй! 

Ды уымæн мæсты кæныс æмæ дæм хæрын нæ цæуы. Хæргæ куы 
кæнис, уæд нæ мæсты кæнис!

П р о х о р (зары). «Мæсты нæ кæнын æз, кæд риссы риу, 
уæддæр». Бисквиттæ æмæ æндæр адджинæгтæй уæлдай ма 
Людмилæ уарзы исты хæстон хъуыддаг, æрмæст систимæ, 
индийæгты хуызæн.

Л ю д м и л æ. Уый æппындæр раст нæу.
П р о х о р. Цы зæгъын, уый зонут, – авд дæлдзæхы фæуæнт 

ацы ныхæстæ: бинонтæ, ивгъуыд цард æмæ æппæт дæр. Чысыл 
хъæлдзæгдзинад æрымысæм, цалынмæ æфсин ам нæй, уæдмæ! 
Æз дын, Рашель, ахæм кафæг фенын кæндзынæн æмæ дæ дис йæ 
уæлныхты сисдзæн! Марадз-ма, Людæ, фæдзур Пятеркинмæ…

Л ю д м и л æ. Уый хорз хъуыды у!
П р о х о р. Гитарæимæ! (Рашельмæ). Дæ фыртмæ кæд цæуыс?
Р а ш е л ь. Дард ис?
П р о х о р. Иу æртæ æмæ ссæдз, фондз æмæ ссæдз версты 

бæрц. Худæджы лæджыбындзæфхад. Буары хъæдæй лæмæгъ у, 
фæлæ – хорз!

Р а ш е л ь. Ме ’фсин мын æй дæттынвæнд нæ кæны.
П р о х о р. Уымæй раст кæны! Дæ хæтгæ цардимæ дæу фырт 

ницæмæн хъæуы.
Р а ш е л ь. Ды та куыд хъуыды кæныс, Натæ?
Н а т а л ь я. Кур æй, цæмæй дын æй радта. Кæд дын нæй нæ 

дæдта – адав æй!
П р о х о р. О-гъо!
Н а т а л ь я. О, о, адав æй, алас æй. Уыныс, иууылдæр цы 

хуызæн стæм! Дæхæдæг нæ куы уыныс…
Р а ш е л ь. Адавын… Аласын… Уый бакæнын мæ бон нæу.
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Н а т а л ь я. Цæуылнæ?
Р а ш е л ь. Æндæр ахсджиагдæр хъуыддаг мæ ис.
Н а т а л ь я. Фыртæй ахсджиагдæр? О? Цæмæн æй ныййардтай, 

кæд дæ ахсджиагдæр хъуыддаг ис, уæд? Цæмæн?
Р а ш е л ь. О, уымæй фæрæдыдтæн!
Н а т а л ь я. Æмæ цавæр хъуыддаг у? Дыууæ азы размæ 

мын цы дзырдтай, уый? Æз ма йæ хъуыды кæнын… Тынг ма йæ 
хъуыды кæнын.

Р а ш е л ь. Фæлæ йыл – не ’ууæндыс?
Н а т а л ь я. Не ’ууæндын.
Р а ш е л ь. Уый уымæн у, æмæ йæ не ’мбарыс. Мæнæн та цард 

нæй æнæ уыцы хъуыддаг. Уадз æмæ фесæфа… макуы уал фенон 
Коляйы…

П р о х о р. Фæлæуу-ма! Радавын – уый хъуыддаг у! Уый, 
Рашæ, диссаг у! У-у, мæ хойæн сагой йæ фарсы фæныхса! Рашель, 
архай! Мах дын Наткæимæ феххуыс кæндзыстæм, сомы дын 
кæнын. Мæнæн ис хæлар – Пятеркин, уымæн алцыдæр æй бон у!

Р а ш е л ь. Банцайут!
П р о х о р. Алешкæ Пятеркин? Уый ма сауджынты алчеры 

дæр радавдзæн, лæппуйы нæ фæлæ!
Р а ш е л ь. Мæ хъæбулæй хъазын…
П р о х о р. Мæнæ – Пятеркин, хъæбатыр æфсæддон 

æххуысгæнæджы образы! Лешка, «Хуыцауы цъиуы» хъуыддаг 
кæнæм! Фæсарæнтæн, Европæйæн. Бамбæрстай? Æнæ иу 
сдзырдæй куыд уа, афтæ! Чызджытæ, сабыр æнкъарддзинадимæ! 
Уæлдайдæр бубен! Уый уасгæ кæны, нæргæ нæ фæлæ…

Л ю д м и л æ. Зонæм æй.
П р о х о р. Райдыдтам. (Зары):

Лев Толстойы размæ рацыд
Барыня Ростовæй балцы,
Орелæй та уæд барыня, –
Кæдæм цыдис, нæ йæ зыдта!
Барыня…

Пятеркин «Барыня» кафы хорз æмæ худæг. Людмилæ зæрдиагæй зары. 
Наталья тактмæ гæсгæ æнæбары цæвы бубен æмæ Рашельмæ кæсы. 

Рашель фынтæ уынæгау бады.
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Н а т а л ь я. Æгъгъæд у!
П р о х о р. Цæмæн?
Н а т а л ь я. Нал мæ фæнды.
Л ю д м и л æ. Ох, куыд хивæнд у!

Рашель сыстад, ацыдис иуварс, Наталья сабыргай йæ фæстæ, æрлæу-
уыдис рудзынджы цур.

Н а т а л ь я. Гъы, куыд?
Р а ш е л ь. Тынг æвзæр.
Н а т а л ь я. Æз лæппуйы амарин, уæддæр æй ам нæ ныууадзин.
Р а ш е л ь (Натальяйы йæ хъæбысы æрбакодта). Æнæ Вассæ 

Борисовнæйы æххуысæй йæ фæсарæнтæм аласын мæ бон нæу.
Н а т а л ь я. Мæ мадыфсымæр æй сараздзæн. Тынг æй фæнды 

мæ мадæн исты маст скæнын. Радавдзæн æй – бамбæхсдзыстæм 
æй. Уый фæстæ йæ дæумæ арвитдзыстæм.

Р а ш е л ь. Кæдæм? Кæм цæрдзынæн, уый куы нæ зонын. 
Кæд мын Швейцаримæ аздæхын бантыса, уæд дзы иу-цалдæр 
къуырийы фæуыдзынæн… Мæн Уæрæсейы цæрын хъæуы. 
Мæнæн фадат нæй Коляйы хъомыл кæнынæн. Уым та Лозаны мæ 
хомæ хорз уаид…

П р о х о р (Пятеркины ныуурæдта, хъæр кæны). Дæ зæдæмæ 
нæ фæцыдис?

Р а ш е л ь. Нæ!
П р о х о р. Аивад дæм нæ хъары!
Р а ш е л ь. Дæ зард дæр бæллиццаг нæу…
П р о х о р. Æз аххосджын. Нуазынмæ кæнæ проферанцæй 

хъазынмæ – ничи мыл уæлахиз кæны, фæлæ зарынмæ æрдзæй 
арæзт нæ фæдæн. Мæ зæрдæ фæлмæн у, мæ хъуыр та хус, йæ хыр-
хыр цæуы. Пятеркин ахъуытты у, æнæкурдиатджын адæймаг, 
сæ зæрдæмæ нæ фæцыдыстæм! Рашель, цом мæнмæ, æз дæм 
гуыдырты коллекци равдисдзынæн.

Р а ш е л ь. Æз сæ федтон.
П р о х о р. Кæд? Ныр ма сæ фен, ныр! Æртын авд мæм 

хордоны гуыдыртæ ис, цыппар – фидары гуыдыртæ, цыппор 
дыууæ – чырыны гуыдыртæ дзæнгæрджытимæ, уыдон никуы 
фендзынæ. Стæй æнæуи дæр цом! Дыууæ ныхасы дын зæгъон… 
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Ахсджиаг ныхæстæ. (Йæ дæларм ныххæцыд, кæны йæ, уый дæр 
нæфæндонæй йæ фæдыл цæуы).

Н а т а л ь я (йæ хомæ фæкæсгæйæ). Цы ми кæныс?
Л ю д м и л æ. Ницы. Хуыссын мæм цæуы.
Н а т а л ь я. Цу, схуысс!
Л ю д м и л æ. Æнкъард кæнын, кæуын мæм цæуы.
Н а т а л ь я. Цу, схуысс, аку æмæ бафынæй у.
Л ю д м и л æ. Æдзухдæр афтæ вæййы. Васямæ банхъæлмæ 

кæсон, зын мын вæййы нæхимæ куы нæ вæййы, уæд.
Н а т а л ь я. Вася йæ мæлæты арæх хонын байдыдтай.
Л ю д м и л æ. Уымæн æмæ йæ æз уарзгæ кæнын, ды та йæ нæ 

уарзыс.
Н а т а л ь я. Æз æй нæ уарзын.
Л ю д м и л æ. Йæхæдæг дæр æй зоны.
Н а т а л ь я. Мæнæй-дæра, куыннæ йæ зона.
Л ю д м и л æ. Ды уæддæр уый æнгæс дæ, уый æнгæс!
Н а т а л ь я. Уый тыххæй нæ уарзæм кæрæдзи дæр.
Л ю д м и л æ. Уый дæ уарзы.
Н а т а л ь я. Мæн хурхæй марын уарзы.
Л ю д м и л æ. Дæхæдæг æй хурхæй марыс.
Н а т а л ь я. Омæ æз дæр.
Л ю д м и л æ. Цы æдылы дæ, цы! Нæ мадыфсымæр дæр 

æдылы – Коляйы адавын уынаффæ кæны.
Н а т а л ь я. Уый тыххæй нæ мадæн мацы зæгъ.
Л ю д м и л æ. Бæгуыдæр зæгъдзынæн.
Н а т а л ь я. Цæмæн?
Л ю д м и л æ. Нæ, масты хай йæ нæ кæнын, нæ йын зæгъдзынæн.
Н а т а л ь я (ныуулæфгæйæ). Стыр хабедзен дæ ды махæн… 

Никæй хуызæн нæ дæ.
В а с с æ (Æрбацæуы). Цæуыл загъд кæнут?
Л ю д м и л æ. Нæ, æнæуи ныхас кæнæм.
В а с с æ. Стыр ныхас кæнут. Прохор та сигарæ дымдта 

– цал хатты йын загътон, ам сигарæ ма дым, зæгъгæ. Наталья, 
æнхъæлдæн, æгæр банызтай.

Н а т а л ь я. Мæ къæхтыл ма тыххæй лæууын.
В а с с æ (портвейн уадзгæйæ). Цай уазал у? Æркæнут-ма 
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мын. (Наталья цай кæны). Дæс æмæ æртиссæдз туманы цыма 
пецы баппæрстон. Алы ран дæр гæртамхортæ. Уæййаг зæрдæтæ. 
Ам цы ми кодтат?

Н а т а л ь я. Цай цымдтам.
Л ю д м и л æ. Пятеркин кафыдис. Прохор Рашелæн дзырдта, 

Коляйы куыд адава, уый тыххæй.
В а с с æ. Кæсыс æм, уыцы худæгмæ! Æмæ уый та цы загъта?
Л ю д м и л æ. Не сразы ис. Æрæнкъард. Куыд уыдис, уымæй 

фæфыддæр ис. Æнæзæрдæмæдзæугæ у. Зондджынтæ иууылдæр 
æнæзæрдæмæдзæугæтæ сты.

В а с с æ. Афтæ. Уæдæ æз дæумæ гæсгæ æдылы дæн?
Л ю д м и л æ. Ды æдылы дæр нæ дæ æмæ зондджын дæр, 

фæлæ лæгой сылгоймаг.
В а с с æ. Нæ дæ æмбарын – цы дзы зæгъынмæ хъавыс? 

Æдылыйæ æвзæрдæр у? Цæй фод афтæ дæр – лæгой сылгоймаг. 
Ахæсс самавар, зæгъ сын æмæ йæ ахъарм кæной. Наталья, 
фæсарæнтæм цæуын дæ фæнды.

Н а т а л ь я. Фæнды, дæхæдæг æй зоныс.
В а с с æ. Дæ бон у, Аннæйы демæ акæнын.
Н а т а л ь я. Аннæимæ нæ ацæудзынæн.
В а с с æ. Цæуылнæ?..
Н а т а л ь я. Ам дæр дзы сфæлмæцыдтæн.
В а с с æ. Иунæгæй дæ нæ ауадздзынæн. Э, чызгай…
Н а т а л ь я. О.
В а с с æ. Рæстæг мын нæй, демæ аныхас кæнынмæ.
Н а т а л ь я. Æмæ Коляйы схъомыл кæнынмæ рæстæг ссар-

дзынæ?
В а с с æ. Уымæн бирæ нæ хъæуы.
Н а т а л ь я. Мæнæн цас хъæуы уымæй фылдæр.
В а с с æ. Ацу Аннæимæ. Федоры фендзынæ.
Н а т а л ь я. Уый фенынмæ нæ бæллын.
В а с с æ (хъæр кæны). Дæлимон! Ныхъхъус у!
Н а т а л ь я. Хорз… Ныхъхъус дæн.
Р а ш е л ь (æрбацæуы). Цы кæныс уый?..
В а с с æ. О-гъо, дзæгъæлы ныхъхъæр кодтон, дзæгъæлы. 

Смæсты мæ кодтой, суанг ма мæ зæрдæ дæр рæхойын байдыдта. 
Гъы, куыд, Рашель, Прохор дын Коляйы давын кæны?
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Р а ш е л ь. Нозтджын уыдис.
В а с с æ. Æрвонгæй дæр бакæндзæн… Чызджытæ, сымах 

хуыссынмæ куы ацæуиккат, æрæджы у.
Л ю д м и л æ. Æхсæвæр та?
В а с с æ. Æхсæвæр мæ ферох ис. Дойны мын у. Тæвд цай 

бацымин. Цу, цæут, стъол æрцаразут. Гъы, Рашель, куыд?
Р а ш е л ь. Хъус-ма, Вассæ Борисовнæ, ратт мын мæ фырты, 

фæсарæнмæ йæ арвитон…
В а с с æ. Ногæй та дæ загъд кæнын фæнды? Нæ, нæ ратдзынæн.
Р а ш е л ь. Æз æппындæр не ’мбарын, цы ми йын кæндзынæ? 

Куыд æй хъомыл кæндзынæ?
В а с с æ. Ма тыхс, базондзыстæм. Мах иу бынаты цæрæг адæм 

стæм. Æхца нæм ис. Баххуырсдзыстæм ын æппæты хуыздæр 
ахуыргæнджытæ, профессортæ… Сахуыр æй кæндзыстæм.

Р а ш е л ь. Раст лæгæн цы зонын æмбæлы, ууыл æй нæ сахуыр 
кæндзыстут. Коля ацы хæдзары цæрдзæнис балалайкæимæ, 
гитарæимæ, гуыбынæфсæстæй, расыггæнаг Прохоримæ, дыууæ 
чызгимæ: сæ иу сывæллоны зондыл хæст, иннæ – мæстыгæр. 
Вассæ Борисовнæ, æз хорз зонын уæ кълас: ам Уæрæсейы дæр æмæ 
фæсарæнты дæр, фервæзæн кæмæн нал ис, ахæм рынчын кълас 
у, уый! Цæрут автоматикон æгъдауæй, хæдзарады уацары; уæхи 
арæзт чи нæу, уыцы дзаумæтты тыхы дæлбазыр. Цæрут кæрæдзи 
нæ уарзгæйæ, кæрæдзи хæргæйæ æмæ уæ размæ не ’вæрут фарст 
– цæмæн цæрут, кæй хъæут? Суанг ма уæ хуыздæртæ, уæ тæккæ 
зондджындæр адæмтæ дæр цæрынц æрмæст мæлын кæй нæ 
уарзынц, уый тыххæй, адзалы тасæй.

В а с с æ. Фесты дæ зарджытæ? Цæй, ныр баулæф, байхъус 
мæнмæ дæр. Цы дæ не ’мбарын, уый дын зæгъон; царды тыххæй 
дзурын куы байдайыс, уæд дæ ныфсджын зонд куырм æмæ къуылых 
цæмæн вæййы? Кълас, кълас… Мæ хуры чысыл, Гури Сабырон 
– мæ науты хицау – къласы тыххæй дæуæй фылдæр æмбары: 
революцитæ уæд фæбæззынц æмæ уыцы æдылы къласæн пайда 
куы вæййынц. Ды та цавæрдæр æнæзакъон революцийы тыххæй 
дзурыс… Уæлзæххон цавæрдæр революцийыл… Сабыронæн йæ 
хъуыддаг бæрæг у: социалисттæ хъуамæ кусджыты баиу кæной 
промышленность æмæ базарады интересты тыххæй. Уый афтæ 
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дзуры æмæ уый раст у! Уый æдылы нæу… уыцы хъуыддаджы, 
кæд ма æнæуи хъуыддæгты æдылы у, уæддæр.

Р а ш е л ь. Уымæн йæ мыггаг Сабырон у? Æмæ уый йæ 
мыг гагмæ гæсгæ пролетариаты сабырдзинадыл ахуыр кæны, 
тохкæнынхъом куыд нæ уой, афтæ. Уый иунæг нæу. Ахæмтæ 
арæх сты. Æмæ уæ цагъайрæгтæ куыд сты, уымæ гæсгæ сын бар 
дæттут иттæг бæрзонд схизынмæ…

В а с с æ. Ды бамбар, мæн, Вассæ Храповайы, уыцы къласы 
хъуыддаг мæн нæй. Мæлгæ кæны, зæгъыс? Уый мæнмæ ницы бар 
дары. Æз æнæниз дæн. Мæ хъуыддаг мæхи къухты ис. Æмæ мæ 
хъыгдаргæ дæр ничи бакæндзæн, фæтæрсæн дæр мын ницæмæй 
ис. Цалынмæ цæрон, уæдмæ мын алцыдæр фаг ис, æмæ мæ 
фыртыфыртæн дæр тынг бирæ æрæмбырд кæндзынæн. Гъе уый 
дын ме ’ппæт… ныхас, ме ’ппæт зонындзинад. Коляйы та дын 
дæтгæ нæ ракæндзынæн. Цæй, фæуæм! Æхсæвæр хæрын афон у. 
Бафæлладтæн.

Р а ш е л ь. Нæ мæ хъæуы æхсæвæр. Ме ’нæуынон у уæ 
хойраг… Кæм баулæфдзынæн?

В а с с æ. Цу, Наталья дын æй бацамондзæн. (Сыстынмæ 
хъавы зынæй. Фæстæмæ æрбадти). Аннæ! (Дзуапп нæй). Мæ 
хойраг йе ’нæуынон у уымæн… Чи мæм бауæндыдаид афтæ 
зæгъын? Ух… емынæ! (Дзæнгæрæг цæгъды).

П о л я. Дзæнгæрæг ды цагътай?
В а с с æ. Хæйрæг пецы бынæй. Аннæ кæм и?
П о л я. Чызджытæм.
В а с с æ. Бадзур æм. (Цæмæдæр йæ хъус дары, йæ къæбутмæ 

февналы, схуыфы, Аннæмæ). Цы хабар уыдис ам æнæ мæн?
А н н æ. Прохор Борисович Коляйы адавыны фæндон бахаста.
В а с с æ. Йæхæдæг?
А н н æ. О. Фыццаг загъта, раст, дам, у, фырт дæ ницæмæн 

хъæуы, стæй æваст сцин кодта, уый, зæгъы, мæ хойæн сагойы 
рæхуыстау уыдзæнис.

В а с с æ. Наталья та?
А н н æ. Уый скодта адавыны фæнд…
В а с с æ. Дыууæрдæмты дзурыс! Сайыс!
А н н æ. Ницы дыууæрдæмты дзурын, афтæ уыд: Рашель 
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Мойсеевнæ куы загъта, ды Коляйы дæхимæ уадзыс, зæгъгæ, уæд 
Прохор Борисович загъта – «раст у». Фæлæ Наташæ куы загъта 
адав æй, зæгъгæ, уæд уый дæр.

В а с с æ. Афтæ. Уый æрмæстдæр мæн фелхыскъ кæныныл 
архайы. Фæнды къахы бын уæд, уæддæр фелхыскъ кæндзæн.

А н н æ. Пятеркин, зæгъы, сывæллон нæ, фæлæ сауджынты 
алчеры дæр адавдзæн.

В а с с æ. Æнаккаг куыдз – Пятеркин…
А н н æ. Бынтон цъаммар цагъайраг! Æнæгъдау, æнæфсарм 

цъаммар… æнæхатыр…
В а с с æ. Æрсабыр æй кæндзыстæм.
А н н æ. Æнæфæразгæ дæ?
В а с с æ. Цæмæн зæгъыс?
А н н æ. Дæ цæсгом куыддæр у.
В а с с æ. Мæ чызджытæ ницы бафиппайдтой мæ цæсгомыл. 

Хорз. Фæсарæнтæм ацæудзынæ, Аннæ?
А н н æ (дисгæнгæ). Æз?
В а с с æ. Ды. Натальяимæ. Чи зоны, иунæгæй дæр.
А н н æ. Уæ мæ хуыцауы хай, куыд æхсызгон мын у! Фыр-

цинæй дын куыд раарфæ кæнон, уый дæр нæ зонын.
В а с с æ. Æмæ хъæугæ дæр нæ кæны. Уый аккаг дæ. Никуы 

мæ фæсайыс?
А н н æ. Никуы.
В а с с æ. Афтæ гъе… Федормæ писмо аласдзынæ. Натальямæ 

писмо ма равдис. Уайтагъд мæм ныффысдзынæ Федор куыд у, 
уый. Дохтырты-иу бафæрс. Немыцаг æвзаг ма зоныс?

А н н æ. О, зонын.
В а с с æ. Уый дын афтæ… Кæд Федор тынг рынчын уа, уæд 

æм банхъæлмæ кæсдзынæ. Уæвгæ, фæстæдæр адзурдзыстæм 
уыдæтты тыххæй. Ныр та уал афтæ бакæн: ацу жандармты 
управленимæ, бафæрсдзынæ булкъон Поповы. Æнæмæнг уый 
ссарын хъæуы! Куыд дæм фæдзурой, афтæ. Зæгъ ын – тагъд æмæ 
ахсджиаг хъуыддаг.

А н н æ. Вассæ Борисовнæ…
В а с с æ. Хъус-ма! Зæгъдзынæ йын, фæсарæнтæй нæм зæгъ, 

Рахиль Топаз, эмигранткæ. Йæхæдæг зоны чи у, уый. Æмæ та 
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йæ кæд ахсын хъæуы ногæй, уæд æй уынджы æрцахсæнт, мæ 
хæдзармæ ма æрбацæуæнт. Бамбæрстай?

А н н æ. О, фæлæ… куыд?
В а с с æ. Хъус-ма, хъус! Ардæм, нæ хæдзармæ куы ’рцæуой, 

уæд æргом уыдзæн, ды йæ æрцахсын кодтай, уый. Кæнæ – æз. 
Æмæ мæ нæ фæнды, цæмæй та горæты æдылы дам-думтæ ахæлиу 
уой, уый. Цæй, бамбæрстай?

А н н æ. Мæнæн мæ бон нæу…
В а с с æ (дис кæнгæйæ). Дæ бон нæу? Цæуылнæ?
А н н æ. Мæ ныфс нæ хæссын.
В а с с æ. Тæригъæд ын кæныс? Æмæ Коля тæригъæд нæу? 

Уый уæддæр æрцахсдзысты, райсом куы нæ уа, уæддæр иннæбон. 
Цæй тыххæй дæ нæ фæнды уæд, мæнæн хорздзинад ракæнын! 
Диссаг у! Уырнгæ дæр мæ нæ кæны!

А н н æ. Нæ, уый тыххæй нæу! Æз дæу тыххæй мæ цард дæр нæ 
бахæлæг кæндзынæн! Цæй тыххæй йын хъуамæ тæригъæд кæнон 
уыцы дзуттагæн? Куы йæ зоныс мæнæй йе сæфт кæй уыдта, уый.

В а с с æ (дызæрдыг кæнгæйæ). Цæуыл ма хъуыр-хъуыр 
кæныс, уæдæ? И? Не ’мбарын!

А н н æ. Нæ уæндын æхсæвыгон уыдонмæ, жандармтæм 
цæуын.

В а с с æ. Уый дын гъе, æдылыдзинæдтæ… (сахатмæ кæсы). 
Уæвгæ раст у, æгæр æнафон у, Попов ныр искуы къамæй хъаздзæн. 
Хорз. Райсом раджы бакæндзынæ уыцы хъуыддаг. Рагацау – иу 
авд сахатыл. Бацархайдзынæ, куыд дæ райхъал кæной, афтæ.

А н н æ. Уый тыххæй дын арфæ кæны… (йæ къухмæ йын 
фæлæбурдта батæ йын кæны).

В а с с æ (йæ къух йæ юбкæйыл асæрфта). Сæрхъæн, йæ хид 
дæр ма акалди, – дæ цæсгомæй тæдзы… (Аннæ йæ цæсгом сæрфы). 
Рашель мæ æдзух тæрсын кæны, уасы: кълас, кълас! Цавæр кълас? 
Уый æз дæн кълас! Йе сæфт мæ уыны. О. Мæнæй. Цигайнаг 
бæх куыд аскъæфа, афтæ мын мæ фырты аскъæфта. Фæлæ йын 
йæ фырты нæ ратдзынæн, нæ! (Ныхъхъус, хъуыдытæ кæны). 
Куыддæр цыма æнæниз нæ дæн. Бафæлладтæн, æвæццæгæн… 
Малинæ ма мын ацæттæ кæн.

Л ю д м и л æ. Вася, æхсæвæрмæ!
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В а с с æ. Хæрын уарзыс…
Л ю д м и л æ. Раст у, уарзын. Тынг.
В а с с æ. Æз дын æхсызгондзинад сарæзтон, хæрынмæ нæ, 

фæлæ цæрынмæ.
Л ю д м и л æ. Ды – алкæддæр…
В а с с æ. Сфæнд кодтон: зæронд ус Кугушевайы хæдзар 

æлхæнын – нæ цæхæрадон цæййас суыдзæнис? И?
Л ю д м и л æ. Ах, мамочкæ, куыд хорз у!
В а с с æ. Уæдæ! Æвзонг кънйаз, æвæццæгæн, къамæй 

хъазгæйæ мулк амбулын кодта…
Л ю д м и л æ. Куыд хорз у, куыд! О, хуыцау…
В а с с æ. Æвæстиатæй йæ уæй кæны княгиня. Райсом уал ын 

цъынды ратдзынæн. Уый дын бæрæгбон.
Л ю д м и л æ. Куыд æххæссыс уыдæттыл? Цом, цом æхсæвæр 

хæрынмæ!
В а с с æ. Мæн нæ хъæуы, куыддæр рынчынгонд дæн. 

Ныртæккæ малинæ бацымдзынæн æмæ схуысдзынæн. Бахæрут 
æнæ мæн!

Л ю д м и л æ. Цай та?
В а с с æ. О, самавар рахæссут ардæм, цымын мæм цæуы. 

Рашель уым ис?
Л ю д м и л æ. Йæхиуыл дуæрттæ сæхгæдта бур агъуысты, 

уый дæр æхсæвæр хæрын нæ комы. Цы æнад ссис. Сæрыстыр!
В а с с æ. Цæй, цу, Людкæ, цу… (Иунæгæй баззадис. Сабыр-

гай, ихыл цæуæгау, бандæтты чъилтыл хæцгæйæ, цæуы уаты, 
цыдæртæ дыгъал-дыгъул кæны). Хъуыддæгтæ… Рæзы нц хъуыд-
дæгтæ. (Сбадын æй фæнды, фæлæ нæ уæнды. Лæууы, йæ чъылдым 
дуары ’рдæм, афтæмæй). Уæд та дохтырмæ фæдзырдæуаид? 
(Пятеркин нозтджын, бынтон æнæ фснайд тытæ, йæ дзыккутæ 
хъентæ бадынц, усмæ йе ’взаг æвдисы, йæ цæсгом цыдæр æнахуыр 
скодта. Гитарæ райста, иу хъис фæцагайдта).

В а с с æ (фесхъиудта). Ох… Цы у уый? Чи дæ? Цы дæ хъæуы?
П я т е р к и н. Гит-тарæмæ…
В а с с æ. Ахъуытты у, дæлимон…
П я т е р к и н. Цæуын. Уæдæ куыд? Æз куыдз нæ дæн, баринты 

уæтты нæ цæрын.
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В а с с æ. Сæрхъæн… Хæйрæг… (Уæззаугомау æрбадти 
тъахтиныл, йæ кофтæйы æгънæджытæ суадзыныл архайы, йæ 
фарсыл ахауд. Иуцасдæр рæстæг сабыр).

А н н æ (йæ къухы подносы цайныкк, чашкæтæ). Хуыссæн 
уатмæ сæ ахæссон? (Алæууыдис, дзуапмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ. 
Поднос йæ къухты зыр-зыр кæны, чашкæ змæлы. Сабыргай поднос 
стъолыл æрæвæрдта, æргуыбыр кодта усмæ, йæ цæсгоммæ йын 
бакаст. Уайтагъд фестад æмæ хъæрæй сдзырдта). Уæ, хуыцау… 
Вассæ Борисовнæ… Цы кæныс? (Байхъуыста, стъолмæ бауадис, 
байгом кодта иу лагъз. Къахы йæ, ссардта æхцатæ, йæ роны 
сæ атъыста. Стъолыл шкатулкæ бакодта, уым дæр æхцатæ, 
амбæхста сæ, дæгъæлтæ ссардта æмæ сæ йæ дзыппы амбæхста, 
шкатулкæйы сæр азæлгæ æрæхгæдта. Аннæ уатæй разгъордта. 
Паузæ. Наталья тагъд-тагъд æрбауад, йæ фæдыл – Прохор. 
Чысылгай фæзындысты: Аннæ, Поля, Пятеркин).

Н а т а л ь я (йæ къухæй йæ мады цæсгом сгары). Амарди.
П р о х о р. Ух… Железнов уыцы-иу сахат, ныр та – уый! 

Горæт та дзæгъæл дзæнгæда цæгъддзæн… Ф-фу… уый дын, 
гъе… хæйрæг…

Н а т а л ь я. Банцай!
П р о х о р. Æнцайыны сæр дзы нæ хъæуы! Натæ! Аннæмæ 

кæсын хъæуы. Дæгъæлтæ ссарын хъæуы. Сейфы дæгъæл. Аннæ 
сæ иууылдæр зоны! Фен-ма юбкæйы дзыппы, дæгъæл дзы нæй…

Н а т а л ь я. Нæ мæ фæнды. Ацу.
П р о х о р. Уæдæ куыд, ацæудзынæн!
А н н æ (цæссыгтимæ). Наталья Сергеевнæ, – Людочкæйы 

зæрдæ бахъарм ис.
Н а т а л ь я. Дохтырмæ фæдзур телефонæй.
А н н æ. Бадзырдтон æм. Уæ, хуыцау, цы ма кæндзыстæм?
П р о х о р. Дæгъæлтæ кæм сты? Сейфы дæгъæлтæ?
Н а т а л ь я. Рашелæн загътай?
А н н æ. Зæгъын ын хъæуы, Наталья Сергеевнæ?
Н а т а л ь я. Ды… Цъаммар дæ! (Цырд ауадис).
А н н æ (скæугæйæ). Цæй тыххæй?
П р о х о р. Гъæй, уыдæттæ уадз… Дæхи ма скæуæг кæн! 

Сейфы дæгъæл! Кæм и?
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А н н æ. Прохор Борисович, æз – дæ зæрдыл лæууæд – 
æртындæс азы æууæнк æмæ рæстдзинадæй… (Вассæйы юбкæйы 
агуры).

П р о х о р. Айсдзынæ, цæй аргъ уай, уый…
А н н æ. Ме ’взонгдзинад æгасæйдæр сымахæн радтон. Мæнæ 

гъе, дæгъæл!
П р о х о р (Пятеркинмæ дзургæйæ сейфмæ фæцæуы). 

Лешкæ, макæй æрбауадз… Фæлæуу-ма, цы хабар у? (Зынгæ 
циндзинадимæ). Æз æнахъом сывæллæттæм кæсæг куы уыдзынæн! 
Уæ хæйрæг дæ ахæсса! Цы ми кæнын ай? И? (Худы, Аннæмæ 
кæсгæйæ). Ахъуытты у, Анкæ! Кæрон æрцыд дæ рувас цардæн! 
Афардæг у! Тæккæ райсом! Мæ цæстытæ дæ фæрыстысты, мæ 
цæстытæ, æнæуаг, дзырдхæссæг!

А н н æ. Прохор Борисович, фæсмон фæкæндзынæ! Дзæгъæл 
ныхæстæ дын сты…

П р о х о р. Цу, цу! Дæу дзы дæ хай фæци – чысыл дзы нæ 
фæдавтай, æгъгъæд дын у! Марш!

А н н æ. Нæ, фæлæуу-ма! Мæнмæ дæр ис цыдæртæ…
П р о х о р. О, о! Ис дæм, зонын æй! Æз дæр уый тыххæй 

дзурын… (Æрбацыдысты Рашель æмæ Наталья).
Р а ш е л ь (Прохормæ, Прохор стъолыл гæххæттытæ къахы). 

Давыс?
П р о х о р. Цæмæн? Мæхион исын. (Поля Людмилæйы 

æрбакæны).
Л ю д м и л æ (йæхи атыдта, тъахтиныл ныддæлгоммæ). 

Мамæ! мама!
Р а ш е л ь. Дæхион! Цы дæм ис дæхион?

Æмбæрзæн.
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АМЕРИКÆЙЫ

БУР ХÆЙРÆДЖЫ ГОРÆТ

…Океаны æмæ зæххы сæрмæ мигъ ауыгъдæй лæу уыд. 
Мигъ бæзджын æмхæццæ уыд фæздæгимæ, лыс тæг 

къæвда сабыргай хауд горæты хæдзæрттыл æмæ нау лæу уæны 
лакъон доныл.

Науы бадгæйæ йæ кæрæттæм æрæмбырд сты эмигранттæ. 
Эмигранттæ сæ алыварс æппæтмæ дæр ракæс-бакæс кодтой 
æнхъæлцау æмæ дызæрдыгдзинады, тасдзинады æмæ циндзинады 
фæлварæг цæстытæй.

– Уый чи у? – сабыргай бафарста иу полякаг чызг, 
дисгæнгæйæ Сæрибардзинады цырты нывмæ амонгæйæ. Чызгæн 
чидæр дзуапп радта:

– Америкаг хуыцау…
Бронзæ сылгоймаджы сæвджын гуыр къахæй сæрмæ 

æмæхгæд у цъæх цъарæй. Йæ уазал цæсгом куырмæджы кæсы 
мигъы æхсæнты океаны быдырмæ, раст цыма бронзæ хурмæ 
æнхъæлмæ кæсы, цæмæй йын йæ мард цæстытæ райгас кæна, уый 
тыххæй. Сæрибардзинады къæхты бын чысыл зæхх ис. Уыцы 
зæхх афтæ зыны, цыма океанæй систа йæхи. Сæрибардинады 
бындур у, æгуыппæг уылæнты хуызæн. Уымæн йæ къух бæрзонд 
ист у океаны æмæ науты мачтæты сæрмæ, æмæ йын йæ бакаст 
кæны сæрыстыр, бæрзонд æмæ рæсугъд. Афтæ зыны, цыма мæнæ 
йæ æнгом æлвæст æнгуылдзты цы рухсгæнæн – цырагъ ис, уый 
тынг ныггуыпп кæндзæн, цъæх фæздæг ныххæлиу кæндзæн æмæ 
йæ алыварс æппæтыл дæр рæсугъд, амондджын рухс парахатæй 
апырх кæндзæн.
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Кæуыл лæууы, уыцы зæххы гыццыл гæбазы алыварс та, 
незамайнаг кæфхъуындарты хуызæн, океаны доныл бырынц 
æмæ бырынц егъау æфсæйнаг наутæ, æххормаг сырдты хуызæн 
фæзынынц гыццыл катертæ. Аргъæутты ныхас цы уæйыг 
сырдтыл фæцæуы, уыдоны хъæлæсты хуызæнæй ниуынц 
сирентæ, хъуысынц мæстджын æхситтытæ, дзыгъал-мыгъул 
кæнынц якорты рæхыстæ, океаны уылæнтæ карз цæллахъ кæнынц 
дыууæрдæм.

Алыварс æппæт дæр тæхы, тырны æмæ кæны тыхзмæлд. 
Науты лæсгæртæ æмæ цæлхытæ тагъд-тагъд дзæхст-дзæхст 
кæнынц дон. Дон æмбæрзт у бур фынчытæй, лæууы æнхъырдтæ-
æнхъырдтæ.

Æмæ адæймагмæ афтæ кæсы, цыма æппæт дæр – æфсæйнаг, 
дуртæ, дон, бæлæстæ – хур кæм нæй, зарджытæ æмæ амонд кæм 
нæй, уыцы царды ныхмæ у, цыма æппæт дæр уæззау фæллойы 
уацары сты. Æппæт дæр хъæрзы, ниуы, къæс-къæс кæны, 
адæймагæн хæрам чи у, ахæм цавæрдæр сусæг тыхæн коммæгæс 
уæвгæйæ. Æфсæйнаг кæй ныффæстытæ  æмæ ныскъуыдтæ 
кодта, нефты сойджын стъæлфытæй чи счъизи, лыстытæй æмæ 
хафæнтæй, хъæмпæй æмæ хойраджы фæлхæрдтæй чи байдзаг, 
уыцы доны риуыл алы ран дæр кусы, адæймаджы цæст кæй нæ 
уыны, ахæм уазал æмæ хæрам тых. Уыцы тых карз æмæ уыцы 
иухуызон схойы æппæт уыцы æнæкæрон егъау машинæйы, 
уым наутæ æмæ наурæвдзгæнæнтæ сты æрмæстдæр хæрз чысыл 
хæйттæ, адæймаг та у бынтон ницæйаг лæсгæр, зылын-мылын 
æфсæйнæгты, хъæдæрмæджы, æмхæццæ науты æхсæн, лодкæтæ 
æмæ вагæттæ æвæрд кæм ис, ахæм цавæрдæр тъæпæн гыццыл 
науты æхсæн зынгæ дæр чи нæ кæны, ахæм стъæлф.

Æппæт уыцы æнæхъола æмæ хæццæ-мæццæ уавæры 
фæкъуырма æмæ æгомыгæй лæууы дыкъахыг цæрæгой, 
æппæтæй дæр æмбæрзт у сау милæй æмæ алыхуызы сæрдæнтæй 
æмæ æнахуыр каст кæны мæнмæ, йæ хæлафы дзыппыты йæ 
къухтæ нытътъысгæйæ. Йæ цæсгом ахуырст у бæзджын сойджын 
чъизитæй, æмæ йыл удæгас адæймаджы цæстытæ не ’рттивынц, 
фæлæ æрмæстдæр дæндæгты урс стæг.
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* * *

Нау æнцадгай быры æндæр бирæ науты æхсæн. Эмигрантты 
цæсгæмттæ систы цавæрдæр æнахуыр цъæх, дзæгъæлы хуызæн 
фесты, сæ цæстытæ систы цавæрдæр хуымæтæджы куыдфæндыйы 
æгомыгдзинад æвдисæг. Адæм лæууынц науы кæрæтты цур æмæ 
æнцад, æнæсыбырттæй кæсынц мигъмæ.

Фæлæ уыцы мигъы бæрæг кæнын райдыдта, рæзын райдыдта, 
цавæрдæр егъау, стыр æмыр змæлд кæм ис, ахæм цыдæр, уый 
адæмты ныхмæ улæфы уæззау, тæфгæнаг улæфтæй æмæ уымæн 
йæ уынæры хъуысы цавæрдæр тасдзинад, цавæрдæр зыддзинад.

Уый у – горæт, уый у – Нью-Йорк. Доны был лæууынц 
ссæдзуæладзыгджын хæдзæрттæ, æгомыг æмæ сау æндар «арв 
хафæнтæ». Афтæ зыны, цыма цыппæрдигъон хæдзæрттæ аив, 
рæсугъд куы уаиккой, уый сæ нæ фæнды. Уыцы уæззау, егъау 
агъуыстытæ æгомыгæй æмæ æнкъардæй фæцыдысты хæрдмæ. 
Алы хæдзарыл дæр бæрæг кæны мæнг хирвæссондзинад, 
бæрзонд кæй у, æнæуаг гуылмыз кæй у, уымæй. Рудзгуытыл нæй 
дидинджытæ æмæ сæ нæ зыны сывæллæттæ…

Дардæй бакæсгæйæ, горæт егъау æфсæрты хуызæн у, 
дæлæуæз, уæлæуæз сау дæндæгтимæ. Горæт арвмæ улæфы сау 
фæздæджы уылæнтæй æмæ сым-сым кæны, æгæр нард чи кæны, 
ахæм гуыбындзæл, фырнардæй хæстулæфтгæнæг æфтъæрæг 
адæймаджы хуызæн.

Горæтмæ адæймаг куы бацæуы, уæд æм афтæ фæкæсы, цыма 
милуангай адæмты чи аныхъуырдта æмæ сæ чи лыстæг кæны 
æмæ кусы, дурæй æмæ æфсæйнагæй конд ахæм ахсæнмæ бахауд.

Горæты уынг у цъыввыттгæнæг, æфтъæрæг хъæлæс. Уыцы 
уынгыл кæдæмдæр горæтмæ арф лæсынц горæты хойраджы 
тар уаццæгтæ – удæгас адæймæгтæ. Алы ран дæр – дæ сæрмæ, 
дæ къæхты бын æмæ дæ тæккæ фарсмæ зилдух кæны, йæ 
уæлахиздзинæдтæ кадджын кæнгæйæ, дзыгъал-мыгъуыл чи 
кæны, уыцы æфсæйнаг. Æфсæйнаджы царды дзæггор скодта 
Сыгъзæрины тых, разæнгард æй кæны æмæ уый адæймагыл 
æртыхст йæ тынтæй алырдыгæй, хурх æй кæны, цъиры йын йæ 
туг æмæ йæ магъз, æхсыны йын йæ хæцъæфтæ, йæ нервытæ æмæ 
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рæзы æмæ рæзы, æгомыг дурыл æнцой кæнгæйæ, йæ рæхысы 
цæгтæ уæрæхæй уæрæхдæр æппаргæйæ.

Егъау уаллæтты хуызæн бырынц локомотивтæ, сæ фæстæ 
вагæттæ ласгæйæ, нард бабызты хуызæн хъуахъхъ-хъуахъхъ 
кæнынц автомобилты уасæнтæ, электрон тых æнкъардæй ниуы, 
– иу ныхасæй, къозо донæй куыд ныддымсы, афтæ æнуд уæлдæф 
йæ тæккæ дзаг у ниугæ мингай мыртæй. Адæймаг æлхъывд у 
уыцы чъизи горæтмæ, йæ уæлæ сбадт фабрикæты фæздæг, уый 
æнæзмæлгæ у сæгæй æмæхгæд бæрзонд къулты æхсæн.

* * *

Фæзты æмæ гыццыл цæхæрадæтты бæлæсты къалиутыл 
рыгæйдзаг æгомыг сыфтæртæ ауыгъдæй лæууынц. Уыцы 
фæзты æмæ гыццыл цæхæрадæтты хæрдмæ фæцыдысты егъау 
цыртытæ. Цыртыты цæсгæмттæ æмæхгæд сты чъизийы бæзджын 
цъарæй, кæддæр райгуырæн бæстæмæ уарзондзинадæй цæхæр 
чи калдта, сæ уыцы цæстытæ байдзаг сты горæты рыгæй. Уыцы 
бронзæ адæймæгтæ сты мард æмæ дзæгъæл бирæ уæладзыгджын 
хæдзæртты ’хсæн, уыдон бæрзонд къулты сау аууæтты ’хсæн 
зынынц дзиглоты хуызæн, уыдон аныгъуылдысты сæ алыварс 
æнæхъоладзинады, æнцад, æгомыгæй лæууынц æмæ æнкъардæй, 
рыст зæрдæйæ кæсынц, сæ къæхты бын адæм куыд зыд ракæ-бакæ 
кæнынц, уымæ. Гыццыл, сау адæймæгтæ тагъд-тагъд згъорынц 
цыртыты цурты, фæлæ уыдонæй геройты цæсгæмттæм кæсгæ 
дæр ничи кæны. Капиталы егъау гæккуыритæ адæмты зондæй 
фæсырдтой сæрибардзинад аразæг адæймæгты ахадындзинад.

Афтæ зыны, цыма бронзæ адæймæгты зæрдæты мæнæ ахæм 
уыцы-иу хуызы уæззау хъуыды ис:

– Мæн, мыййаг, ахæм цард саразын фæндыд?
Алы ран дæр ризгæ цард фыцы, сырх зынг къæйыл 

хъæрмхуыпп куыд фыца, афтæ, уыцы ризгæ фыхты гыццыл 
адæймæгтæ згъорынц, зилахар кæнынц, тæнæг басы муртæ 
куыд зилой, денджызы лыстытæ куыд зилахар кæной, афтæ. 
Горæт ниуы æмæ уыцы гыццыл адæймæгты иу иннæйы фæдыл 
ныхъуыры йæ æнæбафсис уæрæх дзыхæй.

Цыртытыл цы геройты хуызтæ ис, уыдонæй иутæ æруагътой 
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сæ къухтæ, иннæтæ сæ систой хæрдмæ, радаргъ сæ кодтой адæмты 
сæрты æмæ цыма афтæ дзурынц:

Æрлæуут! Уый цард нæу, уый æдылыдзинад у…
Уыцы цыртытæ иууылдæр уæлдай сты уынгты 

æмтъерыдзинды, æппындæр сæ бынаты не ’сты, æнæбафсис 
зындзинады ниуды дурæй, авгæй æмæ æфсæйнагæй арæзт 
æнкъард фантазийы æнгом уацары.

Иухатт æхсæвы уыцы цыртытæ-геройтæ рахиздзысты 
сæ лæууæнтæй æмæ æфхæрд адæймæгты уæззау санчъехтæй 
ацæудзысты уынгты æмæ ацы горæтæй дард ахæсдзысты 
сæ иунæгдзинады æнкъарддзинад, мæй кæм кæсы, уæлдæф 
æмæ æнцойдзинад кæм ис, уыцы быдырмæ. Адæймаг цæргæ-
цæрæнбонты йæ райгуырæн бæстæйы хорздзинæдтæн кæд 
фæкуыста, уæд æнæмæнг уымæн æмбæлы, мæлæты фæстæ йæ 
цæмæй æнцад-æнцойы ныууадзой, уый.

* * *

Адæм уынгты тагъд-тагъд згъорынц алырдæм. Уыдон 
ныгъуылынц дурæй амад къулты арф хуынчъыты. Æфсæйнаджы 
уæлахиз дзыгъал-мыгъуыл, электрон тыхы хъæрæй ниуын, 
металлæй ног арæзтадтыл, дурæй ног къултæ амайыныл 
куыстыты нæргæ хъæр – æппæт уыдæттæ бынæй кæнынц адæмы 
ныхас, уад океаны мæргъты хъæлæстæ куыд бынæй кæна, афтæ.

Адæмты цæсгæмттæ сты æнæзмæлгæ сабыр, æвæццæгæн, 
уыдонæй ничи æнкъары, царды цагъар уæвыны, æбуалгъ 
горæтæн амæттаджы холлаг уæвыны æнамонддзинад! Æнамонд 
хиуыл æрвæссондзинады уыцы адæмтæ сæхи нымайынц 
сæ хъысмæты хицæуттыл – хаттæй-хатт уыдоны цæстытыл 
фæзыны, цыма хæдбар сты, ахæм æнкъарындзинад, фæлæ 
уыдон, æвæццæгæн, не ’мбарынц, уый плотничы къухы фæрæты, 
куырдыкуыстгæнæджы къухы дзæбуджы, мидбылты хин худт 
бакæнгæйæ, æппæтæн дæр иу егъау, фæлæ къуындæг ахæстон 
чи аразы, ахæм гыццыл дурамайæджы къухы агуыридур 
куыд сæрибар у, ахæм сæрибардзинад кæй у, уый. Адæмты 
æхсæн ис бирæ ныфсджын цæсгæмттæ, фæлæ алы цæсгомыл 
дæр фыццаджыдæр уыныс æрмæстдæр дæндæгтæ. Зæрдæйы 
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сæрибардзинад, уды сæрибардзинад нæ зыны уыцы адæмты 
цæстытыл. Æмæ æнæбардзинады уыцы адæмты цæстытыл. Æмæ 
æнæбардзинады уыцы хъару зæрдыл лæууын кæны, кæй нæма 
ныкъуымых кодтой, ахæм карды уазал æрттывд. Уый у хъазæн 
хъулты сæрибардзинад Бур Хæйрæджы – Сыгъзæрины къухты.

Æз фыццаг хатт уынын ахæм æбуалгъ егъау горæт, 
æмæ адæм мæнмæ ахæм ницæйаг, ахæм цагъар никуыма 
кастысты. Фæлæ уыимæ адæмты æз ахæм æнамонд, худæджы 
хиуылæрвæссондзинады дæр никуыма федтон. Ацы зыд æмæ 
чъизи, æфтъæрæг горæты та адæмтæ сты ахæм æнамонд, худæджы 
хиуылæрвæссонтæ, сæхицæй бузныг чи у, ахæмтæ. Горæт-
æфтъæрæг фырзыдæй бахауд сæрхъæндзинады æмæ, æрра фосы 
богътæ кæнгæйæ, æфтъæры адæмы мæгъзтæ æмæ нервытæ…

* * *

Адæмы тыххæй зын æмæ тæригъæд у дзурын дæр.
«Уæлдæфон фæндаджы» вагон, ниугæ æмæ гуыргуыргæнгæ, 

згъоры рельсытыл, нарæг уынджы хæдзæртты къулты æхсæн, 
æртыккаг уæладзгуыты æмбæрзæндæн. Уæладзгуытыл æр-
тыхстысты иухуызон арæзт æфсæйнаг балкъонтæ æмæ асинтæ. 
Хæдзæртты рудзгуытæ сты гом æмæ дзы искуы-иу ранæй 
фæстæмæ зынынц адæймæгты гуыртæ. Уыдонæй иуæй-иутæ 
кусгæ кæнынц, хуыйынц, кæнæ къаннæг стъолтыл ныггуыбыр 
кодтой æмæ цыдæртæ нымайынц, иннæтæ хуымæтæджы бадынц 
рудзгуыты раз, рудзгуыты тæрхæджытыл сæ риутæй æнцой 
кæнынц æмæ кæсынц, æппынæдзух сæ цæстыты раз цы вагæттæ 
згъоры, уыдонмæ. Зæрæдтæ, æрыгон адæм, сывæллæттæ – иу 
ныхас сæ никæйы дзыхæй хауы, сты уыцы иухуызон сабыр. 
Сахуыр сты ницæмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ, ахæм уавæрты, сахуыр 
сты афтæ хъуыды кæнын, цыма ахæм уавæры сæ зæрдæ цавæрдæр 
хорздзинадыл дарынц. Æфсæйнаг æлдариуæг кæй кæны, уый 
ныхмæ сæ цæстытыл нæ зыны маст, нæ сæ зыны æнæуынондзинад, 
æфсæйнаг уæлахиз кæй кæны, уый ныхмæ. Вагæтты уæззау цыд 
змæлын кæны хæдзæртты къулты, – базмæлынц сылгоймæгты 
риутæ, нæлгоймæгты сæртæ. Балкъонты æфсæйнæгтыл дзедзыкка 
кæнынц сывæллæттæ æмæ уыдон дæр базыр-зыр кæнынц, ахуыр 
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кæнынц уыцы æбуалгъ цардыл, цыма æнæмæнг дæр афтæ хъуамæ 
уа, уыцы хуызы. Сæры мæгъзтæ æдзухдæр змæлынц æмæ сæ, 
æвæццæгæн, фадат нæй хи уæндон, рæсугъд хъуыдытæ уафыны 
тыххæй, фадат дзы нæй рæвдз, уæндон хъуыдыйы равзæрдæн.

Мæнæ фæзынд, чъизи кофтæ йæ уæлæ, афтæмæй зæронд усы 
тар цæсгом. Кофтæйы тæрттæ сты æфтыд. Вагæттæн фæндаг 
дæтгæйæ, æнуд, хурхгæнæг уæлдæф йæхи ныццавта рудзгуыты 
’рдæм, æмæ зæронд усы сæрыл урс дзыккутæ базмæлыдысты, 
фæныкхуыз маргъы базырты хуызæн. Зæронд ус æрæхгæдта йæ 
тар, фæллад цæстытæ. Стæй цыдæр æрбацис.

Æнуд уæтты мидæгæй зынынц сынтæджыты æфсæйнаг 
хъæлтæ. Сынтæджытæ æмбæрзт сты бызгъуыртæй, чъизи 
тæбæгътæ æмæ хойраджы фæлхæрдтæ лæууынц стъолтыл. 
Фæнды дæ рудзгуытыл дидинджытæ фенын, агурыс адæймаджы 
чиныгимæ. Фæсте аззайынц къултæ, – уыдон уыцы чъизийæ 
æрбалæууынц адæймаджы цæстыты раз, æнæхъола тагъд змæлды, 
æнæдзургæйæ, адæм æнæбары æрхайынц цыдæртæ.

Рыг бæзджын кæуыл сбадт, рудзынджы ахæм авгæй фæзынд 
адæймаджы цæгæр сæры тæбæгъ. Уый æдзух уыцы иухуызон 
хъеллау кодта цавæрдæр станокыл. Бурдзыкку æмæ тæнтъихæг 
чызг бады рудзынгыл æмæ кæны цъында, йæ тар цæстытæй 
æрвæдзæгтæ нымайы. Уæлдæфы уылæн чызджы басхуыста 
мидæмæ уатмæ. Фæлæ чызг йæ цæстытæ нæ систа йæ куыстæй. 
Уæлдæф хæрдмæ систа чызджы къаба, фæлæ йæ уый хъуыды дæр 
не ’ркодта. Фæндзгай азтæ кæуыл цæуы, ахæм дыууæ лæппуйы 
æхсныфтæй балкъоны аразынц хъазæн – хæдзар. Агъуыст 
банкъуысыд æмæ сывæллæтты хъазæн – хæдзар – ныккалд. 
Уыдон сæ чысыл къухтæй ахсынц тæнæг æхсныфтæ, балкъоны 
сыхырнайы зыхъыртыл уынгмæ куыннæ ныххауой, афтæ. 
Сывæллæттæ дæр нæ кæсынц, сæ хæдзар цæй аххосæй ныккалд, 
уымæ. Ноджыдæр æмæ ноджыдæр кæрæдзийы фæстæ рудзгуытæй 
фæзынынц адæймæгты цæсгæмттæ, цыма мургай чи бацис, ахæм 
цавæрдæр иу æнæхъæн цæйдæры ницæйаг, схъиуæццаг муртæ 
сты, уый хуызæн.

Вагæттæ æнæуат, æрра згъорд кæнынц æмæ сурынц 
уæлдæфы. Уæлдæф фæйлауы адæмы дарæс æмæ сæры хъуынтæ, 
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сæ цæсгæмттæ сын цæвы хъарм, æнуд уæлдæфы уылæнæй, сæ 
хъустæм сын схойы, тъыссы мингай мыртæ, сæ цæстыты сын 
калы лыстæг, хурхгæнæг рыг, куырм кæны, къуырма кæны 
дæргъвæтин, æппынæдзухы ниугæ мырæй…

Хъуыды чи кæны, ахæм удæгас адæймагæн йæ сæры 
магъзы æвзæрын кæны хъуыдытæ, нывтæ, хуызтæ, гуырын æм 
кæны фæндонтæ, æнкъард кæнын æй кæны, тырнындзинад æм 
æвзæрын кæны, æнхъæлмæ кæсын æй кæны, – уыцы хъæддаг 
ниуын, дзыгъал-мыгъул, богъ-богъ, къулты дурты уыцы зыр-зыр, 
рудзгуыты æвгты сонт азæлд – æппæт уыдæттæ хъыгдариккой 
удæгас адæймаджы. Смæстджын уаид уый, рацæуид хæдзарæй 
æмæ басæттид, ныппырх кæнид уыцы æнæуаг – «уæлдæфон 
фæндаджы»; уый ныссабыр кæнын кæнид æфсæйнаджы æнæхъола 
хъæддаг ниуын, уый – царды хицау у, цард – уый тыххæй у, æмæ 
йын йæ цард цыдæриддæр хъыгдары, уыдон иууылдæр хъуамæ 
сæфт æрцæуой.

Фæлæ Бур Хæйрæджы горæты цæрæг адæм æнцад-æнцойæ 
фæразынц, цыдæриддæр адæймаджы мары, уымæн.

* * *

Дæле, «уæлдæфон фæндаджы» бынмæ æфсæйнаг сыхырнайы 
бын уынгты рыджы æмæ чъизийы, æнæ исты дзургæйæ, 
сывæллæттæ равдул-бавдул кæнынц, – æнæдзургæйæ, кæд куыд 
æппæт дунейы сывæллæтты хуызæн уыдон худынц æмæ хъæр 
кæнынц, уæддæр, фæлæ уыдоны хъæлæстæ сæфынц, сæ сæрмæ 
цы дыгарна ис, уым, къæвдайы æртæхтæ денджызы куыд сæфой, 
афтæ. Кæйдæр гуымиры къух хæдзары рудзынгæй цъыф уынгмæ 
кæй раппæрста, ахæм дидинджыты хуызæн сты сывæллæттæ. 
Уыдон улæфынц горæты æнуд, хъылмайы тæфгæнæг уæлдæфæй 
æмæ сты фæлурс æмæ бур, сæ туг сæмхæццæ маргджын 
хъылмаимæ, сæ нервыты сын хæрдты хауын кæны згæ 
æфсæйнаджы хæрам хъыс-хъыс, æмыр нæрды æнкъард ниуын.

Ахæм сывæллæттæй æнæниз, ныфсджын, сæрыстыр 
адæймæгтæ рауайдзæн? – фæрсыс дæхи. Æмæ уыцы фарстайæн 
дзуаппы хуызы алырдыгæй хъуысы хъыс-хъыс, кæл-кæл, хæрам 
цъæхахст.
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Вагæттæ згъорынц мæгуырты сых – Ист-Сайды, горæты 
хъæздыггæнæн хъацæнты уæрмы фæрсты. Уынгты арф 
къанæуттæ адæмы кæнынц кæдæмдæр горæты бæрæг астæумæ. 
Адæймагмæ афтæ зыны, цыма уым егъау, æнæбын хуынкъ – 
аг, кæнæ кастрункæ арæзт ис. Уырдæм æмбырд кæнынц æппæт 
уыцы адæм æмæ сæ фыцынц сыгъзæрин. Уынгты къанæутты 
сывæллæттæ мæлдзыджыты змæлд кæнынц.

Æз бирæ мæгуырдзинад федтон, æз тынг хорз зонын уыцы 
мæгуырдзинады цъæх, æнæтуг, къæсхуыр, стæгджын цæсгом. 
Уымæн йæ цæстытæ фыр æххормагæй æдылы æмæ фырзыдæй 
цæхæртæ чи калы, хин æмæ мастисæг кæнæ та цагъардзинады 
хуызы коммæгæс æмæ æдзухдæр адæймаджы цæстыты хуызæн 
чи нæу, ахæм цæстытæ æз алы ран дæр федтон, фæлæ Ист-Сайды 
мæгуырдзинады хъизæмардзинад у, æз цыдæриддæр федтон, 
уыдонæн се ’ппæтæй дæр стырдæр талынгдзинад.

Уынгтæ адæмæй седзаг сты, голджытæ къурупайæ куыд дзаг 
уой, афтæ. Сывæллæттæ уынгты фарсмæ бырæтты асыччыты 
зыдæй агурынц æмбырд халсартæ æмæ сæ æд хъуына хæрынц сæ 
мидбынат хурхгæнæг рыджы æмæ æнуд уæлдæфы.

Æмбыд дзулы къæрис куы ссарынц, уæд ыл сывæллæттæ 
кæрæдзийы былтæ ратон-батон кæнын райдайынц. Уыдонæй 
алкæйы дæр фæфæнды, æмбыд дзулы къæрис куы аныхъуырид, 
уый æмæ хыл кæнын райдайынц гыццыл къæбылаты хуызæн. 
Уыдон уынгты нытътъанг вæййынц, æфтъæрæг бæлæтты 
хуызæн. Æхсæвы сахатыл дæр, дыууæ сахатыл дæр, кæнæ та 
ноджы æнафон дæр – уæлдай нæу, уыдон змæнтынц бырæттæ, 
цъыф, – мæгуырдзинады тæригъæддаг микробтæ, Бур Хæйрæджы 
хъæздыг цагъайрæгтæн комкоммæ удæгас цæстмæдарæнтæ.

Чъизи уынгты тыргътыл лæууынц цавæрдæр пецтæ. Уыдоны 
фыцы цыдæр. Тæф рабырсы лыстæг трупкæйæ уæлдæфмæ æмæ 
йæ кæроныл гыццыл уасæнæй æхситт кæнын райдайы. Цъæхснаг 
æхситт хуынчъытæ кæны хъустæ, айгæрды уынгты æппæт 
хъæрты æхсæнты, æнæкæрон ныддаргъ вæййы, цæстытæ къахæг 
урс, уазал æндахы хуызæн. Уыцы æхситт æртыхсы къубалыл, 
æмхæццæ кæны сæры хъуыдытæ, æрра кæны, суры кæдæмдæр, 
æмæ иу цæсты фæныкъуылд дæр æнцад нæ кæнгæйæ, зыр-зыр 
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кæны, хынджылæг кæнгæ, цъыфы æхсæн, уыцы царды хæрамæй 
иннæрдæм хизгæйæ.

Чъизи – æнамонддзинад у, уый ахъардта алы ран дæр: 
хæдзæртты къулты, рудзгуыты æвгты, адæмы уæлæйы дарæсы, 
сæ буары, сæ сæры мæгъзты, сæ фæндонты, сæ хъуыдыты…

Уыцы уынгты – хæдзæртты дуæртты тар бацæуæнтæ сты 
къулты дуры æмбыд цæрдхуынкъ цæфты хуызæн. Уырдæм куы 
бакæсай, уæд фендзынæ асинты чъизи къæпхæнтæ. Къæпхæнтæ 
седзаг сты чъизи æмæ быронæй, афтæ зыны, цыма уым мидæгæй 
æппæт дæр ныххæррæгъ æмæ хæдмæлы хуылф куыд уа, афтæ 
æмбыд у. Адæм та цыма уаллæттæ сты…

Бæрзонд сылгоймаг стыр сау цæстытимæ лæууы дуары цур. 
Сылгоймаджы къухты – сывæллон, йæ кофтæйы тæрттæ сты 
æфтыд, йæ цъæх риутæ æрзæбул сты даргъ дзæкъулты хуызæн. 
Сывæллон хъæр кæны, йæ æнгуылдзтæй тоны мады лæмæгъ, цола 
буар, мады буарыл йæ цæсгом авæр-авæр кæны, йæ былтæй йæ 
цъиры, иучысыл басабыр вæййы, стæй та хъæр кæнын райдайы 
тынгдæр, йæ къæхтæй æмæ къухтæй хойы мады риу. Мад лæууы 
дурдзафты хуызæн, йæ цæстытæ уыджы цæстыты хуызæн сты 
тымбыл. Уыдон комкоммæ йæ размæ кæсынц уыцы-иу ранмæ 
æдзынæг. Афтæ зыны, цыма уыцы цæстæнгас хæринагæй дарддæр 
ницы фендзæн. Сылгоймаг æнгом æрбалхъывта йæ былтæ æмæ 
улæфы йæ фындзæй, йæ фындзы хуынчъытæ фæтынг вæййынц, 
уынджы тæфгæнгæ бæзджын уæлдæф æлвасгæйæ. Уый цæры, 
знон кæй аныхъуырдта, уыцы хойраг мысгæйæ, чи зоны, искуы 
кæй ахæра, ахæм дзулы къæбæрыл хъуыды кæнгæйæ. Сывæллон 
хъæр кæны, йæ гыццыл бур буар базыр-зыр кæны. Фæлæ мад нæ 
хъусы уый хъæр, нæ йæм хъарынц сывæллоны цæфтæ…

Даргъ æмæ фыдхуыз зæронд лæг, тугдзых маргъы фындзимæ, 
йæ гæмæх сæрыл худ нæй, афтæмæй, йæ рынчын цæстыты урс 
уæлтъыфæнтæ фелхынцъ кæнгæйæ, арæхстгай къахы бырæтты 
обау æмæ дзы уидзы æвзалыйы муртæ. Куы йæм бацæуынц, уæд 
зæронд лæг раст бирæгъы хуызæн æнахуыр зылд ракæны йæ гуыр 
æмæ цыдæртæ сдзыгъал-мыгъуыл кæны.

Тынг фæлурс æмæ цола лæппу фонары цæджындзыл йæхи 
банцой кодта, йæ цъæх цæстытæй фæлгæсы дæргъæй-дæргъмæ 
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уынджы æмæ хаттæй-хатт батилы йæ сæр æмæ базмæлынц йæ 
къæбæлдзыг сæры хъуынтæ. Лæппу йæ къухтæ арф нытътъыста 
йæ хæлафы дзыппыты æмæ сæ ризгæйæ змæлын кæны уым, цыма 
дзы исты агуры, афтæ…

Ацы уынгты адæймаг бæрæг дары, хъуысы йæ мæстджын, 
фæлмæст, мастисæг хъæлæс. Ам адæймаг у æххормаг, 
хъынцъымгæнæг, бæрæг у, адæм тынг кæй æнкъарынц сæ уавæр. 
Уыдон ралæс-балæс кæнынц чъизи къанæутты, кæрæдзиуыл 
хафынц сæхи, раст цæугæ лакъон доны бырæттæ кæрæдзийы куыд 
хафой, афтæ. Адæмы змæлын æмæ зилын кæны æххормагдзинады 
тых, тыхджын кæны исты ахæрынмæ мондагдзинад.

Хойрагмæ æнхъæлмæ кæсгæйæ, æфсæст уæвыныл хъуыды 
кæнгæйæ, адæм ныхъуырынц маргæйдзаг уæлдæф, æмæ арф 
сæ зæрдæты æвзæры цыргъ хъуыдытæ, хин æнкъарæнтæ, 
фыдраконддзинады фæндтæ.

Уыдон сты горæты æхсæн низæфтауæг микробты хуызæн, 
фæлæ æрцæудзæн ахæм рæстæг æмæ уыдон уыцы горæты 
фæнизджын кæндзысты, ныр сæ йæхæдæг афтæ æнувыд кæмæй 
æфсады, раст уыцы маргæй!

Фонары цур цы лæппу лæууы, уый рæстæгæй-рæстæгмæ 
батилы йæ сæр, йæ æххормаг дæндæгтæ къæс-къæс кæнынц, 
афтæмæй. Мæнмæ афтæ кæсы, цыма æз æмбарын, цæуыл 
хъуыды кæны, цы йæ хъæуы, уый – мæнмæ гæсгæ, уый фæнды, 
стыр тыхджын егъау къухтæ йын куы уаид, стæй йæ фæсонтыл 
дæр базыртæ куы уаид, уый. Афтæ йæ фæнды уымæн, цæмæй 
иу бон стæха горæты сæрмæ, ауадза дзы йæ къухтæ æндон 
дыууæ мæцъисы хуызæн æмæ дзы цыдæриддæр ис, уыдон 
сызмæнта иумæ æмæ сæ рауайын кæна быроны æмæ ингæны 
обау, – агуыридурты æмæ жемчугы, сыгъзæрины æмæ цагъарты 
дзидзайы, авг æмæ миллионерты, чъизи, æрраты, храмты, рыг 
кæй бахордта, уыцы бæлæсты æмæ мæнæ уыцы бирæуæладзыг 
«арв хафæнты», æппæт дæр, иу ныхасæй, горæты æнæхъæнæй 
дæр-иу обауы мидæг, цæмæй дзы рауайа чъизийæ æмæ 
адæмты тугæй конд хыссæ – æвзæр æнæхъола гуппар. Æвзонг 
лæппуйы сæрымагъзы уыцы тæссаг хъуыды куыд æмбæлы, 
ахæм у, æнæуд мæллæг адæймаджы буарыл хъæдгом куыд уа, 
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афтæ. Цагъарты куыст бирæ кæм уа, уым бынат нæй сæрибар, 
сфæлдыстадон хъуыдыйæн, уым рæзæн ис æрмæстдæр халæн 
хъуыдыйæн, мастисыны мартджын дидинджытæн, фосы æрра 
ныхлæуддзинадæн. Æмæ ахæм уавæр æмбæрстгонд у – лæджы 
зæрдæ зыгъуыммæгонд куы цæуа, уæд адæм ахæм лæгмæ хъуамæ 
ма æнхъæлмæ кæсой хæлар зæрдæйы уагмæ.

Лæгæн бар ис маст исыны тыххæй – ахæм бар уымæн дæттынц 
адæм.

* * *

Тар арв æмæхгæд у алайæ. Уым ахуыссы бон. Уыцы 
рæстæджы егъау агъуыстытæ свæййынц ноджы талынгдæр 
æмæ æнкъарддæр. Егъау агъуыстыты ранæй-рæтты кæмдæр 
арф ссудзынц цырæгътæ æмæ æрттивынц, æхсæв-бонмæ уыцы 
ингæнты мард хъæздыгдзинад чи хъуамæ хъахъхъæна, раст ахæм 
æнахуыр сырдты бур цæстыты хуызæн.

Адæм фесты сæ боны куыст. Æмæ уыцы куыст цæмæн 
æххæстгонд æрцыд, уыдонæн сæхи хъæуы æви нæ, ууыл нæ 
хъуыды кæнгæйæ, тагъд-тагъд згъорынц хуыссынмæ. Уынгтæ 
сæ тæккæ дзаг сты адæмы тар уылæнтæй. Уыдонæн сæ сæртæ 
уыцы-иу хуызы æмбæрзт сты тымбыл худтæй æмæ сæ цæстытыл 
куыд зыны, афтæмæй се ’ппæт мæгъзтæ дæр бафынæй сты. Кусгæ 
бон фæцис, цæуыл ма хъуыдычындæуа, уый нал ис. Иууылдæр 
хъуыды кæнынц хуыцауы тыххæй, сæхи тыххæй хъуыды кæнын 
дæр нæ хъæуы; куыст куы уа, уæд уыдзæн дзул дæр æмæ царды 
ницæйаг уавæртæ дæр, уымæй дарддæр адæймаджы ницы хъæуы 
Бур Хæйрæджы горæты.

Адæм цæуынц сæ хуыссæнтæм, сæ сылгоймæгтæм, сæ 
лæгтæм, æмæ æхсæвы сæ æнуд уæтты хидæйдзагæй æмæ фыр 
хидæй бырынцъагæй уыдон кæрæдзийæн батæ кæндзысты, 
цæмæй горæтæн ног холлаг райгуыра, уый тыххæй…

Цæуынц æмæ цæуынц… Фæлæ нæ хъуысы худын, нæй 
хъæлдзæг ныхас, нæ зыны мидбылты худт.

Згъорынц автомобильтæ, æмыр зард кæнынц электрон телтæ, 
нæрынц вагæттæ. Æвæццæгæн, искуы цæгъды музыкæ.

Гыццыл лæппутæ цъæхснаг хъæлæсæй хъæр кæнынц газеты 
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нæмттæ. Шарманкæйы цъаммар мыр æмæ кæйдæр хъæрзын баиу 
сты марæджы æмæ цæстфæлдахæг хъазæнхъулы æвирхъау æмæ 
æнахуыр ныхъæбысы. Æнæбары цæуынц чысыл адæмтæ, – цыма 
дуртæ хохрæбынмæ тулынц, афтæ…

Фылдæрæй фылдæр судзынц бур цырæгътæ – æнæхъæн 
къултæ æрттивынц æхсидгæ ныхæстæй, бæгæныйы тыххæй, 
арахъхъы, сапоны, ног сæрдасæны, шляпæты, сигарты тыххæй, 
театрты тыххæй сидгæйæ. Сыгъзæрин зыд схуыстытæгæнгæ 
уынгты дæргъæй дæргъмæ суры æфсæйнаджы нæрын. Уыцы 
нæрын къаддæр нæ кæны. Ныр алы ран дæр цырæгътæ куы 
судзынц, уæд æппынæдзухы хъæрзын ноджы тыхджындæр 
хъуысы, уый ныр у æндæр хуызы, кæны ноджы тыхджындæр.

Хæдзæртты къултæй, алы ран цы фыстытæ ис, уыдонæй 
ресторанты рудзгуытæй кæлы тад сыгъзæрины цæстытæкъахæг 
рухс. Æнæуаг хъæргæнаг рухс алы ран дæр уæлахиздзинады 
зыр-зыр кæны, къахы цæстытæ, адæмы цæсгæмтты зыгъуыммæ 
кæны йæ уазал æрттывдæй. Рухсы хин æрттывд тынг æнæфсисæй 
цæттæ у адæмæн сæ дзыппытæй сæ куысты мызды ницæйаг 
муртæ фелвасынмæ, рухс йæ фæныкъуылдтыты иу кæны 
рухсæй арæзт ныхæстимæ æмæ уыцы ныхæстæй æнæдзургæйæ 
кусджытæм сиды ницæйаг æнцойдзинадмæ, амоны сын æмбæлгæ 
дзауматæм…

Æгæр тæссаг бирæ рухс ис ацы горæты! Райдианы уыцы 
рухс цыма рæсугъд у, афтæ фæзыны, адæймаджы цырын æмæ 
хъæлдзæг кæны. Рухс – сæрибар фæзынд, хуры сæрыстыр лæвар 
у. Рухс куы рапарахат вæййы, уæд йæ дидинджытæ æрттивын 
райдайынц æмæ цæрынц зæххы æппæт дидинджытæй дæр 
хуыздæр. Рухс сыгъдæг кæны царды, уымæн йæ бон у фесафын, 
цыдæриддæр хæррæгъæй, мардæй æмæ чъизийæ ис, уыдоны.

Фæлæ ацы горæты, цъæх авджы агъуды даид рухсмæ 
кæсгæйæ, æмбарыс, куыд алцы, афтæ рухс дæр цагъар кæй у, 
уый. Уый кусы Сыгъзæринæн, æрмæстдæр Сыгъзæрины тыххæй 
æмæ хæрз дард у адæмæй…

Куыд æппæт дæр – æфсæйнаг, дур, бæлас, – афтæ рухс дæр ис 
адæймаджы ныхмæ сусæгфæнды. Адæймаджы цæстытæ къахы 
æмæ йæ сиды афтæ:
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– Ардæм-ма рацу!
– Æри де ’хцатæ!
Æмæ адæм цæуынц уый сидтмæ æмæ æлхæнынц, чи сæ нæ 

хъæуы, ахæм бырон æмæ кæсынц, къуымых сæ чи кæны, ахæм 
нывтæм.

Афтæ зыны, цыма кæмдæр горæты центры фæлмæн дзыгъал-
мыгъул кæнгæ æмæ æнæфенгæ тæссаг тагъд сыгъзæрины стыр 
къуыбар зилы. Уыцы къуыбар æппæт уынгты дæр пырх кæны 
рыджы лыстæг муртæ æмæ сæ бон сауизæрмæ адæм зыдæй 
агурынц æмæ сæ ахсынц. Фæлæ мæнæ æризæр. Сыгъзæрины 
къуыбар зилын райдайы иннæрдæм, ауайын кæны уазал, рухсы 
зилгæ дымгæ æмæ йæм æлвасы адæмы, цæмæй уыдон фæстæмæ 
радтой, боны цы сыгъзæрин рыг æрцахстой, уый. Уыдон 
кæддæриддæр раттынц, цы райстой, уымæй фылдæр, æмæ иннæ 
бон райсомæй сыгъзæрины къуыбар фестырдæр вæййы, уый 
зилдух кæнын райдайы тагъддæр, тынгдæр хъуысы йæ цагъар 
æфсæйнаджы ниуын, кæй сцагъар кодта, æппæт уыцы тыхты 
змæлд.

Æмæ та Сыгъзæрин знонæй зыддæрæй, парахатдæрæй цъиры 
адæмы туг æмæ магъз, цæмæй изæрмæ уыцы туг, уыцы магъз 
суой уазал, бур металл. Сыгъзæрины къуыбар горæты зæрдæ у. 
Уый куысты мидæг ис æппæт цард дæр, йæ фылдæр кæнын у 
царды нысан.

Уый тыххæй та адæм æппынæдзух бон-изæрмæ къахынц зæхх, 
æхсидынц æфсæйнаг, аразынц хæдзæрттæ, улæфынц фæбрикты 
фæздæгæй, сæ буарæй цъирынц маргæйдзаг æнуд уæлдæфы 
чъизи, уый тыххæй уыдон уæй кæнынц сæ рæсугъд буар.

Ахæм мæнгард кæлæнгæнæг уавæр мынæг кæны уыдоны 
зæрдæтæ, уый сæ Бур Хæйрæджы къухты кæны коммæгæс 
кусæнгарз. Уый у, æвæллайгæйæ Сыгъзæрин кæмæй тайын кæны, 
йæ цард æмæ йæ туг кæмæй аразы, ахæм æрзæт.

* * *

Океаны тыгъд быдыры сæрмæ у æхсæв æмæ горæтмæ улæфы 
уазал цæхджын комытæфæй. Уазал цырæгътæ æхсæвы хуынкъ 
кæнынц мингай фаттæй, фæлæ æхсæв цæуы, тæригъæдгæнгæ 
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мингай тар дарæстæй тухы хæдзæртты æнæуаг уынд, нарæг 
уынгты æлгъагдзинады бызгъуырты чъизидзинад. Зыд æды-
лыдзинады хъæддаг хъæрзын хъуысы æхсæвы æмæ йын халы йæ 
сабырдзинад. Фæлæ æхсæв цæуы æмæ сындæггай хъусын кæны 
цагъар рухсы æнæуаг æрттывд, йæ фæлмæн пъæлæзæй горæты 
æмбигæ хъæдгæмттæ æмбæрзгæйæ.

Фæлæ æхсæв уынгты куы æрæмбæрзы, уæд йæ бон нæ 
бавæййы горæты маргджын тæфыл фæуæлахиз уæвын, йæ 
сыгъдæг улæфтæй сæ ныппырх кæнын. Æхсæв йæхи хафы 
хурæй хъармгонд къулты дурыл, быры хæдзары сæрты, згæ 
æфсæйнагыл, уынгты чъизийыл, ахъары дзы маргджын рыг, 
ныхъуыры алы хъылма тæф, стæй йæ базыртæ æруадзы, æдых, 
æнæзмæлгæйæ, æрæнцой кæны хæдзæртты сæртыл, уынгты 
къанæутты. Æхсæвæй ма баззад æрмæстдæр талынг, – фæлмæн, 
сыгъдæг, æхсызгон уæлдæф цыдæр æрбаисты, аныхъуырдтой сæ 
дур, æфсæйнаг, бæлас, адæмы чъизи рæуджытæ. Нал ис æхсæвæй 
нæдæр сабырдзинад, нæдæр зæрдæмæхизгæ рæсугъддзинад…

Горæт æрфынæй æнуддзинады, уый хъæрзы егъау фос-
цæрæгойы хуызæн. Уыцы фос-цæрæгой бон-изæрмæ æгæр бирæ 
бафтъæрдта алы холлаг, уый тæвд кæны ныр, фезмæлын нал 
фæразы æмæ уыны æнамонд, уæззау фынтæ.

Рухс базыр-зыр кæны, ахуыссы, фæци йæ гадзрахатдзинады 
æппæлой лæггадгæнæджы куыст. Хæдзæртты дурджын 
хуылфыты иу иннæйы фæстæ аныгъуылынц адæм.

Фыдхуыз, бæрзонд æмæ гуыбыр лæг лæууы уынджы фисыныл 
æмæ æнкъардæй, йæ дзæгъæл цæстытæй ракæс-бакæс кæны 
алырдæм, уæззаугомау йæ сæр разил-базил кæнгæйæ. Кæдæм 
цыдæуа? Уынгтæ иууылдæр æмхуызон сты, æмæ хæдзæрттæ 
дæр иууылдæр кæрæдзимæ кæсынц рудзгуыты зына-нæзына 
рухсæй уыцы иухуызон куыдфæндыйæ æмæ æрдæгмардæй… 
Æнуд æнкъарддзинад хурх æлхъивы хъарм къухæй, улæфт 
хъыгдаргæйæ. Хæдзæртты сæрты æнæзмæлгæ лæууынц, 
æнæуынон, æнамонд горæтæй бон-изæрмæ цы тæф фæцыд, уый 
æрттивгæ мигъы цъуппытæ. Уыцы мигъы цъуппыты æхсæнты 
арвыл бæрзондæй мынæг æрттывд кæнынц стъалытæ.

Лæг систа йæ худ, схæцыд йæ сæрыл, кæсы хæрдмæ. Ацы 
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горæты хæдзæрттæ афтæ бæрзонд сты æмæ кæмфæндыйæ дæр 
тынгдæр арвы зæххæй ассыстой дарддæр. Стъалытæ сты лыстæг, 
иунæг…

Дардгомау кæцæйдæр зæланг кæны æрхуы труба. Лæджы 
даргъ зæнгтæ æнахуыр зыр-зыр бакодтой. Лæг араст уынгтæй 
иумæ, цæуы уæззау къахдзæфтæй, ныггуыбыр кодта йæ сæр æмæ 
тилы йæ къухтæ. Æнафон у, уынгтæ æдзæрæгæй æдзæрæгдæр 
кæнынц. Иугай гыццыл адæймæгтæ цыдæр æрбавæййынц, 
бындзыты хуызæн, æрбайсæфынц мæйдары. Фисыныл 
æнæзмæлгæ лæууынц пъæлицæйæгтæ. Уыдонæн сæ уæлæ цъæх 
худтæ, сæ къухты лæдзджытæ, æууилынц тамако, се ’фсæртæ 
уæззау змæлын кæнгæйæ.

Лæг цæуы уыдоны иуфæрсты, телефонты цæджындзты 
æмæ хæдзæртты къулты мидæг тынг бирæ сау дуæртты – сæ 
цыппæрдигъон кæмттæ уæзбын чи байгом кодта, уыдоны 
фæрсты. Кæмдæр дард нæры æмæ ниуы трамвайы вагон. Æхсæв 
ныххурх уынгты арф кълеткæйы. Æхсæв амард.

Лæг цæуы, йæ къæхтæ райс-байс кæны уыцы иухуызон æмæ 
змæлын кæны йæ даргъ, гуыбыр гуыр. Уый афтæ зыны, цыма 
цæуылдæр хъуыды кæны, æмæ кæд ныфсджын хъуыдытæ не 
’сты, уæддæр уыдон сæйрагдæр хъуыдытæ сты.

Мæнмæ афтæ кæсы, цыма уыцы лæг давæг у.
Горæты сау, тар уынгты йæхи удæгас адæймагыл чи 

нымайы, ахæм лæджы уынын æхсызгон у. Гом рудзгуытæй 
кæлы адæймаджы хиды зæрдæхæссæн тæф. Æмбæрстгонд чи 
нæу, ахæм уæззау мыртæ схæц-æрхæц кæнгæ хъуысынц æнуд, 
æнкъард талынджы…

Бафынæй æмæ æрдæгфынæйæ сонт кæны Бур Хæйрæджы 
талынг горæт.
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…Æндоны, фæтæгены æмæ Иугонд Штатты æппæт 
æндæр къаролтæ кæддæриддæр мæнæн мæ 

хъуыдыты куыддæр æфсæрмыйы хуызæн кодтой. Афтæ æгæр 
бирæ æхца кæмæ ис, уыцы адæмтæн æз куыд вæййы, ахæм адæм 
æнхъæл нæ уыдтæн.

Æз афтæ æнхъæлдтон, æмæ уыдонæй алкæмæн дæр къаддæр 
уæддæр ис æртæ ахсæны æмæ дæс æмæ авдссæдз дæндаджы 
йæ дзыхы. Æз афтæ æнхъæлдтон, æмæ миллионер алы бон дæр 
райсомæй æхсæз сахатæй суанг æхсæвы дыууадæс сахатмæ 
æнæрынцойæ хæргæ кæны. Уый æфтъæры тæккæ зынаргъдæр 
хойраг: хъазтæ, гогызтæ, хуыйы хъыбылтæ, мæймæ булчъытæ 
царвимæ, ссадæй адджинæгтимæ алыхуызы хæринæгтæ, æмæ 
æндæр ахæм хæрзад хойраг. Изæрырдæм уый йæ æфсæрты фыр 
куыстæй афтæ бафæллайы, æмæ негртæн дзырд ратты, цæмæй 
уыдон хойраг куыд æмбæлы, афтæ æууилой, йæхæдæг та цæттæ 
æууылд хæринаг ныхъуыры æмæ ныхъуыры. Æппынфæстаг 
уымæн йæ бон нал вæййы, йæ хид цъыкк кæнын райдайы, улæфын 
нал фæфæразы æмæ йæ негртæ ахæссынц хуыссынмæ. Райсомæй 
та æхсæз сахатæй фæстæмæ уый ногæй райдайы йæ хъизæмары 
цард.

Фæлæ кæд афтæ йæ тых, йæ бонæй архайы, уæддæр йæ бон 
нæу суанг йæ капиталы проценттæн се ’мбис дæр бахæрын.

Кæй зæгъын æй хъæуы, ахæм цард уæззау цард у. Фæлæ цы 
хъуамæ чындæуа? Уæдæ цы пайда у миллионер уæвын, кæд æмæ 
хуымæтæджы адæймагæй фылдæр бахæрын йæ бон нæу, уæд?

Æз афтæ æнхъæл уыдтæн, æмæ уымæн хъуамæ йæ мидæггаг 
дзаума уа сыгъзæринæй нывæфтыд дари хъуымацæй, йæ 
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цырыхъхъыты зæвæттæ хуыд сты сыгъзæрин зæгæлтæй, йæ 
сæрыл та пака худы бæсты конд ис брильянтæй конд исты. 
Йæ къурткæ хуыд у тæккæ зынаргъдæр хъæдабæйæ, йæ дæргъ 
у къаддæр уæддæр авд сардзины æмæ йæ дарæсыл ис æппын 
къаддæр æртæ сæдæ сыгъзæрин цæппæры. Бæрæгбонты уый йæ 
уæлæ уыцы-иу конд скæны аст къурткæйы æмæ æхсæз хæлафы. 
Кæй зæгъын æй хъæуы, уый аив дæр нæу, фездыхсæн дæр сæ 
нæй, хъыгдаргæ кæнынц… Фæлæ афтæ хъæздыг уæвгæйæ, куыд 
хъуамæ хæсса уый иннæты хуызæн дарæс…

Æз афтæ æнхъæлдтон, æмæ миллионеры дзыпп у уæрм, 
æмæ уым æнцонæн бамбæхсæн ис аргъуан, сенаты агъуыст, иу 
ныхасæй, цыдæриддæр дæ бафæнда, уый… Фæлæ æз кæд ахæм 
æгъдауыл адæймаджы гуыбын егъау науы къæбицы хуызæн 
хуыдтон, уæддæр мæнæн мæ цæстытыл нæ уад, уыцы адæймаджы 
зæнгтæ æмæ хæлаф цæй дæргъæн хъуамæ уой, уый. Æз афтæ 
æнхъæлдтон, æмæ цы хъæццулы бын хуыссы, уый хъуамæ уа 
къаддæр уæддæр квадратон миля. Стæй, кæд уый тамако æууилы, 
уæд хъуамæ æрмæстдæр тæккæ хуыздæр тамако æмæ уымæй 
дæр уыцы-иу æууылдæн – къаддæр дыууæ джиранкайы. Кæд 
æмæ тамако йæ фындзы тъыссы, уæд та – уыцы-иу тъыстæн – 
æнæхъæн джиранка. Цыбыр дзырдæй, æхцатæ домынц, цæмæй 
сæ хардз кæной, уый…

Йæ къухы æнгуылдзтæ диссаджы æнкъараг сты æмæ сæ куы 
бафæнда, уæд сæм ныддаргъ уæвыны тыххæй та кæлæнгæнæджы 
тых ис, куыддæриддæр сæ бафæнда, афтæ ныддаргъ уыдзысты: 
зæгъæм, миллионер Нью-Йорчы куы базона, кæмдæр Сыбыры 
доллæр равзæрд, уый, уæд йæ къух радаргъ кæндзæн Берингов 
донкъубалæджы сæрты æмæ йæ бынатæй нæ сысты, афтæмæй 
раскъуыддзаг кæны уарзон зайæгойы.

Фæлæ диссаг у уый, æмæ æппæт ахæм уавæры мæнæн мæ бон 
бамбарын нæ уыд, уыцы æнахуыр егъау адæймаджы сæр цæй 
хуызæн хъуамæ уа, уый. Æмæ канд бамбарын нæ, фæлæ мæнмæ 
афтæ каст, æмæ уыйбæрц бирæ хæцъæфтимæ æмæ стджытимæ, 
алцы ’ппæтæй дæр сыгъзæрин лæмарынмæ чи хъавы, уыдонимæ, 
зæгъын, сæр æппындæр ницæмæн хъæуы. Иу ныхасæй, мæнæ-
мæнæ бынтон хорз не ’мбæрстон, миллионер цавæр у, уый. 
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Бæлвырддæр зæгъгæйæ, æз афтæ æнхъæлдтон, æмæ миллионер – 
уый у, фыццаджыдæр, даргъ тыхджын тасаг къухтæ. Уыцы къухтæ 
сæхи æртыхтой зæххы къорийыл, æрбахæстæг æй кодтой уæрæх, 
тар дзыхкоммæ æмæ уыцы дзых цъиры, æхсыны æмæ æууилы 
нæ планетæйы, калы йыл йæ зыд сæт, къæйыл физонæггонд тæвд 
картофыл куыд кала, афтæ…

Фæлæ бамбардзыстут, æз миллионерыл куы сæмбæлдтæн 
æмæ, иу ныхасæй, адæймаг куыд вæййы, ахæм хуымæтæджы 
адæймаг кæй у, уый куы федтон, уæд куыд бадис кодтон, уый?

Мæ разы арф фæлмæн къæлæтджын бандоныл бадт даргъ, 
хус къæсхуыр зæронд лæг. Йæ гуыбын уыд куыд æмбæлы, афтæ, 
нæдæр стыр, нæдæр гыццыл. Уæдæ йæ бур æнцъылдтæ къухтæ 
дæр уыдысты хуымæтæджы адæймаджы къухты хуызæн. Уый 
сæ сæвæрдта йæ гуыбыныл. Йæ цæсгомы æнцъылдтæ æмæ 
дыдæгътæ гæнæг царм уыд лопъо даст, йæ дæллаг был фæллад 
зæбул æрцис æмæ дзæбæх байгом сты аив конд æфсæртæ. 
Æфсæрты сагъд уыд сыгъзæрин дæндæгтæ. Уæллаг был – 
лопъо даст уыд, фæлурс æмæ гæххæтты хуызæн тæнæг – æнгом 
баныхæст дæндæгтыл æмæ-иу зæронд лæг ныхас куы кодта, 
уæд-иу хæрз стæмтæй фæстæмæ змæлгæ дæр нæ кодта. Йæ 
цæстыты хуыз цавæр уыд, уый бæрæг дæр нæ уыд, æрфгуытæ 
та йын æппындæр нæ уыд, йæ сæры тæбæгъыл иу æрду дæр нæ 
уыд. Афтæ зынд, цыма уыцы лæджы цæсгомæн иучысыл царм 
нæ фаг кодта. Йæ сырхгомау, æнæзмæлгæ æмæ лæгъз цæсгом 
ноггуырд сывæллоны цæсгомы хуызæн уыд. Зын бамбарæн уыд, 
уый йæ цард нырма ныр райдыдта, æви йæ кæронмæ æрхæццæ,  
уый…

Йæ уæлæйы дарæс дæр уыдысты хуымæтæджы адæймаджы 
дарæсы хуызæн. Къухдарæн, сахат æмæ дæндæгтæ, – гъе 
уыдон уыдысты, сыгъзæринæй арæзтæй йыл цыдæриддæр 
уыдис, уый. Уыцы сыгъзæрин иумæ райсгæйæ, æвæццæгæн, 
джиранкайы æрдæгæй къаддæр æрластаид. Иу ныхасæй, уыцы 
лæг уыд Европæйы тæккæ хъæздыгдæр хæдзары зæронд цумайы 
лæггадгæнæджы хуызæн…

Зæронд лæгмæ æз цы уаты уыдтæн, уый хъæздыг арæзт нæ 
уыд, уæдæ диссаг нæ уыд йæ рæсугъддзинадæй дæр. Æрмæст дзы 
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цы дзауматæ уыд, уыдон егъау уыдысты, æндæр ницы зæгъæн ис 
уаты тыххæй.

Уаты дзауматæм куы æркастæн, уæд афтæ ахъуыды кодтон: 
æвæццæгæн, ацы хæдзармæ иуæй-иу хатт æрбацæуынц пылтæ 
дæр.

– Уый ды дæ… миллионер? – бафарстон æз, мæхиуыл дæр не 
’ууæндыдтæн, афтæмæй.

– О, бæлвырд æз! – дзуапп радта уый фидарæй, йæ сæр 
банкъусын кæнгæйæ.

Æз мæхи афтæ дардтон, цыма йыл æууæндын, æмæ йæ 
æвæстиатæй раргом кæнынвæнд скодтон.

– Дæ бон аходæныл цас бахæрын у дзидза? – ахæм фарста 
йын æрæвæрдтон æз йæ разы.

– Æз дзидза хæргæ дæр нæ кæнын! – загъта уый.
Аходæныл та хæрын апельсины карст, иу айк, иучысыл 

къоппайы дзаг цай, – гъе уый дын мæ аходæн…
Йе ’наххос сывæллоны цæстытæ тар æрттывд кодтой мæ 

разы, лакъон доны дыууæ стыр æртахы хуызæн, æмæ æз уыцы 
цæстыты мурдæр гæдыдзинадæй ницы федтон.

– Хорз, уæдæ! – загътон æз, дисгæнгæйæ. – Фæлæ æргом 
ныхас кæн, дæ хорзæхæй, – комкоммæ ма мын зæгъ – цал хатты 
хæрыс ды бон?

– Дыууæ хатты – сабыр дзуапп радта уый.
– Аходæн æмæ сихор – уый ма æгæр дæр у мæнæн. Сихорæн 

– басы тæбæгъ, урс дзидза æмæ адджинагæй исты. Дыргътæ. 
Кофейы къоппа. Сигара…

Мæ дис рæзыд насæй тагъддæр. Уый та мæм каст зæды 
цæстытæй. Æз ныуулæфыдтæн æмæ загътон:

– Уæдæ кæд уый раст у, уæд де ’хцатæ цы фæкæныс?
Уыцы фарста куы айхъуыста, уæд миллионер иучысыл 

уæлæмæ схæцыд йæ уæхсджытыл, йæ цæстытæ æрзылдысты сæ 
дзыхъхъыты æмæ дзуапп радта:

– Æз ма уыдонæй кæнын ноджыдæр æхца…
– Цæмæн?
– Цæмæй ма ноджыдæр æхца скæнон, уый тыххæй…
– Уæддæр цæмæн? – бафарстон æз ногæй.
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Уый рагуыбыр кодта мæнæрдæм, – йæ рæмбынкъæдзтæй 
æрæнцой кодта къæлæтджын бандоны хæцæнтыл æмæ мæ, иу 
цасдæр дисгæнгæйæ, бафарста.

– Ды æрра дæ?
– Ды та? – дзуапп ын радтон æз дæр фарстайæ.
Зæронд æркъул кодта йæ сæр æмæ йæ дæндæгты сыгъзæрины 

æхсæнты уæззаугомау загъта:
– Диссаджы хиирхæфсæн адæймаг дæ… Æвæццæгæн, æз 

фыццаг хатт уынын ахæмы…
Стæй йæ сæрыл уæлæмæ схæцыд, йæ дзых аивæзта суанг 

йæ хъусты онг æмæ мæм, æнæдзургæйæ, ракæс-бакæс кæнын 
райдыдта. Йæхи куыд æнцад æмæ хъуыддагхуыз дардта, уымæ 
гæсгæ, æвæццæгæн, уый йæхи нымайынмæ хъавыд куыд 
æмбæлы, ахæм адæймагыл. Æз æм комкоммæ бакастæн æмæ йын 
йæ галстукыл ауыдтон булавкæ иучысыл брильянтимæ. Æмæ 
уыцы дур каблучы йас уæддæр куы уыдаид, уæд ма æз истæуыл 
ахъуыды кодтаин.

– Фæлæ уæддæр ды цы кусыс? – бафарстон æй æз.
– Æз кæнын æхца! – загъта цыбырæй, йæ уæхсджытыл 

схæцгæйæ.
– Мæнг æхцатæ кæнæг? – цингæнгæйæ фæхъæр кодтон æз; 

мæнмæ афтæ фæкаст, цыма æз сусæгдзинад раргом кæнынмæ 
фæхæстæгдæр дæн. Фæлæ уый чысылгай хæкъуырц кæнын 
райдыдта. Йæ æппæт гуыр дæр хæрдты хауд, цыма йын цавæрдæр 
сусæг къух йæ дæлæртты бын хъыдзы кодта, афтæ. Йæ цæстытæ 
арæх тъыбар-тыбур кодтой.

– Гъе, уый хъæлдзæг ныхас у! – загъта миллионер, куы 
басабыр, уæд, мæ цæсгоммæ мын хиуылæрвæссон цæстæнгасæй 
кæсгæйæ. – Бафæрс-ма мæ ноджыдæр истæмæй! – зæгъгæ, 
фæкодта уый æмæ цæмæндæр ныттыппыр кодта йæ рустæ.

Æз ахъуыды кодтон æмæ йын йæ разы фарста æрæвæрдтон 
комкоммæ:

– Ды куыд кæныс æхца?
– А! Бамбæрстон дæ! – загъта миллионер, йæ сæр анкъуысын 

кæнгæйæ. Æз бынтон хуымæтæджы, æнцонæн кæнын æхца. 
Мæнмæ ис æфсæн фæндæгтæ. Фермертæ кæнынц товартæ. 
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Æз уыцы товартæ ласын армукъатæм. Раздæр банымайын, 
цæмæй æххормагæй ма амæла æмæ дарддæр кусын йæ бон уа, 
уый тыххæй фермерæн цас æхца ныууадзын хъæуы, уый, иннæ 
æхца иууылдæр æрбайсын мæ къухтæм куыд æфсæн фæндагыл 
товарты тыххæй фидтон, афтæ. Гъе, афтæ хуымæтæджы кæнын 
æз æхца.

– Æмæ фермертæ разы сты ахæм хъуыддагыл?
– Мæнмæ гæсгæ, сеппæт разы не сты, – загъта миллионер, 

сывæллоны хуызæн хуымæтæджы. – Фæлæ афтæ дзурынц, æмæ, 
дам, адæмæн сеппæтæн иумæ цæмæйфæнды дæр разы уæвæн 
никуы ис. Кæддæриддæр разыны, хъуыр-хъуыр чи кæны, ахæм 
худæджы адæймæгтæ…

– Æмæ дæу хицауад нæ хъыгдары? – бафарстон æй æз 
хуымæтæджы.

– Хицауад зæгъыс? – загъта та уый æмæ хъуыдыты 
аныгъуылдис, йæ æнгуылдзтæй йæ тæрных сæрфгæйæ. Стæй, 
цыма йæ зæрдыл цыдæр æрлæууыд, афтæ йæ сæр банкъуысын 
кодта. – А, а… уый ома… Вашингтоны чи ис, уыдоны тыххæй 
фæрсыс? Нæ, уыдон мæн нæ хъыгдарынц. Уыдон тынг 
хæларзæрдæ адæймæгтæ сты… Суанг ма уыдоны æхсæн мæ 
клубæй дæр чидæртæ ис. Фæлæ сæ искуы-иу хатты йеддæмæ нæ 
фендзынæ… уымæ гæсгæ ма сæ адæймаг рох дæр фæкæны. Нæ, 
уыдон мæ нæ хъыгдарынц, – загъта та уый ноджыдæр æмæ мæ 
уайтагъддæр цымыдис фарст акодта:

– Æмæ, цымæ, адæмы æхца кæнын чи нæ уадзы, ахæм 
хицауадтæ уæвгæ искуы ис?

Æз фефсæрмыхуыз дæн, афтæ хуымæтæджы йæ кæй 
бафарстон, уый та зондджын ныхас кæй кодта, уымæй.

– Нæ, нæ, – загътон æз сабыргай, – æз афтæ зæгъынмæ нæ 
хъавыдтæн… Зоныс, æз афтæ хъуыды кодтон, зæгъын, хатгай-иу 
хицауад хъуамæ ма уадза комкоммæ искæйы стигъын…

– А-а! – загъта уый. – Ахæм хъуыддаг уаид идеализм. Ам 
афтæ нæ кæнынц: Хицауадæн йæ бон нæу хицæн адæймæгты 
хъуыддæгтæм ныххилын…

Уыцы сывæллоны æнцад æмæ зондджын ныхæстæм æз 
хорзагау нал фæдæн.
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– Уый та куыд, иу адæймаг бирæты сæфты уавæрмæ куы 
тæра, уæд уый хицæн адæймаджы хъуыддаг у? – бафарстон æз, 
лæгъз дзыхæй дзургæйæ.

– Сæфты уавæрмæ зæгъыс? – афæзмыдта уый мæ ныхас 
æмæ йæ цæстытæ ныхъхъоппæг кодта. – Сæфты уавæр у, кусæг 
къухтæ зынаргъ куы вæййынц, уæд. Стæй стачкæтæ куы вæййы, 
уæд. Фæлæ махмæ ис эмигранттæ. Уыдоны фæрцы кæддæриддæр 
фадат ис кусджытæн къаддæр фидыны тыххæй – иу ныхасæй, 
эмигранттæ разæнгардæй æрлæууынц, стачкæ чи фæкæны, уыцы 
кусджыты бæсты. Уыдонæй бæстæмæ бирæ куы ’рбацæуа, иу 
ныхасæй, аслам цæмæй кусой, уый фаг куы уой, стæй бирæ куы 
æлхæной, уæд æппæт дæр куыд æмбæлы, афтæ хорз уыдзæн.

Миллионер иу цасдæр фæрæвдздæр æмæ ныр, фыццаг 
куыд уыд, афтæ уыцы-иу рæстæг зæронд лæджы хуызæн дæр 
æмæ сывæллоны хуызæн дæр уыйас нал уыд. Йæ лыстæг тар 
æнгуылдзтæ базмæлыдысты æмæ йæ фæсус хъæлæс тагъддæр 
зæлланг кæнын райдыдта мæ хъусты.

– Хицауад зæгъыс? Æнхъæлдæн, уый диссаджы фарста у, 
о, диссаджы фарста. Хорз хицауад æнæмæнг хъæуы. Хицауад 
лыг кæны ахæм фарстатæ: бæстæйы хъуамæ уа, мæн цас хъæуы, 
уыйбæрц адæм, цæмæй уыцы адæмæн сæ бон балхæнын уа, 
мæн цыдæриддæр ауæй кæнын фæнды, уый. Кусджытæ хъуамæ 
уа уыйбæрц, цæмæй æз кусджытæ хъуаг ма уон. Фæлæ уыимæ 
хъуамæ иунæг уæлдай адæймаг дæр ма уа! Уæд социалисттæ дæр 
нæ уыдзæн. Æмæ стачкæтæ дæр нæ уыдзæн. Хицауад хъуамæ 
стыр налогтæ ма иса. Адæмæй цыдæриддæр ратонæн уа, уый æз 
мæхæдæг райсдзынæн. Гъе, æз уый хонын хорз хицауад.

«Миллионер æвдисы æдылыдзинад – уый у адæймаг йæ 
тыхыл йæ зæрдæ куы фæдары, уый æнæмæнг бæрæггæнæн, – 
афтæ ахъуыды кодтон æз. – Æвæццæгæн, уый æцæг къарол у…»

– Мæн фæнды æмæ хъæуы, – дзырдта дарддæр миллионер 
зæрдæдаргæ æмæ фидар хъæлæсæй, – цæмæй бæстæйы уа æгъдау. 
Хицауад асламæй æххуырсы алыхуызы философты. Уыдон алы 
хуыцаубон дæр къаддæр уæддæр аст сахаты дæргъы адæмы ахуыр 
кæнынц, закъонтæ цæмæй уарзой, ууыл. Кæд æмæ уый тыххæй 
философтæ æгъгъæд нæ уой, уæд хъуамæ хъуыддагмæ бавналой 
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салдæттæ. Уыцы фарстайы фæдыл архайд цы мадзæлтты фæрцы 
цæуы, уыдон хъуыды кæнын дæр нæ хъæуы, – ахсджиаг сты 
бæрæггæнæнтæ, цы рауайа, уый. Фæлхасгæнæг æмæ кусæг 
хъуамæ уарзой закъонты. Æндæр мурдæр ницы! – Афтæ фæцис 
миллионер йæ ныхас, йæ æнгуылдзтæй хъазгæйæ.

«Нæ, уый æдылы нæу, хъуамæ уый къарол ма уа!» – ахъуыды 
кодтон æз æмæ йæ бафарстон: – Ды разы дæ ныртæккæйы 
хицауадæй?

Миллионер мын æваст дзуапп нæ радта.
– Хицауад кæны, йæ бон цас у, уымæй къаддæр. Æз афтæ 

зæгъын: нырма уал бæстæмæ уадзын хъæуы эмигранттæ. Фæлæ 
махмæ ис политикон сæрибардзинад. Уыцы сæрибардзинадæй 
уыдон пайда кæнынц, – æмæ уый тыххæй та хъуамæ уыдон 
бафидой. Хъуамæ уыдонæй алчидæр йемæ æрбаласа 500 
доллæры, уæддæр – 500 доллæры цы адæймагмæ ис, уый дæс 
хатты хуыздæр у, 50 доллæры кæмæ ис, уымæй… Сæрхъæн 
адæймæгтæ – леккагæнджытæ, мæгуыргуртæ, рынчынтæ æмæ 
æндæр ахæм хуыскъастæутæ никуы хъæуынц.

– Ахæм уавæры та фæкъаддæр уыдзæн эмигрантты 
æрбацыд… – загътон æз.

Зæронд разыйы тылд бакодта йæ сæр.
– Æрцæудзæн рæстæг, æмæ æз фæндон бахæсдзынæн, 

цæмæй сын бæстæмæ æрбацæуæн дуæрттæ бынтондæр æхгæд 
æрцæуой, уый тыххæй… Ныр та уал уадз æмæ алчидæр иучысыл 
ласа сыгъзæрин… Уый пайда у бæстæйæн. Стæй æнæмæнг 
фæфылдæр кæнын хъæуы граждайнаг бартæ райсыны æмгъуыд. 
Фæлæ фæстæдæр ахæм бар бынтондæр фесафын хъæудзæн. 
Америкæгтæн кусын кæй фæнды, уыдон уадз æмæ кусой, фæлæ 
уыдонæн америкаг гражданты бартæ дæттын æппындæр нæ 
хъæуы. Америкæгтæ фаг бирæ конд æрцыд. Уыдонæй алкæмæн 
дæр йæ бон у, бæстæйы адæм цæмæй фылдæр кæной, ууыл 
ахъуыды кæнын. Æппæт уыдæттæ сты хицауады хъуыддаг. Æмæ 
хицауады дæр æндæр хуызы рацаразын хъæуы. Хицауады уæнгтæ 
хъуамæ иууылдæр уой промышленнон куыстуæтты акционертæ – 
уæд уыдон тагъддæр æмæ æнцондæрæн бамбардзысты бæстæйы 
домæнтæ. Ныр мæн æлхæнын хъæуы сенаторты, мæн… алыхуызы 
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лыстæг хъуыддæгтæ æнæмæнг кæй хъæуы, ууыл сæ цæмæй 
баууæндын кæнон, уый тыххæй. Фæлæ хицауад æндæр хуызы 
арæзт куы æрцæуа, уæд æлхæнын дæр никæйы уал хъæудзæн… – 
уæлдай хъуыддаг уыдзæн.

Миллионер арф ныуулæфыд, йæ къах атылдта æмæ ма йæ 
ныхасыл бафтыдта:

– Цард раст уыныс æрмæстдæр сыгъзæрины хохы цъуппæй.
Йæ политикон зондахаст бæлвырд куы сбæрæг, уæд æз 

миллионеры комкоммæ бафарстон афтæ:
– Уæдæ дины тыххæй та куыд хъуыды кæныс ды?
– О! – фæхъæр кодта уый, йæ уæраджы сæр ныццæвгæйæ 

æмæ æрфгуытæ тынг разил-базил кæнгæйæ. – Тынг хорз хъуыды 
кæнын æз! Дин – уый адæмы æнæмæнг хъæуы. Афтæ кæй у, ууыл 
æз зæрдиагæй æууæндын. Æмæ ма суанг хуыцаубонты мæхæдæг 
дæр мæхиуыл дзуæрттæ æфтауын æмæ кувын аргъуаны… афтæ, 
уæдæ куыд!

– Æмæ цы фæдзурыс ды? – бафарстон æй æз.
– Аргъуаны цыдæриддæр æцæг чырысти радзурдзæн, уый 

æппæт дæр – фидарæй загъта миллионер. Кæй зæгъын æй хъæуы, 
æз фæкувын мæгуырты æхсæн – мæгуырты кæддæриддæр хъæуы 
хорз, фæлмæн ныхас æмæ сæ фыды хуызæн, цæмæй ахуыр кæной, 
уый…

Иучысыл рæстæг йæ цæсгом сывæллоны цæстæнгас æвдисын 
райдыдта, фæлæ уайтагъддæр йæ былтæ æнгом æрбалхъывта 
æмæ йæ цæстытæ ныццавта цармæ. Уым сывæллæтты нывтæ 
æфсæрмыгæнгæ æмбæрзтой ставд сылгоймаджы гом буар 
сæвджын хуыйы розæхуыр цармимæ. Миллионеры æнæхуыз 
цæстыты фæзындысты цары ахорæнты хуызтæ æмæ цæхæртæ 
калдтой алыхуызы. Уалынмæ та æнцадгай райдыдта дзурын:

– Чырыстон дины æфсымæртæ æмæ хотæ! Хæлæг кæныны 
фæдыл ма хъусут хин хæйрæджы æрцыдмæ, уæхицæй дард сурут, 
зæххыл цыдæриддæр ис, уыдон. Зæххыл цард цыбыр у: адæймаг 
æрмæстдæр дыууиссæдз азы онг у хорз кусæг, дыууиссæдз азы 
фæстæ йæ фабрикæтæм нал фæисынц. Цард фидар нæу. Сымах 
кусут. Фæлæ уæ къухæй куыд æмбæлы, афтæ рæвдз куы нæ 
бавналат, уæд уын машинæ цъæл кæнын райдайы уе ’стджытæ. 



392

Хур дæ куы ныццæва – уæд ууыл фæдæ! Сымахмæ алы ран 
дæр æнхъæлмæ кæсынц низтæ, алы ран дæр – æнамонддзинад! 
Мæгуыр адæймаг у, куырм бæрзонд агъуысты сæрыл куыд 
уа, афтæ, кæдæмфæнды куы ацæуа, уæддæр æрхаудзæн æмæ 
ныцъцъæл уыдзæн, апостол Иудæйы æфсымæр апостол Иаков 
куыд зæгъы, афтæ. Æфсымæртæ! Сымах хъуамæ аргъ ма кæнат 
зæххыл цардæн. Зæххыл цард скодта хæйрæг, адæймæгты удтæ 
адавæг. О, Чырыстийы уарзон сывæллæттæ, сымах цард ацы 
дунейы нæй, уæ фыды цард куыд нæй ацы дунейы, афтæ, – уый 
иннæ дунейы ис. Æмæ сымах фæразонæй, хъаст нæ кæнгæйæ, 
хъуыр-хъуыр нæ кæнгæйæ, сабырæй зæххыл уæ фæндаг куы 
фæуат, уæд уæ уыцы дуне райсдзæн дзæнæты хъæутæм æмæ 
зæххыл цы фæллой бакæнат, уый уын бафиддзæн – æнусон 
дзæнæтæй. Ацы цард та у æрмæстдæр уæ удтæ ссыгъдæг кæныны 
тыххæй æмæ ам цас фылдæр хъизæмар кæнат, уыйас уæм уым 
– иннæ дунейы – фылдæр хуыздæрдзинæдтæ æнхъæлмæ кæсы, – 
афтæ загъта апостол Иуда йæхæдæг.

Миллионер та къухæй ацамыдта цармæ, ахъуыды кодта, стæй 
та дарддæр райдыдта уазал æмæ фидар ныхас кæнын:

– Афтæ, зынаргъ æфсымæртæ æмæ хотæ! Ацы цард æппæтæй 
дæр афтид æмæ ницæйаг у, чидæриддæр нæм хæстæг уа, ахæм 
адæймагмæ уарзондзинад дарыны уагыл æй куы нæ раттæм, 
уæд. Уæ зæрдæтæ ма дæттут хæлæгдзинад æвзарынгæнæг 
хæйрæджытæм! Цæмæ хъуамæ хæлæг кæнат сымах! Зæххыл 
цы хорздзинæдтæ ис, уыдон æрмæстдæр зынгæ афтæ кæнынц, 
уыдон æрмæстдæр хæйрæджы аууæттæ æмæ хъазæнтæ сты. 
Мах иууылдæр амæлдзыстæм – хъæздгуытæ æмæ мæгуыртæ, 
паддзæхтæ æмæ æвзалыкъахджытæ, банкты хицæуттæ æмæ 
уынгтæ сыгъдæггæнджытæ. Чи зоны, æмæ дзæнæты сатæг 
цæхæрадæтты æвзалыкъахджытæ суыдзысты паддзæхтæ, паддзах 
та цæхæрадоны къахвæндæгтæ уисойæ мæрздзæн, бæлæстæй цы 
сыфтæртæ æрхауд, стæй сымах æрвылбон кæмæй цæрдзыстут, 
уыцы къафетты цъæрттæ. Æфсымæртæ! Цы хъуамæ хъæуа 
зæххыл адæймаджы, зæрдæ сывæллоны хуызæн дзæгъæлтæ 
кæм кæны, æнæуагдзинады уыцы тар хъæды? Цæут дзæнæтмæ 
уарзондзинады æмæ коммæгæсæй, æнæ исты дзургæйæ фæразут, 



393

цавæрфæнды уавæры куы бахауат, уæддæр. Уарзут æппæты дæр, 
æмæ уæ суанг æфхæргæ, æгад чи кæны, уыдоны дæр…

Миллионер та ногæй æрæхгæдта йæ цæстытæ æмæ, 
къæлæтджын бандоныл йæхи узгæйæ, дзырдта дарддæр:

– Ма хъусут, сымах зæрдæты тæригъæддаджы хæлæгдзинад 
чи æвзарын кæны, ахæм адæмтæм, сымахæн иуты мæгуырдзинад 
æмæ иннæты хъæздыгдзинад æмбарын кæнгæйæ. Афтæ чи 
дзуры, уыцы адæмтæ сты хæйрæджыты минæвæрттæ, хуыцау 
нæ уадзы, цæмæй адæймаг хæстæгдæр адæймагмæ хæлæг кæна, 
уый. Æмæ хъæздгуытæ дæр мæгуыр сты, уыдон мæгуыр сты, 
ахæм адæмты дæр кæй уарзынц, уымæй. Бауарзут хъæздыджы, 
уымæн æмæ уый у хуыцауы равзæрст! – афтæ фæхъæр кодта 
Иуда, хуыцауы æфсымæр, аргъуаны фыццаг сауджын. Ма 
хъусут æмбардзинады æмæ уын æндæр æрымысгæ хъуыддæгты 
тыххæй хæйрæг цы дзуры, уыдонмæ. Цы у æмбардзинад, 
æмхуызондзинад ам, зæххыл? Архайут, æрмæстдæр хуыцауы раз 
æмхуызон сыгъдæгзæрдæ цæмæй уат, ууыл. Фæразонæй хæссут 
уæ крест, æмæ коммæгæсдзинад сымахæн фенцондæр кæндзæн 
уый хæссын. Хуыцау сымахимæ ис, мæ сывæллæттæ, æмæ уæ 
æндæр хъæугæ дæр ницы кæны.

Зæронд ныхъхъус, йæ дзых ныххæлиу кодта æмæ, йæ дæн-
дæгты сыгъзæринæй æрттивгæйæ, сæрыстырæй æрбакаст мæнмæ.

– Ды тынг хорз пайда кæныс динæй! – загътон æз.
– О, кæй зæгъын æй хъæуы! Æз уымæн аргъ кæнын зонын, – 

загъта миллионер. – Зæгъын ма дын ноджыдæр – дин мæгуырты 
æнæмæнг хъæуы. Зæххыл цыдæриддæр ис, уыдон хæйрæджы 
сты, афтæ дзуры дин. О, адæймаг, кæд ды дæ уд фервæзын 
кæнын фæнды, уæд дæ мацы фæндæд æмæ мацæмæ æвнал ам 
– зæххыл. Ды цардæй бафсæддзынæ, куы амæлай, уый фæстæ – 
дзæнæты цыдæриддæр ис, уыдон дæу сты! Æмæ адæм ууыл куы 
æууæндой, уæд семæ æнцондæр архайæн у. О, афтæ. Дин – уый 
царв у, царв. Æмæ уымæй мах цас фылдæр сæрдæм цард машинæ, 
уыйас къаддæр хæрдзысты йæ хæйттæ сæхи, уыйас æнцондæрæй 
æххæст кæндзæн машинист йæ хæс…

«О, æцæг къарол у», – загътон æз мæхинымæр æмæ æгъдауыл 
бафарстон хæрзæрæджы хуыгæсты уыцы баззайæггаджы:
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– Зæгъ-ма, ды дæхи чырыстон хоныс?
– О, кæй зæгъын æй хъæуы! – фехъæр кодта уый фидарæй. 

– Фæлæ, – уый йæ къух хæрдмæ систа æмæ зæрдиагонæй загъта: 
– æз уыцы-иу рæстæджы дæн америкаг дæр, æмæ уымæ гæсгæ æз 
дæн фидар моралист…

Миллионерæн йæ цæстæнгас фенкъард; уый, былтæ 
ныцъцъупп кæнгæйæ, йæ хъустæ фындзмæ бахæстæгдæр кодта.

– Ды бæлвырд цы зæгъынмæ хъавыс? – ныллæг хъæлæсæй 
йæ бафарстон æз.

– Æрмæст ныхас махæй дарддæр куыд нæ цæуа, афтæ. – 
Америкагæн йæ бон нæу чырыстийы банымайын.

– Йæ бон нæу Чырыстийы банымайын, зæгъыс? – 
бафарстон æз ныллæг хъæлæсæй, иуцасдæр æнæдзургæйæ куы 
алæууыдыстæм, уæд.

– Кæй зæгъын æй хъæуы, нæу! – загъта уый ногæй сусу-
бусуйæ.

– Уæддæр цæуыннæ? – бафарстон æз, иуцасдæр рæстæг 
æнæдзургæйæ куы абадтыстæм, уæд.

– Чырысти – дзæгъæлзад у! – афтæ зæгъгæйæ мæм зæронд 
йæ цæст æрныкъуылдта æмæ йæ алыварс аракæс-бакæс кодта. – 
Ды бамбæрстай? Дзæгъæлзадæн Америкæйы йæ бон канд хуыцау 
уæвын нæ, фæлæ чиновник уæвын дæр нæу. Уый иу ран дæр нæ 
уадзынц, куыд æмбæлы, ахæм æхсæнадмæ. Уымæ иу чызг дæр 
моймæ нæ ацæудзæн. О, махмæ тынг фидар æгъдау ис! Фæлæ 
Чырыстийы куы банымаиккам, уæд мах æппæт дзæгъæлзæдты 
дæр банымайын бахъæуид хорз адæймæгтыл… суанг уыдон 
негрты æмæ урсцъар сылгоймаджы сывæллæттæ куы уаиккой, 
уæддæр. Ахъуыды-ма кæн, уый цы стыр æнамонддзинад у, 
ууыл! И?

Æвæццæгæн, ахæм хъуыддаг æцæгдæр уыд стыр æнамонд-
дзинад – уымæн æмæ зæронды цæстытæ ацъæх сты æмæ уыджы 
цæстыты хуызæн стымбыл сты. Уый йæ дæллаг был тыхтæ 
æмæ амæлттæй сæлвæста хæрдмæ æмæ йæ æнгом æрныхæста 
дæндæгтыл. Æвæццæгæн, уый афтæ æнхъæлдта, æмæ йæхи куы 
ныззылынтæ кæна, уæд йæ цæсгом уыдзæн зæрдæмæхизгæдæр 
æмæ карздæр.
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– Уæдæ негры адæймагыл банымайын уæ бон ницы хуызы у? 
– бафарстон æз миллионеры, демократон бæстæйы мораль мын 
мæ зæрдæ нынкъард кодта, афтæмæй.

– Уый дын диссаджы хуымæтæджы адæймаг! – фæхъæр 
кодта миллионер фæсмонгæнæгау. – Куыд не ’мбарыс, уыдон 
сау адæм кæй сты, уый. Уыдон тæф кæнынц. Мах негрæн æнæ 
ныхасæй тæрхон кæнæм, йæ фæрсты царм ын сисæм кæнæ йæ 
ацауындзæм, урс сылгоймагимæ ус æмæ лæджы цард кодтой, 
уый куыддæр базонæм, афтæ. Ахæм хъуыддаг куы рабæрæг 
вæййы, уæд ын уайтагъддæр бæндæн йæ къубалыл авæрæм æмæ 
бæласмæ… æнæкъæндзытæй! Ныхас моралы тыххæй куы цæуа, 
уæд мах тынг тызмæг, фидар стæм…

Ныр миллионер архайдта, бар-æнæбары дæр ног мардмæ 
цы тæригъæдгæнгæ, фæлмæн зæрдæйы уагæй фæкæсынц, ахæм 
зæрдæйы уаг мæм цæмæй сæвзæрын кодтаид, ууыл. Фæлæ æз 
бавнæлдтон хъуыддагмæ æмæ йæ хъуамæ кæронмæ ахæццæ 
кодтаин. Æз дарддæр дæр зæронды раз æвæрдтон фарстатæ, 
фæндыд мæ рæстдзинад, сæрибардзинад, æмбарындзинад æмæ 
цæуылдæриддæр æз рæсугъдæй æууæндыдтæн, уыдонæй куыд 
хынджылæг кæнынц, уый тагъддæр цæмæй кæронмæ ахæццæ 
уыдаид.

– Ды цавæр цæстæнгасæй кæсыс социалисттæм?
– Гъе, уыдон сты хæйрæгæн лæггадгæнджытæ! – тагъд-

тагъд дзуапп радта миллионер æмæ йæ къухæй æркъæрц кодта 
йæ уæраджы сæр. Социалисттæ – уыдон сты царды машинæйы 
мидæг змис, змис зæгъын. Æмæ уыцы змис алы ранмæ куы хауа, 
уæд халгæ кæны механизмы раст куыст. Хорз хицауадмæ хъуамæ 
социалисттæ ма уа. Америкæйы уыдон зынын райдыдтой. Æмæ 
уæдæ афтæмæй Вашингтоны адæм куыд æмбæлы, афтæ хорз 
не ’мбарынц сæ хæстæ. Уыдон хъуамæ социалисттæн исой 
сæ граждайнаг бартæ. Уый дæр исты мары. Æз афтæ зæгъын 
– хицауад хъуамæ цардмæ хæстæгдæр лæууа. Уый тыххæй та 
хъуамæ хицауады уæнгтæ æмбырдгонд цæуой миллионерты 
æхсæнæй. Афтæ, гъе!

– Ды стыр æххæст адæймаг дæ! – загътон æз.
– О, æнæмæнг! – сразы уый мемæ, йæ сæр хиуылæрвæссон 
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тылд бакæнгæйæ. Ныр йæ цæсгом сывæллоны цæсгомы хуызæн 
нал уыд, æмæ йæ уадултыл фæзынд арф æнцъылдтæ.

Мæн бафæндыд уый аивады тыххæй бафæрсын.
– Ды цы цæстæй кæсыс… – рыйдыдтон æз дзурын, фæлæ уый 

йæ æнгуылдз хæрдмæ систа æмæ дзурын райдыдта йæхæдæг:
– Социалистæн йæ сæры атеизм ис, йæ губыны та – анархизм. 

Уымæн йæ зæрдæйы хæйрæг ныссагъта æдылыдзинады æмæ 
хæрамдзинады базыртæ… Социалисты ныхмæ тох кæныны 
тыххæй æнæмæнг фылдæр хъæуы дин æмæ салдæттæ. Дин – 
атеизмы ныхмæ, салдæттæ – анархийæн.

Раздæр социалисты сæры бавгæнын хъæуы аргъуаны 
куывдтыты зды. Фæлæ йæ уый куы не ’сдзæбæх кæна, уæд ын 
хъуамæ салдæттæ йæ гуыбыны бавгæной зды…

Уый зæрдæдаргæйæ ацамыдта йæ сæрæй æмæ фидарæй 
загъта:

– Егъау у хæйрæджы тых!
– О, æнæмæнг афтæ у! – æхсызгонæй сразы дæн æз йемæ.
Фыццаг хатт æз федтон афтæ бæлвырд, Бур Хæйрæджы – 

Сыгъзæрины тыхы стыр ахадындзинад. Зæронды хус стджытæ 
ма тыххæй хæцыдысты кæрæдзиуыл, æндыснæг æмæ сæ гæбæр 
сихсийын кодтой, йæ лæмæгъ къæсхуыр буар уыд зæронд цармæй 
конд голладжы мидæг, – æппæт уыцы хæррæгъ буар ныр разæнгард 
уыд гæдыдзинады æмæ удыхъæды хæлддзинады Бур Фыды уазал 
æмæ карз зондахастæй. Зæронды цæстытæ æрттывтытæ калдтой 
дыууæ ног æвзист сомы хуызæн æмæ æппæтæй дæр фæцис 
фидардæр æмæ хистæр. Ныр лæггадгæнæджы хуызæн тынгдæр 
уыд, фæлæ æз зыдтон, йæ хицау чи уыд, уый.

– Куыд хъуыды кæныс ды аивады тыххæй? – бафарстон та 
йæ æз.

Зæронд мæм æрбакаст, йæ цæсгомыл йæ къух æрхаста æмæ 
дзы асæрфта карз хæрамдзинады фæд. Ногæй та уый цæсгомыл 
фæзынд сывæллоны цавæрдæр цæстæнгас.

– Куыд загътай? – афарста мæ уый.
– Куыд, зæгъын, хъуыды кæныс ды аивады тыххæй?
– О! Æнцад-æнцойæ сабыргай загъта уый. Æз уый тыххæй 

хъуыды дæр нæ кæнын, æз æй хуымæтæджы æлхæнгæ кæнын…
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– Уый мæнæн зындгонд у. Фæлæ, чи зоны, кæд, мыййаг, 
уымæ дæумæ ис дæхи цæстæнгас æмæ дæхи домæнтæ?

– А! Кæй зæгъын æй хъæуы, мæнмæ ис домæнтæ… Уый, 
уыцы аивад хъуамæ уа хорз хиирхæфсæн, – гъе уый дзы домын 
æз. Цæмæй æз худон, афтæ хъæуы. Æз цы хъуыддаг кæнын, уым 
худæгæй ницы уыйас ис. Æнæмæнг хатгай сæрымагъзы бауадзын 
хъæуы, йæ фæллад цæмæй ссæуа, ахæм исты… хатгай та дзы 
уадзын хъæуы, буары хъару чи цырен кæна, ахæм исты. Нывтæ 
царыл кæнæ къулыл куы фæкæнынц, уæд хъуамæ ахæм аивад 
адæймаджы мондаг кæна… Рекламæтæ фыссын хъæуы тæккæ 
хуыздæр æрттивгæдæр ахорæнтæй. Цардæй ма миля дарддæр 
куы уай, уæд дæ хъуамæ рекламæ рацахса дæ тæккæ фындзæй 
æмæ дæ уайтагъддæр бахæццæ кæна, кæдæм дæм сиды, уырдæм. 
Афтæ куы уа, уæд уыцы рекламæ уыдзæн, цы æхца йыл фыст 
æрцыд, уый аргъ. Статуятæ æмæ вазæтæ кæддæриддæр кæнын 
хъæуы бронзæйæ, мраморы, кæнæ фарфоры бæсты. Тынг хорз 
сты уасджыты тох æмæ уырыты хыл. Уыдæттæ æз федтон 
Лондоны… Тынг хорз сты! Бокс дæр хорз у, фæлæ дзы хъуамæ 
мæрдтæ ма цæуа… Музыкæ хъуамæ уа патриотон. Марш – уый 
кæддæриддæр хорз у, фæлæ тæккæ хуыздæр америкаг марш у, 
Америкæ у дунейы тæккæ хуыздæр бæстæ, – гъе, уымæ гæсгæ 
у Америкаг музыкæ зæххыл æппæт музыкæтæй хуыздæр. Хорз 
музыкæ вæййы, хорз адæм кæм сты, уым. Америкæгтæ зæххыл 
сты тæккæ хуыздæр адæм. Уыдонмæ æппæтæй дæр фылдæр ис 
æхца. Махмæ цæй бæрц ис, уыйбæрц æхца никæмæ ис. Уымæ 
гæсгæ махмæ тагъд æрбацæудзæн æнæхъæн дуне…

Æз хъуыстон, уыцы рынчын сывæллон хиуылæрвæссонæй 
дзæнгæда куыд цагъта, уымæ æмæ хæлар зæрдæйæ хъуыды 
кодтон Тасманияйы хъæддæгты тыххæй. Дзурынц, зæгъгæ, дам 
уыдон дæр лæгхортæ сты, фæлæ уыдонмæ уæддæр тыхджын у 
рæсугъддзинады æнкъарындзинад.

– Ды театры вæййыс? – бафарстон æз Бур Хæйрæджы зæронд 
цагъайраджы, йæ цардæй кæй фæчъизи кодта, уыцы бæстæйæ 
цæмæй мауал æппæлыдаид, уый тыххæй.

– Театры зæгъыс? О, кæй зæгъын æй хъæуы. Æз зонын, уый 
дæр аивад у! – зæрдиагæй загъта миллионер.
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– Театры дæ зæрдæмæ цы цæуы?
– Хорз у, бирæ æрыгон сылгоймæгтæ дзы куы вæййы æмæ сæ 

къабаты хъуыртæ уæрæх къæртт куы вæййынц, ды та уыдонæй 
уæлдæр куы фæбадыс, уæд – радта дзуапп зæронд, иуцасдæр 
ахъуыды кæнгæйæ.

– Цы уарзыс тæккæ фылдæр театры? – бафарстон та æз, 
мæсты кæнгæйæ.

– А, а! – фæхъæр кодта уый, йæ дзых кæрæй кæронмæ 
байгом кæнгæйæ. – Кæй зæгъын æй хъæуы, æппæтæй фылдæр 
дзы уарзын артисткæты, адæм сæ иууылдæр куыд уарзынц, 
афтæ… Артисткæтæ рæсугъд æмæ æвзонг куы уой, уæд уыдон 
кæддæриддæр арæхстджын фæзынынц. Фæлæ æваст зын базонæн 
у, æцæгæй сæ æвзонг чи у, уый. Уыдон иууылдæр сæ мæнг хуызы 
афтæ хорз дарынц, æмæ… Æз æмбарын, уый сæ куыст у. Æмæ 
хатгай ахъуыды кæныс – гъе, уый хъуыддаг у! Гъе, уый чызг у! 
Фæлæ афтæ рауайы, æмæ йыл фæцæуы дæс æмæ дыууиссæдз азы, 
стæй йын къаддæр уæддæр уыд дыууæ сæдæ уарзоны. Хъыгаг 
вæййы ахæм хъуыддаг. Цирчы артисткæтæ хуыздæр сты театры 
артисткæтæй. Уыдон кæддæриддæр вæййынц æрыгондæр æмæ 
тынгдæр тасгæ-уасгæ.

Æвæццæгæн, зæронд уыцы хъуыддаджы бирæ чи зыдта 
æмæ æмбæрста, ахæм адæймаг уыд. Суанг ма æз дæр, æнусы 
тæригъæдджын, цæргæ-цæрæнбонты ахæм хъуагдзинæдты сæ 
тæккæ хъустæм арф уæвгæйæ, уымæй бирæ цыдæртæ базыдтон 
æрмæстдæр фыццаг хатт.

– Æмдзæвгæтæ та дæ зæрдæмæ куыд цæуынц? – бафарстон 
та йæ æз.

– Æмдзæвгæтæ зæгъыс? – бафарста мæ дыккаг хатт, йæ 
цæстытæ цырыхъхъытæм æруадзгæйæ æмæ йæ тæрных æр-
банцъылдтæ кæнгæйæ. Ахъуыды кодта, йæ сæр бæрзонд систа 
æмæ йæ дæндæгтæ иууылдæр уыцы-иу æвдыст мæм кодта. 
– Æмдзæвгæтæ зæгъыс? – О, кæй зæгъын æй хъæуы! Æз бирæ 
уарзын æмдзæвгæтæ. Цард тынг хъæлдзæг уыдзæн, иууылдæр 
рекламæтæ æмдзæвгæтæй фыстæй мыхуыр кæнын куы райдайай, 
уæд.

– Чи у дæ уарзон поэт? – фæтагъд кодтон æз æндæр фарста 
раттыныл.
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Зæронд мæнмæ дисгæнгæйæ æрбакаст æмæ мæ уæззаугомау 
бафарста:

– Куыд загътай, куыд?
Æз та йын дыккаг хатт загътон мæ фарста.
– Гъе… ды диссаджы хуымæтæджы адæймаг дæ! – загъта уый 

æмæ гуырысхо кæнгæйæ йæ сæр тилын райдыдта. – Цæй тыххæй 
хъуамæ уарзон æз поэты? Æмæ йæ цæмæн хъуамæ уарзон?

– Бахатыр мын кæн, дæ хорзæхæй! – загътон æз, мæ тæрныхæй 
мæ хид сæрфгæйæ. – Æз афтæ бафæрсынмæ хъавыдтæн, зæгъын, 
цавæр чиныг уарзыс тынгдæр? Æрмæст æз чекты книжкæйæ 
фæрсынмæ нæ хъавын.

– О, уый хицæн хъуыддаг у! – сразы зæронд. – Æз уарзын 
дыууæ чиныджы – Библи æмæ Сæйраг Бухгалтерон чиныг. Уыдон 
дыууæ дæр æмхуызон хъæлдзæг кæнынц адæймаджы зæрдæ æмæ 
йæ разæнгард кæнынц. Суанг сæ дæ къухтæм куы райсай, уæддæр 
банкъарыс, уыдоны тых кæй ис, уый. Уыцы тых та адæймагæн 
дæтты, цыдæриддæр æй хъæуы, уый.

«Хынджылæг мæ кæны!» – ахъуыды кодтон æз æмæ йын 
лæмбынæг бакастæн йæ цæсгоммæ. Нæ. Хынджылæг нæ кодта. 
Йæ цæстæнгас бæлвырд æвдыста, уыцы сывæллон æппындæр 
хынджылæг кæй нæ кæны, уый. Уый бадт къæлæтджын бандоны, 
хус æнгузы апп йæ цъары куыд бада, раст афтæ, æмæ бæрæг уыд, 
йæ ныхæстæ раст кæй сты, ууыл йæ зæрдæ кæй дары, уый.

– Афтæ, уæдæ, гъе! – дзырдта дарддæр зæронд, йæ къухты 
ныхтæм ракæс-бакæс кæнгæйæ – уыдон иттæг хорз чингуытæ 
сты! Иу чиныг ныффыстой семтæ, иннæ чиныг та сарæзтон æз 
мæхæдæг. Мæ чиныджы ныхæстæ бирæ нæй. Уым цифрæтæ ис. 
Уыдон дзурынц, адæймаджы æнæзæрдæхудтæй æмæ зæрдиагæй 
кусын куы бафæнда, уæд йæ бон цы бакæнын у, ууыл. Æз куы 
амæлон, уæд хъуамæ хицауад ныммыхуыр кæна мæ чиныг. Уадз 
æмæ адæм зоной, цæмæй афтæ бæрзонд ссæуой, уый тыххæй 
куыд кусын хъæуы, уый.

Стæй фæуæлахизуæвæджы сæрыстыр цæстæнгасæй уый 
афæлгæсыд йæ алыварс.

Æз æмбæрстон, нæ ныхасæн кæрон скæнын афон кæй у, 
уый. Алы сæр нæ фæраздзæн æмæ йын куыд фæнды нæ уыдзæн, 
къæхтæй йыл куы хатой, уæд.
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– Наукæйы тыххæй, мыййаг, ницы зæгъдзынæ? – бафарстон 
æз миллионеры сабырæй.

– Наукæ? – уый хæрдмæ систа йе ’нгуылдз æмæ йæ цæстытæ, 
стæй ныккаст цармæ. Уый фæстæ йæ дзыппæй систа сахат, 
æркаст, цас рæстæг у, уымæ, сахаты сæр сæхгæдта, æмæ рæхыс 
йе ’нгуылдзыл атухгæйæ, сахат азылдта уæлдæфы. Æппæт уыцы 
митæ куы бакодта, уæд ныуулæфыд æмæ дзурын райдыдта:

– Наукæ… о, æз зонын! Наукæ – чингуытæ сты. Уыдоны кæд 
Америкæйы тыххæй хорз фыссынц, уæд – чингуытæ пайда сты. 
Фæлæ чингуыты арæх нæ фыссынц æцæгдзинад, рæстдзинад. 
Мæнæ… поэттæ, чингуытæ чи кæны, уыдон, мæнмæ гæсгæ, 
чысыл æхца кусынц. Алы адæймаг дæр хъуыддагыл кæм кусы, 
ахæм бæстæйы чингуытæ кæсынмæ никæйы æвдæлы… О, поэттæ 
мæсты сты, уымæн æмæ сын сæ чингуытæ не ’лхæнынц. Хицауад 
хъуамæ хорз фида, чингуытæ чи фыссы, уыдонæн. Æфсæст 
адæймаг кæддæриддæр хæларзæрдæ æмæ хъæлдзæг вæййы. 
Иу ныхасæй, кæд Америкæйы тыххæй чингуытæ хъæуы, уæд 
баххуырсын хъæуы хорз поэттæ æмæ уæд Америкæйы цавæр 
чингуытæ хъæуы, ахæмтæ иууылдæр конд æрцæудзысты. Гъе, 
æндæр ницы.

– Ды иуцасдæр цыбыр аргъ кæныс наукæйæн, – бафиппайдтон 
æз.

Уый йæ цæстытæ æрæхгæдта æмæ хъуыдыты аныгъуылд. 
Стæй йæ цæстытæ байгом кодта æмæ та фидарæй дзурын 
райдыдта:

– Кæй зæгъын æй хъæуы, ахуыргæнджытæ, философтæ… 
уыдон дæр наукæ сты. Профессортæ, акушеркæтæ, дантисттæ, 
æз зонын. Адвокаттæ, дохтыртæ, инженертæ. Æппæт дæр хорз, 
æппæт дæр хъæуынц. Уыдон иууылдæр æнæмæнг хъæуынц. 
Хорз наукæтæ… хъуамæ æвзæр хъуыддæгтыл ма ахуыр кæной… 
Фæлæ мын мæ чызджы ахуыргæнæг иу хатт афтæ загъта, зæгъгæ, 
дам, ис социалон наукæтæ… уый æз не мбарын. Мæнмæ гæсгæ, 
уый зиан у. Социалистæн хорз наукæ саразын йæ бон нæу. 
Уæвгæ социалисттæ хъуамæ æппындæр ма кæной наукæ. Пайда 
æмæ хиирхæфсæн чи у ахæм наукæ кæны Эдисон, о, афтæ 
фонограф, синематограф – уый пайда у. Фæлæ наукæтæ кæм 
уа, ахæм чингуытæ бирæ куы уой, уæд уый уæлдай у. Адæм 
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хъуамæ ма кæсой, сæ зонды сын… алыхуызы гуырысходзинæдтæ 
чи æвзæрын кæндзæн, ахæм чингуытæ. Зæххыл æппæт дæр 
цæуы, куыд æмбæлы, афтæ… Æмæ ницæмæн хъæуы чингуыты 
хъуыддаджы чъыссын…

Æз сыстадтæн.
– О, цæугæ кæныс? – бафарста мæ уый.
– Æнæмæнг, цæугæ! – загътон æз. – Æз ныртæккæ цæугæ 

кæнын æмæ мын æппынфæстаг уæддæр куы зæгъис, – цы пайда 
у миллионер уæвын?

Дзуапп раттыны бæсты уый хæкъуырцц æмæ зæвæтдзагъд 
кæнын райдыдта. Чи зоны, æмæ-иу худгæйæ æдзухдæр афтæ 
кодта?

– Уый ахуырæй у! – фæхъæр кодта миллионер, ныуулæфгæйæ.
– Цы у ахуырæй? – бафарстон æз.
– Миллионер уæвын… Уый ахуырæй у!
Æз ахъуыды кодтон æмæ ма йын радтон мæ фæстаг фарста:
– Ды афтæ æнхъæлыс æмæ хæтæнхуæгтæ, опиум дымджытæ 

æмæ миллионертæ – уыдон иу æгъдауыл адæм сты.
Æвæццæгæн, уыцы ныхас æм хъыг фæкаст. Уый йæ цæстытæ 

атымбыл кодта, ацъæх сты æмæ уазал дзуапп радта:
– Мæнмæ гæсгæ, ды æвзæр хъомылгонд дæ.
– Хæрзбон ра-у! – загътон æз.
Миллионер хæлар цæстæнгасимæ мæ фæстæ рацыд 

къæсæрмæ æмæ асинты уæллаг къæпхæныл лæугæйæ баззад, 
йæ цырыхъхъыты фындзтæм æдзынæг кæсгæйæ. Йæ хæдзары 
агъуысты раз уыдис фæзгонд. Уым бæзджын кæрдæг сзад. 
Кæрдæг уыд лæмбынæг, растæлвыд. Æз цыдтæн уыцы фæзгондыл 
æмæ цингæнгæйæ хъуыды кодтон, зæгъын, нырæй фæстæмæ 
никуыуал фендзынæн уыцы адæймаджы.

– Галло! – айхъуыстон æз мæ фæстæ ныхас.
Фæкастæн фæстæмæ. Миллионер лæууыд уым, къæсæрыл, 

æмæ каст мæнмæ.
– Гъы, куыд у, сымахмæ Европæйы уæлдай къаролтæ ис? – 

уæззаугомау афарста уый.
– Мæнмæ гæсгæ, уыдон иууылдæр уæлдай сты! – дзуапп ын 

радтон æз.
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Уый рахизæрдæм ату кодта æмæ загъта:
– Æз хъавын мæхицæн дыууæ хорз къаролы баххуырсынмæ, 

куыд дæм кæсы?
– Цæмæн дæ хъæуынц?
– Хиирхæфсынæн, зоныс. Æз сын дзырд раттин, мæнæ ам 

боксæй куыд хæциккой, афтæ…
Уый бацамыдта йæ хæдзары размæ æмæ ма йæ ныхасмæ 

фæрсæгау бафтыдта:
– Бон иу сахатæй сахаты æмæ æрдæгмæ алы бон дæр, куыд 

дæм кæсы? Аходæны фæстæ сахаты ’рдæг æхсызгон у аивадмæ 
бакæсын… хорз у.

Уый дзырдта æцæгæй æмæ бæрæг уыд, æппæт мадзæлттæй 
дæр кæй спайда кæндзæн йæ фæндон баххæст кæныны тыххæй.

– Æмæ дæ уыцы хъуыддагæн къаролтæ цæмæн хъæуы? – 
бафарстон æй æз.

– Ахæм хъуыддаг нырма ам никæмæ ма ис! – зæгъгæ мын 
бамбарын кодта цыбырæй.

– Æмæ къаролтæ æрмæстдæр искæйы къухтæй куы хыл 
кæнынц! – загътон æз æмæ рараст дæн.

– Галло! – зæгъгæ, та мæм фæдзырдта дыккаг хатт.
Æз та ногæй æрлæууыдтæн. Уый ма дарддæр дæр лæууыд, 

æппæты фыццаг хатт кæм æрлæууыд, уым, йæ къухтæ йæ 
дзыппыты нытътъысгæйæ. Йæ цæстæнгас куыд æвдыста, 
афтæмæй цæуылдæр хъуыды кодта.

– Цы ма зæгъынмæ хъавыс ды? – бафарстон æй æз.
Уый йæ былтæй æууилæгау акодта æмæ уæззаугомау загъта:
– Дæумæ гæсгæ уый цасы аргъ уыдзæн – дыууæ къаролы 

боксы тыххæй баххуырсæттаг цас фидын хъæудзæн, алы бон дæр 
сахаты æрдæг æртæ мæйы дæргъы, и?
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14. А л е ш æ, цырыхъгæнæг, 20-аздзыд.
15. З ы л ы н  Б о х ъ х ъ ы р  æмæ  Т æ т æ й р а г, къæбиц гæстæ.
Иу къорд дзæгъæл хæтæджы æнæ ном æмæ æнæ раны хæстæй.
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ФЫЦ Ц А Г   А РХ А Й Д

Лæгæты хуызæн ныккæнд. Уæззау цар, фæздæгдзыд агъуыст, 
йæ сæрстытæ ’рызгъæлдысты. Рухс цæуы рудзынгæй æмæ 
уæлейæ бынмæ, – рахизæрдыгæй цыппæрдигъон фæрсагæй. 
Рахизæрдыгæй, тæнæг фæйнæджытæй конд къулæй хицæн 
у Пепелы уат. Уыцы уаты рахизæны – Бубновы тæрхæг. 
Галиуæрдыгæй къуымы – стыр уырыссаг пец; галиуæрдыгæй 
дурын къулы мидæг Квашня, Барон æмæ Настя кæм цæрынц, 
уыцы ’рдæм дуар. Пецæй дуары ’хсæн – стыр сынтæг, сынтæг 
æмбæрзт у чъизи æмбæрзæнæй. Къулрæбынты – тæрхæджытæ. 
Разæрдыгæй, зæххыл, хъæды къуыдыр, йæ уæлæ – хъæстарæг æмæ 
аркъæуттæ, уый фарсмæ та чысыл къаннæгдæр хъæстарæг, Клещ 
бады чысылдæр къуыдырыл, зæронд гуыдырыл дæгъæлтæ бары, 
йæ размæ дыууæ дæгъæлы телыл кондæй, стæй, зæронд тасмачъи 
самавар, дзæбуг, рæстæ. Æхсæвиуатгæнæн уаты астæу стыр 
стъол, дыууæ бандоны, иу табуреткæ, – сеппæт дæр æнахуырст 
æмæ чъизи. Стъолы фарсмæ Квашня хæдзариуæг кæны. Барон 
сау дзул хæры; Настя, бандоныл бадгæйæ, ныггуыбыр æмæ 
иу скъуыдтæ чиныг кæсы. Хуыссæнтæ ’мбæрзæнæй æмбæрзт, 
хуыссæны Аннæ хуыссы æмæ хуыфы. Бубнов тæрхæгыл бады 
æмæ худ хуыйæн къуыдырыл абары скъуыдтæ хæлаф æмæ йæ 
куыд кæрдын хъæуы, ууыл хъуыды кæны. Йæ размæ – шляпæйы 
хъæбæр гæххæтт, худы аууондарæнæн, клейонкæйы гæппæлтæ 
æмæ бызгъуыртæ. Сатин нырма ныртæккæ райхъал, – тæрхæгыл 
хуыссы æмæ нæты. Пецæй нæ зыны, афтæмæй архайы ’мæ хуыфы 
Актер.

Уалдзæджы райдиан. Райсомæй.

Б а р о н. Дарддæр!
К в а ш н я. Нæ, мæ хур, куы дын загътон, йæ кой дæр мын ма 

кæн. Фесæф! Ныууадз мæ уыцы хъуыддагæй. Куы дын загътон, 
бавзæрстон æй… æмæ ныр цыфæнды уа, уæддæр чындзы нал 
фæцæудзынæн.

Б у б н о в (Сатинæн). Цы хъох-хъох кæныс?
С а т и н  нæты.
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К в а ш н я. Æз сæрибар сылгоймаг дæн, мæхæдæг мæхицæн – 
хицау. Нæлгоймаджы дзæмбытæм мæхи радтон æмæ уый тыххæй 
мæхи искæй паспорты ныффыссон, уый нæ уыдзæн, америкаг 
принц куы феста, уæддæр ын нæ бакомдзынæн.

К л е щ. Мæнг зæгъыс! Абрамæн бакомдзынæ.
К в а ш н я. Цы-ы?
Б а р о н (Настяйы къухæй чиныг раскъæфта æмæ йын йæ 

ном кæсы). «Фыдбылызы уарзондзинад»… (Худы.)
Н а с т я (йæ къух бадаргъгæнгæйæ). Æри йæ… Æри мын æй! 

Цæй, хынджылæг ма кæн! (Барон Настямæ кæсгæйæ, чиныг 
тилы).

К в а ш н я (Клещæн). Бур цæукъа! Фæлывд мæ хоны! Ахæм 
ныхас зæгъын мын куыд бауæндыдтæ?

Б а р о н (Настяйы сæр чиныгæй æрриуыгъгæйæ). Настя… 
Æдылы дæ.

Н а с т я (чиныг исы). Æри йæ…
К л е щ. Цыма ахæм стыр æхсин дæ… Гъа, Абрамæн 

бакомдзынæ… æнхъæлмæ йæм куы кæсыс…
К в а ш н я. Кæй зæгъын æй хъæуы! Уæдæ! Куыннæ стæй! Ды 

уæртæ дæ усы мæлæтдзаг куы фæкодтай!..
К л е щ. Ныхъхъус у, зæронд куыдз! Уый дæ хъуыддаг нæу…
К в а ш н я. А-а! Рæстдзинад нæ быхсыс!
Б а р о н. Райдыдта! Настя, кæм дæ?
Н а с т я (йæ сæрыл не схæцыд). А… ахъуытты у!
А н н æ (йæ сæр йæ хуыссæнæй сдаргæйæ). Æрбабон и! 

Хуыцауы тыххæй, ма хъæр кæнут!.. ма хыл кæнут!
К л е щ. Нытътъизыдта!
А н н æ. Алы бон, алы бон… Уæд та мæ мæлын бауадзут.
Б у б н о в. Хъæлæба мæлæты нæ бахъыгдардзæн.
К в а ш н я (Аннæмæ цæугæйæ). Мæ мады хай! Ацы фыдуагимæ 

куыд фæцардтæ?..
А н н æ. Ныууадз мæ, дæ хорзæхæй!..
К в а ш н я. Цæй, ех… фæразон! Гъы, æнцондæр дын нæу?
Б а р о н. Квашня, базармæ афон у!..
К в а ш н я. Ныртæккæ ацæудзыстæм. (Аннæйæн). Кæд хæрын 

дæ зæрдæ зæгъы, уæд дын тæвд хъæбынтæ авæрдзынæн.
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А н н æ. Бузныг… Нæ мæ хъæуы. Æнæ хæргæ дзы нæй?
К в а ш н я. Ахæр-ма. Тæвд хæринаг дын хорз у. Уæд та дын 

дзы къусы æрӕвæрдзынæн… Æмæ дæ зæрдæ куы зæгъа, уæд-иу 
бахæр. Цом, æлдар… (Клещæн). Гъе, æнæзæгъинаг… (Къæбицмæ 
фæцæуы).

А н н æ (хуыфгæйæ). О, хуыцау!..
Б а р о н (Настяйы бæрзæй фесхуыста сындæггай). Ныууадз… 

æдылы!
Б а р о н къуыззиттгæнгæйæ ацыд К в а ш н я й ы фæдыл.

С а т и н (тæрхæгыл æрлæугæйæ). Знон мæ чи надта, уый чи 
уыд?

Н а с т я (гуым-гуым кæны). Ахъуытты у!.. ницы дæ хъыгдарын.
Б у б н о в. Æмæ дын цы уæлдай у?
С а т и н. Уый афтæ фæуæд… Фæлæ мæ цæй фæдыл надтой?
Б у б н о в. Къамтæй хъазыдтæ?
С а т и н. Хъазыдтæн.
Б у б н о в. Гъе, уæдæ дæ уый тыххæй надтой…
С а т и н. Цъаммæрттæ!..
А к т е р (пецы сæрæй ракæсгæйæ). Иу ахæмы дæ бынтондæр 

ныммардзысты…
С а т и н. Ды сæрхъæн дæ!
А к т е р. Цæмæн?
С а т и н. Уымæн, æмæ иу лæгæн дыууæ хатты амарæн нæй.
А к т е р (фæхъус). Нæ дæ ’мбарын – цæй тыххæй йын нæй?
К л е щ. Дæ разы пецæй рахиз æмæ хæдзар бафснай… дæхи 

цы ныууæздан кодтай?
А к т е р. Уый дæ хъуыддаг нæу…
К л е щ. Мæнæ Василисæ куы ’рбацæуа, уæд дын уый 

бацамондзæн, кæй хъуыддаг у, уый!..
А к т е р. Хæйрæджыты хай фæуæд Василисæ! Абон Бароны 

рад у æфснайын… Барон!
Б а р о н (хæринаггæнæнæй рацыд). Мæн æфснайынмæ не 

’вдæлы… Квашняимæ базармæ цæуын.
А к т е р. Уый мæ хъуыддаг нæу… Кæд дæ фæнды, уæд 

каторгæмæ дæр ацу… Фæлæ уæддæр абон мæрзын дæ рад у… Æз 
искæй тыххæй нæ бакусдзынæн…
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Б а р о н. Хæйрæджы хай фæу! Настя йæ амæрздзæн… Гъæй, 
фыдбылызы уарзондзинад! Æрчъиц! (Настя йæ чиныг исы).

Н а с т я (сыстгæйæ). 
Цы дæ хъæуы? Æри йæ 
ардæм, æгæнон. Афтæмæй 
та æлдар у…

Б а р о н (чиныг дæт-
гæйæ). Настя! хæдзар мæ 
бæсты рамæрз – хорз?

Н а с т я (хæри наг гæ-
нæнмæ цæугæйæ). Куыннæ 
стæй… æндæр мæт мæ 
нæй!

К в а ш н я (хæри наг-
гæнæны дуарæй Барон-
мæ). Рацу, æнæ дæу дæр 
æй бафснайдзысты… Ак-
тер, дæумæ дзуры, æмæ 
дын цы зæгъы, уый бакæн, 
дæ астæу дзы, мыййаг, нæ 
асæтдзæн!

А к т е р. Цæй, алы хатт дæр æз… не ’мбарын…
Б а р о н (хæринаггæнæнæй хæссæныл чыргъæдтæ рахаста, 

чыргъæдты ис хъæбынтæ æмæ сæ сæр у хæцъилæй æмбæрзт). 
Адон æгæр уæззау сты.

С а т и н. Дæу баронæй райгуырын хъуыд.
К в а ш н я (Актерæн). Ма дæ ферох уæд, ныммæрз-иу!

Йæ разæй Б а р о н ы рауагъта, афтæмæй тыргъмæ рахызт.

А к т е р (пецы сæрæй хизгæйæ). Рыг улæфын мын зиан у. 
(Сæрбæрзондæй). Нозт мын мæ организм басыгъта… (Тæрхæгыл 
бадгæйæ, ныхъхъуыды кодта).

С а т и н. Организм… органон…
А н н æ. Андрей Митрич…
К л е щ. Æндæр ма цы?
А н н æ. Квашня мын уæртæ уым хъæбынтæ ныууагъта æмæ 

сæ бахæр.
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К л е щ (фæцæуы йæм). Ды нæ ахæрдзынæ?
А н н æ. Нæ мæ хъæуы, æнæхæргæ дзы нæй? Ды кусæг лæг 

дæ… дæу хъæуы…
К л е щ. Тæрсгæ кæныс? Ма тæрс… Чи зоны, æмæ…
А н н æ. Цу, бахæр! Зын мын у… æвæццæгæн, тагъд…
К л е щ (фæцæйцæугæйæ). Ницы кæны, чи зоны, æмæ сыстай!.. 

Афтæ дæр вæййы! (Хæринаггæнæнмæ бацыд).
А к т е р (цыма йæ фынæйæ фехъал, уыйау). Знон мын 

рынчындоны дохтыр загъта, зæгъгæ, дам, дын арахъхъ дæ 
организм бынтондæр басыгъта…

С а т и н (йæ мидбылты худгæйæ). Органон…
А к т е р (хъæбæрæй). Органон нæ, фæлæ организм…
С а т и н. Сикамбр.
А к т е р (йæ къух ыл ауыгъта). Гъы, ницæйаг хъуыддæгтæ! 

Æцæг зæгъын, кæд мæ организм басыгъд, уæд мын, кæй зæгъын 
æй хъæуы, хæдзар мæрзæн нæй… нæй мын рыг улæфæн…

С а т и н. Макробистикæ… Гъе!
Б у б н о в. Уый цы хъуыр-хъуыр кæныс?
С а т и н. Диссаджы дзырдтæ… Ноджыдæр ма ис транс-

сцеденталон…
Б у б н о в. Уый та циу?
С а т и н. Нуазын… Ферох æй кодтон…
Б у б н о в. Уæдæ йæ цæмæн дзурыс?
С а т и н. Афтæ… Адæмы ныхæстæ мæ сеппæт схъыг кодтой… 

мæ зæрдæ сæ фæцъæх… Уыдонæй алкæцыйы дæр, æвæццæгæн, 
фехъуыстаин мин хатты…

А к т е р. Драмæ «Гамлеты» загъдау: «Ныхæстæ, ныхæстæ, 
ныхæстæ!» Тынг хорз пьесæ у… Æз дзы хъазыдтæн ингæн-
къахæгæй…

К л е щ (хæринаггæнæнæй рацæугæйæ). Уисоимæ тагъд схъаз-
дзынæ?

А к т е р. Уый дæ хъуыддаг нæу… (Йæ къухæй йæ риу цæвы). 
Офелия! О, дæ куывды-иу мæ кой дæр скæн!..
Сценæйы фæсте, кæмдæр дард ранæй хъуысы æнуд змæлд, хъæр, 
пъæлицæйы кусæджы къуыззитт. Клещ йæ куыстыл æрбадтис æмæ 

рæсæй хафы.
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С а т и н. Æз уарзын, арæх кæй нæ дзурынц æмæ зынæмбарæн 
чи у, ахæм ныхæстæ. Лæппу ма куы уыдтæн, уæд телеграфы 
куыстон… чингуытæ бирæ кастæн…

Б у б н о в. Æмæ телеграфы кусæг дæр уыдтæ?
С а т и н. Уыдтæн… Хорз чингуытæ бирæ ис… æмæ зæрдæмæ 

чи хъары, ахæм ныхæстæ дæр бирæ… Зоныс, æз ахуыргонд лæг 
уыдтæн.

Б у б н о в. Фондзыссæдз хатты йæ фехъуыстон… æмæ дзы 
диссагæй цы и! Æз та цæрмттæ ахорæг уыдтæн… Уыди мын 
æрмадз. Мæ къухтæ ахорæнтæй ныууæззау сты… уæлдзæрмттæ-
иу ахуырстон… мæ къухтæ, ме ’фсымæры хай, сбур сты мæ 
рæмбынкъæдзтæм. Афтæ сбур сты, æмæ æнхъæлдтон, мæ цæргæ-
цæрæнбонты дæр нал ссыгъдæг уыдзысты… амæлдзынæн бур 
цæнгтимæ, зæгъгæ. Фæлæ мæнæ ныр та сты хуымæтæджы къухтæ 
– чъизи къухтæ, уæдæ!

С а т и н. Æмæ цы?
Б у б н о в. Æндæр ницы…
С а т и н. Уый цæй тыххæй радзырдтай?
Б у б н о в. Афтæ, æрымысыны тыххæй. Дæхи æдде цыфæнды 

ахорæнтæй куы ахорай, уæддæр дыл сæ фæд нæ баззайдзæн… 
Уæдæ, сæ ахуырст ссæудзæн…

С а т и н. Уæу, ме ’стджытæ риссынц!
А к т е р (йæ къухтæй йæ зæнгты æрбахъæбысгæнгæйæ). 

Ахуырдзинад ницы у. Фæлæ курдиат. Æз иу артист зыдтон… 
уый ныхæстæ дамгъæгай кастис, фæлæ-иу геройы хъазын куы 
райдыдта, уæд-иу театры къæс-къæс ссыд, æмæ-иу адæмы цинæй 
æнкъуысти.

С а т и н. Бубнов, иу суари-ма мын ратт!..
Б у б н о в. Дыууæ капеччы йеддæмæ мæм нæй.
А к т е р. Геройы æнæмæнгæй курдиат хъæуы, курдиат. Курдиат 

та у адæймагæн йæ хъару æмæ йæхиуыл æууæндындзинад.
С а т и н. Суари мын ратт æмæ уæд баууæнддзынæн: ды кæй 

дæ курдиатджын, герой, кæфхъуындар, пъырыстыф… Клещ, иу 
суари-ма мын ратт!

К л е щ. Ахъуытты у! Ам дæ хуызæттæ бирæ ис…
С а т и н. Цы мыл хъæртæ кæныс? Иу капекк дæр дæм нæй, 

уый куы зонын…
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А н н æ. Андрей Митрич, улæфын нæ фæразын… зын мын 
у…

К л е щ. Цы дын бакæнон?
Б у б н о в. Тыргъы дуар бакæн…
К л е щ. Хорз! Ды тæрхæгыл бадыс, æз та зæххыл… Дæ 

бынатмæ мæ бауадз æмæ йæ бакæн, æз æнæуый дæр уазалдзыд 
дæн…

Б у б н о в (сабыргай). Мæн дуар гом кæнын ницæмæн хъæуы. 
Дæ ус æй гом кæнын кæны…

К л е щ (хъуынтъызæй). Цъус, мыййаг, дзы ис, исты чи дома, 
ахæмтæ…

С а т и н. Мæ хъустæ гуыр-гуыр кæнынц… ех!.. Кæрæдзи 
сæртæ, цымæ, цæмæн фæнæмынц адæм?

Б у б н о в. Уыдон айдагъ сæртыл нæ, фæлæ æгас буарыл дæр 
сæ къухтæ æрхæссынц. (Сыстад). Цон æмæ æндæхтæ балхæнон. 
Абон нæ хæдзары хицæуттæ цы ’рæгмæ зынынц… Цыма 
фæцагъды сты. (Ацыди).

Аннæ хуыфы. Сатин йæ къухтæ йæ сæры бын бакодта, афтæмæй 
æнæфезмæлгæйæ хуыссы.

А к т е р (йæ алфамбылаймæ æнкъард каст акодта æмæ 
Аннæмæ фæцæуы). Цы? Зын у?

А н н æ. Æнуд кæнын.
А к т е р. Фæнды дæ, тыргъмæ дæ акæнон? Цæй, сыст. 

(Аннæйæн сыстынæн æххуыс кæны, йæ уæхсджытыл ын 
бызгъуыр баппæрста æмæ йыл хæцы, афтæмæй йæ тыргъмæ 
фæкæны). Цæй, тæрсгæ ма кæн! Æз дæр рынчын дæн… арахъхъ 
мын мæ хуылф басыгъта…

К о с т ы л е в (Дуарыл лæууы, афтæмæй). Тезгъо кæнынмæ? 
Цы диссаджы хорз къай стут, раст фыр æмæ далыс?..

А к т е р. Дæхи иуварс айс, рынчынтæ æрбацæуынц, уый нæ 
уыныс?..

К о с т ы л е в. Табуафси… ахиз… (Йæхи мидæг заргæйæ, 
æнæууæнк каст акодта уаты ’рдæм æмæ Пепелы уатмæ, 
истæмæ хъусæгау, йæ сæр иу фарсы ’рдæм æркъул кодта, Клещ 
дæгъæлтæй дзыгъал-мыгъул кæны, рæсæй цыдæр хафы, йе 
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’рфгуыты бынæй хæдзары хицауы фæстæ акæсгæйæ). Хъинц-
хъинц кæныс?

К л е щ. Цы?
К о с т ы л е в. Хъинц-хъинц кæныс, зæгъын? (Паузæ). О-о… 

уый йæд… гъы… цæмæй дæ фæрсынмæ хъавыдтæн, уый зоныс? 
(Тагъд æмæ сындæггай). Мæ ус ам нæ уыди?

К л е щ. Нæ йæ федтон…
К о с т ы л е в (Пепелы уатмæ сындæггай цæугæйæ). Дыууæ 

сомы тыххæй мæм мæй цас бынат ахсыс: сынтæг, дæхæдæг 
бадыс… о, уæдæ, хуыцауыстæн, фондз сомы аргъ бынат у! Сомы 
’рдæм ма дын бафтауын хъæуы…

К л е щ. Цæг мыл бафтау æмæ мæ ныххурх кæн… Тагъд 
ныммæлдзынæ, афтæмæй ма сомы ’рдæджыты кой кæныс…

К о с т ы л е в. Цæмæн дæ ныххурх кæнон? Уый кæмæн цы 
пайда у? Хуыцауы æвджид у, дæхи фæндиаг… Сомы ’рдæг ма 
мын фиддзынæ. Сойын цырагъ дзы балхæндзынæн, æмæ сыгъдæг 
нывы раз судздзæн хуымилиаг, уый судздзæн мæн тыххæй дæр, 
мæ тæригъæдты асыгъдæджы тыххæй æмæ дæу тыххæй дæр… 
Ды дæхæдæг дæ тæригъæдтыл нæ хъуыды кæныс. Гъе, афтæ. Ех, 
Андрей, ды фыдлæг дæ. Дæ ус дæр дæ мæстыгæрдзинады тыххæй 
йæ къæхтыл нал лæууы. Ничи дæ уарзы æмæ дын аргъ дæр ничи 
кæны… Дæ куыст хъинцгæнаг у… сеппæты дæр хъыгдарыс…

К л е щ (хъæр кæны). Ме ’фхæрынмæ æрбацыдтæ!
Сатин хъæрæй уынæргъы.

К о с т ы л е в (фестъæлфыди). О, хуыцау, мæхи дыл 
фæдзæхсын!

А к т е р (æрбацæуы). Сылгоймаджы тыргъы æрбадын 
кодтон… батыхтон æй…

К о с т ы л е в. Куыд хæларзæрдæ дæ, ’фсымæр! Хорз бакод-
тай… Уый дын нымад æрцæудзæн…

А к т е р. Кæд?
К о с т ы л е в. Мæрдты бæстæйы, æфсымæр… уым алцы дæр, 

нæ алы хъуыддаг дæр бахынцынц…
А к т е р. Мæ хæлар зæрдæйы тыххæй мын ам исты куы 

фæуис…
К о с т ы л е в. Уый та куыд? Мæ бон циу?
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А к т е р. Цы дæ дарын, уый æрдæг мын афу кæн.
К о с т ы л е в. Ха-ха-ха! Ды иудадзыг дæр хынджылæг кæныс, 

мæ зæрдæдарæн!.. Искуы ма зæрдæйы хæлардзинад æхцайыл 
абарстæуыд? Зæрдæйы хæлардзинад æппæт хæрзиуджытæй 
зынаргъдæр у. Цы мæ дарыс, уый та хæс у. Æмæ мын æй хъуамæ 
бафидай. Дæ зæрдæйы хæлардзинад та хъуамæ мæ хуызæн 
зæрондæн лæвар бакæнай.

А к т е р. Фæлывд адæймаг дæ, зæронд!.. (Хæринаггæнæнмæ 
фæцæуы).

К л е щ сыстад æмæ тыргъмæ араст.

К о с т ы л е в (Сатинæн). Хъинцхъинцгæнаг алыгъд, егъа. Нæ 
мæ уарзы…

С а т и н. Дæу хæйрæджыты йеддæмæ ничи уарзы…
К о с т ы л е в (худгæйæ). Фыддзых! Уæдæ æз уеппæты дæр 

уарзын… æз æмбарын, сымах ме ’намонд, мæ дагъытъайлаг, мæ 
сæфт æфсымæртæ стут, уый… (Тагъд). Æ… Васкæ хæдзары, ис?

С а т и н. Фен æй…
К о с т ы л е в (дуармæ бацыди æмæ йæ хойы). Васкæ!
А к т е р хæринаггæнæны дуармæ февзæрд æмæ цыдæр æууилы.

П е п е л. Чи дæ?
К о с т ы л е в. Æз дæн, æз, Васкæ.
П е п е л. Цы дæ хъæуы?
К о с т ы л е в (йæхи аиуварсгæнгæйæ). Дуар бакæн…
С а т и н (Костылевмæ нæ кæсы, афтæмæй). Уый дын дуар 

бакæндзæн, фæлæ Василисæ дæр уым ис…
А к т е р ныппырыкк кодта.

К о с т ы л е в (тыхсгæйæ, сабыргай). Чи дзы ис? Цы загътай?
С а т и н. Цы? Мæнмæ дзурыс?
К о с т ы л е в. Цы загътай?
С а т и н. Афтæ æнæуый… мæхинымæр…
К о с т ы л е в. Дæхимæ кæс, æфсымæр! Æгæр ма хынджылæг 

кæн, уæдæ. (Дуар тынг ныххоста). Васили…
П е п е л (дуар гомгæнгæйæ). Гъы, цы мæ баййардтай?
К о с т ы л е в (хæдзармæ бакæсгæйæ). Æз… Уыныс…
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П е п е л. Æхца мын æрбахастай?
К о с т ы л е в. Демæ мæ хъуыддаг ис…
П е п е л. Æхца ’рбахастай?
К о с т ы л е в. Цæй æхца? Фæлæуу-ма…
П е п е л. Æхца цы вæййы, сахаты аргъ – авд сомы.
К о с т ы л е в. Вася, цавæр сахат? Ух… ды…
П е п е л. Цæй ныр амæ кæс! Знон дын иу сахат æвдисæнты 

раз туманыл ауæй кодтон, æртæ сомы мын радтай, авд ма мæ 
дарыс, æмæ мын сæ æри! Дæ цæстытæ цы ныдздзагъыр кодтай? 
Лекка кæны, адæмы хъыгдары, фæлæ йæ хъуыддæгты нæ зоны…

К о с т ы л е в. Сс! Ма мæсты кæн, Вася… сахат… уый…
С а т и н. Давæггаг у…
К о с т ы л е в (хъæрæй). Æз давæггаг нæ исын… Уый куыд 

бауæндыдтæ…
П е п е л (йæ уæхсджытыл ын фæхæцыди). Цæмæн мæ 

бахъыгдардтай? Цы дæ хъæуы?
К о с т ы л е в. О… мæн – ницы… æз ацæудзынæн… кæд ахæм 

дæ, уæд…
П е п е л. Цæугæ æмæ æхца æрбахæсс!
К о с т ы л е в (фæцæуы). Ой-ой-ой, цы гуымиры адæм сты, 

цы!..
А к т е р. Худæг!
С а т и н. Хорз! Уый мæ зæрдæмæ цæуы!
П е п е л. Ам цы ми кодта?
С а т и н (худгæйæ). Нæ йæ зоныс? Йæ усы агуры… Васили, 

цæмæ йæм кæсыс, цæуылнæ йæ æрсæбæкк кæныс?
П е п е л. Ахæм змурты тыххæй мæ цард халын!..
С а т и н. Хъуыддаг куыд æмбæлы, афтæ сараз, уый фæстæ 

Василисæйы дæхи бакæн æмæ нын хæдзары хицау уыдзынæ…
П е п е л. Бæллиццаг хъуыддаг! Айдагъ мæ хæдзар нæ, фæлæ 

ма мын мæхи дæр искуы бануаздзыстут мæ хæлар зæрдæйы 
фæрцы. (Тæрхæгыл æрцæйбадгæйæ). Диссаджы фын федтон, 
фæлæ мæ зæронд дæлимон райхъал кодта. Цыма кæсаг ахстон 
æмæ мæ къухтæм æрбахаудта стыр кæф. Ахæм стыр кæф адæймаг 
æрмæстдæр йæ фыны фены… Æнгуырæй дын æй ласын, фæлæ 
йыл схæцын нæ уæндын, синагæн аскъуынынæй тæрсын. Стæй 
йын цъæпæра акодтон… æмæ хъуыды кæнын, ныртæккæ…
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С а т и н. Уый кæф нæ, фæлæ Василисæ уыд…
А к т е р. Василисæйы раджы æрцахста…
П е п е л (мæсты кæны). Хæйрæг уæ фæхæсса Василисæимæ!
К л е щ (тыргъæй æрбацыдис). Куыд уазал у…
А к т е р. Аннæйы цæуылнæ æрбакодтай? Суазал уыдзæн…
К л е щ. Наташæ йæ сæхимæ, къæбицмæ, акодта…
А к т е р. Зæронд æй расурдзæн…
К л е щ (йæ куыстыл æрбадгæйæ). Уæд æй Наташæ 

æрбакæндзæн…
С а т и н. Васили, æри-ма иу суари…
А к т е р (Сатинæн). Ех, ды… суари, Вася, иу абази нын ратт…
П е п е л. О, раттын уын хъæуы, цалынмæ мæ сом нæ 

бацагуырдтат, уæдмæ… Гъа!
С а т и н. Гиблартарр! Зæххы цъарыл къæрныхтæй хуыздæр 

адæм нæй!
К л е щ (хъуынтъызæй). Уыдонæн æхца æнцон ссарæн у… 

Кусгæ нæ кæнынц…
С а т и н. Бирæтæн æхца сæ къухы æнцонæй бафты, фæлæ 

сæ бирæтæ дзæгъæлы нæ ахардз кæнынц. Куыст? Афтæ бакæн, 
æмæ мын кусын æхсызгон куыд уа… чи зоны, æз дæр кусон… 
О! Чи зоны! Куыстæй зæрдæ куы фæрайы, уæд цард хорз вæййы. 
Тыхкуыст куы кæнай, уæд та цагъардзинад у. (Актермæ). Гъæй, 
Сарданапал! Цом!..

А к т е р. Цом, Навуходоноссор! Цыппар мин расыггæнаджы 
хуызæн баназдзынæн… (Ацыдысты).

П е п е л (йæ ком ивазгæйæ). Гъы, дæ ус куыд у?
К л е щ. Æвæццæгæн, тагъд… (Паузæ).
П е п е л. Куыд дæм кæсын, афтæмæй дзæгъæлы хъинц-хъинц 

кæныс.
К л е щ. Уæдæ цы чындæуа?
П е п е л. Ницы…
К л е щ. Уæдæ цæмæй цæрдзынæн?
П е п е л. Адæм цæмæй цæрынц!..
К л е щ. Мæнæ адон… Адон цæй адæм сты? Гæвзыкк адæм… 

æнæхæдзæрттæ! Æз та кусæг лæг дæн… уыдонмæ кæсынæй мæ 
цæстытæ риссынц… Æз мæ сабийы бонтæй фæстæмæ кусгæ 
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кæнын… Ды æнхъæл дæ æмæ ардыгæй нæ аирвæздзынæн? 
Аирвæздзынæн, мæ царм астигъдзынæн, уæддæр аирвæздзынæн! 
Фæлæуу, мæ ус куы амæла, уæд фендзынæ! Ам æхсæз мæйы 
фæцардтæн, фæлæ дзы цыма æхсæз азы фæцардтæн, уымæй 
уæлдай нæу…

П е п е л. Ам иннæтæ дæр дæуæй æвзæрдæр не сты… дзæгъæлы 
дзурыс…

К л е щ. Æвзæрдæр не сты! Цæрынц æнæгъдауæй, æдзæс-
гомæй…

П е п е л (уазал зæрдæйæ). Цæмæн хъæуынц æгъдау æмæ 
цæсгом? Цырыхъхъыты бæсты дæ къæхтыл не скæндзынæ нæдæр 
æгъдау, нæдæр цæсгом… Æгъдау æмæ намыс хъæуынц, хицауад 
æмæ тых кæй къухты сты, уыдон.

Б у б н о в (æрбацыд). У… у… баргъæвстæн!
П е п е л. Бубнов! Цæсгом дын ис?
Б у б н о в. Цы-ы? Цæсгом?
П е п е л. Уæдæ!
Б у б н о в. Цæмæн мæ хъæуы цæсгом? Æз хъæздыг нæ дæн…
П е п е л. Æз дæр афтæ зæгъын, цæсгом хъæздыджыты хъæуы, 

уæдæ! Клещ та нæ азымы дары, сымахæн, дам, цæсгом нæй…
Б у б н о в. Æмæ цæсгом æфстау иста?
П е п е л. Йæхимæ дæр дзы ис!
Б у б н о в. Уæдæ йæ уæй кæныс? Ам æй ничи балхæндзæн. 

Æз къамтæ балхæнин, фæлæ уыдон дæр…
П е п е л (зондамонæгау). Андрюша, æдылы дæ, цæсгомы 

тыххæй Баронмæ кæнæ Сатинмæ куы байхъуыстаис!..
К л е щ. Уыдонимæ мæ ницы дзырддаг ис…
П е п е л. Кæд уыдон расыггæнджытæ сты, уæддæр дæуæй 

зондджындæр сты.
Б у б н о в. Расыггæнагæй зондджын чи у, уый та дыууæ 

хъуыддагæй хорзæхджын у.
П е п е л. Сатин зæгъы, зæгъгæ, дам, алы лæджы дæр фæнды, 

цæмæй йæ сыхагæн цæсгом уа, фæлæ цæсгом пайда никæмæн у… 
Æмæ уый раст у, раст…
Н а т а ш æ æрбацыдис. Уый фæстæ Л у к а, йæ къухы лæдзæг, йе ’ккой 

хызын, йæ роныл та цайдан æмæ чысыл аг баст.
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Л у к а. Хъæлдзæг æмæ амондджын цард ацы хорз адæмæн!..
П е п е л (йæ рихитæ асæрфгæйæ). О-о, Наташæ!
Б у б н о в (Лукайæн). Хорз бæргæ уыди, фæлæ хъуыддаг 

æндæр аз уыд…
Н а т а ш æ. Уый та уын нæ ног æмдзæрин…
Л у к а. Мæнæн уæлдай нæу! Æз фæлитойы дæр уарзын… 

мæнмæ гæсгæ, æхсæнчъытæй иу дæр æвзæр нæу: иууылдæр саутæ 
сты, иууылдæр куыддæр гæппытæ кæнынц… Мæ зæрдæдарæн, 
кæм æрынцайон?

Н а т а ш æ (хæринаггæнæнмæ ацамонгæйæ). Дада, уæртæ 
уырдæм ацу!

Л у к а. Бузныг, чызг. Кæд уырдæм, уæд уырдæм!… Зæрондæн 
хъарм кæм уа, уым йæ райгуырæн…

П е п е л. Цы диссаджы зæронд лæг æрбакодтай. Наташæ!
Н а т а ш æ. Сымахæй дзæбæхдæр… Андрей! Дæ ус махмæ ис, 

уæртæ хæринаггæнæны, чысыл фæстæдæр-иу æм æрбауай!
К л е щ. Хорз… бауайдзынæн…
Н а т а ш æ. Дзæбæхдæр цæстæй йæм куы ракæсис. Уæддæр 

æй бирæ нал хъæуы…
К л е щ. Зонын æй…
Н а т а ш æ. Зонын диссаг нæу, хъуамæ йæ æмбарай. Мæлын 

зын у…
П е п е л. Æз дзы нæ тæрсын.
Н а т а ш æ. Куыннæ!.. Хъæбатырдзинад…
Б у б н о в (ныхситгæнгæйæ). Æмбыд æндæхтæ сты…
П е п е л. Бæгуыдæр, нæ тæрсын! Ныртæккæ дæр цæттæ 

дæн мæлынмæ! Кæд дæ фæнды, – кард райс æмæ мын æй мæ 
зæрдæйы фæтъысс… Амæлдзынæн, фæлæ уæддæр ох, зæгъгæ, 
нæ зæгъдзынæн! Уæлдайдæр та сыгъдæг къухы цæфтæй.

Н а т а ш æ (цæугæйæ). Уыцы аргъæуттæ æндæр искæмæн 
ракæн.

Б у б н ов (ивазгæ ныхасæй). Гъе, фæлæ уæддæр æндæхтæ 
æмбыд разындысты…

Н а т а ш æ (сенæйы дуармæ лæугæйæ). Андрей, дæ усы ма 
ферох кæн…

К л е щ. Хорз!…
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П е п е л. Хорз чызг у…
Б у б н о в. Ницы йын у…
П е п е л. Мемæ… цæмæн афтæ у?.. Йæхи мæм тигъ дары… 

Цы уæлдай йын у… ам уæддæр фесæфдзæн…
Б у б н о в. Дæу тыххæй фесæфдзæн…
П е п е л. Мæн тыххæй та цæмæн? Æз ын тæригъæд кæнын.
Б у б н о в. Бирæгъ фысæн куыд тæригъæд кæна, афтæ…
П е п е л. Мæнг дзурыс! Æз ын тынг тæригъæд кæнын… Ам 

æвзæр кæй цæры, уый уынын.
К л е щ. Фæлæуу, Василисæ дæ уыимæ ныхасгæнгæ фена!
Б у б н о в. Василисæ йæхион лæвар нæ ратдзæн… Уый налат 

сылгоймаг у…
П е п е л (тæрхæгыл æрхуыссыд). Уæ дыууæ дæр хæйрæджыты 

хай фæуут… пехуымпартæ!
К л е щ. Фæлæуу, фендзынæ йæ.
Л у к а (къæбицы зары). Æмбисæхсæв… Фæ-æ-ндаг нæ зы-

ны…
К л е щ (сенæмæ цæугæйæ). Кæсыс, куыд ниуы уый дæр.
П е п е л. Хъыг… кæнын… Цымæ цæмæй схъыг вæййын? 

Цæрыс, цæрыс, алцыппæт дæр хорз, фæлæ, цыма æргъæвсгæ 
бакодтай, уыйау уайтагъд ахъыг вæййыс…

Б у б н о в. Хъыг?
П е п е л. Ай-гъай, ай-гъай!
Л у к а (зары). Ех, нæ зы-ны фæ-æ-ндаг…
П е п е л. Ей, зæронд!
Л у к а (дуарæй ракæсгæйæ). Мæнæй зæгъыс?
П е п е л. Дæуæй. Ма зар.
Л у к а (рацæугæйæ). Дæ зæрдæмæ нæ цæуы?
П е п е л. Хорз куы фæзарынц, уæд фæцæуы…
Л у к а. Æмæ уæдæ æз хорз нæ зарын?
П е п е л. Æвæццæгæн…
Л у к а. Нæ кæсыс? Æз та æнхъæлдтон, зæгъгæ, хорз зарын. 

О, æмæ уый кæддæриддæр афтæ вæййы: адæймаг йæхæдæг 
фенхъæлы, зæгъгæ, хорз кæнын, фæлæ куы акæсай, уæд дзы адæм 
разы нæ вæййынц.

П е п е л (худгæйæ). Гъе уый раст!..
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Б у б н о в. Схъыг дæн, куы загътай, æмæ худгæ куы кæныс.
П е п е л. Дæу та цы хъуыддаг и? Сау сынт!..
Л у к а. Чи хъыг кæны?
П е п е л. Æз… (Барон æрбацæуы).
Л у к а. Диссаг, уæртæ уым та къæбицы чызг бады, чиныг 

кæсы æмæ кæуы. Уæллæй… Йæ цæссыгтæ згъæлынц… Фæрсын 
æй: мæ хур, цæй, цæуыл кæуыс? Уый та – тæригъæд, дам, у! Чи у, 
зæгъын, тæригъæд? Мæнæ, дам, чиныджы… Адæймаг цæимæты 
архайы, и? Уый дæр, æвæццæгæн, хъыг кæны æмæ уымæн…

Б а р о н. Уый æдылы у…
П е п е л. Цай бацымдтай, Барон?
Б а р о н. Бацымдтон… цы ма зæгъдзынæ æндæр?
П е п е л. Кæд дæ фæнды, уæд дын авджы ’рдæг арахъхъ 

мæнмæ!
Б а р о н. Куыннæ мæ фæнды стæй!.. Дарддæр!
П е п е л. Дæ цыппæртыл слæуу æмæ куыдзы рæйд кæн!
Б а р о н. Æдылы! Цы дыл æрцыд, къупец дæ? Æви расыг?..
П е п е л. Цæй, арæй! Æхсызгон мын уыдзæн… Ды æлдар 

дæ… уыд дын ахæм рæстæг, æмæ мах хуызæтты адæмыл дæр нæ 
нымадтай…

Б а р о н. Цæй, дарддæр!
П е п е л. Цы кæны! Ныр та дæ куыдзау дæ цыппæртыл æз 

æрлæууын кæндзынæн æмæ рæйдзынæ… рæйдзынæ, афтæ нæу?
Б а р о н. О, рæйдзынæн! Æнæгъдау! Суанг ма дæуæй цауддæр 

кæй дæн, уый мæхæдæг куы зонын, уæд дын афтæ æхсызгон 
цæмæн у? Дæ хуызæн куы нæма стæн, мæ цыппæртыл мæ уæд 
куы ацæуын кодтаис…

Б у б н о в. Раст у!
Л у к а. Æз дæр зæгъдзынæн – хорз у!..
Б у б н о в. Цы уыд, уый уыд, фæлæ дзы ныр ницыуал баззади… 

Ам æлдæрттæ нæй… се ’гас дæр сæ фист акалдтой æмæ ма дзы 
баззадысты айдагъ бæгънæг адæймæгтæ.

Л у к а. Иу ныхасæй, иууылдæр æмхуызон стæм… Ды та, мæ 
хур, барон уыдтæ?

Б а р о н. Уый та дын ноджыдæр? Ды та чи дæ, хæрæджы 
къæдзил?
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Л у к а (худы). Граф дæр федтон æмæ кънйаз дæр, фæлæ 
бароны фыццаг хатт уынын… æмæ уый дæр сæфт…

П е п е л (кæл-кæл кæны). Барон, фæкъæмдзæстыг мæ кодтай!
Б а р о н. Фæзондджын афон дын у, Васили!
Л у к а. Ех! Кæсын уæм, ме ’фсымæртæ, æмæ уæ цардыуаг – 

уæ-уай!..
Б у б н о в. Ахæм цард у, æмæ райсомæй куыддæриддæр 

фестай, афтæ нынниу…
Б а р о н. Дзæбæх дæр цардыстæм… уæдæ! Уыдис-иу афтæ 

дæр, æмæ-иу райсомæй куы райхъал дæн, уæд-иу мæ хуыссæн 
уаты кофе цымдтон!.. Кофе æхсыры сæртимæ… уæдæ!

Л у к а. Гъе, фæлæ уæддæр иууылдæр – адæм. Цыфæнды 
гамхуды цæуай, уæддæр адæймагæй райгуырдтæ æмæ адæймагæй 
амæлдзынæ… Кæсын æмæ адæм кæнынц зондджындæр, 
æмбаргæдæр… æмæ кæд æвзæрдæр цæрынц, уæддæр сæ хуыздæр 
цæрын фæнды… хивæндонтæ!

Б а р о н. Ды та чи дæ, зæронд? Кæцæй февзæрдтæ?
Л у к а. Æз?
Б а р о н. Бæлццон?
Л у к а. Мах иууылдæр зæххыл бæлццæттæ стæм… Дзурынц, 

зæгъгæ, дам, нæ зæхх дæр дунейы мидæг бæлццон у.
Б а р о н (карзæй). Цæй, уый афтæ фæуæд, фæлæ дæм паспорт 

ис?
Л у к а (дзуапп ын уайтагъд нæ радта, афтæмæй). Æмæ ды 

чи дæ? Фæдысмуд дæ?
П е п е л (хъæлдзæгæй). Иттæг хорз, дада! Гъы, Барон, дæуыл 

дæр дзы ауади?
Б у б н о в. О!.. Бароны дæр дзы йæ хай фæцис…
Б а р о н (къæмдзæстыгæй). Цæй, цы ’рцыди? Æз афтæ… 

хъазгæ кæнын, зæронд! Мæнæн мæхимæ дæр гæххæтт нæй.
Б у б н о в. Гæды зæгъыс!
Б а р о н. О… гæххæттытæ мæм ис… Фæлæ уыдон ницæмæн 

бæззынц.
Л у к а. Гæххæттытæ иууылдæр афтæ сты… ницæмæн 

бæззынц…
П е п е л. Барон, цом трактирмæ!..
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Б а р о н. Разы дæн! Цæй, хæрзбон, зæронд!.. хинæйдзаг дæ 
ды.

Л у к а. Алцы дæр вæййы, мæ зæрдиаг…
П е п е л (сенæйы дуары раз). Цæй, цæуæм, æви нæ? (Ацыд. 

Барон дæр йæ фæстæ тагъд-тагъд ауади).
Л у к а. Ацы лæг барон æцæг уыд?
Б у б н о в. Чи йын цы зоны, æхсин лæг кæй уыд, уый бæрæг у. 

Ныр дæр ма хаттæй-хатт йæхи æхсины лæгæй равдисы, фæзыны 
йыл. Æвæццæгæн æй нæма ферох.

Л у к а. Æхсиндзинад хæбузæй хъауджыдæр нæу, хæбузæй 
адæймаг сынæниз вæййы, фæлæ уæддæр, цæсгомыл йæ фæд 
баззайы.

Б у б н о в. Дзæбæх адæймаг у, æрмæст иуæй-иу хатт афтæ 
фæчъыллипп кæны, мæнæ дæ паспорты тыххæй куыд фæцис, 
афтæ.

А л е ш æ (нозтджынæй æрбацæуы, фæндыр йæ къухы, 
къуыззитт кæны). О, хæдзаронтæ!

Б у б н о в. Цы хъæр кæныс?
А л е ш æ. Бахатыр кæнут, ныббарут мын, æз уæздан адæймаг 

дæн!..
Б у б н о в. Ацæл та кодтай?
А л е ш æ. Бæгуыдæр! Ныртæккæ мæ пъырыстыфы æххуыс-

гæнæг Медякин пъæлицæйы ахæстонæй расырдта æмæ мын 
загъта, уынджы, дам, дæ нозты тæф куыд нæуал цæуа, афтæ. Æз 
фидар зæрдæйы хицау дæн… Мæ хицау та мыл футтытæ кæны. 
Фæлæ мæ хицау та цы у? Цыдæр дагъытъайлаг… расыггæнаг… 
Æз та ахæм лæджы мыггаг дæн, æмæ мæ ницы хъæуы… 
Æппындæр ницæмæ бæллын, ницы мæ хъæуы!.. Гъа, балхæ мæ иу 
сомæй, дыууæ туманæй! Мæн та æппындæр ницы хъæуы! (Настя 
хæринаггæнæнæй рацæуы). Милуан мын мæ разы куы ’рывæрай, 
уæддæр мæ нæ хъæуы. Æмæ мæн хорз адæймаджы, ме ’мбал… 
расыггæнаг йæ къахы бын ныккæна, уый дæр мæ нæ фæнды! Уый 
нæ уыдзæн!

Н а с т я дуары раз лæугæйæ, тилы йæ сæр æмæ кæсы Алешæмæ.

Л у к а (хæларзæрдæйæ). Ох, лæппу, ды дæр дæ фæндагæй 
фæиртæстæ.
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Б у б н о в. Адæймаджы æдылыдзинад!..
А л е ш æ (асдæрдыл хуыссы). Гъа, аныхъуыр мæ! Мæн та 

æппындæр ницы хъæуы. Æз удуæлдай адæймаг дæн! Зæгъут-ма 
мын, кæмæй æвзæрдæр дæн? Цæмæй æвзæрдæр дæн искæмæй? 
Мæнæ Медякин зæгъы: уынгмæ, дам, ма цу, науæд, дам, дын 
дæ хæмхудтæ фæнæмдзынæн! Фæлæ æз ацæудзынæн, уынджы 
астæу схуысдзынæн – ныцъцъист мæ кæнæнт! Мæн æппындæр 
ницы хъæуы!

Н а с т я. Æнамонд… нырма æрыгон у, фæлæ йæхи къæлæстæ 
кæнын байдыдта…

А л е ш æ (уый куы ауыдта, уæд йæ зонгуытыл æрлæууыд). 
Чызг! Мамзел! Парле франсе… прейс-курант! Æз ацæл кодтон…

Н а с т я (хъæрæй сусу-бусу кæны). Василисæ!
В а с и л и с æ (дуар уайтагъд фегом кодта, Алешæйæн). Ам 

та дæ?
А л е ш æ. Дæ бон хорз… Дæ хорзæхæй, мидæмæ!..
В а с и л и с æ. Æз дын, куыдзы хъæвдын, куы загътон, зæгъгæ, 

ам дæ кой дæр куыд никуыуал уа, афтæ, æмæ та куы ’рбасхъæл 
дæ!

А л е ш æ. Василисæ Карповнæ… Кæд дæ фæнды, уæд дын 
фыдохы марш ацæгъддзынæн.

В а с и л и с æ (йæ уæхскыл ын фæхæцыди æмæ йæ фесхуыста). 
Цæугæ!

А л е ш æ (дуармæ цæугæйæ). Фæлæуу-ма!.. Афтæ гæнæн нæй! 
Фыдохы цагъд… æрæджы йæ сахуыр кодтон! Дзыхъхъынног 
музыкæ у… Фæгæдзæ кæ! Афтæ гæнæн нæй!

В а с и л и с æ. Æз дын фенын кæндзынæн, куыд гæнæн ис, 
уый… Æз дыл æгас уынг бафтаудзынæн… æлгъыстаг, æнæдин… 
Мæныл рæйынмæ дын нырма раджы у…

А л е ш æ (разгъоргæйæ). Цæй, æз цæуын…
В а с и л и с æ (Бубновæн). Ацы ран йæ къах дæр куыд никуыуал 

æрӕвæра, афтæ! Хъусыс?
Б у б н о в. Æз дын хæдзаргæс нæ дæн…
В а с и л и с æ. Ды чи дæ, уый мæ хъуыддаг нæу! Ам мæ уды 

бæстæйы тыххæй кæй цæрыс, уый дæ рох ма уæд! Цас мæ дарыс?
Б у б н о в (сабыргай). Нæ сæ банымадтон…



422

В а с и л и с æ. Кæс-ма, æз дын сæ банымайдзынæн!
А л е ш æ (дуар байгом кодта æмæ мидæмæ хъæр кæны). 

Василисæ Карповнæ! Æз дæ нæ тæрсын… н-нæ тæрсын! 
(Æмбæхсы).

Л у к а  худы.

В а с и л и с æ. Ды чи дæ?
Л у к а. Фæндаггон… бæлццон…
В а с и л и с æ. Æхсæвиуат кæныс æви ам цæрдзынæ?
Л у к а. Фенæм уал!
В а с и л и с æ. Паспорт!
Л у к а. Хорз…
В а с и л и с æ. Æри йæ!
Л у к а. Æрбахæсдзынæн дын æй… дæ уатмæ дыл æй сæм-

бæлын кæндзынæн.
В а с и л и с æ. Фæндаггон… ничи йæм кæсы! Цæстфæлдахæг 

дæн, зæгъгæ, куы загътаид, уæд растдæр уыдаид…
Л у к а (ныуулæфгæйæ). Цæй фыдсыл дæ, мæ мады хай…

В а с и л и с æ фæцæуы П е п е л ы дуары ’рдæм. Алешæ къæбицæй 
ракасти. Сусу-бусу кæны: «Ацыд? и?»

В а с и л и с æ (уый æрдæм здæхгæйæ). Ам ма дæ?
А л е ш æ, йæхи æмбæхсгæйæ, къуыззитт кæны. Н а с т я æмæ Л у к а 

худынц.

Б у б н о в (Василисæйæн). Ам нæй…
В а с и л и с æ. Чи?
Б у б н о в. Васкæ…
В а с и л и с æ. Æз дæ уымæй куы нæ фарстон, мыййаг.
Б у б н о в. Мæхæдæг æй уынын… Алцæмæ дæр ныккæсыс…
В а с и л и с æ. Æз хæдзары уагмæ кæсын, уый æмбарыс æви 

нæ? Ацафонмæ уæ уат æнæфснайд цæмæн у? Цал хатты уын 
загътон, сыгъдæг дарут хæдзар, зæгъгæ!

Б у б н о в. Абон æй Актер хъуамæ ныммæрза!..
В а с и л и с æ. Чи йæ мæрзы, уый мæ хъуыддаг нæу, фæлæ дзы 

рыджы мур куыннæ уа, афтæ! Санитартæ куы ’рбацæуой æмæ мæ 
куы фæивар кæной, уæд уеппæты дæр феддæдуар кæндзынæн.
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Б у б н о в (сабыргай). Æмæ ма уæд цæмæй цæрдзынæ?
В а с и л и с æ. Иу рыджы мур дæр уæм куыннæ уа, афтæ! 

(Хæринаггæнæнмæ цæугæйæ, Настяйæн). Ды та ам цы ныхъхъен 
дæ? Цæмæй ныддæнгæл сты дæ мукъутæ? Цы скъодах дæ? 
Рамæрз астæрд!.. Натальяйы нæ федтай? Ам уыди, мыййаг?

Н а с т я. Нæ зонын… Нæ йæ федтон…
В а с и л и с æ. Бубнов! Мæ хо ам нæ уыди?
Б у б н о в. Уыди… Мæнæ уый дæ хо æрбакодта…
В а с и л и с æ. Уый… сæхимæ уыди?
Б у б н о в. Васили? Уыди… Клещимæ ныхæстæ кодта… 

Натальяйæ зæгъын…
В а с и л и с æ. Кæимæ ныхæстæ кодта, уымæй дæ нæ фæрсын? 

Алы ран чъизи. Гъы!.. Хуытæ! Хæдзар сыгъдæг куыд дарат, 
афтæ… Хъусут! (Тагъд-тагъд ацыд).

Б у б н о в. Ацы сылгоймагмæ сырды ахаст ис.
Л у к а. Налат сылгоймаг…
Н а с т я. Ахæм царды мидæг сырд фестдзынæ. Цыфæнды 

адæймаджы дæр ма баиу кæн ахæм лæгимæ, уый мойы 
хуызæнимæ…

Б у б н о в. Иузæрдыг ыл нæу…
Л у к а. Кæддæриддæр йæ бæттæнтæ афтæ фæтоны?
Б у б н о в. Кæддæриддæр… Кæсыс, йæ хæзгулмæ æрбацыд 

æмæ ам нæй…
Л у к а. Уæдæ ууыл мæсты кæны… Ох-ох-ох! Зæххыл цас 

алыхуызон адæмтæ уынаффæ кæны… Алыхуызон тасдзинæдтæй 
кæрæдзи тæрсын кæнынц, фæлæ уæддæр цардыуаджы нæдæр 
æгъдау ис, нæдæр сыгъдæгдзинад…

Б у б н о в. Адæм сеппæт дæр æгъдау æмæ кадыл мæлæг сты, 
фæлæ сæ сæ зонд нæ хæссы. Ех, фæлæ уæддæр хæдзар ныммæрзын 
хъæуы…

Н а с т я. Куыннæ стæй, исты уын фæсдзæуин дæн. (Фæсабыр). 
Ех, абон та мæхи афтæ срасыг кæндзынæн… æмæ…

Б у б н о в. Уый дæр хъуыддаг у.
Л у к а. Чызг, дæу та, срасыг уай, уый цæй тыххæй æрфæндыди? 

Æрдæбон кæугæ кодтай, ныр та расыг куы уаис, уый дæ фæнды?
Н а с т я (къæйныхæй). Куы срасыг он, уæд та фæкæудзынæн… 

Гъе, уый дын мæ хъуыддаг.
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Б у б н о в. Уый диссаг нæу…
Л у к а. Уæддæр цæй тыххæй, зæгъ-ма? Æнæ истæй аххосæй 

адæймагыл цъутхал дæр нæ рауайдзæн.
Н а с т я ныхъхъус, йæ сæр тилгæйæ.

Л у к а. Афтæ… Гъе-гъе… æхсин адæм! Æмæ афтæмæй куыд 
уыдзыстут?.. Цæй, уæд та æз рамæрзон! Уæ цъылын кæм ис?..

Б у б н о в. Уæртæ тыргъы… фæсдуар…
Л у к а тыргъмæ фæцæуы.

Б у б н о в. Настенька!
Н а с т я. Цы?
Б у б н о в. Алексейы Василисæ йæ уæлныхты цы систа?
Н а с т я. Уый Василисæйы тыххæй дзырдта, Васкæйы, дам, 

схъыг кодта æмæ, дам, æй Васкæ ныууадзынвæнд кæны…
Наташæйы та, дам, кургæ ракæндзæн… Хъуамæ ардыгæй 

мæхи айсон… æндæр фатермæ.
Б у б н о в. Цы? Кæдæм?
Н а с т я. Мæ зæрдæ сцъæх… Æз ам уæлдай дæн.
Б у б н о в (сындæггай). Ды кæмдæриддæр уæлдай дæ, адæм 

иууылдæр зæххы цъарыл уæлдай сты…
Н а с т я йæ сæр æнкъусы. Сыстади, сындæггай сенæмæ фæцæуы.

М е д в е д е в æрбацыд, йæ фæстæ Лука цъылынимæ.

М е д в е д е в. Цыма дæ нæ зонын…
Л у к а. Æмæ адæмæн сеппæты дæр зоныс?
М е д в е д е в. Мæ сыхбæсты цæрджытæй хъуамæ кæйдæриддæр 

зонон… Фæлæ дæу нæ зонын…
Л у к а. Уый уымæн у, ме ’фсымæры хай, æмæ æппæт зæхх 

дæ сыхбæсты нæ бацыди, иучысыл ма дзы фæсвæд аззади… 
(Хæринаггæнæнмæ фæцæуы).

М е д в е д е в (Бубновмæ фæцæуы). Раст зæгъын хъæуы, 
мæ сых стыр нæу, кæд алы сыхæй дæр æвзæрдæр у, уæддæр… 
Ныртæккæ мæ рад ивыны агъоммæ цырыхъгæнæг Алешæйы мæ 
участокмæ æрбаластон… Зоныс, уынджы астæу ныффæлдæхт, 
фæндырæй цæгъды æмæ хъæр кæны: ницы дæр мæ хъæугæ кæны, 
ницы дæр мæ фæндгæ кæны. Уым уæрдæттæ цæуынц æмæ дзы 
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æнæуый цæуæг адæм дæр ис… тæссаг у, цæлхыты, йе æндæр 
истæй бын куы фæуа, уымæй, фыдуаг лæппу у… æмæ йæ æз дæр 
уайтагъд ныххæццæ кодтон. Фыдуаг митæ кæнын тынг уарзы.

Б у б н о в. Изæры шашкæтæй хъазынмæ æрбацæудзынæ?
М е д в е д е в. Æрбацæудзынæн. М-м… о… Васкæ та куыд у?
Б у б н о в. Куыд уыди, афтæ…
М е д в е д е в. Уæдæ… Цæры?
Б у б н о в. Цæй тыххæй хъуамæ ма цæра? Уымæн цæрæн ис…
М е д в е д е в (дызæрдыггæнгæйæ). Ис, зæгъыс? (Лукайæн 

къæрта йæ къухы, афтæмæй сенæмæ фæцæуы). М-м… о… ам 
цыдæр койтæ цæуы Васкæйы тыххæй… Ницы фехъуыстай?

Б у б н о в. Æз бирæ цыдæртæ фехъусын…
М е д в е д е в. Василисæйæ ницы бафиппайдтай?
Б у б н о в. Цы?
М е д в е д е в. Афтæ… чи зоны, йæ зоныс æмæ мын æй нæ 

хъæр кæныс? Иууылдæр æй куы зонынц… (Хъæбæрæй). Æфсы-
мæр, гæдыныхæстæгæнæн нæй!..

Б у б н о в. Цæмæн хъуамæ кæнон гæдыныхæстæ!
М е д в е д е в. Гъе, афтæ!.. Гъе, куыйтæ! Дыв-дыв кæнынц: 

Васкæ, дам, Василисæимæ… мæн та цы хъуыддаг ис? Æз йæ фыд 
нæ дæн, æрмæст дæн йæ мадыфсымæр… Цæмæн мыл хъуамæ 
худой… (Квашня æрбацыд). Адæм цыхуызæн сысты… Алкæуыл 
дæр худгæ кæнынц. О, о! Ды æрбацыдтæ!..

К в а ш н я. Мæ зæрдæдарæн! Бубнов! Базары та мæм 
ныккомкоммæ, – сыргъауæм, зæгъгæ…

Б у б н о в. Гъæй, зæгъ, цы ма дæ хъæуы! Æхца йæм ис, æнæ-
уый дæр нырма фидар лæг у…

М е д в е д е в. Мæнæй зæгъыс? Хо-хо!..
К в а ш н я. Гъæй, цъæхой! Ма кæн, уый тыххæй мæм ма хат. 

Уыцы хъуыддаг, мæ хур, æз бавзæрстон… Сылгоймагæн моймæ 
ацæуын зымæгон ихджын доны ныххауыны хуызæн у: уыцы 
ми мыл иухатт æрцыди æмæ йæ мæ цæрæнбонты дæр нæ ферох 
кæндзынæн.

М е д в е д е в. Фæлæуу… мойтæ дæр алы хуызæттæ вæййынц.
К в а ш н я. Æмæ æз та иудадзыг иухуызон дæн! Мæ дзæбæх 

лæг куы ныххæдмæл, авд дæлдзæхы фæуа, уæд æгас бон 
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фырцинæй иунæгæй фæбадтæн: бадтæн æмæ мæ уæддæр мæ 
амонд нæ уырныдта…

М е д в е д е в. Кæд дæ дæ лæг нæмгæ кодта, уæд уæгъды 
бадтæ, пъæлицæмæ дæ бахъаст кæнын хъуыди…

К в а ш н я. Æз хуыцаумæ аст азы мæ хъаст фæхастон… фæлæ 
мын ницы баххуыс кодта!

М е д в е д е в. Ныртæккæ ус нæмын нæй. Алы ран дæр ис 
карздзинад, закъон æмæ æгъдау! Æнæхъуаджы нæмын нæй. 
Нæмынц… О, нæмынц æрмæстдæр æгъдауы тыххæй.

Л у к а (Аннæйы æрбакæны). Цæй, ныр æрбахылдыстæм… Уæ, 
мæгуыр дæ бон! Æмæ афтæ мæллæг уæвгæйæ, дуармæ иунæгæй 
цæмæн цæуыс? Дæ бынат кæм ис?

А н н æ (амонгæйæ). Бузныг, дада…
К в а ш н я. Уæртæ уын уый та мойджын… кæсут æм!
Л у к а. Бынтон цауд сылгоймаг… Цæуы сенæмæ, къулыл 

æнцайгæйæ, æмæ хъæрзы… Иунæгæй йæ цæмæн уадзут?
К в а ш н я. Нæ йæ фæхъуыды кодтам, бахатыр кæн! Йæ 

фæсдзæуин та, æвæццæгæн, тезгъо кæнынмæ ацыди…
Л у к а. Ныр ды худыс, фæлæ ма адæймаджы искуы афтæ 

аппæрстæуыд?
М е д в е д е в. Цæст æм дарын хъæуы! Уæд та фæмард! 

Удхайраг та фæуыдзæни. Хъахъхъæнын æй хъæуы!
Л у к а. Раст у, господин, унтер…
М е д в е д е в. М-м… о… Æххæст унтер нæма дæн, фæлæ…
Л у к а. Ау? Бакастæй раст геройы хуызæн дæ!
Тыргъы змæлд æмæ гуыпп-гуыпп, æрбайхъуысы æнуд хъæртæ.

М е д в е д е в. Загъд ма уа?
Б у б н о в. Уый хуызæн у…
К в а ш н я. Цон, акæсон…
М е д в е д е в. Мæн дæр цæуын хъæуы… Ох, службæ!.. 

Цымæ адæм куы фæхыл вæййынц, уæд сæ цæмæн баиргъæвынц? 
Сæхæдæг дæр-иу банцаиккой… хыл кæнынæй чи нæ 
бафæллайдзæн!.. Кæмæн куыд йæ бон у, афтæ сæ бауадз, æмæ 
кæрæдзи нæмой… кæд афтæ арæх нал хыл кæниккой… Кæд-иу 
сæ цæфтæ сæ зæрдыл лæууиккой.
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Б у б н о в (тæрхæгæй æрхизгæйæ). Уый тыххæй хицауадимæ 
æрныхас кæн…

К о с т ы л е в (дуар байтындзгæйæ, хъæр кæны). Абрам, цу, 
Василисæ Наташæйы мары… цу!
Квашня, Медведев, Бубнов сенæмæ фезгъорынц. Лука йæ сæр тилы 

æмæ сæ фæстæ кæсы.

А н н æ. О, хуыцау… Мæгуыр Наташæ!
Л у к а. Чи сты хылгæнджытæ?
А н н æ. Фысымтæ… хотæ…
Л у к а (Аннæмæ бацæугайæ). Цы уарынц?
А н н æ. Афтæ, сæ дыууæ дæр æфсæст сты… Æнæниз… 

бухъхъ зæрдæтæ.
Л у к а. Дæуæн дæ ном цы хуыйны?
А н н æ. Аннæ… Кæсын дæм… Мæ фыды хуызæн дæ… мæ 

фыды… уый дæр дæ хуызæн фæлмæн лæг уыд… фæлмæнзæрдæ 
лæг…

Л у к а. Бирæ æууæрстыты фæдæн æмæ фæлмæнзæрдæ дæр 
уымæн дæн… (кæл-кæлæй худы).

Æмбæрзæн.

ДЫ К К А Г   А РХ А Й Д

Уыцы уавæр. Изæр. Пецы размæ тæрхæгыл Сатин, Барон, 
Зылын Бохъхъыр æмæ Тæтæйраг къамæй хъазынц. Клещ 
æмæ Актер хъазджытæм кæсынц. Бубнов йæхи тæрхæгыл 
Медведевимæ шашкæтæй хъазы. Лука Аннæйы хуыссæны размæ 
бандоныл бады. Æхсæвиуатгæнæны ис дыууæ цырагъы, иу – 
къулыл, къамæй хъазджыты сæрмæ, иннæ Бубновы тæрхæгыл.

Т æ т æ й р а г. Иу хатт ма хъазын æндæр нал…
Б у б н о в. Бохъхъыр, базар! (Зары).

Хур скæсы æмæ ныгуылы…
З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р (йæ хъæлæс фæцарæзта).

М’ ахæстон æдзух дæр талынг…
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Т æ т æ й р а г (Сатинæн). Къамтæ сцæгъд! Хорз сæ схæццæ 
кæн! Цавæр дæ, цы дæ, уый зонæм…

Б у б н о в æмæ З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р (иумæ).
Хъахъхъæнджытæ æхсæвæй-бонæй
Хъахъхъæнынц мæ фæрсаг.

А н н æ. Над… æфхæрд… Уыдонæй дарддæр ницы федтон… 
ницы федтон.

Л у к а. Ех, сылгоймаг! Ма мæсты кæн!
М е д в е д е в. Куыд хъазыс? Кæс!..
Б у б н о в. О, о! Афтæ, афтæ, афтæ…
Т æ т æ й р а г (Сатинмæ тымбыл къухæй æрдхъирæнгæнгæйæ). 

Къам та цæй тыххæй æмбæхсыс? Ух!.. федтон дæ!
З ы л ы н  Б о х ъ х ъ ы р. Ныууадз, Асан. Цыфæнды кæнай, 

уæддæр дæ фæсайдзысты. Ныззар-ма, Бубнов!
А н н æ. Искуы æфсæст уыдтæн, уый нæ хъуыды кæнын… 

Алы къæбæрыл дæр ризгæ кодтон… Мæ цæргæ цæрæнбонты 
ризгæ кодтон… Хъизæмар… Кæд æндæр къæбæр нал бахæрин, 
зæгъгæ… Ме ’намонд царды дæргъы æппынæдзухдæр 
бызгъуырты цыдтæн… Цæй тыххæй?

Л у к а. Ех, мæ хъæбул! Бафæлладтæ? Ницы кæны?
А к т е р (Зылын Бохъхъырæн). Валетæй рацу… валетæй, 

хæйрæг!
Б а р о н. Уæдæ махмæ та къарол.
К л е щ. Уыдон нæ кæддæриддæр амбулдзысты.
С а т и н. Афтæ ахуыр стæм мах…
М е д в е д е в. Дамкæ!
Б у б н о в. Мæнмæ дæр… гъæ…
А н н æ. Мæлын…
К л е щ. Акæс-ма, куыд кæны! Кънйаз, дæ хъазын ныууадз! 

Ныууадз, дын зæгъын!
А к т е р. Уый æнæ дæу уынаффæ йæхæдæг не ’мбары?
Б а р о н. Дæхи хъахъхъæн, Андрей, хæйрæджыты хай дæ ма 

фæкæнон!..
Т æ т æ й р а г. Иу хатт ма райуар! Дурын дон хæссынмæ 

ацыди æмæ йæхæдæг йæхи асаста… æз дæр уыйау!..
К л е щ (йæ сæр тилгæ Бубновы ’рдæм фæцæуы).
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А н н æ. Уæддæр хъуыды кæнын: О, хуыцау! Ау, мæрдты 
бæстæйы хъизæмардзинæдтæ дæр та мæнæн нысангонд сты? Ау, 
уым дæр та афтæ?..

Л у к а. Æппындæр нæ! Басабыр у! Æппындæр нæ… 
уым баулæфдзынæ! Бабыхс уал! Алчидæр, мæ хур, быхсы… 
Алчидæр цардæн йæхирдыгонау быхсы. (Сыстади æмæ стыр 
санчъехтæгæнгæ, къæбицмæ фæцæуы).

Б у б н о в (базарыд).
Хъахъхъæнут, уæд бар уæхи…

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р:
Æз лидзæг никуыдæм дæн…

Дыууæ хъæлæсæй.
Мæн бæргæ фæнды сæрибар.
Рæхыс атонын нæу мæ бон.

Т æ т æ й р а г (хъæр кæны). Æй! Къам дæ дысы батъыстай!
Б а р о н (æфсæрмдзæстæй). Уæдæ дын æй дæ фындзы 

атъыссон?
А к т е р (уый æууæндынгæнгæйæ). Кънйаз!.. Фæрæдыдтæ… 

Ничи æмæ никæд…
Т æ т æ й р а г. Æз æй федтон! Фæлитой! Нал хъазын!
С а т и н (къамтæ æмбырдгæнгæйæ). Асан, ныууадз… Мах 

фæлитойтæ кæй стæм, уый куы зыдтай, уæд цæмæн хъазыдтæ?
Б а р о н. Дыууæ абази дæ фембылд, æртæ сомы аргъ та хъазгæ 

кæныс, афтæмæй та кънйаз дæ!
Т æ т æ й р а г (мæстыйæ). Раст хъазын хъæуы!
С а т и н. Уый та цæмæн?
Т æ т æ й р а г. Нæ йæ зоныс?
С а т и н. Уæддæр… цæмæн?
Т æ т æ й р а г. Нæ йæ зоныс?
С а т и н. Нæ зонын. Ды йæ зоныс?

Т æ т æ й р а г фырмæстæй атутæ кодта, иннæтæ йыл худынц.

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р (хæларзæрдæйæ). Диссаг дæ, Асан! 
Бамбар уый æмæ уыдон рæстдзинадыл иугæр сæхи куы сбæттой, 
уæд æртæ бонмæ сыдæй ныххæдмæлтæ уыдзысты…

Т æ т æ й р а г. Æмæ цы, мæ хъуыддаг сын у? Растæй цæрын 
хъæуы, æнæхин цардæй цæрын хъæуы.
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З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Райдыдта та… уый бæсты цай 
цымынмæ цом… Бубен!..

Ей, мæ рæхыстæ, мæ рæхыстæ…
Б у б н о в.

Ме ’ндон хъахъхъæнджытæ стут.
З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Цом, Асан! (Заргæйæ фæцæуы).

Сымахæн атонæн, басæттæн нæй…
Т æ т æ й р а г Бубновмæ тымбыл къухæй æрдхъирæнгæнгæйæ, йе 

’мбалы фæстæ рацыди.

С а т и н (Баронмæ худгæйæ). Дæ бæрзонддзинад, ды та цъыфы 
ныссагъдтæ. Ахуыр адæймаг дæ, афтæмæй къам æмбæхсынмæ 
нæ арæхсыс.

Б а р о н (йæ къух ауыгъта). Хæйрæг æй базонæд… куыд 
рауад… нæ зонын…

А к т е р. Курдиат дæм нæй… дæ зæрдæ дæхиуыл нæ дарыс 
æмæ æнæ уый та никуы æмæ ницы.

М е д в е д е в. Афтæ… Мæнмæ ис иу дамкæ, дæумæ та 
дыууæ… О!

Б у б н о в. Иу дæр мæгуырау нæу… зондджын куы уай, уæд… 
цу!

А к т е р. Зæронд, мæ уд банызтон… æфсымæр, æз фесæфтæн, 
фæлæ цæмæн? Мæхиуыл мæ зæрдæ нæ дардтон… Ныр фæдæн…

Л у к а. Дæхи цы ’руагътай? Дæхицæн схос кæн! Æмбарыс, 
ныртæккæ нозты ныхмæ хос кæнынц… Лæвар хос кæнынц… 
Ме ’фсымæры хай, ис расыггæнджытæн ахæм хосгæнæндон… 
уым сæ лæвар дзæбæх кæнынц… Расыггæнаджы дæр адæймагыл 
банымадтой æмæ сын æхсызгон вæййы, сæхи дзæбæх кæныныл 
куы фæархайынц, уæд. Ды дæр ма дæ базыртæ бацæгъд… цæугæ!

А к т е р (хъуыдыгæнгæйæ). Кæдæм? Уый кæм ис?
Л у к а. Иу горæты… Йæ ном цыдæр хуыйны! Афтæ куыддæр 

æй хонынц… Æз дын уыцы горæты ном зæгъдзынæн… Фæлæ уал 
ды афтæ бакæн æмæ дæхиуыл фæхæц. Нырма уал дæхи бацæттæ 
кæн æмæ фæраз, стæй уæд сдзæбæх уыдзынæ æмæ та ног цæрын 
райдайдзынæ… ног цæрын райдайын хорз у! Цæй, бауынаффæ 
кæн…

А к т е р (йæ мидбылты бахудгæйæ). Ног, сæрæй та!.. Уый 
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хорз у… Кæй зæгъын æй хъæуы. (Худы). Мæ бон у… Ног та!.. 
Бауыдзæн мæ бон, и, куыд зæгъыс?

Л у к а. Цæуылнæ? Адæймаджы цы бафæнда æмæ йæ бон цы 
нæ бауыдзæн…

А к т е р (æвиппайды, цыма йæ фынæйæ фехъал, уыйау). Диссаг 
дæ! Хæрзбон. (Къуыззитт кæны). Зæронд, хæрзбон. (Фæцæуы).

А н н æ. Мемæ ма аныхас кæн, дада…
Л у к а (уымæ бацæугæйæ). Цæй, аныхас кæнæм…

К л е щ акæстытæ кодта, æнæдзургæйæ йæ усмæ фæцæуы, кæсы йæм 
æмæ йæ къухтæй цыдæртæ амоны, цыма йæ исты зæгъын фæнды, уыйау.

Л у к а. Цы кæныс, æфсымæр?
К л е щ (сындæггай). Ницы…

Стæй сенæйы дуармæ сындæггай фæцæуы, иучысыл алæууыди æмæ 
ацыди.

Л у к а (Клещы фæдыл йæ цæстæнгас ахаста). Зын у дæ 
лæгæн.

А н н æ. Уый мæт мæ нал ис.
Л у к а. Нæмгæ дæ кодта?
А н н æ. Уæдæ нæ! Уый мæ куы бахус кодта.
Б у б н о в. Мæ усæн хæзгул уыди, уыцы цæстфæлдахæг 

шашкæтæй хорз хъазыди…
М е д в е д е в. Мм-м…
А н н æ. Дада, мемæ аныхас кæн… Мæ зæрдæ антъыснæг 

кæны…
Л у к а. Уый ницы кæны! Мæлæты размæ афтæ вæййы, мæ 

хур… Ницы кæны, мæ уды гага! Дæхицæн ныфсытæ æвæр, куы 
амæлай, уæд æрынцайдзынæ… цæвиттон дæ, хъæугæ дæр ницыуал 
кæндзæни æмæ тæрсгæ дæр ницæмæй уал кæндзынæ. Æнцад 
дæхицæн хуысс! Мæлæт æппæты дæр басабыр кæны… Мæлæт 
алкæйы дæр барæвдауы… куы амæлай, уæд, дам, баулæфдзынæ 
фæзæгъынц, уый раст у, мæ хур! Ам нæ баулæфдзынæ.
П е п е л æрбацыд. Уый у къуылых расыг, æдзæллагхуыз, хъуынтъыз… 

Дуары размæ тæрхæгыл æрбадти æнæдзургæйæ, æнæфезмæлгæйæ.

А н н æ. Уым та куыд у?.. Уым дæр хъизæмардзинад ис?



432

Л у к а. Æп пындæр дзы ницы уыдзæн! Ницы, бауырнæд дæ! 
Æн цойдзинад – æндæр ницы! Фæ сиддзысты дæм хуыцауы размæ 
æмæ зæгъдзысты: дуне сфæлдисæг хуыцау, æрбакæс-ма, мæнæ 
дæ цагъайраг Аннæ ’рбацыди…

М е д в е д е в (карзæй). Цы зæгъдзысты, уый цæмæй зоныс! 
Гъей, зæронд…

П е п е л  Медведевы ныхасмæ йæ сæр схъил кодта æмæ байхъуыста.

Л у к а. Æвæццæгæн, æй зонын, æлдар ундер…
М е д в е д е в (сабырæй). М-м… цæй, хорз, дæ бар дæхи… 

æцæг æххæст ундер… нæ ма дæн…
Б у б н о в. Дыууæ исын…
М е д в е д е в. Ех, дæлдзæх фæуай!
Л у к а. Æмæ дæм уæд хуы цау рæвдаугæ цæст æнгасæй ба-

кæс дзæн æмæ зæгъдзæн: Аннæйы зонын… Аннæйы дзæнæтмæ 
акæнут, зæгъдзæн: уадз æмæ баулæфа… Зонын æй, уый тынг 
зын цард кодта… бафæлмæцыди, Аннæйы æрынцайын кæнут, 
баулæфын æй кæнут…

А н н æ (худгæйæ). 
Бæргæ, афтæ куы 
уаид, дада, æмæ дзы 
куы ницы æнкъарин…

Л у к а. Ницы æн-
къардзынæ! Ницы 
дзы уыдзæн, уырнæд 
дæ! Æдыхст æмæ 
цин гæнгæйæ сæмбæл 
мæлæтыл… куы дын 
загътон, гыццыл сы-
вæл лæттæн сæ мад 
куыд у, махæн дæр 
мæлæт афтæ у.

А н н æ. Æмæ уæд та… Чи зоны, мæ сдзæбæхон?
Л у к а (йæ къух ауигъгæйæ). Цæмæн? Фæстæмæ та фыдæбон 

кæнынмæ?

А.М. Горький МХАТ-ы артисттæн  
кæсы йæ пьесæ «Царды бын»
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А н н æ. Иучы-
сыл ма… Иучысыл 
ма ацæр… Кæд 
уым фыдæбæттæ 
нæ уыдзæни, уæд 
ма сын ам иучысыл 
б а ф æ р а з и н … 
бафæразин…

Л у к а. Уым ни-
цы уыдзæн…

П е п е л (сыст-
гæйæ). Раст у… 
фæлæ, чи зоны, æмæ 
раст нæу.

А н н æ (тæрсæгау). О, хуыцау!…
Л у к а. О, рæсугъд!..
М е д в е д е в. Чи хъæр кæны?
П е п е л (уымæ цæугæйæ). Æз! Æмæ цы?
М е д в е д е в. Дзæгъæлы хъæр кæныс, æндæр ницы! Адæймаг 

хъуамæ йæхиуыл хæцын фæраза.
П е п е л. Гъæ, къодах!.. Афтæмæй та фыдыфсымæр у!.. Ха-

ха-ха!..
Л у к а (Пепелмæ сындæггай). Хъусыс, ма хъæр кæ! Мæнæ 

сылгоймаг мæлгæ кæны… йæ былтæ сыджытхуыз æрбаисты… 
ма йæ хъыгдар!

П е п е л. Дæуæн, зæронд, аргъ скæндзынæн! Сахъ зæронд дæ! 
Гæдыныхæстæ кæныс… аргъæуттæ зæрдиагæй кæныс. Дæ гæды-
ныхæстæ кæн, æфсымæр… дунейыл бирæ æхсызгондзинад нæй.

Б у б н о в. Æцæг мæлы уыцы ус?
Л у к а. Æнхъæл дæн… хынджылæг нæ кæнын…
Б у б н о в. Уæдæ йæ хуыфынæй банцайдзæн, тынг хуыфыд, 

хъыг нæ дардта… Дыууæ исын!
М е д в е д е в. Дæ зæрдæйыл топпы нæмыг сæмбæлæд!
П е п е л. Абрам!
М е д в е д е в. Æз дын Абрам нæ дæн…
П е п е л. Абрамхан! Наташæ рынчын у?
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М е д в е д е в. Æмæ дæу та цы хъуыддаг и.
П е п е л. Нæ, дæ хорзæхæй! Василисæ йæ тынг фæнадта?
М е д в е д е в. Уый дæр дæ хъуыддаг нæу! Уый бинонтæн 

сæхи хъуыддаг у… Ды та чи дæ?
П е п е л. Æз чифæнды дæр уон, фæлæ… куы мæ бафæнда, 

уæд уæ Наташæйы уæ цæстæй дæр нал фендзыстут.
М е д в е д е в (йæ хъазын фæуадзгæйæ). Ды цытæ дзурыс! 

Кæй кой кæныс? Цæмæй мæ хойы чызг… гъæ, къæрных!
П е п е л. Кæд къæрных дæн, уæддæр мæ давгæ никуыма 

’рцахстай…
М е д в е д е в. Фæлæуу! Æз дæ тагъд æрцахсдзынæн… æз дæ 

тагъд…
П е п е л. Куы мæ ’рцахсай, уæд уæ фыдбылызæн ахæстоны 

уыдзынæн. Куыд æнхъæл дæ, фарстагæнæджы раз мæ дзыхыл 
ныххæцдзынæн? Цæуылнæ! Бирæгъæй пайда ’нхъæл у! 
Бафæрсдзысты мæ: давыныл дæ чи бафтыдта? Мишкæ Костилев 
йæ усимæ! Кæй адавтай, уыдон дын чи ’фснайдта? Мишкæ, 
Мишкæ йæ усимæ!

М е д в е д е в. Мæнг зæгъыс! Нæ дыл баууæнддзысты!
П е п е л. Баууæнддзысты мыл, уымæн æмæ æцæгдæр, афтæ у, 

дæу дæр ма дзы фæтъысдзынæн… Гъе! хæйрæджытæ, уе ’ппæты 
дæр бабын кæндзынæн, фæкæсут-ма-иу!

М е д в е д е в (уыргъуыйауæй). Мæнг зæгъыс!.. Мæнг!.. Æмæ 
дын æз æвзæрæй цы ракодтон? Æрра куыдз!..

П е п е л. Æмæ мын хорзæй та цы фæдæ?
Л у к а. Афтæ-æ!
М е д в е д е в (Лукайæн). Ды та цы хъох-хъох кæныс? Цы дæ 

хъуыддаг ис? Уый бинонты хъуыддаг у!
Б у б н о в (Лукайæн). Ныууадз!.. Æз æмæ дæуæн, мыййаг, куы 

нæ бийынц ауындзæн бæндæнтæ!
Л у к а (разыйауæй). Æз куы ницы дзурын. Æз æрмæстдæр 

зæгъын, кæд исчи искæмæн хорз нæ фæци, уæд æвзæр бакодта, 
зæгъгæ.

М е д в е д е в (нæ йæ фембæрста, афтæмæй). Уый дын 
афтæ! Мах нæ кæрæдзи зонæм… Фæлæ ды та чи дæ? (Мæсты 
хуыррытт ныккæнгæйæ, тагъд-тагъд фæцæуы).
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Л у к а. Кавалер рамæсты… куыд уæм кæсын, æфсымæртæ, 
афтæмæй уæ хъуыддæгтæ схæццæ-мæццæ сты.

П е п е л. Василисæйыл нæ ардауынмæ азгъордта…
Б у б н о в. Ды æгæр хынджылæг кæныс, Васили, дæхи æгæр 

фæхъæбатыр кодтай. Хъæдмæ зокъотæм куы цæуай, уæд хъæуы 
хъæбатырдзинад, æндæр ам ницы пайда у… Уыдон дын дæ 
къубал уайтагъддæр стондзысты.

П е п е л. Нæ-æ, уый нæ уыдзæн!.. Мах ярославæгтæ стæм, 
нæхи æнцонтыл нæ ратдзыстæм… Иугæр хæст куы уа, уæд 
хæцдзыстæм.

Л у к а. Раст у, лæппу, ардыгæй дæхи куы айсис…
П е п е л. Кæдæм? Цæй-ма, зæгъ æй!..
Л у к а. Цæугæ… Сыбырмæ!
П е п е л. Гъе, нæ, цалынмæ мæ паддзахады хардзæй арвитой, 

уæдмæ Сыбырмæ нæ ацæудзынæн.
Л у к а. Уый бæсты мæм байхъус æмæ ацу! Ды уым дæхицæн 

фæндаг скæндзынæ… Уым дæ хуызæттæ хъæуы!
П е п е л. Мæнæн мæ фæндаг конд у, мæ фыд цæрæнбонты 

ахæстæтты бадти æмæ уыцы хъуыддаг мæнæн дæр бафæдзæхста… 
Æз ма гыццыл куы уыдтæн, уæддæр мæ къæрных хуыдтой, 
къæрныхы фырт!

Л у к а. Хорз бæстæ у Сыбыр! Сыгъзæрин бæстæ! Зонд æмæ 
хъару кæмæ ис, уымæн уым, джитърийæн цæхæрадон куыд у, 
уымæй хъауджыдæр нæу.

П е п е л. Зæронд, æдзух гæдыныхæстæ цæмæн кæныс?
Л у к а. Куыд?
П е п е л. Бакъуырма дæ? Гæдыныхæстæ цæмæн кæныс дын 

куы зæгъын?
Л у к а. Зæгъ-ма йæ, цæмæй кæнын гæдыныхæстæ?
П е п е л. Алцæмæй дæр… уым дæр дын хорз у… ам дæр 

хорз… Гæдыныхæстæ кæныс… Цæй сæраппонд?
Л у к а. Баууæнд мыл æмæ йæм фæцу, дæхæдæг æй фен… 

Бузныг мын зæгъдзынæ… ам цы джиуыс? Æмæ дæ цæмæн бахъуыд 
рæстдзинад уыцы æхсызгон, ахъуыды ма кæн. Рæстдзинад дын 
пайда нæу… уыцы рæстдзинад, чи зоны, де сæфт у.

П е п е л. Мæнæн хъауджыдæр нæу. Кæд мын пайда нæу, уæд 
ма уæд.
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Л у к а. Уый дын æрра! Дæхи къухæй дæхи цæмæн марыс?
Б у б н о в. Сæнттæ цы цæгъдыс, дæ хорзæхæй. Нæ дæ 

æмбарын, Васкæ, цæй рæстдзинад дæ хъæуы æмæ цæмæн? Дæхи 
мидæг рæстдзинад хатыс… зонгæ дæр дын æй кæнынц…

П е п е л. Фæлæуу, ма уас! Уадз æмæ мын зæгъа… хъус-ма, 
зæронд, хуыцау ис æви нæ?

Л у к а ницы дзуры, афтæмæй йæ мидбылты худы.

Б у б н о в. Адæм иууылдæр цæрынц, доны мидæг æхсныфтæ 
куыд ленк кæнынц, афтæ… Хæдзар саразынц… æмæ ’хсныфты 
асæрфынц…

П е п е л. Гъы? Ис? Дзур…
Л у к а (сабыргай). Кæд дæ уырны, уæд ис, кæд дæ нæ уырны, 

уæд нæй. Цы дæ уырны, уый ис…
П е п е л æнæдзургæйæ, дисгæнгæйæ æмæ æдзынæгæй кæсы зæронд 

лæгмæ.

Б у б н о в. Цæуон æмæ цай бацымон… Цомут трактирмæ! 
Гъæй!

Л у к а (Пепелмæ). Цы мæм кæсыс?
П е п е л. Афтæ… Фæгæдзæ кæн!.. Уæдæ…
Б у б н о в. Цæй, æз иунæг дæн… (Дуары ’рдæм фæцæуы æмæ 

Василисæйыл сæмбæлдис).
П е п е л. Уæдæ ды…
В а с и л и с æ (Бубновæн). Настя хæдзары ис?
Б у б н о в. Нæй… (Фæцæуы).
П е п е л. А… æрбацыдтæ…
В а с и л и с æ (Аннæмæ бацæугæйæ). Удæгас ма дæ?
Л у к а. Ма йæ хъыгдар!..
В а с и л и с æ. Ды та… Ам цы ныхъхъен дæ?
Л у к а. Æз ацæудзынæн… кæд афтæ у, уæд…
В а с и л и с æ (Пепелы уатмæ цæугæйæ). Васили, дæуимæ мæ 

хъуыддаг ис…
Лука сенæйы дуары размæ бацыд, бакодта йæ æмæ йæ фæстæмæ 
рагуыпп кодта. Стæй уæд арæхстгай, тæрхæгмæ бабырыд, уырдыгæй – 

пецы сæрмæ.

В а с и л и с æ (Пепелы уатæй). Вася, ардæм-ма рацу!
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П е п е л. Нæ цæуын… нæ мæ фæнды…
В а с и л и с æ. Цæуылнæ? Цæуыл мæсты кæныс?
П е п е л. Æнкъард кæнын… ацы ракæ-бакæтæй мæ зæрдæ 

фæцъæх…
В а с и л и с æ. Мæнæй дæр схъыг дæ?
П е п е л. Дæуæй дæр…

В а с и л и с æ йæ кæлмæрзæн йæ уæхсджытыл æркодта, йæ къухтæ йæ 
риуыл сæвæрдта. Аннæйы хуыссæнмæ бацыди, аивæй бакæстытæ кодта 

æмæ фæстæмæ Пепелмæ æрбацæуы.

П е п е л. Цæй, дзур!..
В а с и л и с æ. Цы дзурон? Тыххæй дын мæхи нæ 

бахъардзынæн… стæй лæгъстæ кæнын дæр нæ зонын… Бузныг 
де ’ргом ныхасæй…

П е п е л. Цæй æргом ныхас?
В а с и л и с æ. Кæй мæ схъыг дæ, уый тыххæй, æви уый раст 

нæу?
Пепел мадзурайæ кæсы.

В а с и л и с æ (йæхи Пепелмæ хæстæгдæр ласгæйæ). Цы мæм 
кæсыс? Нал мæ зоныс?

П е п е л (ныуулæфгæйæ). Василисæ, ды рæсугъд дæ… 
(Сылгоймаг ын йæ къух йæ уæхскыл æрæвæрдта, фæлæ йын уый 
йæ къух асхуыста) фæлæ уæддæр мæ зæрдæ дæу ’рдæм никуы 
уыди… Демæ цардтæн… фæлæ мæ зæрдæмæ никуы цыдтæ…

В а с и л и с æ (сабыргай). О, афтæ… уæдæ… Гъы!
П е п е л. Ницы дзырддаг нæ ис, ницы… Дæхи айс!..
В а с и л и с æ. Дæ зæрдæмæ æндæр исчи фæцыд?
П е п е л. Уый дæ хъуыддаг нæу… Фæцыд, фæлæ дæ фидауæг 

нæ ахондзынæн.
В а с и л и с æ (амбарынгæнгæйæ). Уый дзæгъæлы кæныс… 

Чи зоны æмæ дын æз фидауæгæн сбæззон…
П е п е л (æнæууæндгæйæ). Кæй мын курыс?
В а с и л и с æ. Ды йæ зоныс… Дæхи нæ зонæг цы кæныс? 

Васили, æз æргом дзырд адæймаг дæн… (Сабырдæр). Нæ 
йæ ’мбæхсын… Ды мæ ницæй тыххæй бафхæрдтай… ехсæй 
нæмæгау мæ фæкодтай… Уарзын дæ, зæгъгæ, мын дзырдтай æмæ 
æвиппайды…
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П е п е л. Æппындæр æвиппайды нæ… æз рагæй… зæрдæ дын 
нæй… сылгоймагæн хъуамæ зæрдæ уа… Мах сырдтæ стæм… 
мах æрцахуыр кæнын хъæуы… Ды та мæ цæуыл сахуыр кодтай?..

В а с и л и с æ. Цы уыд, уый нал ис… адæймаг йæхи бар кæй 
нæ вæййы, уый зонын… Нал мæ уарзыс… хорз! Афтæ фæуæд!..

П е п е л. Цæй, уæдæ, фæцис!.. Æнæ загъд, æнæ хъæрæй 
ахицæн стæм, æмæ ууыл фæуæд.

В а с и л и с æ. Нæ, фæлæуу-ма! Демæ куы цардтæн, уæд 
æнхъæлмæ кастæн, зæгъгæ, мæ ацы малæй… мæ лæг æмæ мæ 
мадыфсымæрæй фервæзын кæндзынæ, фервæзын мæ кæндзынæ 
æппæт ацы цардæй. Æмæ, чи зоны, Вася дæу нæ, фæлæ уыцы 
ныфсы уарзтон. Æмбарыс? Æнхъæлдтон, зæгъгæ мæ, ды 
фервæзын кæндзынæ… сласдзынæ мæ.

П е п е л. Куыд дæ хъуамæ сласон? Ды зæгæл нæ дæ, æз та – 
аркъау нæ дæн… афтæ æнхъæлдтон, зæгъгæ, зондджын дæ!

В а с и л и с æ (ныггуыбыр æм кодта). Вася, цæй кæрæдзийæн 
феххуыс кæнæм!

П е п е л. Уый та куыд?
В а с и л и с æ (сабыргай, тыхджынæй). Мæ хо дæ зæрдæмæ 

цæуы, уый зонын…
П е п е л. Уæдæ йæ фыднад дæр уымæн фæкæныс! Дæхи 

хъахъхъæн, Василисæ! Ма йæм æвнал!..
В а с и л и с æ. Фæгæдзæ кæн. Тæвд ма кæн! Хъуыддæгтæн 

се ’гасæн дæр сабырæй саразæн ис… кæд дæ фæнды – ракур æй! 
Æз ма дын æхцайæ дæр феххуыс кæндзынæн… дæс æмæ дын 
ссæдз туманы ратдзынæн. Кæд фылдæр æрæмбырд кæнон, уæд 
та фылдæр…

П е п е л (æддæдæр абадгæйæ). Фæлæуу… уый та куыд? цæй 
тыххæй?

В а с и л и с æ. Фервæзын мæ кæн мæ лæгæй!.. Уыцы 
къæпхæнæй мæ фервæзын кæн…

П е п е л (сындæггай къуыззитт кæны). Æ-гъа! О-о! Уый 
хорз æрхъуыды кодтай… Иу ныхасæй, дæ лæджы ингæнмæ, дæ 
хæзгулы – каторгæмæ, дæхæдæг та…

В а с и л и с æ. Вася! Цæмæн каторгæ? Дæхæдæг нæ… де 
’мбæлтты фæрцы! Науæд дæхæдæг куы уай, уæд дæ чи базон-
дзæн? Наталья!.. ахъуыды-ма кæн! Æхца дæм уыдзæн… 
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исчердæм ацæудзынæ… Мæн æнусмæ суæгъд кæндзынæ… мæ 
хо дæр мæ разы нæ уыдзæн æмæ æнæмаст уыдзæн. Йæ уынд дæр 
мын хъыг у… мæсты йæм кæнын дæу тыххæй… мæхи бауромын 
та мæ бон нæу… удхарæй йæ марын… афтæ тынг æй нæмын, 
æмæ мæхæдæг дæр йæ тæригъæдæй фæкæуын. Фæлæ йæ нæмын 
æмæ нæмдзынæн!

П е п е л. Сырд! Йæ сырды митæй æппæлы.
В а с и л и с æ. Æппæлгæ нæ кæнын, фæлæ афтæ у. Ахъуыды-

ма кæн, Вася! Мæ лæджы кæрæфдзинады тыххæй дыууæ хатты 
ахæстоны бадтæ… Хъæды сыстау мыл ныххæцыд. Цыппар азы 
дæргъы мын мæ туг цъиры!.. Цæй лæг мын у? Наташæйæн дæр 
фидис кæны, мæгуыргур, дам, дæ, зæгъгæ. Алкæмæн дæр марджы 
ад кæны.

П е п е л. Дæсны бийыс дæ хины бæндæн…
В а с и л и с æ. Мæ ныхæстæ бæрæг сты… цы мæ фæнды, уый 

æрмæстдæр æрра нæ бамбардзæн…
К о с т ы л е в аивæй æрбацæуы æмæ мидæмæ хъуызы.

П е п е л (Василисæйæн). Цæй!.. Дæхи айс!
В а с и л и с æ. Ахъуыды-иу кæн. (Йæ лæджы ауыдта). Цы 

кæныс? Мæнмæ ’рбацыдтæ?
Пепел фæгæпп кодта æмæ Костылевмæ æнахуыр каст кæны.

К о с т ы л е в. Æз дæн… æз! Сымах дæр ам иунæгæй стут? 
О, уæдæ ныхæстæ кодтат? (Стæй йæ къæхтæ хойы æмæ хъæр 
кæны). Василисæ!.. цъаммар!.. Гæвзыкк!.. хæтаг! (Йæ хъæрты 
тыххæй йæм æнæдзургæйæ кæй касти, уый тыххæй йæхæдæг 
старст). Хуыцау, ныббар мын!.. Стæригъæдджын та мæ кодтай, 
Василисæ… æз дæу агуырдтон… (Цъæхахст æмхæццæйæ). 
Хуыссын афон у! Ех!.. Цырагъы та сой ныккæнын ферох кодтай… 
Мæгуыргур… хуы! (Зырзыргæнгæ йæ къухæй Василисæмæ 
бавзыста. Василисæ сындæггай тыргъы дуары ’рдæм фæцæуы, 
Пепелмæ ракæсы).

П е п е л (Костылевæн). Ды… фесæф!.. Цæугæ!..
К о с т ы л е в (хъæр кæны). Æз хæдзары хицау дæн… Дæхæдæг 

фесæф… Къæрных!..
П е п е л (æнудæй). Ахъуытты у, Мишкæ!



440

К о с т ы л е в. Æнцад у! Æз ам дæн… æз дын…
Пепел æм фæлæбурдта æмæ йæ ныууыгъта. Пецы сæрæй райхъуысти 

сыбар-сыбур.
П е п е л Костылевы суагъта æмæ уый дæр тыргъы ’рдæм хъæргæнгæ 

ауади.

П е п е л (тæрхæгмæ сгæппгæнгæйæ). Уый пецы сæр чи и?
Л у к а (йæ сæр радардта). Цы зæгъыс?
П е п е л. Уый ды дæ?
Л у к а (сабыргай). Æз… æз дæн, æз… ох, Есо Чырысти!
П е п е л (дуар ахгæдта æмæ йын йе ’хгæнæн агуры, фæлæ йæ 

нæ ары). М-м… дæлимонтæ… æддæмæ рахиз ды дæр, зæронд!
Л у к а. Ныртæккæ!.. Рахиздзынæн…
П е п е л (тызмæгæй). Ды пецы сæрмæ цæмæ схызтæ?
Л у к а. Уæдæ кæдæм?
П е п е л. Сенæмæ куы ацыдтæ!
Л у к а. Нæ, ме ’фсымæр, сенæйы зæронд лæгæн уазал у.
П е п е л. Мæ ныхæстæ фехъуыстай?
Л у к а. Фехъуыстон, куыннæ стæй, фехъуыстон. Исты 

къуырма куы нæ дæн! Ех, лæппу, амонд дæм йæхи къахæй 
цæуы… Цæуы дæм… диссаджы цыд дæм кæны…

П е п е л (æнæууæнкæй). Цæй амонд? Кæм ис амонд?
Л у к а. Мæнæ æз пецмæ кæй схызтæн, уый…
П е п е л. Уым… цæмæн сызмæлыдтæ?
Л у к а. Æнтæф кæнын байдыдтон æмæ уымæн… Дæ сидзæр 

сæры амондæн… Стæй фæхъуыды кодтон, зæгъгæ, мыййаг, 
лæппу куы фæрæдийа, зæронд лæджы куы ныххурх кæна…

П е п е л. О, о, уыцы хъуыддаг бакæнын мæнæн мæ бон уыд, 
йæ уындæй дæр мæ цæстытæ риссынц…

Л у к а. Цы дзы ис диссагæй. Зынæй дзы ницы ис… Арæх 
æрцæуы ахæм рæдыдтæ…

П е п е л (йæ мидбылты худгæйæ). Дæхицæй йæ зоныс? 
Дæхæдæг искуы фæрæдыдтæ?

Л у к а. Лæппу! Æрбайхъус-ма, цы дын зæгъон уый зоныс: 
уыцы сылгоймаджы аиуварс хъæуы. Де ’мгæрон æй ма уадз! 
Йæ лæджы йæхæдæг дæр фæдæлдзæх кæндзæн, – уый дæуæй 
дæсныдæр у! Уæдæ! Уыцы хæйрæгмæ ма хъус!.. Æз цыхуызæн 
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дæн, уымæ кæсыс? Æрбакæс, мæ сæрыл хъуын нал ис, æмæ 
цæй тыххæй у зæгъыс? Мæнæ ацы сылгоймæгты тыххæй… 
Æвæццæгæн, мæ сæрыл уал æрдуйы нæй, æз цал сылгоймаджы 
зыдтон… Василисæ та йæхæдæг фидиссаг куы у!

П е п е л. Бузныг дын зæгъон, æви цы, уый мæхæдæг дæр нæ 
зонын… Фæлæ, чи зоны, ды дæр…

Л у к а. Ма дзур! Мæнæй хуыздæр нæ зæгъдзынæ. Ды 
байхъус: ам дæ зæрдæмæ чи цæуы, уымæн йæ къухыл ныххæц 
æмæ ардыгæй дæ гуыры конд айс! Цæугæ! Цæугæ исчердæм!..

П е п е л (æнкъардæй). Адæмæй иутæ хæларзæрдæ сты, иннæтæ 
та фыдзæрдæ… зын бамбарæн сты. Хорз дын чи ракæндзæн æмæ 
дын фыд чи фæуыдзæн, уый нæ базондзынæ…

Л у к а. Æмæ дзы цы ’мбарын хъæуы? Алыхуызон вæййы 
адæймаг: иу бон – хæларзæрдæ, иннæ бон та – фыдзæрдæ… Кæд 
уыцы чызг дæ зæрдæйæ нал хицæн кæны, уæд йемæ афардæг у 
æмæ хъуыддаг ууыл фæу… Науæд та иунæгæй ацу. Нырма лæппу 
дæ, ус курынæн дæр дын рæстæг æрцæудзæн…

П е п е л (йæ уæхскыл ын æрхæцыди). Нæ, зæгъ-ма мын, уыцы 
ныхæстæ цæй тыххæй ракодтай?..

Л у к а. Фæлæуу-ма, суадз мæ… Аннæмæ бакæсон… æгæр 
тынг хæр-хæр кодта… (Аннæйы хуыссæнмæ бацыди, йæ цæсгом 
æмбæрзæн ын систа, кæсы йæм, æвналы йæм къухæй. Пепел дæр 
Лукайы фæстæ, хъуыдыгæнгæйæ, дзæгъæлгаст кæны). Мæрдты 
Барастыр, ног дæм цы цагъайраг бацыди, уый хæлар зæрдæйæ 
райс…

П е п е л (сындæггай). Амарди?.. (Хæстæг æм нæ бацыди, 
афтæмæй йæхи байвæзта).

Л у к а (сындæггай). Амард!.. Уæдæ йæ лæг та кæм ис?
П е п е л. Æвæццæгæн, трактиры…
Л у к а. Зæгъын ын хъæуы…
П е п е л (фестъæлфгæйæ). Мард нæ уарзын…
Л у к а (дуармæ фæцæуы). Æмæ дзы цы ис уарзинагæй? 

Уарзын удæгæсты хъæуы… удæгæсты…
П е п е л. Æз дæр демæ…
Л у к а. Тæрсгæ кæныс?
П е п е л. Нæ уарзын… (Тагъд-тагъд рацыдысты).
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Афтид æмæ сабырдзинад. Сенæйы дуары æдде цæуы хæццæ змæлд æмæ 
уынæр. Уый фæстæ А к т е р бацыди.

А к т е р (дуар йæ фæстæ нæ бахгæдта, къæсæрыл æрлæууыди 
æмæ йæ къухтæй тарвазыл хӕцгæйæ, хъæр кæны). Уæ, зæронд! 
Кæм дæ! Æрхъуыды йæ кодтон… Фæлæуу!.. (Цудтытæгæнгæйæ 
та дыууæ санчъехы бакодта, дзæбæх æрлæууыди æмæ кæсы):

Æхсинтæ, кæд сыгъдæг рæстдзинадмæ
Дуне фæндаг арын нæ зоны, –
Кад ахæм æррайæн, адæймагыл
Сыгъзæрин фын чи ’рнывæнддзæн…
Н а т а ш æ Актеры фæстæ дуармæ февзæрди.

А к т е р. Уæ, зæронд!
Ныр райсом хур куы байрох кæнид
Фæндаг ныррухс кæнын нæ зæххæн,
Уæд райсом иу цавæрдæр æррайы хъуыды
Æгас дунейы ныррухс кæнид…

Н а т а ш æ (худы). Быдыргъ! Ныллалым дæ арахъхъæй…
А к т е р (уымæ бакæсгæйæ). Уæдæ… Уый ды дæ? Æмæ 

зæронд та кæм ис… нæ дзæбæх зæронд лæг? Ам, æвæццæгæн, 
ничи ис… Наташæ, хæрзбон!.. хæрзбон уæдæ!

Н а т а ш æ (мидæмæ цæугæйæ). Æгас цу мын нæ загътай, 
фæлæ – хæрзбон…

А к т е р (Наташæйæн йæ фæндаг æхгæнгæйæ). Æз цæугæ 
кæнын, цæугæ… ралæудзæн уалдзæг æмæ ам мæ кой дæр нал 
уыдзæн…

Н а т а ш æ. Ауадз мæ… Кæдæм сфæнд кодтай?
А к т е р. Горæт агурæг цæуын… мæхи дзæбæх кæнын… 

Ды дæр цæугæ… Офелия!.. Цæугæ беридонмæ… Зоныс, ис 
хосгæнæндон расыггæнджытæн, æвæджиау хосгæнæн… Мрамор 
астæрд… Рухс… Сыгъдæгдзинад… Хæринаг… Иууылдæр лæвар. 
Уæдæ, йæ зæхх дæр мраморæй у… Æз æй ссардзынæн… мæхи 
сдзæбæх кæндзынæн æмæ та ног гуырд адæймагау суыдзынæн. 
Наташæ… сценæйы мæ ном Сверчков-Заволжский у, уый ничи 
зоны, ничи. Мæнæн ам ном нæй… Ном фесафын куыд зын у, уый 
зоныс? Куыдзмæ дæр ма номæй дзурынц…
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Н а т а ш æ Актеры рæзты арæхстгай бацыди, Аннæйы хуыссæнуаты раз 
æрлæууыди æмæ кæсы.

А к т е р. Æнæ номæй лæг нæй…
Н а т а ш æ. Ныккæс-ма, мæ хуры хай, амарди…
А к т е р (йæ сæр банкъусгæйæ). Уанцон нæу…
Н а т а ш æ (æддæдæр рацæугæйæ). Хуыцауыстæн... ныккæс-

ма…
Б у б н о в (дуары раз). Цæмæ кæсыс?
Н а т а ш æ. Аннæ… Амарди!
Б у б н о в. Уæдæ йæ хуыфынæй банцади. (Аннæйы хуыссæнмæ 

бацыди, кæсы, стæй цæуы йæхи бынатмæ). Клещы хъуыддаг у… 
Зæгъын ын хъæуы…

А к т е р. Æз цæуын… зæгъдзынæн ын… йæ ном фесæфта… 
(Фæцæуы).

Н а т а ш æ (агъуысты астæу). Æз дæр, искуы ныккæнды 
цаудæй…

Б у б н о в (йæ тæрхæгыл цавæрдæр бызгъуыр таугæйæ). Цы? 
Цы гуым-гуым кæныс?

Н а т а ш æ. Афтæ… мæхинымæр…
Б у б н о в. Васкæмæ æнхъæлмæ кæсыс? Дæхи хъахъхъæн, 

бабын дæ кæндзæн…
Н а т а ш æ. Цы хъауджыдæр у – чифæнды мæ бабын кæнæд! 

Уый куы уа, уæд та хуыздæр…
Б у б н о в (æрхуыссыд). Хорз, дæ бар дæхи…
Н а т а ш æ. Мæнæ кæсыс, кæй амарди, уый хорз уыди… фæлæ 

уæддæр тæригъæд у… хуыцау!.. Цæмæн царди?..
Б у б н о в. Иууылдæр афтæ сты… Райгуырынц, ацæрынц… 

æз дæр амæлдзынæн æмæ ды дӕр… Цы дзы и тæригъæддагæй?
Æрбацыдысты: Л у к а, Т æ т æ й р а г, З ы л ы н  Б о х ъ х ъ ы р  æмæ  

К л е щ;
К л е щ йæхи ныттымбылтæ кодта, афтæмæй сабыргай цæуы сеппæты 

фæстæ.

Н а т а ш æ. Ш-ш-ш!.. Аннæ…
З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Фехъуыстам æй. Кæд амардис, уæд 

дзæнæты фæбадæд…
Т æ т æ й р а г (Клещæн). Ахæссын æй хъæуы! Сенæмæ йæ 
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ахæссын хъæуы. Ам мæрдтæн бынат нæй… Хъуамæ дзы удæгас 
адæймаг цæра…

К л е щ (сабыргай). Ахæсдзыстæм æй…
Иууылдæр хуыссæнмæ бацыдысты. К л е щ йæ усмæ иннæты сæрты 

кæсы.

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р (Тæтæйрагæн). Стæф кæнынæй йын 
тæрсыс? Не стæф кæндзæн! Удæгасæй куы бахус.

Н а т а ш æ. О, хуыцау! Уæд та йын исчи куы фæтæригъæд 
кодтаид… уæд та уæ исчи иу тæригъæддаг ныхас куы загътаид! 
Ех, сымах…

Л у к а. Уый дæм хъыг ма кæсæд… ницы кæны! Цы сын 
тæригъæд кæнæм мæрдтæн… цæй тæригъæд сын кæнæм 
мæрдтæн, удæгастæн куынæ тæригъæд кæнæм, мæ хур, уæд… 
Нæхицæн тæригъæд кæнын куы нæ зонæм, уæд мæрдтæн чи 
фæтæригъæд кæндзæн…

Б у б н о в (йæ ком ивазгæйæ). Стæй мæлæт ныхасæй нæ 
тæрсы… низ тæрсы ныхасæй, мæлæт нæ тæрсы.

Т æ т æ й р а г (æддæдæр ацæугæйæ). Пъæлицæмæ цæуын 
хъæуы…

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Пъæлицæмæ æнæмæнг! Клещ! 
Пъæлицæйæн фехъусын кодтай?

К л е щ. Ныгæнын æй хъæуы!.. Афтæмæй мæм дыууæ абазийы 
йеддæмæ нæй…

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Ахæм рæстæджы хæс райсын хъæуы… 
науæд мах æрæмбырд кæндзыстæм… йæ къух кæмæн куыд амоны, 
афтæ дын алчидæр баххуыс кæндзæн, чи дын суари ратдзæн, чи 
фылдæр… Фæлæ пъæлицæйæн тагъддæр фехъусын кæн… науæд 
æнхъæлдзысты, зæгъгæ, дæ усы дæхæдæг амардтай… Цы нæ 
вæййы… (Тæрхæджытæм фæцæуы æмæ тæтæйраджы фарсмæ 
æрхуыссынвæнд кæны).

Н а т а ш æ (Бубновы тæрхæгмæ бацæугæйæ). Ныр та йæ 
мæ фыны уындзынæн… кæддæриддæр мæ фыны мæрдтимæ 
фæархайын… сенæмæ иунæгæй нæ уæндын… талынг у…

Л у к а (йæ фæстæ цæугæйæ). Дæхи удæгæстæй хъахъхъæн, 
гъе, уый дын фæдзæхсын…

Н а т а ш æ. Дада, бахæццæ ма мæ кæн…
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Л у к а. Цом… цом! Бахæццæ дæ кæндзынæн…
Ацыдысты, паузæ.

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Æх-æх! Асан! Уалдзæг тагъд 
ралæудзæн… бахъарм та уыдзыстæм, мæ хæлар. Ныр хъæуты 
сæ дзывырты цалцæг кæнын байдыдтой… хуым кæнынмæ 
цæттæ кæнынц… Уæдæ! Мах та? Асан? Æлгъыст Мæхæмæт 
хуыррыттæй фынæй кæны…

Б у б н о в. Тарффынæй кæнын бирæ уарзынц.
К л е щ (хæдзары астæу лæууы æмæ йæ размæ тыхстæй 

кæсы). Ныр цы бакæнон?
З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Дæ разы ныххуыс, æндæр цы кæнинаг 

дæ…
К л е щ (сындæггай). Æмæ… уый та… Аннæ та… куыд уа? 

(Ничи ницы дзуры. Æрбацыдысты Актер æмæ Сатин).
А к т е р. Æй, зæронд, ардæм, ардæм… мæ иузæрдыг Кент…
С а т и н. Миклуха Маклай фæцæуы… х-ха!
А к т е р. Фæцис… уæдæ æз сфæнд кодтон! Зæронд, кæм ис 

горæт!.. кæм дæ?
С а т и н. Фата моргана! Зæронд лæг дын бирæ гæдыныхæстæ 

фæкодта. Ды цæуыл хъуыды кæныс, ахæмæй зæххыл ницы ис… 
Адæм дæр нæй æмæ горæттæ дæр нæй. Ницы ис!

А к т е р. Дзæгъæлы дзурыс.
Т æ т æ й р а г (фæгæпп кæнгæйæ). Кæм ис хицау! Хæдзары 

хицаумæ цæуын! Кæд дзы хуыссæн нæй, уæд дзы æхца дæр ма 
исæд. Мæрдтæ… расгуытæ… (Тагъд-тагъд фæцæуы).

Б у б н о в (хуыссæг хъæлдзæгæй). Ныххуыссут, лæппутæ! Ма 
хъæр кæнут!.. Æхсæв хуыссынæн у!

А к т е р. О, хæдæгай!.. Æцæг дзы мард куы ис! «Нæ хызтæ 
’рбаластой марды…» Æмдзæвгæ… Беранжеры æмдзæвгæ!

С а т и н (хъæр кæны). Мæрдтæ нæ хъусынц, мæрдтæ не 
’нкъарынц… Хъæр кæн… цъæхахст кæн… мæрдтæ нæ хъусынц…

Дуары раз февзæрди Лука.

Æмбæрзæн.
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Æ Р ТЫ К К А Г   А РХ А Й Д

Алы бырæттæй йе дзаг чи у æмæ чи схæмпæл, ахæм кæрт. 
Ис дзы агуыри дурæй амад брандмауер. Уый арвы бамбæрзта. 
Йæ цуры фæдæгъд бæлас. Рахизæрдыгæй сау ахуырст хъæдын 
къул агъуыст, кæнæ сара, кæнæ та бæхдон. Галиуæрдыгæй та 
уыцы агъуысты цъæх къул, æдде у сæрст. Уым ис Костылевты 
æхсæвиуатгæнæн. Уый у зулаив æмæ йæ фæстаг къул хæццæ 
кæны суанг дæр кæрты астæумæ. Уымæй сырх къулы ’хсæн 
иу уынгæг рацæуæн. Цъæх къулы ис дыууæ рудзынджы: сæ иу 
зæххы æмвæзæн, иннæ та зæххæй у иу адылийы бæрц уæлдæр 
æмæ брандмауермæ дæр у æввахсдæр. Уыцы къулы цур дзоныгъ 
йæ хъустæ хæрдмæ, афтæмæй, æмæ цыппар адылийы дæргъæн 
хъæды лыггаг. Рахизæрдыгæй та зæронд фæйнæджытæ, хъæды 
лыггæгтæ. Изæр, хур фæныгуылы, йæ сырх тынтæй ма рухс 
кæны брандауеры. Рагуалдзæг, мит æрæджы батади. Фæдæгъды 
къалиутæ нырма къуыбыр нæма рафтыдтой. Хъæдыл фæрсæй-
фæрстæм бадынц Наташæ æмæ Настя. Лука æмæ Барон та бадынц 
дзоныгъыл. Клещ хуыссы рахиз къулы цур хъæдтыл. Рудзынджы 
цур, зæххыл бады сырх хæмхуттæджын Бубнов.

Н а с т я (йæ цæстытæ бацъынд кодта, йæ сæр тилы æмæ 
афтæмæй, зарæгау дзуры). Гъе, æмæ дын æхсæв дыргъдонмæ 
ацыди, куыд бадзырдтам, уымæ гæсгæ афтæ… Æз та йæм рагæй 
æнхъæлмæ кастæн, мæхи мидæг мæстæй рызтæн. Уый дæр ризы, 
ныффæлурс, йæ къухы уыд дамбаца…

Н а т а ш æ (æхсынæнтæ æхсыны). О-о! Æвæццæгæн, раст 
дзурынц, студенттæ удуæлдай адæм сты, зæгъгæ.

Н а с т я. Тарст хъæлæсæй мæм дзуры – мæ зынаргъ уарзон…
Б у б н о в. Ха-ха! Зынаргъ уарзон?
Б а р о н. Басабыр у! Кæд дæ хъусын нæ фæнды, уæд ма хъус 

æмæ мæ гæдыныхæстæ кæнын ма хъыгдар… Дарддæр!
Н а с т я. Мæ дунейы рухс, мæ зынаргъ уарзон! – дзуры 

мын уый. Мæ ныййарджытæ, дам, мын бар нæ дæттынц демæ 
саргъауынæн… æрдхъирæн мæм кæнынц… дæу кæй уарзын, уый 
тыххæй мыл æнусмæ хъоды бакæнинаг сты. Гъе, æмæ, дам, æз 
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уый тыххæй хъуамæ мæ цард мæхи къухæй фæуон. Йæ дамбаца 
та уыди дынджыр, дæс нæмыгæй ифтыгъд… Хæрзбон зæгъы, 
мæ зæрдæдарæн! – хъуыддаг афтæ алыг кæнын сфæнд кодтон… 
æнæ дæу мæ бон цæрын нæу. Æз дæр ын дзуапп радтон: Мæ 
зæрдæдарæн… мæ хæлар… Раул!..

Б у б н о в (дисгæнгæйæ). Цы? Куыд? Краул?
Б а р о н (худы). Настенкæ! Æмæ йæ ай размæ Гастон куы 

хуыдтай.
Н а с т я (фестгæйæ). Ныхъхъус ут!.. Æнамæндтæ! Дзæгъæл-

хæтаг куыйтæ! Æмæ… æмæ сымах уарзондзинад цы у, уый 
бамбардзыстут? Æцæг уарзондзинад? Æз æй уарзтон… æцæг æй 
уарзтон (Баронмæ). Ды! Ды ницæйаг ахуыргонд адæймаг дæ… 
дзурыс, фæрсылæй кофе цымдтон, зæгъгæ…

Л у к а. Сымах уал фæлæуут. Ма йæ хыгдарут! Адæймагæн 
аргъ кæнын хъæуы… хъуыддаг ныхæсты мидæг нæй, фæлæ 
уыцы ныхæстæ цæуыл дзурынц, хъуыддаг уый мидæг ис. Дзур 
дарддæр, чызг, ницы кæны!

Б у б н о в. Сау халон, дæ базыртæ та æвзист доны стул, 
сæнттæ та цæгъд!

Б а р о н. Цæй, дарддæр!
Н а т а ш æ. Ма сæм хъус!.. Уыдон дæм хæлæг кæй кæнынц, 

уымæн афтæ кæнынц… уыдон сæхи тыххæй цы зæгъой, уый сын 
нæй.

Н а с т я (ногæй та æрбадти). Дарддæр мæ нал фæнды дзурын. 
Нал дзурын… кæд сæ нæ уырны æмæ мыл худгæ кæнынц, уæд… 
(Æвиппайды йæ ныхас фæуагъта, цалдæр секунды ницы дзуры, 
стæй уæд ногæй йæ цæстытæ бацъынд кодта æмæ хъæрæй 
райдыдта дзурын, дзуры æмæ йæ къухтæ тилы, раст цыма дард 
кæмдæр музыкæйы хъæрмæ хъусы, уыйау). Гъе, æмæ йын уæд 
æз загътон: Мæ царды циндзинад! Мæ худгæ мæй! Æмæ уæдæ 
мæнæн дæр æнæ дæу ницы хуызы ис фæцæрæн… тынг бирæ 
дæ уарзын æмæ дæ уарздзынæн, уарздзынæн дæ, цалынмæ мæ 
зæрдæ мæ риуы тæлфа, уæдмæ. Æмæ йын уæд æз дзурын: де 
’взонг цард ма байсаф. Ды сæ ныфсы мæсыг кæмæн дæ, уыцы 
зынаргъ ныййарджытæн дæ цард бавæр… Мæн ныууадз! Дæуыл 
мæтгæнгæйæ уадз, æмæ æз фесæфон… мæнæн мæ цард циу… 
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Æз иунæг дæн… Ахæм стъалыйы бын райгуырдтæн. Уадз æмæ 
фесæфон, – уæлдай мын нæу! Ницæйаг дæн… ницы мын ис… 
ницы… (Йæ цæсгом йæ къухтæй бамбæрзта æмæ сусæгæй кæуы).

Н а т а ш æ (иннæрдæм аздæхти æмæ сабыргай). Ма ку!.. 
Кæуын нæ хъæуы.

Л у к а йæ мидбылты худы, афтæмæй Настяйы сæр дауы.

Б у б н о в (худы). Ох… дæлимонты хъазæн гыкъына!
Б а р о н (уый дæр худы). Зæронд, афтæ æнхъæлыс, уыдон 

æцæг сты? Уыдон иууылдæр «Фыдбылызы уарзондзинады» 
чиныджы ныхæстæ сты. Æцæг хабæрттæ не сты. Ныхъхъуытты 
йæ уадз.

Н а т а ш æ. Æмæ дæу та цы хъæуы? Ныхъхъус у, уæддæр 
мæрдтыл нымад дæ…

Н а с т я (мæстыйæ). Сæфт уд, афтид адæймаг! Дæуæн та цæй 
уд и?

Л у к а (райста Настяйы къух). Мæ чызг, ардыгæй ацæуæм, 
ницы кæны… мæсты ма кæн! Æз дæ æмбарын… Æз дыл 
æууæндын! Ды уыдонæй растдæр дзурыс… Кæд æмæ дæ уырны, 
уæд дæм уыдис æцæг уарзондзинад. Бæгуыдæр уыдис, уыдис! 
Мæсты йæм ма кæн… чи зоны æмæ дæм хæлæг кæны æмæ 
уымæн худы, уымæ, чи зоны, æцæг уарзондзинад æппындæр 
никуы уыдис.

Б у б н о в. М-м… Адæм гæдыныхæстæ кæнын уарзынц, 
Настя… Хъуыддаг æмбæрстгонд у! Уый сахуыр ис, йæ цæсгом 
дæр никуы фæсырх… Æппындæр æм ницы уыдис, уæдæ цом!

Н а с т я (йæ къухтæ йæ риумæ æрбалвæста). Дада, 
хуыцауыстæн… уыдис мæм, уыдис. Уый та уыдис студент… 
Францусаг, Гастон æй хуыдтой. Уыдис ын рæсугъд сау боцъо, 
дардта æрттиваг цырыхъхъытæ. Кæд мæнг дзурын, уæд мæ арв 
ныццæвæд. Бирæ ма уарзта… бирæ!

Л у к а. Зонын æй! Ницы кæны! Мæн уырны! Лакæй ахуырст 
цырыхъхъытæ йын уыдис, зæгъыс? Гъай-гъай! Æмæ йæ уæдæ 
дæхæдæг дæр уарзтай? (Ацыдис фæскъулмæ).

Б а р о н. Цæй æдылы у ацы чызг… Хæларзæрдæ, фæлæ 
бынтон æдылы.
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Б у б н о в. О, æмæ афтæ цæмæн у… адæймаг гæдыныхæстæ 
кæнын бирæ цæмæн уарзы. Цыма алы хатт дæр раст, 
фарстагæнæджы раз фæлæууы, афтæ вæййы!

Н а т а ш æ. Æвæццæгæн, гæдыныхæстæ кæнын рæстдзинадæй 
æхсызгондæр вæййы. Æз дæр…

Б а р о н. Ды та цы? Дзур дарддæр!
Н а т а ш æ. Æрымысын… Æмæ æнхъæлмæ кæсын…
Б а р о н. Цæмæ?
Н а т а ш æ (къæмдзæстыгæй бахудти). Афтæ… Афтæ 

хъуыды кæнын; цыма райсом исчи фæзындзæни… Фæзындзæн 
диссаджы адæймаг… Кæнæ æрцæудзæн цыдæр хъуыддаг… уый 
дæр диссаг, æнæфенгæ диссаг… Рагæй æнхъæлмæ кæсын… 
рагæй… зæрдиагæй… фæлæ цæмæ… Æцæг хъуыддагæй цæмæ 
’нхъæлмæ кастæуа?

Паузæ.

Б а р о н (худгæзмæлдæй). Æнхъæлмæ кæсын ницæмæ хъæуы… 
Æз ницæмæ æнхъæлмæ кæсын! Алцыдæр уыдис! Аивгъуыдта… 
фæцис! Дарддæр!

Н а т а ш æ. Æз мæхи мидæг хъуыды кæнын, цыма райсом 
æвиппайды фæмард уыдзынæн… Æмæ уыцы хъуыдыйæ зæрдæ 
суынгæг вæййы… Сæрдыгон мæлæтыл хъуыды кæнын хорз 
у… Тæрккъæвдатæ арæх вæййы… Арвы цæфæй дæр адæймаг 
фæмард уыдзæн.

Б а р о н. Дæ цард хорз нæу… мæнæ дæ хойæн… дæлимонты 
ахаст ис…

Н а т а ш æ. Æмæ хорз цард та кæмæн ис? Сеппæтæн дæр сæ 
цард æвзæр у. Æз уынын… алкæй цард дæр æвзæр у…

К л е щ (ныры онг сабыр æнæдзургæйæ фæбадти, ныр 
æвиппайды фестъæлфыд). Алкæмæн дæр? Уымæй мæнг зæгъыс! 
Алкæй цард æвзæр нæу, алкæй цард æвзæр куы уаид, уæд мын 
хъыг дæр нæ уаид!

Б у б н о в. Цы дыл æрцыди, дæлимон дæ фæмидæг? Цы 
нынниудтай!
Клещ та фæстæмæ йæ бынаты æрхуыссыди æмæ цыдæртæ хъуыр-хъуыр 

кæны.
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Б а р о н. О… цон! Настяимæ бафидауон… науæд мын 
ануазинаджы аргъ æхца нæ ратдзæн.

Б у б н о в. У-у-у!.. Уарзынц адæм фæливын… Райсæм 
Настяйы… Æмбарæм æй… уый йæ цæсгом ахорын сахуыр… ныр 
та йæ уды сырх ахорæнæй сахорын фæнд кæны. О, фæлæ цæмæн? 
Зæгъæм мæнæ Лукайæ… уый гæдыныхæстæ бирæ кæны æмæ дзы 
йæхицæн æппындæр ницы пайда ис… Зæронд у… Цæмæн ма йæ 
хъæуы уыцы ныхæсты сæр?

Б а р о н (схудти æмæ фæцæуы). Адæмæн сеппæтæн дæр 
сæ удтæ цъæх сты æмæ сæ иууылдæр барæсугъд кæнынмæ 
хъавынц…

Л у к а (къуымæй рацыди). Æлдар, ды чызджы цæмæн 
хъыгдарыс? Куы нæ йæ хъыгдарис… уадз æмæ кæуа, йæхи 
ирхæфса, уый æрмæст йæхи зæрдæйы дзæбæхæн згъалы йæ 
цæссыгтæ æмæ дзы дæуæн цы зиан кæны?

Б а р о н. Зæронд, байхъус-ма! Сфæлмæцыдыстæм дзы… 
Абон – Раул, райсом та – Гастон æмæ алы хатт дæр уыцы-иу 
ныхас кæны… Æцæг, æз ныртæккæ йемæ фидауынмæ цæуын… 
(Ацыди).

Л у к а. Афтæ гъе, ацу æмæ йыл аузæл! Адæймаджы барæв-
дауын аипп нæу.

Н а т а ш æ. Дада, дæуæн фæлмæн зæрдæ ис… Ахæм хорз 
зæрдæйы хицау цæмæн дæ?

Л у к а. Хорз зæгъыс? Цæй… иугæр ды зæгъыс, уæд афтæ 
фæуæд… афтæ. (Сырх къулы фæстæйæ хъуысы фæндыры æмæ 
зарыны сабыр хъæр).

О, мæ чызг, хъуамæ нæ исчи хæларзæрдæйы хицау уа… 
адæмæн тæригъæд хъæуы! Чырысти тæригъæд кодта æмæ мах 
дæр цæмæй тæригъæд кæнæм, уый нын бафæдзæхста. Æз дын 
куы зæгъын, адæймагæн афоныл куы тæригъæд кæнай, уæд уый 
хорз у… Цæвиттон, æз дачæйы хъахъхъæнæгæй куыстон иу 
инженермæ… Томскы горæтмæ хæстæг. Гъа, æмæ дын хуыцау 
хорз ракæна, дачæ та хъæды астæу уыд… æдзæрæг бынаты. Ацы 
хабар та уыдис зымæджы. Дачæйы цардтæн зыбыты иунæг. Хорз 
уыд уым, фæлæ иу хатт куы уыдис, уæд дын хъусын æмæ чидæр 
æрбабыры.
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Н а т а ш æ. Къæрныхтæ уыдысты?
Л у к а. О! Кæд хъуызгæ кодтой, уæд æндæр цы уыдаиккой! Æз, 

дын, топп райстон æмæ сæм разгъордтон. Кæсын сæм сусæгæй, 
æмæ, дын, мæнæ дыууæ адæймаджы!.. Рудзынг байгом кодтой 
æмæ сæ хъуыддагыл афтæ зæрдиагæй архайдтой æмæ ме ’рдæм 
сæ хъус дæр нал дардтой. Æз æвиппайды фæхъæр кодтон: Гъей, 
цы архайут уым, ахъуытты ут иуварс, уыдон фæтарстысты, стæй 
мæм уæд æд фæрæттæ æрбалæбурдтой. Æз сæ тæрсын кæнын 
æмæ та сæм карздæрæй дзурын: уæхи иуварс айсут, кæннод уæ 
ныртæккæ æхсын! Топпы дзых, куы сæ иумæ, куы се ’ннæмæ 
фæдарын. Уыдон фыртæсæй сæ зонгуытыл æрлæууыдысты æмæ 
лæгъстæ кæнынмæ фесты: «Дæ хорзæхæй, ауадз нæ!» Кæй зæгъын 
æй хъæуы, æз сæм сæ фæрæтты æмæ се ’дылы миты тыххæй 
смæсты дæн… Дзурын та сæм: Гъы, хъæды хæйрæджытæ! Куы 
уын дзырдтон, уæд нæ фæуисæн кодтат, ныр уæ мæнæ исчи 
бæласы къалиутæ æрцъæл кæнæд! Цы гæнæн сын уыди, æрцъæл 
сæ кодтой. Æз та сæм дзурын: гъеныр уæ иу æрхуыссæд æмæ йæм 
иннæ уистæй дзæбæх базилæд. Гъемæ дын мæ дзырдмæ гæсгæ 
кæрæдзи дзæбæх сцъæхтæ кодтой. Кæрæдзи хорз куы федтой, уæд 
мæм лæгъстæгæнæгау дзурынц: дада, Чырыстийы хатыр бакæн 
æмæ нын фæйнæ къæбæры ратт, ныр цалдæр боны æххормаг стæм. 
Гъе, уый дын абырджытæ, мæ зæрдæдарæн (худы)… Фæрæтджын 
абырджытæ! Сæ дыууæ дæр дзæбæх лæгтæ уыдысты… уæд сын 
æз афтæ зæгъын: гъе, хъæды хæйрæджытæ, уæдæ мæ раздæр 
кæрдзын цæуылнæ ракуырдтат? Уæд уыдон дзуапп радтой: 
сфæлмæцыдыстæм кæрдзын курынæй… курыс, курыс, фæлæ 
дын ничи ницы дæтты… мæсты кæнæм! Гъе, æмæ дын хуыцау 
хорз ракæна, афтæмæй мæм зымæджы дæргъы фæцардысты. 
Сæ иу Степан хуындис, топп-иу райста æмæ хъæды цуан кодта, 
иннæ та Яков хуынди, æппынæдзух, мæгуырæг, хъæрзгæ кодта, 
хуыфыдис-иу. Мах дæр æртæйæ дачæ фæхъахъхъæдтам. Уалдзæг 
куы ’рцыди, уæд мын хæрзбон у, дада, загътой æмæ ацыдысты… 
Уæрæсемæ афардæг сты…

Н а т а ш æ. Уыдон, ахæстонæй чи ралыгъд, ахæм адæм 
уыдысты? Каторжантæ?

Л у к а. Æнæмæнг… уыдон, хæстæй чи ралыгъд, ахæмтæ 
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уыдысты… хорз музуктæ уыдысты, куы нæ сын фæтæригъæд 
кодтаин, уæд мæ кæнæ маргæ акодтаиккой, кæннод та мын 
æндæр исты фыдбылыз скодтаиккой. Æмæ уæд – тæрхондон, 
ахæстон, Сыбыр – уымæй адæймагæн цы пайда ис? Нæй, ахæстон 
дæр адæймаджы хорздзинадыл нæ сахуыр кæндзæн, стæй Сыбыр 
дæр афтæ. Фæлæ дæ адæймаг хорздзинадыл бафтаудзæн, уæдæ! 
Адæймаг дæ хорздзинадыл кæй сахуыр кæндзæн, уый раст у!

Паузæ.

Б у б н о в. Уæд-æ-æ! Æз та мæнг дзурын нæ зонын! Цæмæн? 
Мæнмæ гæсгæ, дзур рæстдзинад, раст куыддæриддæр у, афтæ. 
Цы ’фсæрмы кæныс?

К л е щ (æвиппайды та, цыма судзгæ бакодта, уыйау 
фесхъиудта æмæ хъæр кæнын райдыдта). Цавæр рæстдзинад, 
кæм ис рæстдзинад? (Йæ бызгъуыртæ йæ къухæй стылдта). 
Мæнæ дын рæстдзинад!.. Куыст нæй, мæ хъару батад! Гъе, 
уый дын рæстдзинад! Æрынцайæндон… нæй æрынцайæндон. 
Ныммæлын хъæуы, уый дын рæстдзинад! Хæйрæг! Гъы, цæмæн 
мæ хъæуы рæстдзинад? Цæрæн нæй, хæйрæг, цæрæн, уый дын 
рæстдзинад!

Б у б н о в. Гъе, гъе, куыд æм бахъардта!
Л у к а. О, хуыцау, хъус-ма, мæ хæлар! Ды…
К л е щ (фырмæстæй ризы). Ам рæстдзинад ис, зæгъут, уæдæ! 

Ды сегасæн дæр ныфсытæ æвæрыс, зæронд, æз дын зæгъын… Се 
’гас дæр мæ удхæссæг сты! Рæстдзинад дæр – мæ удхæссæг… 
æлгъыст фæуæд, æлгъыст! Бамбæрстай? Бамбар æй, уæдæ, 
æлгъыст фæуæд (фæстæмæ фæкæс-фæкæс кæнгæйæ къуыммæ 
фæлидзы).

Л у к а. Гъæй-гъæй! Мæнæ диссæгтæ! Куыд сызнæт æмæ 
лидзгæ та кæдæм акодта?

Н а т а ш æ. Цыма йæ зондæй фæиртæст…
Б у б н о в. Дзæбæх куы фесхъиудта, цыма театры хъазы… 

Ницы кæны, афтæ дæр вæййы… Цардыл нæма сфæлтæрдта…
П е п е л (къуымæй сабыргай рацыдис). Фарн цæсгомджынты 

ныхасы! Гъы, Лука, зæронд дæлимон, аргъæуттæ ма кæныс?
Л у к а. Ам адæймаг куыд хъæр кодта, уый куы федтаис!
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П е п е л. Клещæй зæгъыс? Цы кодта? Цыма йыл тæвд дон 
бакалдæуыд, уыйау фæлидзæг…

Л у к а. Ды дæр афтæ азгъорис, дæ зæрдæмæ маст куы 
бахъарид, уæд.

П е п е л (æрбадти). Æз æй нæ уарзын… æгæр сæрыстыр æмæ 
тызмæг у… (Клещы фæзмгæйæ). «Æз кусæг дæн, кусæг». Æмæ 
цыма иууылдæр уымæй æвзæрдæр сты… Кæд куыст дæ зæрдæмæ 
цæуы, уæд кус… сæрыстыр дзы цæмæн дæ! Кæд æмæ адæмæн сæ 
куыстмæ гæсгæ аргъ кæнынц, уæд бæх адæймагæй фылдæр кусы, 
фæлæ ницы дзуры! Наташæ, уæ бинонтæ хæдзары сты?

Н а т а ш æ. Уæлмæрдтæм ацыдысты… изæры та аргъуанмæ 
цæуын фæнд кæнынц.

П е п е л. Уæдæ афтæ сæрибар уымæн дæ… стæм хатт вæййыс 
сæрибар.

Л у к а (хъуыдыгæнгæйæ Бубновмæ). Гъе, мæнæ, ды зæгъыс 
рæстдзинад… Рæстдзинад алы хатт адæймагæн йæ низыл 
нæ сæмбæлы… Рæстдзинадæй алы хатт дæ уд не сдзæбæх 
кæндзынæ… уыдис иу ахæм хъуыддаг: æз иу адæймаджы зыдтон 
æмæ йæ уырныдта, зæгъгæ, ис рæстдзинад кæм и, ахæм бæстæ.

Б у б н о в. Цавæр?
Л у к а. Рæстдзинад кæм ис, ахæм зæхх. Дзырдта, зæгъгæ, 

дунейы мидæг ис рæстдзинады зæхх… Уыцы зæххыл цæрынц 
цавæрдæр адæм… тынг хорз адæм, уыцы адæм кæрæдзийы 
уарзынц, кæрæдзийæн аргъ кæнынц, кæрæдзийæн æххуыс кæнынц 
æмæ сæм алцы ’ппæт дæр хорз у! Æмæ уыцы адæймаг дæр уырдæм 
цæуыныл архайдта… Агуырдта рæстдзинады зæхх. Уый мæгуыр 
лæг уыд, тынг мæгуыр… Йæ цардæй-иу æгæр тынг куы стыхстис, 
йæ къæхтæ адаргъ кæнынмæ-иу куы ’рцыдис уæддæр-иу йæ 
лæгдзинад нæ сæфта, бахудтис-иу æмæ-иу дзырдта: ницы кæны! 
бафæраздзынæн ма! Банхъæлмæ ма кæсдзынæн цасдæр, стæй 
уæд ацы сагъæссаг цард ныууадздзынæн æмæ уыцы рæстдзинады 
зæхмæ афардæг уыдзæнæн… Ацы зæхх йæ зæрдæйы ныфс уыди.

П е п е л. Гъы? Ацыдис?
Б у б н о в. Кæдæм? Ха-ха-ха!
Л у к а. Гъе, уыцы хъуыддаг Сыбыры уыд… æрæрвыстой 

иу стыр ахуыргонды ахстæй æд чингуытæ, æд нывтæ, алы 
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диссæгтимæ. Æмæ уын хуыцау хорз ракæна, уыцы лæг 
ахуыргондæн зæгъы: – дæ хорзæхæй, рæстдзинады зæхх кæм ис 
æмæ йæм фæндаг кæуылты хъуамæ уа, уый мын бацамон! Уыцы 
ахуыргонд адæймаг дæр дын уайтагъд чингуытæ рафæлдæхта, 
райхæлдта йæ нывтæ… кæсы, агуры, фæлæ рæстдзинады зæхх не 
ссардта. Зæххытæн сеппæты дæр басгæрста, фæлæ рæстдзинады 
зæххæн йæ кой дæр нæй…

П е п е л (сабыргай). Нæй? (Бубнов худы).
Н а т а ш æ. Басабыр ут! Дада, дарддæр дзур!
Л у к а. Уæддæр уый не ууæндыд. Хъуамæ, зæгъы, уа ахæм 

рæстдзинады зæхх, бацагурын æй хъæуы… Кæннод, дам, 
дæ чингуытæ æмæ дæ нывтæ мур дæр ницæмæн хъæуынц. 
Ахуыргондæн уыцы ныхас хъыг уыд æмæ зæгъы: нывтæ раст 
сты, фæлæ ды цы рæстдзинады зæхх агурыс, уый æппындæр 
никуы ис. Уæд та йæм уыцы лæг ноджы тынгдæр рамæсты. Уый 
та куыд? Цардтæн, æппæт зындзинæдтæн фæрæзтон, уырныдта 
мæ, æнхъæл уыдтæн, ис рæстдзинады зæхх. Ныр дæ чингуытæ 
амонынц, зæгъгæ, дам, рæстдзинады зæхх никуы ис, фæлывд 
хъуыддаг у… стæй та ахуыргондæн дзуры: Гъы! хуыцауы 
æлгъыст! Æнаккаг цыдæр, ды цæй ахуыргонд дæ! Æмæ йын йæ 
хъусæн иу къæрцц! Дыккаг… (Иучысыл фæсабыры фæстæ). 
Уый фæстæ сæхимæ арасти æмæ йæхи ныххурх кодта.
Иууылдæр ныхъхъус сты. Л у к а  худгæйæ, кæсы П е п е л  æмæ 

Н а т а ш æ м æ .

П е п е л (сындæггай). Уый хорз хабар нæу.
Н а т а ш æ. Йæхиуыл хæцын йæ бон нал баци…
Б у б н о в (хъуынтъызæй). Уыдон аргъæуттæ сты…
П е п е л. Гъы, уый дын гъе!.. Уый дын рæстдзинады зæхх… 

уæдæ нæй æмæ нæ рæзынди рæстдзинады зæхх.
Н а т а ш æ. Тæригъæддаг у уыцы адæймаг…
Б у б н о в. Æрымысгæ хъуыддæгтæ сты иууылдæр… ды дæр! 

ха-ха-ха! Рæстдзинады зæхх! Уый дæр уый фæзмы… ха-ха-ха… 
(Йæ рудзынджы разæй фæтары ис).

Л у к а (Бубновы рудзынгмæ йæ сæр тилы). Гъей, гъей… 
(Паузæ). Цæй, фæсивæд, хъæлдзæгæй цæрут! Æз сымахæй тагъд 
ацæудзынæн…
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П е п е л. Кæдæм, дæ хорзæхæй?
Л у к а. Хахолтæм. Уым ног дин æрымысыдысты, зæгъгæ, 

фехъуыстон… хъуамæ сæ фенон… Уæдæ! Адæм цæуынц, зилынц, 
иууылдæр агурынц хуыздæр цард. О, хуыцау, фæразондзинад 
сын ратт!

П е п е л. Куыд æнхъæлыс… Ссардзысты йæ?
Л у к а. Адæм? Бæгуыдæр æй ссардзысты. Чи фæагуры, уый 

ссары… Зæрдиагæй чи агуры, уый ссардзæни.
Н а т а ш æ. Исты куы ссариккой, бæргæ… хуыздæр цард 

æрхъуды кæнын сын куы бантысид…
Л у к а. Уæдæ, уыдон æрхъуыды кæндзысты! Мæ чызг, 

æрмæст сын феххуыс кæнын хъæуы, аргъ сын кæнын хъæуы.
Н а т а ш æ. Куыд сын хъуамæ феххуыс кæнæм? Мæхæдæг 

æххуысгæнинаг куы дæн…
П е п е л (фидарæй). Ноджы та æз… æз та хъуамæ демæ ногæй 

дзурон… Наташæ, мæнæ дын ай раз зæгъын… Уый алцыдæр 
зоны… Цом… цом мемæ!

Н а т а ш æ. Кæдæм? Ахæстæттæм?
П е п е л. Куы дын загътон – мæ давын ныууадздзынæн! 

Хуыцауыстæн, ныууадздзынæн! Æз чиныджы зонын… 
Кусдзынæн… Мæнæ уый куы зæгъы, сыбырмæ, дам, дæхи 
фæндонæй куы ацæуай, уæд, дам, хорз у. Уырдæм цæуæм? и? Ех, 
Наташæ! Æз зонын… æз æмбарын… æз мæхицæн ныфс æвæрын, 
уымæн æмæ иннæтæ мæнæй тынгдæр давынц. Гъе, фæлæ 
сæхицæн æнцад цæрынц… Æрмæст уый мæнæн ницы æххуыс 
у… Æз фæсмон нæ кæнын, намыс æмæ цæсгом ис, уый мæ нæ 
уырны. Æрмæст иу хъуыддаг æнкъарын. Æндæр хуызы цæрын 
хъæуы. Мæхæдæг мæхицæн аргъ кæнын куыд зонон, мæхи цæсты 
мæ кад куы уа, афтæ цæрын хъæуы.

Л у к а. Раст зæгъын, мæ хæлар! Хуыцау баахъаз кæнæд!.. 
Чырысти дын баххуыс кæнæд! Иттæг раст у: хъуамæ адæймаг 
йæхицæн аргъ кæнын зона!

П е п е л. Æз чысылæй нырмæ къæрных дæн. Кæддæриддæр-
иу дзырдтой: къæрных Васкæ, къæрныхы фырт Васкæ! А-а, уæдæ 
афтæ у? фæлæуут, уæдæ! Æмæ æз дæр скъæрных дæн. Бамбар мæ 
ды, æз, чи зоны, фырмæстæй давын. Æз уымæн давын æмæ мæм 
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æндæр номæй сдзырдæуа, ууыл ничи ахъуыды кодта. Наташæ, 
уæд та мæм ды сдзур æндæр номæй, и?

Н а т а ш æ (æнкъардæй). Нæ мæ уырны… Ницæуыл æууæн-
дын… Абон мæ зæрдæ йæ бынаты нæй, мæ зæрдæ уынгæг кæны, 
цыма цæмæдæр æнхъæлмæ кæсын, уыйау. Васили, ацы ныхас 
абон хæрз хуымæтæджы райдыдтай…

П е п е л. Уæдæ кæд? Фыццаг хатт æй нæ дзурын.
Н а т а ш æ. Æмæ демæ ацæудзынæн, æнхъæл дæ? Раст 

зæгъгæйæ, дæ тынг бирæ нæ уарзын… иуæй-иу хатт мæ зæрдæмæ 
тынг фæцæуыс… Иуæй-иу хатт та дæм куы фæкæсын, уæд дæ 
мæ зæрдæ схæццæ вæййы… Æвæццæгæн, дæ нæ уарзын. Куы 
фæуарзынц, уæд уарзонмæ æвзæрæй ницы фæфиппайынц, æз та 
фиппайын.

П е п е л. Ма тæрс, – бауарздзынæ мæ! Æз дæ мæхиуыл сахуыр 
кæндзынæн… æрмæст мын сразы у! Мæ хъус дæм афæдзæй 
фылдæр дарын, æмæ дæм куыд кæсын, афтæмæй æгъдауджын 
чызг дæ, бæззыс… тынг дæ бауарзтон!

Н а т а ш æ. Уæдæ… Мæн бауарзта, мæ хойы та…
П е п е л (тыхстæй). Гъы, æмæ цы кæны уый? Чысыл, мыййаг, 

ис ахæмтæ…
Л у к а. Ды… дзæбæх чызг дæ! Дзул куы нæ вæййы, уæд 

луарæнтæ дæр ахæрынц… уæдæ, дзул куы нæ вæййы, уæд…
П е п е л (мæстыйæ). Фæтæригъæд мын кæн. Хорз нæ цæрын… 

бирæгъы цард кæнын… Цæмæ февналын, уый æмбыд разыны. Дæ 
хо… Афтæ æнхъæлдтон… фæлæ уый… уый афтæ куы нæ уаид… 
æхцайыл афтæ куы нæ зыд кæнид, уæд уый тыххæй цыдæриддæр 
сарæзтаин… æрмæст иууылдæр мæхи куы уыдаид, уæд… Уый та 
æндæртæ хъæуы… æхцауарзаг у… æмæ цæмæй хæта, уый тыххæй 
йæ уæгъдрохæй цæуын фæнды. Ницы мын буххуыс кæндзæни… 
Ды та мæ æвзонг нæзыйы судзинау рæхойыс, фæлæ мыл уæддæр 
фæстæмæ фæхæцын бафæраздзынæ.

Л у к а. Æмæ дын æз дæр зæгъын – баком ын, чызг, баком. 
Ницы йын у! – хорз лæппу у! Æрмæст-иу ын, хорз кæй у, уый йæ 
зæрдыл арæх æрлæууын кæн! Баууæнддзæн дыл… æрмæст-иу ын 
арæхдæр дзур, Вася, ды хорз лæг дæ, зæгъгæ, æмæ йæ ма рох кæн! 
Ахъуыды-ма кæн, мæ зæрдæдарæн, уæдæ ма ды кæдæм цæуыс? 
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Дæ хо хъӕхъхъаг сырдæй хъауджыдæр нæу, йæ лæг та йæ койы 
аккаг дæр нæу. Цыфæнды ныхæстæй дæр ын йе ’взæрдзинад 
нæ радзурдзынæ. Кæдæм хъуамæ ацæуай! Ацы лæппу та сæрæн 
гуырд у.

Н а т а ш æ. Цæуæн мын никуыдæм ис, уый зонын, хъуыды 
йыл кодтон… æппындæр никæуыл æууæндын… цæуæн дæр мын 
ничердæм ис…

П е п е л. Æрмæст дын иу фæндаг ис, æмæ дæ уыцы фæндагыл 
æз мæхæдæг нæ ауадздзынæн, фæлтау дæ амардзынæн…

Н а т а ш æ (худгæйæ). Акæс-ма, нырма дæ бинойнаг нæма 
дæн, афтæмæй мæ марынмæ хъавыс!

П е п е л (æртыхстис ыл). Ныууадз, Наташæ! Уæлдай нæу!..
Н а т а ш æ (йæхи йыл баппæрста). Гъы!.. æрмæст дын иу 

хъуыддаг фæдзæхсын, Васили… Цыма раст мæ хуыцауы хайы раз 
дзурын, афтæ мæм хъус. Иу хатт дæр мæ куы ныццæвай, кæнæ мæ 
зæрдæхудты куы бацæуай, уæд мæхиуыл нæ бацауæрддзынæн! 
Кæнæ мæхи ныххурх кæндзынæн, кæнæ…

П е п е л. Фæлтау мæ рахиз цонг бахуыскъ уæд, цæй нæ 
фæлтау дæумæ мæ къух сисон.

Л у к а. Ницы кæны, мæ зæрдæдарæн, ма гуырысхо кæн, дæ 
сæр уый тынгдæр хъæуы, дæу та уый сæр къаддæр…

В а с и л и с æ (рудзынгæй). Мæнæ бафидыдтой! Уынаффæ 
æмæ уарзондзинад!

Н а т а ш æ. Æрцыдысты!.. О, хуыцау! Федтой нæ… Гъæй, 
Васили!

П е п е л. Цæмæй фæтарстæ! Ныр дæм бавналын ничиуал 
баууæнддзæн.

В а с и л и с æ арæзтæй рудзынджы раз лæууы æмæ хъусы.

В а с и л и с æ. Ма тæрс, Наталья! Нæ дæ фæнæмдзæн… уый 
нæмын дæр æмæ уарзын дæр нæ зоны!.. Æз æй зонын!..

Л у к а (сабыргай). Сылгоймаг… маргджын калм…
В а с и л и с æ. Уый хъæбатыр æрмæстдæр ныхæстæй у.
К о с т ы л е в (æрбацыдис). Наташæ! Ам цы архайыс, 

æввонгхор, дам-думтæ та кæныс? Дæхионтæй та хъаст кæныс? 
Самавар цæттæ у? Фынг æрæвæрдтай?

Н а т а ш æ (цæугæ-цæуын). Аргъуанмæ цæуинаг куы уыдыстут.
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К о с т ы л е в. Цы кæнинаг уыдыстæм, уый дæ хъуыддаг 
нæу! Ды хъуамæ дæхи хъуыддæгтæ аразай… Цы дын загъдæуыд, 
уыдон!..

П е п е л. Ныхъхъус у! Наташæ дын цумайы лæдзæг нал у… 
Наталья ма ацу!.. Мацы араз æппындæр.

Н а т а ш æ. Ды мын дæхи уынаффæгæнæг ма кæн, нырма 
раджы у! (Ацыдис).

П е п е л (Костылевмæ). Æгъгъæд дын у! Адæймагæй 
фæхынджылæг кодтат æмæ уын æгъгъæд у, ныр мæн у.

К о с т ы л е в. Дæу-у-у? Кæд æй балхæдтай? Цас ыл радтай? 
(Василисæ худы).

Л у к а. Вася, ды уал ацу…
П е п е л. Фæцæут… Æгæр хъæлдзæг стут, фæлæ уæ 

хъæлдзæгдзинад кæуынмæ ма рацæуæд!
В а с и л и с æ. Ой, тæрсын дæ! Мæ уд мæ къæхты бынæй 

агæпп кодта!
Л у к а. Ацу уал, Васили! Уыныс, куыд дæ ардауы!.. Æмбарыс 

æй?..
П е п е л. Гъе!.. а-а! Рæдийыс! Ды цæмæ хъавыс, уый нæ 

уыдзæн!
В а с и л и с æ. Вася, мæн цы нæ бафæнда, уый не ’рцæудзæн.
П е п е л (æртхъирæн æм кæны тымбыл къухæй). Фендзыстæм!.. 

(Ацыди).
В а с и л и с æ (рудзынгæй иуæрдæм ацыд). Ахæм чындзæхсæв 

дын сараздзынæн, æмæ!
К о с т ы л е в (бацыд Лукамæ). Гъы, куыд у зæронд?
Л у к а. Ницы йын у, зæронд!..
К о с т ы л е в. Афтæ… Уæдæ цæуыс, нæ?
Л у к а. Афон у…
К о с т ы л е в. Кæдæм?
Л у к а. Мæ къæхтæ мæ кæдæм хæссой, уырдæм.
К о с т ы л е в. Уæдæ, хæтынмæ зæгъыс, нæ… Æвæццæгæн, 

дæм, иу ран цæрын зын кæсы, нæ?
Л у к а. Зæгъынц, зæгъгæ, дам, иу ран цы дур лæууы, уый 

бынты дон дæр нæ цæуы.
К о с т ы л е в. Уæдæ, уый дæр раст у, фæлæ хъуамæ адæймаг 
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иу бынаты цæра. Адæм хилджыты цард кæной, уый гæнæн нæй. 
Кæдæм дæ фæнда, уырдæм та алæс. Хъуамæ адæймаг иу ран 
æрбынат кæна. Хъуамæ æнæхъуаджы ма рахау-бахау кæна.

Л у к а. Алы ран дæр бынат кæмæн ис, уый та?
К о с т ы л е в. Уый та дзæгъæлхæтаг уыдзæн, æнæпайда 

адæймаг. Афтæ бакæнын хъæуы, æмæ цæмæй адæймагæй исты 
пайда фендæуа… Адæймаг хъуамæ кусгæ кæна.

Л у к а. Нæ йæм кæсыс!
К о с т ы л е в. Уæдæ куыд? Цы у дзæгъæлхæт адæймаг. Кæд 

уый æцæгдæр курдиатджын адæймаг у, кæд æцæгдæр исты ахæм 
базыдта.., чи зоны, рæстдзинад дæр базыдта… Гъе, фæлæ ацы 
рæстдзинад нæ бæззы… Уæдæ! Гъе, æмæ йæ уый æмбæхстæй 
дарæд, ма йæ хъæр кæнæд! Кæд уый æцæгæйдæр курдиатджын у, 
уæддæр йæ дзыхыл хæцы. Куы фæдзуры, уæддæр ын йæ ныхæстæ 
ничи фембары. Æнæуый дæр ницæмæ тырны, исты хъуыддаджы 
йæхи нæ фæтъыссы, адæмы æнæхъуаджы нæ сызмæнты. Адæм 
куыд цæрынц, уый йæ хъуыддаг нæу… Уый хъуамæ раст 
цардмæ фæндаг агура… Хъуамæ макæй хъыгдара, фæлæ хъуамæ 
сеппæты тыххæй кува… Дзыллæйы тæригъæдты тыххæй… 
дæ тæригъæдты тыххæй дæр. Æмæ уый сæраппонд дзыллæйы 
дзæгъæл сагъæстæй дæр лидзы… лидзы, цæмæй хуыцауæн табу 
кæна… Гъе, афтæ… (Паузæ). Ды та цæй удыбæстæ агурæг дæ… 
Паспорт дæм нæй… Хорз адæймагмæ хъуамæ паспорт уа… Хорз 
адæмтæн сеппæтмæ дæр паспорттæ ис… уæдæ!..

Л у к а. Ис адæмтæ æмæ ис æндæртæ дæр – адæймаггæндтæ…
К о с т ы л е в. Ды дæхицæй зондджын ма кæн! Таурæгътæ 

мын ма хæсс! Дæуæй æдылыдæр, мыййаг, нæ дæн. Цы сты адæм 
æмæ адæймаггæндтæ?

Л у к а. Æз дын таурæгътæ нæ дзурын? Æз зæгъын: вæййы 
тауынæн чи нæ бæззы, ахæм зæхх, тыллæг кæм зайы, ахæм зæхх 
дæр ис… Цыфæнды дзы куы байтауай, уæддæр æрзайдзæн. Гъе, 
афтæ у, гъе…

К о с т ы л е в. Гъы? Уый цæй фæдыл зæгъыс, уæддæр?
Л у к а. Цæвиттон, ды… Зæгъæм, дæуæн хицау йæхæдæг 

куы зæгъа: Михайло, адæймаг у! Уæддæр уыцы ныхасæй ницы 
рауайдзæн, цы дæ, уымæй баззайдзынæ…
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К о с т ы л е в. О… æмæ мæнæн мæ усы мадыфсымæр пъæ-
лицæйы кæй кусы, уый зоныс? Куы йын зæгъон, уæд…

В а с и л и с æ (æрбацыдис). Михаил Иванович, цай цымынмæ 
рацу!

К о с т ы л е в (Лукамæ). Ды цы бакæнай, уый зоныс? Ардыгæй 
сæпп кæн! Цæугæ мæ хæдзарæй!

В а с и л и с æ. Æцæг, æцæг, ардыгæй дæхи айс, зæронд! 
Уæддæр де ’взаг æгæр даргъ у. Æмæ науæд кæд лидзгæ ракодтай, 
уæддæр дæ чи зоны…

К о с т ы л е в. Абонæй фæстæмæ ам дæ кой дæр куыд нæуал 
уа, афтæ бакæ! Кæннод дын æз… уыныс!..

Л у к а. Дæ мадыфсымæрмæ фæдзурдзынæ? Фæдзур æм. 
Мæнæ, зæгъ, лыгъд лæг æрцахстон. Чи зоны, æмæ дæ усы 
мадыфсымæр ме ’рцахсæггаг иу æртæ каппечы райса…

Б у б н о в (рудзынгæй). Ам цæмæй базар кæнут? Æртæ 
капеккыл цы уæй кæнут?

Л у к а. Мæн уæй кæнынмæ æрдхъирæн кæны.
В а с и л и с æ (йæ лæгмæ). Цом…
Б у б н о в. Æртæ капеккыл. Фæлæуу, зæронд, уыдон дæ иу 

капеккыл дæр æрбауæй кæндзысты.
К о с т ы л е в (Бубновмæ). Бынаты хицау пецæй куы рацæй-

лæса, уыйау дæ цæстытæ цы ныхъхъоппæг кодтай! (Йæ усимæ 
фæцæуы).

В а с и л и с æ. Дунейыл талынг адæймæгтæ æмæ алыхуызон 
мæнгардтæ цас ис!

Л у к а. Уæ минас бирæ!
В а с и л и с æ (фæстæмæ фæкæсгæйæ). Де ’взаг дæхимæ дар, 

æмбыд зокъо. (Йæ лæгимæ къуымы фæаууон).
Л у к а. Ахсæв хъуамæ ацæуон…
Б у б н о в. Уый та ноджы хуыздæр. Афоныл ацæуын æвæсмон 

хъуыддаг у!
Л у к а. Раст зæгъыс…
Б у б н о в. Æз афоныл кæй рацыдтæн, чи зоны, ’мæ уый 

тыххæй фервæзтæн каторгæйæ…
Л у к а. Æцæг?
Б у б н о в. Æцæг дын зæгъын, æцæг. Хъуыддаг афтæ уыд 
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æмæ мæ ус иу цавæрдæр дæсны кусæг адæймагимæ хаттис… 
зæгъæм æй, чи зоны, хорз адæймаг уыд… куыйтæ æмæ-иу 
гæдыты цæрмттæ кенгуруйы цæрмтты хуызæн ацахуырста. Иу 
ныхасæй, ахæм хъуыддæгтæм хуыцауы æлгъыст уыд… Æмæ 
мæ усимæ кæрæдзийы бауарзтой, кæрæдзийæ нал хицæн кодтой. 
Раст зæгъгæйæ, мын тас уыдис марг мын куы бадарой, кæнæ мæ 
æндæр истæмæй куы амарой, уымæй. Æз мæ усы надтон, уыцы 
лæг та – мæн. Лæбурын-иу мæм байдыдта. Иухатт та мын мæ 
боцъойы æмбис ратыдта æмæ мын мæ фæрск дæр асаста… Кæй 
зæгъын æй хъæуы, æз дæр смæсты дæн. Æмæ уыйадыл мæ усы 
сæр æфсæйнаг лæдзæгæй æрхафтон. Не ’хсæн дын диссаджы хыл 
сцырын, уыдон мыл тых кæнынц, уый куы базыдтон, уæд мæ усы 
агуыпп кæнын фæнд скодтон. Фæлæ мæхиуыл фæхæцыдтæн… 
Æмæ рацыдтæн…

Л у к а. Хорз бакодтай. Уадз æмæ уыдон куыйтæ æмæ 
сæлабырдзæрмттæ аразæнт!

Б у б н о в. Æрмæст æрмадз мæ усы номыл уыд æмæ мæ куыд 
уыныс, афтæмæй дзы афтидæй аззадтæн! Раст зæгъгæйæ, æз ме 
’рмадзы бахордтаин, банызтаин æй… Нуазаг дæн.

Л у к а. Нуазаг? Гъа!
Б у б н о в. Нуазаг… иугæр нуазын куы райдайон, уæд мæхи 

иууылдæр бануаздзынæн, æрмæст ма мыл царм аззайдзæнис, 
æндæр мур дæр ницыуал. Æз æнæуый дæр зивæггæнаг дæн. 
Куыстæй ме сæфт уынын!

А к т е р æмæ С а т и н быцæугæнгæйæ ’рбацыдысты.

С а т и н. Уый æдылыдзинад у! Дæ къах дæр никуыдæм 
авæрдзынæ! Мæнг ныхас у, уыдон иууылдæр дæлимонты 
кæлæнтæ сты. Зæронд, амæн цы фæдзырдтай?

А к т е р. Раст нæ дзурыс! Дада! Раст кæй нæ дзуры, уый йын 
зæгъ. Æз цæуын. Абон кусгæ кодтон, уынгтæ марзтон… арахъхъы 
хъæстæ нал фæдæн. Диссаг нæу? Мæнæ æхсæз суари, афтæмæй 
æрвонг дæн.

С а т и н. Уыдон иууылдæр æдылы ныхæстæ сты! Ардæм сæ 
æри! Æз сæ бануазон, науæд та сæ къамæй ахъазон…

А к т е р. Иуварс ацу! Адон мæ фæндаггаг сты.
Л у к а (Сатинмæ). Цæмæн æй къуылымпы кæныс?
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С а т и н. Зæгъ-ма мын, кæлæнгæнæг, хуыцæутты уарзон, мæ 
цард куыд уыдзæн? Ме ’фсымæры хай, мæ бындуртæ къамæй 
хъазт фæдæн, фæлæ нырма бынтон нæ фесæфтæн, дада, дунейы 
мидæг мæнæй зондджындæр æмæ хуыздæр цæстфæлдахджытæ 
ис!

Л у к а. Константин, мæ хæлар… цæй хъæлдзæг дæ!
Б у б н о в. Актер! Ардæм-ма рауай!

А к т е р ацыди æмæ рудзынджы раз Бубновы цур дзудздзæджы æрбадтис.
Дзурынц сабыргай.

С а т и н. Æфсымæр, æз лæппуйæ диссаг уыдтæн… Ивгъуыд 
цард æрымысын зæрдæйæн æхсызгон у. Æмбисонды сахъгуырд! 
Кафынмæ адæмæн æмбисонд уыдтæн, театры хъазыдтæн, уарзтон 
адæмы фæхудын кæнын… Хорз арæхстæн!

Л у к а. Уæдæ дæ фæндагæй куыд фæиртæстæ, и?
С а т и н. Куыд цымыдис дæ, зæронд, алцы дæр дæ зонын 

фæнды… цæмæн?
Л у к а. Адæмы хъуыддæгтæ зонын мæ фæнды. Гъе, фæлæ 

дæумæ кæсын æмæ дæ не ’мбарын. Константин, æдде бакæсгæйæ, 
домбай арæзт дæ, æдылы нæ дæ, афтæмæй æвиппайды…

С а т и н. Дада, ахæстоны аххос у. Ахæстоны цыппар азы æмæ 
авд мæйы фæцъитыдтон… Æмæ мын ахæстоны фæстæ фæндаг 
ничердæм ис!

Л у к а. О-о! Æмæ ахæстоны та цæй тыххæй уыдтæ?
С а т и н. Иу мæнгарды тыххæй… иу мæнгард мæ смæсты 

кодта æмæ йæ амардтон… Къамтæй хъазын дæр ахæстоны 
сахуыр дæн.

Л у к а. Сылгоймаджы тыххæй йæ амардтай?
С а т и н. Мæ мады зæнæджы тыххæй, мæ хойы тыххæй… 

Гъе, фæлæ дæхи иуварс айс. Мæ удхæссæг сты хынцфæрстытæ… 
Ӕцæг уый раджы уыдис. Мæ хо амард… ныр йæ амардыл фараст 
азы рацыд… Мæ хо хорз адæймаг уыд!..

Л у к а. Царды стыр уæз рæуæгæн хæссыс! Фæлæ æрдæбон 
дæуæй чысыл раздæр слесæр куыд сниудта… ой-ой!

С а т и н. Клещ?
Л у к а. Уæдæ. Куыст, дам, нæй… æппындæр, дам, ницы ис!
С а т и н. Фæцайдагъ уыдзæни… Цы куыстыл ныххæцон?



463

Л у к а (сабыргай). Кæсыс! Æрбацæуы!
К л е щ йæ сæр æруагъта, афтæмæй æрбацæуы.

С а т и н. Гъе, идæдз! Дæ фындз цы руагътай? Цы ’рхъуыды 
кæнынмæ хъавыс?

К л е щ. Хъуыды кæнын… цы архайдзынæн, ууыл, кусæн-
гæрзтæ мæм нал ис, мæ усы мардыл сæ схардз кодтон!

С а т и н. Æз дын иу фæнд бацамондзынæн: мацы араз, æрмæст 
зæхх нæм.

К л е щ. Дæ дзæнгæда цæгъдын ныууадз. Адæмæй æфсæрмы 
кæнын…

С а т и н. Ныууадз, дæ хорзæхæй! Ды куыдзы цард кæй кæныс, 
уымæй адæм куынæ ’фсæрмы кæнынц. Ахъуыды-ма кæн… ды 
нал кусдзынæ, æз дæр… Ноджы иннæтæ дæр, сæдæтæ… минтæ… 
æппындæр ничиуал! Æмбарыс? Зæгъæм, иууылдæр сæ куыст 
ныууагътой! Кусын сæ никæйы уал фæнды, уæд куыд уыдзæн?

К л е щ. Се ’гас дæр сыдæй ныммæлдзысты…
Л у к а (Сатинмæ). Ахæм зондахастимæ дæ дзæгъæл-

хæтджытæм цæуын хъæуы… ис ахæм адæмтæ æмæ хуыйнынц 
дзæгъæлхæтджытæ.

С а т и н. Æз сæ зонын… Дада, уыдон æдылы адæм не сты.
Костылевты рудзынгæй хъуысы Н а т а ш æ й ы хъæр: «Цæй тыххæй? 

Фæлæуу-ма, цæй тыххæй?»

Л у к а (тарстхуызæй). Наташæ? Уый хъæр у? Гъы? Ох-оххай 
гъе!.. (Костылевты цæрæнуатæй хъуысы хъæлæба, цъæхахст, 
къусты дзыгъал-мыгъул, Костылевы мæсты хъæр: «Гъе, 
налат!»)

В а с и л и с æ. Фæлæуу-ма, мæ бар æй бауадз, æз ын мæнæ 
афтæ… афтæ… афтæ…

Н а т а ш æ. Фæнадтой мæ! Æргæвдынц мæ!..
С а т и н (рудзынгæй хъæр кæны). Цы ма кæнут! гъей!
Л у к а (тыхстæй). Васили кæм ис?!. Уæд та ма Василимæ 

куы фæдзырдæуыдаид!.. О, хуыцау, æфсымæртæ, лæппутæ!..
А к т е р (фезгъоры). Æз æй ацы сахат…
Б у б н о в. Æгæр арæх æй нæмын байдыдтой…
С а т и н. Цом, зæронд, æвдисæнтæ уыдзыстæм!
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Л у к а (Сатины фæстæ фæцæуы). Æз цæй æвдисæны лæг 
дæн, фæлæ Василийæн тагъддæр фехъусын кæнын хъæуы.

Н а т а ш æ. Мæ хо, мæ мады зæнæг… оу-оу-оу…
Б у б н о в. Йæ дзыхыл ын ныххæцыдысты… цон, æмæ сæм 

акæсæм…
К о с т ы л е в ы уаты хъæлæба фæсабырдæр, æвæццæгæн, сенæмæ 
ахызтысты. Хъуысы зæронды хъæр: «Фæлæуу!» Дуар хойы æмæ 
уыцы хъæр иннæ уынæры бынтондæр бамынæг кодта. Сценæ у сабыр. 

Изæрмилтæ.

К л е щ (дзоныгъы бады æмæ йæ къухтæ æууæрды. Уый 
фæстæ цыдæртæ хъуыр-хъуыр кæны, фыццаг цы дзырдта, уый 
нæ хъуыст, стæй уæд). Уæдæ куыд? Цæрын хъæуы. (Хъæрæй). 
Хъуамæ адæймаг кæм æрæнцайа, уый йын уа… Гъы? Кæм 
æрæнцадæуа, уый куы нæ уа, уæд ницы… Иунæг адæймаг дæн, 
зыбыты иунæг… Æххуысгæнæг мын нæй…
Сындæггай æркъæдз, афтæмæй цæлдæр секунды бынтон æнæсыбырт-
тæй ацыд. Уый фæстæ кæмдæр æрбацæуæн тыргъы цавæрдæр хъæлæба 
февзæрдис. Фæстагмæ фæтынгдæр æмæ æввахсæй иугай хъæртæ 

хъуысы.

В а с и л и с æ. Æз йæ хо дæн! Ауадз мæ…
К о с т ы л е в. Дæу та цы хъуыддаг ис?
В а с и л и с æ. Каторгæйы бадæг…
С а т и н. Васкæмæ тагъддæр фæдзурут! Бохъхъыр, цæв æй!

Пъæлицæйаджы æхситт.

Т æ т æ й р а г (æрбазгъордта. Йæ рахиз къух баст). Боныгон 
уын марыны бар чи радта?

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р (Медведев йæ фæстæ). Фæлæуу-ма. 
Ех, иу къæрцц æй хорз фæкодтон!

М е д в е д е в. Хыл кæныны бар дын чи радта?
Т æ т æ й р а г. Ды та? Дæу та цы хъуыддаг ис?
М е д в е д е в (йæ фæдыл рауай-бауай кæны). Фæлæуу-ма… 

æри æхситтгæнæн…
К о с т ы л е в (æрбацыдис). Абрам, хæц ыл, акæн æй… 

Амардта йæ…
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К в а ш н я æмæ Н а с т я къуымæй рацæуынц. Наташæйæн йæ дæлæрмтты 
бацыдысты, афтæмæй йæ ракæнынц. Уый у пыхцылтæ æмæ тындтытæ. 
Сатин цæуы йæ фæстæ æмæ йæм Василисæйы нæ уадзы. В а с и л и с æ 
хъавы Наташæйы ныццæвынмæ, А л е ш æ йæ цурты æхситтытæ кæны, 
йæ хъусты йын ныхситт кæны, хъæр кæны. Ноджыдæр ма бызгъуыртæ 

дзаумаджы сылгоймæгтæ æмæ нæлгоймæгтæ цалдæр æрбацыдис.

С а т и н (Василисæмæ). Кæдæм? Æлгъыст уыг…
В а с и л и с æ. Иуварс лæуу, каторгæйы бадæг! Мæлæт 

ссардзынæн, уæддæр æй ныппырх кæндзынæн…
К в а ш н я (Наташæйы аиуварс кодта). Карповнæ æгъгъæд 

дын у… дæхиуыл æрхуд! Сырды митæ цæмæн кæныс?
М е д в е д е в (Сатинмæ фæлæбурдта). Мæ къухтæм 

æрбахаудтай, ныр.
С а т и н. Бохъхъыр! Цæв æй! Васкæ… Васкæ!

Се ’гас дæр æрбацæуæны, сырх къулы цур, æрбамбырд сты. 
Н а т а ш æ й ы  рахизырдæм акодтой æмæ хъæдтыл æрбадтис.

П е п е л (фæрссаг уынгæй æрбагæпп кодта, æнæдзургæйæ, 
тагъд цæугæйæ, сеппæты дæр аиуварс кодта). Кæм ис Наталья? 
Ех!..

К о с т ы л е в (фæскъул æмбæхсы). Абрам! Хæцут Василийыл!.. 
Æфсымæртæ! Васяйы æрцахсынмæ мæм фæкæсут, уый къæрных 
у, абырæг!

П е п е л. Гъы, хæтæг, зæронд! (Йæ къухтæ дард фæхаста, 
зæронды цæвы).
Костылев ахауд æмæ ма йæ иу æмбис æддæмæ тигъæй зыны. Пепел 

Наташæмæ базгъордта.

В а с и л и с æ. Васкæйы цæвут! Мæ хуртæ, цæвут къæрныхы!
М е д в е д е в (хъæр кæны Сатинмæ). Цы дæ хъуыддаг ис, ма 

’внал! Ай бинонты хъуыддаг у! Уыдон хотæ сты, фæлæ ды та чи 
дæ?

П е п е л. Куыд? Цæмæй дæ ныццавта? Кардæй?
К в а ш н я. Акæс-ма, мæнæ цы хъæддаг адæм ис! Чызджы 

къæхтæ фыцгæ донæй басыгътой…
Н а с т я. Самавар ыл рафæлдæхтой!
Т æ т æ й р а г. Чи зоны, æнæбары уыдис, базонын уал æй 

хъæуы… Æнæхъуаджы дзурын хорз нæу…
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Н а т а ш æ (уадзыггондæй). Васили, акæ мæ… бахъахъхъæн 
мæ…

В а с и л и с æ. Мæ къонайыл! Ныккæсут-ма йæм! Кæсут-ма, 
амард! Амардтой йæ!
Æрбацæуæны Костылевы цур æмбырдтæ кæнынц. Бубнов адæмы æхсæ-

нæй рахызти æмæ Василимæ бараст.

Б у б н о в (сабыргай). Фен-ма, мæнæ зæронд амардис.
П е п е л (цыма йæ не ’мбары, уый каст æм кæны). Ауай æмæ 

сæ ракæн… Рынчындонмæ йæ аласын хъæуы… Фæлæуут, æз 
семæ бафидаудзынæн!

Б у б н о в. Æз дын зæгъын, зæронды чидæр амардта…
Цыма артыл дон бакалдæуыдис, уыйау сценæйы хъæлæба бамынæг. 
Хъуысынц ма сæм стæм фæсус хъæртæ: «Мæнæ диссаг!» «Гъы, 
уый дын гъе!» «Гъе?» «Мæ хæлар, нæхи айсæм!» «О, дæлимоны хай 
фæуай!» «Ныр фидар лæуу!» «Цалынмæ пъæлицæ не ’рцыдис, уæдмæ 
цæугæ!» Адæмы тыгуыр къаддæрӕй-къаддæр кæны… Цæуынц. Бубнов, 
Тæтæйраг, Настя æмæ Квашня Костылевы марды алыварс фæкъорд сты.

В а с и л и с æ (зæххæй сыстгæйæ зæрдиагæй загъд кæны). 
Амардтой йæ! Мæ лæджы мын амардтой! Мæхæдæг æй федтон, 
федтон æй! Вася йæ амардта!.. Цы, Вася? Пъæлицы?

П е п е л (Наташæйы цурæй рацыдис). – Иуварс, ауадз мæ!.. 
(Комкоммæ кæсы зæрондмæ, Василисæмæ). Гъы, æхсызгон 
дын уыд? (Марды йæ къахæй бариуыгъта). Ныммарди… 
Зæронд куыдз! Дæ фæндон сæххæст… Дæу дæр афтæмæй куы 
фенин, уæд хорз уаид. (Йæхи йæм баппæрста. Сатин æмæ йæ 
Зылын Бохъхъыр уайтагъд рацахстой. Василисæ æрбацæуæны 
амбæхсти).

С а т и н. Дæхиуыл фæхæц!
З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. – Рррр! Кæдæм уайыс?
В а с и л и с æ (æрбазындис). Гъы, мæ уарзон Вася, хъысмæтæй 

нæ фæлидздзынæ… Пъæлицæ! Абрам, ныхситт кæн!
М е д в е д е в. Ацы хæйрæджытæ мын мæ уадындз аскъæфтой…
А л е ш к æ. Мæнæ ис! (Æхситт кæны).

М е д в е д е в йæ фæстæ фезгъоры.

С а т и н (Пепелы Наташæмæ фæкæны). Вася, æппындæр ма 
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тæрс! Хылы мидæг фæмардæй тас нæу!.. Æппындæр æй мацæмæ 
дар!..

В а с и л и с æ. Васкæйыл хæцут! Марæг уый у… æз æй 
федтон!..

С а т и н. Æз дæр зæронды иу æртæ цæфы фæкодтон. Афтæ 
æнхъæл стут æмæ йын бирæ хъæуы! Дæхицæн мæ æвдисæн скæн 
Васкæ…

П е п е л. Æз мæхи нæ раст кæнын… Хъуамæ Василисæйы 
фæсайон… Ацы хъуыддаджы мæ уый баппæрста. Ацы фыдбылыз 
уый фæнд уыдис. Йæ мойы мын барæй амарын кодта, сардыдта 
мæ…

Н а т а ш æ (æвиппайды, хъæрæй). Ай-а… бамбæрстон дæ!.. 
Уæдæ афтæ уыд, Васили? Хорз адæм! Сæ дыууæ дæр æмвæнд 
сты! Мæ хо æмæ Васкæ сæ дзырд сиу кодтой, æмвæнды сты! Ацы 
хъуыддаг уыдон сарæзтой. Уæдæ афтæ у, Васили? Уæдæ мын 
абон уымæн афтæ дзырдтай, цæмæй сæ уый фехъуыстаид? Хорз 
адæм! Уый йæ хæзгул у, зонут æй… Иууылдæр æй зонынц… 
Æмвæнд сты сæ дыууæ! Сардыдта йæ, йæ лæджы йын барæй 
амарын кодта… хъыг сæ дардта. Æз дæр сæ хъыгдардтон. Гъе, 
æмæ мæн дæр аиппджын фæкодтой.

П е п е л. Наталья! Цытæ дзурыс… цытæ?
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С а т и н. Мæнæ куыд у хъуыддаг… Гъе, гъе!
В а с и л и с æ. Гæды зæгъыс! Сайгæ кæны… Ма йæм хъусут!.. 

Æз ницы… Васкæ йæ амардта!
Н а т а ш æ. Æмвæнд сты дыууæ дæр! Æлгъыст фæут уæ 

дыууæ дæр!
С а т и н. Мæнæ æмбисонды хабар! Васкæ, фидар лæуу, 

сафдзысты дæ!
З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Ацы хъуыддагæн бамбарæн нæй… 

уый дын хъуыддæгтæ!..
П е п е л. Наталья! Æцæг зæгъыс?.. уырны дæ… ома æз йемæ…
С а т и н. Наташæ, дæ хуыцауы тыххæй хуыздæр ахъуыды 

кæн!..
В а с и л и с æ (æрбацæуæнæй). Мæ лæджы мын амардтой… 

Уæ бæрзонддзинад… Васкæ Пепел… æлдар, уый къæрных у, уый 
йæ амардта. Æз æй федтон!.. Иууылдæр æй федтой…

Н а т а ш æ (йæхи мидæг тынг тыхсы). Хорз адæм, мæ хо 
æмæ йæ Васкæ амардтой… Пъæлицæ, байхъус… уæртæ мæ хо, 
уый йæ сардыдта, йæ хæзгул у… Уæртæ уыцы хуыцауы æлгъыст 
дæр! Уыдон æй амардтой. Æрцахсут сæ, тæрхонмæ сæ раттут… 
Акæнут мæн дæр ахæстонмæ!.. Хуыцауы хатырæй мæн дæр 
ахæстонмæ акæнут!..

Æмбæрзæн.

ЦЫ П ПÆ РÆМ   А РХ А Й Д

Сценæ у, фыццаг архайды куыд уыдис, афтæ. Пепелы хатæн 
уым нал ис. Йæ гæрæнтæ йын ныцъцъæл кодтой. Клещ кæм 
бадт, уым дæр хъæсдарæг нал ис. Къуымы Пепелы хатæн кæм 
уыдис, уым хуыссы Тæтæйраг æмæ рафт-бафт кæны, рæстæгæй-
рæстæгмæ схъæрзы. Стъолы цур бады Клещ æмæ зæронд фæндыр 
цалцæг кæны, иуæй-иу хатт æй суасын кæны, фæлвары йын йæ 
хъæлæстæ. Стъолæн йе ’ннæ кæрон бадынц Сатин, Барон æмæ 
Настя. Сæ разы иу авджыдзаг арахъхъ, æртæ авджы – бæгæны, 
æмæ сау дзулы стыр кæрдих. Пецы сæр бады Актер æмæ хуыфы. 
Æхсæв.
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Сценæ рухс у астæуæй æвæрд цырагъæй. Дуармæ дымгæ 
кæны.

К л е щ. О-о!.. Уый раст уыцы загъды рæстæджы фæдæлдзæх…
Б а р о н. Йæхи пъæлицæйæ бафæсвæд кодта, æрбайсæфт 

зынджы цæсгомæй фæздæг куыд æрбайсæфа, афтæ…
С а т и н. Тæригъæдджынтæ дæр ма афтæ бамбæхсынц раст 

адæмæй.
Н а с т я. Хорз лæг уыдис зæронд! Сымах та цæй адæм стут! 

Сымах згæхæрд стут!
Б а р о н (нуазы). Дæ цæрæнбоны тыххæй, леди!
С а т и н. Æмбисонды зæронд лæг уыдис, Настя дæр æй 

бауарзта…
Н а с т я. Бауарзтон… тынг æй бауарзтон! Раст у! зæронд 

алцыдæр федта, алцыдæр æмбæрста…
С а т и н (худгæйæ). Æмæ раст зæгъгæйæ, æнæдæндаг лæгæн 

дзулы фæлмæн куыд уа, зæронд бирæтæн афтæ уыд…
Б а р о н (худгæйæ). Сынкъæн пъластыр куыд уа, афтæ…
К л е щ. Уый тæригъæдгæнаг уыди… сымах тæригъæд кæнын 

дæр нæ зонут…
С а т и н. Зæгъæм: æз дын фæтæригъæд кодтон, уæд дыл 

уымæй цы бафтдзæн?
К л е щ. Дæуæн дæ бон у… Ды адæймагæн фæтæригъæд 

кæнын нæ, фæлæ йæ смæсты кæнын дæр нæ зоныс…
Т æ т æ й р а г (тæрхæгыл, нарыл сбадт æмæ, сывæллонау, 

йæ риссаг къух дыууæрдæм тилы). Хорз лæг уыди зæронд. 
Æгъдауджын адæймаг уыд, цы арæзта, уый зыдта, æмæ уый хорз 
у… Æгъдау кæмæ нал ис, уый сæфты къахыл лæуд у!..

Б а р о н. Кънйаз, цæй æгъдауы кой кæныс?
Т æ т æ й р а г. Ахæм… Алыхуызон… Цавæр, уый дæхæдæг 

зоныс…
Б а р о н. Дарддæр!
Т æ т æ й р а г. Адæймаджы зæрдæхудты ма бацу, – гъе, уый 

дын æгъдау!
С а т и н. Уый хуыйны «Уголовон æмæ йе срастгæнæн 

бафхæрды уагæвæрд!»
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Б а р о н. Уæ хъуыран хъуамæ æгъдау уа… Алы адæймагæн 
дæр хъуамæ хъуыран уа, уæдæ!

К л е щ (фæндыры хъæлæс фæлвары). Йæ хъинц-хъинц цæуы, 
æнæхайыр фæуа! Бауырнæд уæ, кънйаз тынг раст зæгъы… Цæрын 
æгъдаумæ гæсгæ хъæуы… Евангелимæ гæсгæ…

С а т и н. Уæдæ цæр!..
Б а р о н. Бафæлвар-ма!..
Т æ т æ й р а г. Мæхæмæт хъуыран радта æмæ загъта; мæнæ 

уын æгъдау! Уым цы фыст и, уымæ гæсгæ уæ цард аразут! 
æрцæудзæн æндæр рæстæг, æмæ уæд хъуыран фаг нал уыдзæн, 
заман ног æгъдау ратдзæн… Алы дуг дæр йæхи æгъдау ратдзæн.

С а т и н. Афтæ у æнæмæнг… Æрцыди ахæм рæстæг æмæ 
радта: «Æфхæрыны уагæвæрд». Фидар æгъдæуттæ сты, афтæ 
тагъд сæ нæ базондзынæ…

Н а с т я (агуывзæйæ стъол æртъæпп кодта). Цæмæн!.. Ай 
цæй тыххæй цæрын… сымахимæ? Ацæудзынæн, искуыдæм 
афардæг уыдзынæн, зæххы кæронмæ!

Б а р о н. Бæгъæввадæй, леди?
Н а с т я. Бæгъæввадæй!.. Мæ цыппæртыл алæсдзынæн!
Б а р о н. Цæй худæджы хъуыддаг уаид, леди, дæ цыппæртыл 

æцæг куы алæсис, уæд!
Н а с т я. Куыд æнхъæлыс, алæсдзынæн! Æрмæст дын дæ 

хæмхудтæм куы нæуал кæсин… ох, æппæт дæр мын удхæссæджы 
ад кæны! Цард дæр, адæм дæр, æппæт дæр!..

С а т и н. Кæд цæуыс, уæд, дæ хорзæхæй, Актеры дæр демæ 
акæн!.. Уый дæр уырдæм цæуынмæ йæ уды бицъынæг скъуыны. 
Кæмæйдæр фехъуыста, зæгъгæ, зæххы кæронæй æрмæстдæр иу 
верст æддæдæр ис органонтæ дзæбæхгæнæн…

А к т е р (пецы сæрæй йæхи райвæзта). Орга-низм-тæ-æ, 
сæрхъæн!

С а т и н. Нозт кæй басыгъта, уыцы органонтæ…
А к т е р. Æнæмæнг! Уый ацæудзæн! Ацæудзæн!.. уæхи 

цæстытæй йæ фендзыстут…
Б а р о н. Кæмæй зæгъыс, сер?
А к т е р. Мæхицæй.
Б а р о н. Мерси, мерси, урсбардуаджы лæггадгæнæг. Куыд 
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æй хонынц… драмæйы бардуаг, трагедийы бардуаг… зæгъ-ма, 
куыд æй хуыдтой?

А к т е р. Музæ, сæрхъæн! Бардуаг нæ, фæлæ музæ!
С а т и н. Лахеза… Гера… Афродита… Атропа, дæлимон дæр 

сæ нæ базондзæн… Зæронд лæг сæ сцырын кодта. Актер дæр… 
Æмбарыс æй, Барон?

Б а р о н. Гъы, зæронд æдылы у!
А к т е р. Æдылытæ! Хъæддæгтæ! Мель-по-ме-на! Æнæзæрдæ 

адæм! Фендзыстут – уый æрцæудзæни! «Уæхи ныддæнгæл кæнут, 
талынг зонды хицæуттæ!» Беранжеры æмдзæвгæ… Афтæ… Уый 
йæхицæн бынат ссардзæни…

Б а р о н. Æппындæр дзы ницы ис, сер!
А к т е р. Мур дæр дзы ницы ис! «Уыцы уæрм та… уыдзæнис 

мын ингæн… мæлын æдыхæй… мæллæгæй!» Цæмæн цæрут?.. 
Цæмæн?

Б а р о н. Ды кæнæ Кин дæ, кæнæ та гени! Ма ’рдиаг кæн.
А к т е р. Мæнг дзурыс! Ноджыдæр хъæр кæндзынæн!
Н а с т я (йæ сæр бахъил кодта, йæ къухтæ тилы). Ныхъхъæр 

кæн! Уадз æмæ йæ иууылдæр фехъусой!
Б а р о н. Леди, дæ хъæрæй цы пайда ис?
С а т и н. Ныууадз сæ, Барон! Хæйрæджыты хай фæуæнт! 

Уадз сæ, æмæ цъæхахст кæной! Пайда дзы ис! Адæймаг куы 
дзура, уæд æй ма хъыгдар, дзырдта уыцы нæртон зæронд лæг… 
Ех, адон иууылдæр уыцы хуыцауы ’лгъыст зæронды хъуыддæгтæ 
сты! Не ’мдзæринты хыссæ нын уый сæнхъизын кодта…

К л е щ. Кæдæмдæр сæ хуыдта, фæлæ сын фæндаг нæ 
бацамыдта!

Б а р о н. Дзæгъæлхæт уыдис зæронд!
Н а с т я. Мæнг дзурыс! Дæхæдæг дæ дзæгъæлхæт!
Б а р о н. Фæсабыр у, леди!
К л е щ. Уыцы зæронд лæг рæстдзинад нæ уарзта… 

Рæстдзинады ныхмæ тынг дзырдта… Æмбæлгæ дæр афтæ 
кæны. Æнæмæнг афтæ у. Ам рæстдзинад кæм ис? Æнæ уый дæр 
сулæфæн нæй… Уæртæ кънйаз куысты йæ къух фæцъист кодта. 
Хъуамæ ныр йæ къух алыг кæна, æндæр ын ницы хос ис… Уый 
дын рæстдзинад!
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С а т и н (тымбыл къухæй стъол ныццавта). Ныхъхъус ут! 
Сымах уегас дæр фос стут! Къодæхтæ, зæронды кой ма кæнут! 
(Сабыргай.) Барон, ды та – сегасæй сæфтдæр! Ницы æмбудыс, 
афтæмæй сæнттæ цæгъдыс! Зæронд дзæгъæлхæт нæ уыдис. Цы 
у рæстдзинад? Адæймаг йæхæдæг – рæстдзинад! Уый зæронд 
æмбæрста, фæлæ йæ сымах не ’мбарут! Сымах, цавддуртау, 
къуырма стут. Зæронды æз æмбарын… уæдæ! Уый-иу гæды-
ныхæстæ дæр ракодта, сымахæн тæригъæдгæнгæйæ. Хæйрæджы 
хай фод! Адæмæн фæтæригъæд кæныны тыххæй гæдыныхæстæ 
чи кæны, ахæм адæмтæ дæр ис, уæдæ, зонын æй, чингуыты йæ 
кастæн! Рæсугъд æмæ æнæкъæзгæйæ фæкæнынц гæдыныхæстæ! 
Адæймаджы зæрдæ чи фæсабыр кæны, йæ зындзинæдтæ йын чи 
ферох кæнын кæны, ахæм гæдыныхæстæ ис… кусæджы къухтæ 
цы зындзинад ныцъцъист кодта, уый мæнг ныхæстæй куы раст 
кæнай, уæд раст нæ уыдзæн…

Æххормагæй чи мæла, уый куы раст кæнай, уæд уый дæр 
раст нæу… Удæй мæлæг чи у, искæй фæллойæ чи цæры, уыдон 
мæнгдзинад хъæуы. Уыцы мæнгдзинад иутæн æххуыс кæны, 
иннæтæ дзы сæхи бамбæрзынц… Йæхицæн æфсин чи у, искæй 
тыххæй ратонамæ æнхъæлмæ чи нæ кæсы, уый мæнгдзинад 
цæмæн хъæуы? Мæнгдзинад у цагъарты æмæ сæ хицæутты дин… 
Рæстдзинад у сæрибар адæймаджы хуыцау!

Б а р о н. Иттæг хорз! Хорз загътай! Æз демæ разы дæн! Лæгау 
лæджы ныхæстæ ракодтай.

С а т и н. Æмæ кæд лæгау лæгтæ иуæй-иу хатт цæстфæлдахæгау 
дзурынц, уæд цæстфæлдахæг хорз цæуылнæ дзура? Æз бирæ 
цыдæртæ ферох кодтон, фæлæ ма дзы мæ зæрдыл чысыл цыдæртæ 
лæууы. Зæронд лæг? Уый стыр зонды хицау уыд! Йæ ныхæстæ 
мæм бахъардтой, йе ’ндæвд мыл фæзынд, зæронд чъизи æхцайыл 
згæ куыд фæзыны, афтæ. Цæй, уæдæ, зæронды цæрæнбонты 
бануазæм! Рауадз-ма!..
Н а с т я  агуывзæ бæгæныйæ байдзаг кодта æмæ йæ С а т и н м æ дæтты.

С а т и н (фæхудти). Зæронд йæхи хъаруйæ цæры… æппæтмæ 
дæр йæхи цæстытæй кæсы. Æз æй иухатт бафарстон: дада, зæгъ-
ма, дæ хорзæхæй, адæм цæй тыххæй цæрынц?.. (Лука куыд 
дзырдта æмæ дзургæйæ йæ цæсгомы æвæрд куыд ивта, уый 
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фæзмгæйæ). «Адæм цæрынц хуыздæр царды тыххæй, мæ хъæбул, 
цæвиттон, хъæдгарзы дæснытæ цæрынц, фæлæ сæ кусынмæ 
дæсны ничи у. Гъе, фæлæ уыцы хъæдгарзы куыстгæнджытæй иу 
ахæм равзæры, ныры онг зæххыл чи нæма царди, сеппæтæй чи 
фæхуыздæр, ахæм дæсны кусæг, æмæ хъæдгарзы хъуыддагæн 
ратты йæхи джип æмæ афтæмæй, хъуыддаг 20 азы фæраздæр 
кæны, иннæ дæснытæ дæр афтæ, слесæртæ, дзабырхуыйджытæ, 
кусæг адæм æмæ æппæт хъæууонтæ дæр, сегас дæр цæрынц цард 
фæхуыздæр кæныны тыххæй, суанг æлдæрттæ дæр уый тыххæй 
цæрынц. Алчи афтæ хъуыды кæны, ома æз цæрын, æрмæстдæр 
мæхи тыххæй, фæлæ хъуыддагæй та адæмы хуыздæрдзинады 
тыххæй. Сæдæгай азты… æмæ ноджы, чи зоны, фылдæр дæр иу 
хорз адæймаджы тыххæй цæрынц.
Н а с т я æдзынæг кæсы С а т и н ы цæсгоммæ. Клещ дæр йæ фæндыр 
цалцæг кæнын фæуагъта æмæ йæм хъусы. Барон йæ сæр ныллæг 
æруагъта æмæ йе ’нгуылдзтæй стъолыл сындæггай хъазы. Актер пецæй 

рабыры æмæ хъавы сындæггай тæрхæгæй ралæсынмæ.

С а т и н. Иууылдæр, иууыл, мæ хъæбул, хуыздæры тыххæй 
цæрынц, гъе, æмæ уымæ гæсгæ алы адæймагæн дæр хъæуы аргъ 
кæнын, чи зоны, цæмæн райгуырди адæймаг æмæ цы хъуыддæгтæ 
сараздзæн. Чи зоны, æмæ адæмы амондæн райгуырди. Чи зоны, 
æмæ мах пайдайæн райгуырди? Уæлдай тынгдæр та уарзын 
хъæуы, мæ хъæбул, сывæллæтты! Сывæллæттæн хъуамæ уæрæх 
айвазæнтæ раттæм! Сывæллæтты цард ма хъыгдарут, сывæллæтты 
уарзут!

Паузæ.

Б а р о н (хъуыдыгæнгæйæ). Гъы-гъы, хуыздæры тыххæй? 
Уыцы ныхас мын мæ бинонты мæ зæрдыл æрлæууын кодта… 
Рагон мыггаг… Екатеринæйы заман… Æлдæрттæ… хæцæг 
адæм… Францæй рацæугæ уыдыстæм… Службæ кодтой, уæлдæр 
бынæттæм сæ ивтой. Наполеон I-æмы заманы мæ фыдыфыд, 
Густав-Дебил стыр бынат ахста… хъæздыгдзинад, сæдæгай 
хъазайрæгтæ, бæхтæ, хæринаггæнджытæ…

Н а с т я. Гæды зæгъыс, уыдæттæ уæм никуы уыди.
Б а р о н (фæгæпп кодта). Цы? Гъей-гъей, дарддæр?
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Н а с т я. Уыдæттæ никуы уыдис!
Б а р о н (хъæр кæны). Мæскуыйы нын хæдзар уыд! Петырбухы 

дæр хæдзар! Кæнæ нæ каретæтæ, каретæтæ гербтимæ!
Клещ йæ фæндыр систа, дарддæр ацыдис æмæ фæссценæмæ йæ хъус 

дары.

Н а с т я. Уый никуы уыдис!
Б а р о н. Банцай. Æз зæгъын: лæггадгæнджытæ дæсгæйттæ.
Н а с т я (хъæлдзæгæй). Нæ уыди-и-и!
Б а р о н. Марын дæ!
Н а с т я (лидзынмæ хъавы). Каретæтæ нæ уыд!
С а т и н. Æнцад, ныхъхъус у, мауал æй мæсты кæ, Настя!
Б а р о н. Фæлæуу, цъаммар! Мæ фыдыфыд…
Н а с т я. Фыдыфыд дын нæ уыди! Ницы дын уыд!

С а т и н худы.

Б а р о н (фырмæстæй фæстæмæ бандоныл æрбадт). Сатин, 
мæнæ ацы хъахбайæн зæгъ… ды дæр худыс?.. дæу дæр нæ 
уырны?.. (Цыма фæсонт, уыйау стъолы йæ къухтæй цæвы æмæ 
хъæртæ кæны). Уыд, уыд! Дæлимонты хай фæуат!

Н а с т я (цингæнгæйæ). А-а, сниудтай? О, ныр бамбæрстай, 
адæймаджы рæстдзинад куы никæйы фæуырны, уæд куыд вæййы, 
уый?

К л е щ (стъолмæ æрбаздæхгæйæ). Æз æнхъæлдтон загъд та 
дзы уыдзæн, зæгъгæ…

Т æ т æ й р а г. Ох, адæм куыд æдылытæ сты! Уый хæрз æвзæр 
хъуыддаг у.

Б а р о н. Æз, мæхицæй хынджылæг кæныны бар никæмæн 
ратдзынæн. Гæххæттытæ дæр мæм ис, дæлимон!

С а т и н. Ныууадз-ма сæ, дæ хорзæхæй. Дæ фыдыфыды 
каретæты уал ферох кæн… зæронд заманы каретæтимæ никуыдæм 
фæцæудзынæ…

Б а р о н. Ахæм ныхæстæ зæгъын йæ бон куыд бацис!
Н а с т я. Дæ хорзæхæй!.. Куыд баци мæ бон!
С а т и н. Уыныс, куыд уæнды! Дæуæй цæмæй æвзæрдæр у… 

Кæд ын зæронд заманы каретæтæ нæ, фыдыфыд нæ, фæлæ мад 
æмæ фыд нæ уыдис, уæддæр æй чи зоны…
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Б а р о н (фæсабыр). Хæйрæг дæ фæхæсса, дæуæн дæ бон у 
сабырæй дзурын… Фæлæ мæнæн ахæм зæрдæйы конд нæй…

С а т и н. Ахæм зæрдæйы уаг дæр хъæуы, уый хорз миниуæг 
у… (Паузæ). Настя! Мыййаг рынчындонмæ цæуыс?

Н а с т я. Цæмæн?
С а т и н. Наташæмæ.
Н а с т я. Хорз афон æй æрымысыдтæ! Æмæ уый рынчындонæй 

раджы куы рацыдис… Рацыд æмæ фæдæлдзæх… Йæ кой, йæ 
хъæр дæр никæцæй уал хъуысы…

С а т и н. Рацыд зæгъыс, уæдæ…
К л е щ. Цымæ сæ чи кæй фылдæр абадын кæндзæн? Васкæ 

Василисæйы æви Василисæ Васкæйы?
Н а с т я. Василисæ дзы фæцъыллынг кæндзæн! Хинæйдзаг 

сылгоймаг у, мæгуыр Васкæйы та каторгæмæ ахæсдзысты.
С а т и н. Хылы мидæг искæйы амарынæн ахæстон йеддæмæ 

ницы тæрхон ис…
Н а с т я. Тæригъæд у… Фæлтау каторгæ хуыздæр… 

Иууылдæр уæ каторгæмæ арвитын хъæуы… сымах быронау иу 
ранмæ æрбамæрз æмæ уæ иу уæрмы ныккал!

С а т и н (тарстхуызæй). Цы? Æрра фæдæ?
Б а р о н. Фæлæуу-ма, æз ын йæ уæлхъус ныззæланг кæнон… 

йæ къæйных ныхæсты тыххæй!
Н а с т я. Бафæлвар-ма! Февнал-ма!
Б а р о н. Бæгуыдæр бафæлвардзынæн!
С а т и н. Ныууадз æй! Ма йæм февнал!.. адæймаджы ма 

хъыгдар! Зæронд лæджы ныхæстæ мæ сæрæй нал хицæн кæнынц. 
(Худы.) Адæймаджы ма хъыгдар!.. Фæлæ мæ кæд, мыййаг, искуы 
фæхъыгдардтой æмæ йæ абоны онг дæр нæма ферох кодтон, уæд 
цы бачындæуа? Ныххатыр æй кæнон? Нæ… Никæд…

Б а р о н (Настямæ). Æз де ’мгар кæй нæ дæн, уый хъуамæ 
зонай, леди! Ды змур дæ!

Н а с т я. Гъы, æнамонд! Æмæ ды фæткъуыйы калмау мæ 
хъаймагъæй куы цæрыс!

Нæлгоймæгтæ æвиппайды схудтысты.

К л е щ. Ех… æдылы къоппа! Фæткъуы!
Б а р о н. Ацы сæрхъæнмæ мæстыгæнæн нæй.
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Н а с т я. Худут? Сайут! Худын уæм нæ цæуы!
А к т е р (тыхстхуызæй). Ныууигъ сæ!
Н а с т я. Бæргæ, мæ бон сыл куы цæуид, уæд сымахæн дæр… 

(Стъолæй къус фелвæста æмæ йæ астæрдыл ныццавта). Афтæ 
бакæнин!..

Т æ т æ й р а г. Мигæнæн дзаума сæттыс? Ех-х… сæрхъæн!
Б а р о н (фестади). Æз æй ныртæккæ хъуамæ æрцахуыр 

кæнон!
Н а с т я (фезгъоры). Хæйрæджыты хай фæут!
С а т и н (дзуры йæ фæстæ). Гъы, æгъгъæд дын у! Кæй тæрсын 

кæныс? Зæгъ-ма мын цы дæ хъæуы?
Н а с т я. Уæ мыггаг сыскъуыйæд! Бирæгътæ!
А к т е р (мæстыйæ). Оммен!..
Т æ т æ й р а г. Æй-æй-æй! Уырыссаг сылгоймаг куыд фыдуаг 

у! Къæйных, æдзæсгом. Тæтæйраг сылгоймаг æгъдауджын у!
К л е щ. Фæнæмын æй хъæуы!
Б а р о н. Налат!
К л е щ (йæ фæндыр фæлвары). Цæттæ у, фæлæ йæ хицау 

нырма никуыцæй зыны, кæмдæр та хæты…
С а т и н. Цæй, ныр баназ!
К л е щ. Бузныг. Ныр хуыссын афон у…
С а т и н. Фæцайдагъ ныл кæныс?
К л е щ (анызта йæ æмæ къуыммæ, тæрхæгмæ ацыдис). Ницы 

кæны!.. алы ран дæр адæм… Фыццаг сæ нæ уыныс, стæй дзæбæх 
куы акæсай, уæд сæ хатын байдайыс… ницы кæны…
Т æ т æ й р а г тæрхæгыл цыдæр æртыдта, йæ зонгуытыл æрлæууыд æмæ 

ламаз кæны.

Б а р о н (Тæтæйрагмæ Сатины кæсын кæны). Уыныс!
С а т и н. Ныууадз æй! Дзæбæх лæг у! Ма йæ хъыгдар! 

(Худы). Æз абон хæларзæрдæйы хицау дæн, фæлæ цæмæн, уымæн 
мæхæдæг дæр ницы зонын!

Б а р о н. Ды кæддæриддæр куы бануазыс, уæд хæларзæрдæ 
æмæ зондджын вæййыс…

С а т и н. Расыг куы вæййын, уæд мæ зæрдæмæ алцыдæр 
фæцæуы. Уæдæ. Ламаз ма кæны Тæтæйраг? Цы хорз у! 
Адæймагæн йæ бон у æмæ йæ уырна, йæ бон у æмæ йæ ма уырна. 
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Уый йæхи хъуыддаг у! Адæймаг сæрибар у… алцæй тыххæй дæр 
йæхæдæг фиды: йæ дины тыххæй дæр, йæ зонды тыххæй дæр, 
йæ уарзондзинады тыххæй дæр, æппæты тыххæй дæр адæймаг 
йæхæдæг фиды, æппæт дæр, йæ къухæй цæуы æмæ уымæ гæсгæ 
сæрибар у! Гъе, уæдæ æрмæст адæймаг у рæстдзинад. Цы у 
адæймаг?.. Уый нæдæр ды дæ, нæдæр æз, нæдæр уыдон. Нæ! 
Адæймаг ды дæр дæ, æз дæр, уыдон дæр, зæронд дæр, Наполеон 
дæр, Мæхæмæт дæр, негас дæр уыцы иухуызон стæм, æмбарыс? 
(Уæлдæфы йæ къухæй адæймаджы ныв акодта). Æмбарыс? 
Адæймаг стыр у, цардæн йæ сæр дæр æмæ йæ райдиан дæр уый 
у – адæймаг! Иууылдæр адæймаджы сты, æппæт дæр адæймаджы 
у… Дунейы мидæг ис æрмæстдæр адæймаг. Иннæтæ иууылдæр 
адæймаджы къухты æмæ сæры магъзы хъуыддаг сты! А-дæй-маг! 
Уый стыр хъуыддаг у! Стыр у йӕ ном! А-дæймаг! Адæймагæн 
аргъ кæнын хъæуы, тæригъæд ын куы нæ кæнай, уæд цауддæр 
кæны… Аргъ ын хъæуы. Цæй уæдæ, Барон, адæймаджы тыххæй 
бануазæм. (Сыстади). Дæхи адæймаг куы хонай, уæд уый хорз 
у! Æз ахст лæг дæн, марæг, цæстфæлдахæг æмæ цы! Уынгты куы 
фæцæйцæуын, уæд мæм адæм тызмæгæй фæкæсынц… Иуварс 
алæууынц, сæхи мæ хизынц æмæ арæх фæдзурынц: дзæгъæлхæт! 
магуса! сайæг! Кусын хъæуы! Кусгæ? Цæй тыххæй? Цæмæй мæхи 
бафсадон, уый тыххæй? (Худы). Рагæй дæр мæ цæсты сындз сты, 
сæхи бафсадыны тыххæй чи фыдæбон кæны, уыцы адæм. Нæ, 
Барон, хъуыддаг уый мидæг нæй. Æфсæстдзинадæй адæймаджы 
ном бæрзонддæр у.

Б а р о н (йæ сæр тилы). Тæрхæттæ кæныс, уый хорз у… уый 
дын, æвæццæгæн, дæ зæрдæйы схъарм кæны. Æз афтæ нæ дæн, 
афтæ кæнын нæ зонын… (Акасти æмæ сабыргай.) Мæ хæлæр, 
хаттæй-хатт тынг фæтæрсын, æмбарыс? Ризын… Дарддæр та?

С а т и н (рацу-бацу кæны). Уыдон дзæгъæл ныхæстæ сты! 
Хъуамæ адæймаг цæмæй тæрса, и?

Б а р о н. Хъусыс… Æз мæхи æмбарынхъом куы фæдæн, 
уæдæй фæстæмæ мæ сæры цавæрдæр сау мигъ бады… Никуы 
ницы бамбæрстон… мæ царды мидæг мæхи хорз не ’нкъарын… 
æппынæдзух дарæс ивтон мæ царды мидæг… фæлæ цæмæн? Ницы 
йын зонын, ахуыр дæр кодтон, æлдæртты институты чи ахуыр 
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кæны, уыдон дарæс дæр дардтон. Æмæ цæуыл ахуыр кодтон? Нæ 
йæ хъуыды кæнын… Ус ракуырдтон, – фрак мæ уæлæ скодтон, 
уый фæстæ та пæлæз. Мæ ус нæ бæззыд… цæй тыххæй? – Ницы 
йын зонын… цы мæм уыдис, уыдон бахордтон, дардтон-иу 
цъæх пинджак, бур хæлаф æмæ мæ фæллæйттæ куыд ныппаплой 
сты, уымæн ницы базыдтон… Паддзахадон палатæйы службæ 
кодтон… уый фæстæ мундир, худ какардимæ… къазнайы ’хцатæ 
бахардз кодтон æмæ мыл ахст лæджы дарæс æрбакодтой… Стæй 
та мæнæ уый скодтон… Цыма сæ фыны уынын, раст уый хуызæн 
мæ разы февзæрдысты… Гъе? Уый худæджы хъуыддаг у…

С а т и н. Æдылыдзинад!
Б а р о н. Раст зæгъыс… Гъе, мæ цæстæнгас дæр афтæ у… 

бынтондæр æдылы хъуыддаг. Фæлæ уæддæр цæйдæр тыххæй 
райгуырдтæн, и?

С а т и н. Æвæццæгæн, адæймаг хуыздæры тыххæй райгуыры. 
(Йæ сæр тилы.) Уæдæ… уый хорз у!

Б а р о н. Уыцы… Настя! Алыгъди!.. цымæ кæдæм? Цон, 
рацагурон æй… Цымæ цы фæуыдаид? æвæдза… уый… уый… 
(Ацыд. Паузæ).

А к т е р. Тæтæйраг! (Паузæ). Кънйаз!
Т æ т æ й р а г æм ракаст.

А к т е р. Хъусыс, мæн тыххæй дæр скув!
Т æ т æ й р а г. Цы зæгъыс?
А к т е р (сабыргай). Мæн тыххæй дæр, зæгъын, акув…
Т æ т æ й р а г (иучысыл фæсабыры фæстæ). Дæхæдæг кув!
А к т е р (уайтагъд пецы сæрæй æргæпп кодта, стъолмæ 

бауад, ризгæ къухæй арахъхъ æркодта æмæ сенæмæ азгъордта). 
Фæцæуын.

С а т и н. Гъей, сикамбр, кæдæм? (Æхситт кæны).
Æрбацыдысты М е д в е д е в æмæ Б у б н о в. М е д в е д е в æ н йæ 
уæлæ сылгоймаджы цыбырдым æмæ сæ дыууæ дæр чысыл нозтджын. 
Бубновæн йæ иу къухы къренделиты баст, иннæйы та кæсæгтæ, йæ 

дæлармы арахъхъы авг, дыккаг авг та йæ дзыппы.

М е д в е д е в. Теуа æмæ хæрæджы хуызæн у, æрмæст ын 
хъустæ нæй…
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Б у б н о в. Ныууадз! Дæхæдæг куы дæ хæрæджы хуызæн…
М е д в е д е в. Теуайæн хъустæ нæй… йæ фындзыхуынчъытæй 

хъусы.
Б у б н о в (Сатинмæ). Мæ хæлар! Æз дæ фæцагуырдтон 

кабаччытæ æмæ трактиртæн сеппæты дæр, цæлгæнæнты дæр! 
Мæнæ ацы авг айс, мæнæн мæ къухтæ се ’дзаг сты.

С а т и н. Къренделитæ уал стъолыл æрæвæр æмæ уæд дæ иу 
къух ссæрибар уыдзæни…

Б у б н о в. Хорз загътай! Гъе, уый дын æрхъуыды, гъе. 
Бауырнæд дæ, мæ хæлар, хорз зонды хицау дæ!

М е д в е д е в. Фæлитойтæ сеппæт дæр зæндджынтæ сты! 
Æз сæ хорз зонын, æдылыйæ сын цæрæн нæй. Дзæбæх адæймаг 
æдылыйæ дæр хорз у, фæлæ æвзæрмæ зонд хъуамæ уа. Ды та 
теуайы хуызæн у кæй зæгъыс, уымæй рæдийыс. Уый кусæг фос 
у… дæндæгтæ йын нæй… стæй йын сыкъатæ дæр нæй…

Б у б н о в. Адæм кæм сты? Адæм ам цæмæ гæсгæ не сты? 
Гъей, хорз адæм: ардæм-ма æрцæут, æз уын фысым дæн. Уый 
къуымы чи змæлы?

С а т и н. Дæ муртæ нозт тагъд фæуыдзысты?
Б у б н о в. Тагъд! Ацы хатт æз мæ фæстаг муртæ ’рбатымбыл 

кодтон. Бохъхъыр кæм ис, Бохъхъыр?
К л е щ (стъолмæ æрбацыдис). Ам нæй…
Б у б н о в. Æм-æм-æм-æм! Барбос киу-киу-киу! Гогыз! Ма 

рæй! ма хъыс-хъыс кæ! Нуазгæ, стæй дæ фындз æруадз! Æз 
уеппæты дæр хынцын! Æз адæмы хынцын бирæ уарзын! Бирæ 
фæллойы хицау куы уаин, уæд адæмæн лæвар хæрæндон байгом 
кæнин! Хуыцауардыстæм, æцæг зæгъын, музыкæ æмæ дзы зарæг 
адæм дарин. Мæ хæрæндонмæ æрбацу, баназ, бахæр, музыкæмæ 
байхъус, дæ маст ферох кæн! Мæгуыр, адæм, цæугæут мæ 
хæрæндонмæ, минас кæнут!.. Фидын уæ ницы хъæуы. Сатин, уæд 
æз… дæуæн… мæ фæллæйтты æмбис, уæдæ.

С а т и н. Дæ разы дæм ныр цы ис, уый мын иууылдæр ратт!
Б у б н о в. Мæ фæллой? Ныртæккæ? Айс сæ уæдæ! Мæнæ 

дын иу сом… ноджыдæр… дыууæ суарийы… ноджыдæр… 
суаритæ… иууылдæр сæ айс!

С а т и н. Хорз, дæ хъуыддаг раст! Мæнмæ æфснайддæр 
уыдзысты… æз сæ къамæй ахъаздзынæн…
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М е д в е д е в. Æфснайынмæ цы æхца рардæуыд, уыдон цас 
сты? Æз та уын хъуамæ æвдисæн уон!

Б у б н о в. Æмæ ды дæхæдæг теуа куы дæ! Дæ хуызæн 
æвдисæнтæ нæ ницæмæн хъæуынц.

А л е ш æ (бæгъæввадæй æрбацыд). Æфсымæртæ! Мæ къæхтæ 
ныххуылыдз кодтон!

Б у б н о в. Ардæм рауай, æххæст ма дæ хъуыр дæр ахуылыдз 
кæн, æндæр ма дæ цы хъæуы. Мæ хæлар, ды зарыс, хъазыс, – уый 
тынг хорз у, гъе, фæлæ нуазгæ дзæгъæлы кæныс, зиан дын у… 
Нозт марг у!

А л е ш æ. Уыцы хъуыддаг дæуыл дæр дзæбæх зыны! 
Адæймаджы хуызæн æрмæстдæр расыгæй вæййыс. Клещ, мæ 
фæндыр мын ацалцæг кодтай? (Кафгæйæ зары).

Хуры тынау худгæ
Куы нæ уаид цæсгом,
Гъе, уæд мæ мæ уарзон
Ницы хуызы уарзид!

Баргъæвстæн, æфсымæртæ? Уаз-з-з-зал-у!
М е д в е д е в. Гъы, гъы, цымæ дæ уарзон кæй хоныс?
Б у б н о в. Иуварс! Ныр ды ницыуал дæ, дæ кады мæсыг 

фæныллæг! Кæй зæгъын æй хъæуы, фæныллæг! Ныр ды ницыуал 
дæ æппындæр.

А л е ш æ. Зæронд усы лæг æрмæстдæр!
Б у б н о в. Дæ хойы чызджытæй иу ахæстоны цъиты, иннæ та 

мæлгæ кæны…
М е д в е д е в (мæстыйæ). Мæнг зæгъыс! Рынчын нæу, сæфгæ 

фæкодта.
Сатин худы.

Б у б н о в. Æфсымæр! Цыфæнды куы уа, уæддæр лæг æнæ 
’фсымæры чызджытæ фыдыфсымæр нæу!

А л е ш æ. Уæ бæрзонддзинад! Дзæгъæлдзу! Дзæнгæдадзæгъ-
дæг!

Мæ уарзонмæ ’хцатæ,
Мæхимæ та ницы.
Мæхæдæг та – хъæлдзæг,
Мæхæдæг та – хорз лæг.
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Уазал у!

Æрбацыдис Б о х ъ х ъ ы р, уый фæстæ архайды фæуынмæ æрбацыдис 
цалдæр нæлгоймаджы æмæ цалдæр сылгоймаджы. Сæ дзауматæ 

раппарынц, тæрхæджытыл æрхауынц æмæ хъуыр-хъуыр кæнынц.

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Бубнов! цæмæн фæлыгъдтæ?
Б у б н о в. Ардæм рацу, ’фсымæр, æмæ та нæ уарзон зарæг 

азарæм! фæнды дæ?
Т æ т æ й р а г. Ныр æхсæв у, хуыссын хъæуы, бон та – зарын!..
С а т и н. Кънйаз, ницы кæны! Ардæм рацу!
Т æ т æ й р а г. Куыд ницы кæны? Хъæлæба та дзы уыдзæн… 

зарын куы райдайой, уæд уый хорз нæу…
Б у б н о в (фæцæуы йæм). Кънйаз, дæ къух цы кодта? Ахауын 

дын æй кодтой?
Т æ т æ й р а г. Фæгæдзæ кæндзынæн… Чи зоны, йæ лыг 

кæнын ма бахъæуа… Къух æфсæйнаг нæу, бирæ йæ нæ хъæуы.
З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Асан, йаман у дæ хъуыддаг! Æнæ 

цонгæй ницæмæн бæззыс. Адæймагæн аргъ кæнынц йæ къухтæм 
гæсгæ… Æнæкъухтæ адæймаг ницы у. Дæ хъуыддаг хорз нæу. 
Рацу, арахъхъ уæддæр баназ… æндæр дæ цы хъæуы!

К в а ш н я (æрбацыдис). О, мæ зынаргъ æмдзæринтæ! Дуармæ 
бæстæ тъæнджытæ кæны, уазал, ихæн… Кæм и Бутар?

М е д в е д е в. Æз мæнæ дæн!
К в а ш н я. Мæ бæмбæгджын та мын скодтай? Цы дыл 

æрцыдис? Стæй цыма чысыл афтæ дæр дæ! цы кæныс?
М е д в е д е в. Бубновы райгуырæн боны тыххæй, æнæуый 

дæр уазал у.
К в а ш н я. Мæнмæ хъус! Сæнттæ ма цæгъд, фæлæ хæдзармæ 

амæрддаг у æмæ ныссæй!
М е д в е д е в (хæринаггæнæмæ ацыди). Хуыссын бирæ 

уарзын… Хуыссæг дæр мæ ахсы… стæй афон дæр у!
С а т и н. Афтæ тызмæгæй йæм цæмæн дзурыс?
К в а ш н я. Æдылы къоппамæ æндæр æвзагæй дзурæн нæй. 

Ахæм адæймагимæ хъуамæ тызмæгæй дзурай. Мæхицæн æй 
æрбамдзæрин кодтон, æнхъæл уыдтæн, исты пайда дзы уыдзæн… 
æфсæддон адæймаг у… сымах та æгъгъæд стут… Æз сылгоймаг 
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дæн… Мæ хæс у æфсиниуæг кæнын… уый та нуазын райдыдта! 
Ницæмæн мæ хъæуы!

С а т и н. Дæхицæн хорз æмбал нæ равзæрстай…
К в а ш н я. Хуыздæр дзы нæй… Ды мемæ цæрыныл не сразы 

уыдзынæ… ды мæнæ ахæм дæ! Æмæ мемæ цæрын куы райдайай, 
уæддæр иу къуырийæ фылдæр нæ фæцæрдзынæ. Къамтæй мæ 
æдмуртæ амбулын кæндзынæ!

С а т и н (худы). Æфсин, уымæй раст зæгъыс! Амбулын дæ 
кæндзынæн.

К в а ш н я. Афтæ у! Алешæ!
А л е ш æ. Мæнæ дæн!
К в а ш н я. Мæн тыххæй цы сæнттæ цæгъдыс, и?
А л е ш æ. Дæу тыххæй? Алцы дæр! Æппæт дæр! Зæгъын, стыр 

диссаджы сылгоймаг у! Фыд, сой æмæ дзы стджытæ уыдзæнис 
дæс путы бæрц, фæлæ йæм сæры магъз та иу мисхал дæр нæй!

К в а ш н я. Уымæй раст нæ зæгъыс. Мæн сæры бæгуыдæр 
ис магъз. Нæ, фæлæ ды цæмæн дзурыс, уый йæ лæджы нæмы, 
зæгъгæ, и?

А л е ш æ. Æрæджы йæ йæ сæрыхъуынтæй куы фæцæйластай, 
уæд æнхъæлдтон, нæмгæ йæ кæныс, зæгъгæ.

К в а ш н я (худы). Сæрхъæн! Æмæ мæм цæмæ кастæ… 
хæдзары бырæттæ æддæмæ цæмæн хæссыс?.. Хардзау æм кæсы… 
Нуазын дæр дæ ныхæстæм гæсгæ райдыдта…

А л е ш æ. Уæдæ раст фæзæгъынц, карк дæр нуазы, зæгъгæ.
Сатин æмæ Клещ худынц.

К в а ш н я. Гъы, хуыцауы æлгъыст! Алешæ, цымæ цавæр 
адæймаджы мыггаг дæ?

А л е ш æ. Адæмæн сæ тæккæ хуыздæртæй! Æз алцæмæн дæр 
бæззын! Мæ цæстытæ цы ауыной, уымæ мæ цыдæр фæцæйхæссы.

Б у б н о в (Тæтæйраджы тæрхæджы цур). Цæй, цом, 
уæддæр дæ хуыссын нæ бауадздзыстæм! Æхсæв-бонмæ заргæ 
кæндзыстæм, Бохъхъыр!

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р. Заргæ зæгъыс? Æнæмæнг!
А л е ш æ. Æз та уын фæндырæй ацæгъддзынæн.
С а т и н. Цæй, мах та уæм хъусгæ бакæндзыстæм.
Т æ т æ й р а г. Гъæй, хæйрæг Бубнов… арахъхъ ма рахæсс! 
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Нуаздзыстæм, хъаздзыстæм, мæлæт куы ’рцæуа, уæд та мæлгæ 
кæндзыстæм.

Б у б н о в. Сатин, æркæн-ма йын! Бохъхъыр, ды дæр æрбад! 
Æфсымæртæ! Афтæ æнхъæл ут, адæймаджы бирæ хъæуы? Æз 
банызтон æмæ схъæлдзæг дæн, Бохъхъыр! Нæ уарзон зарæг ма 
азар, æз дæр азардзынæн æмæ фæкæудзынæн…

З ы л ы н Б о х ъ х ъ ы р (базарыдис).
Хур скæсы мæ ныгуылы.

Б у б н о в (уый дæр ныззарыди).
Фæлæ м’ ахæстон у талынг!

Дуар æвиппайды фегом.

Б а р о н (къæсæрыл лæууы æмæ хъæр кæны). Гъæр, фæдис! 
Ардæм!.. ардæм-ма рауайут. Тагъд рауайут! Дæлæ уым… тыргъы, 
Актер йæхи æрцауыгъта… (Фæхъус сты. Баронмæ фæкомкоммæ 
сты иууылдæр. Бароны фæрсты Настя æрбахызти, йæ цæстытæ 
ныдздзагъыр кодта æмæ сындæггай стъолмæ бацыдис).

С а т и н (сындæггай). Ех, сæрхъæн, нæ зард нын фехæлдта!

Æмбæрзæн.
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