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Авторæй
Киунугæ «Уодигага» арæзт æй сæйраг дууæ хаййемæй: 1-аг – авторæн æхе поэтикон
уадзевдзитæ, 2-аг ба – тæлмацтæ. Поэтикон уадзевдзити ес: æмдзæвгитæ, бацеу-бацеутæ
æма тагъддзоруйнæгтæ. Тæлмацти хаймæ хаунцæ: æмдзæвгитæ, бацеу-бацеутæ æма зартæ.
Аци поэтикон æмбурдгонд исбæззуниау æй, сауæнгæ, рæвдауæндони кари сувæллæнттæн,
скъолай райдайæн кълæсти ахурдзаутæн, уæдта, дигорон æвзаг æма литературæ ка ахур
кæна, еци астæуккаг æма хестæр кълæсти скъоладзаутæн, куд уæлæнхасон ахури æрмæг,
уотæ. Уомæ гæсгæ си, скъолатæн учебниктæ ка араза, еци автортæ сæхецæн иссеруниау
æнцæ гъæугæ æрмæг. Нигки ба ма «Уодигагай», лæмбунæг имæ æркæсгæй, æрæстæфæн
ес комкоммæ финст кенæ тæлмацгонд уадзевдзитæ хецæн предметтæн: математикæ,
фалæнбулай дуйне, хузæкæнуни аййевадæ, музыкæ æма æнд.
Зæгъæн, райдайæн кълæсти математики киунугутæ аразгутæн си ес æнгулдзитæй
гъæзтитæбæл æма нимайуни æмдзæвгитæ; музыки учебниктæн – нотитæбæл, музыкалон
инструменттæбæл æмдзæвгитæ, зарти дзурдтæ; фалæмбулай дуйней учебникæн –
æрдзæбæл, Фидибæстæбæл æмдзæвгитæ æма æнд. Хузæкæнуни аййевадæ, дигорон æвзаг
æма литератури учебниктæ аразгути бон дæр æй киунугæ «Уодигага»-æй испайда кæнун,
кæд си, сæ домæнтæн дзуапп ка дæтта, уæхæн æрмæг иссеронцæ, уæд.
Уæддæр, киунуги сæйрагдæр бунат ахæссунцæ, ести нисан исæнхæст кæнуни
туххæй финст ка не ’рцудæй, фал, æррæстæ, сæхе гъæди райгурæг лирикон уадзевдзитæ,
æмбурдгондæн æ фиццаг хаййи ка æй, етæ. Уомæ гæсгæ, аци æмбурдгонд сæрмагондæй
айдагъ сувæллæнтти, кенæ ба – комкоммæ айдагъ хестæр кари кæсгути нæ ’й.
«Уодигага»-й 2-аг хаййи, тæлмацти, стъалути нисантæй бæрæггонд уадзевдзитæ æнцæ
уруссаг поэзи æма адæмон сфæлдистадæй тæлмацгонд. Ци рауæнтæй ист æнцæ оригиналтæ,
уонæми сæ еугурей авторти нæмттæ бæрæг нæ ’нцæ, æма сæ уомæ гæсгæ нæ бавдистан.
«Уодигагай» ес зундгонд уруссаг зарти тæлмацтæ цæттæ музыки аккагæй. Е æй ахсиаг
гъуддаг. Музыки ахургæнæги бон уодзæнæй пианино, фæндур кенæ ба æндæр музыкалон
инструменттæй цæгъдгæй, сувæллæнттæн сæхе маддæлон æвзагбæл зарун уони. Е устур
агъаз уодзæнæй кæстæртæн, цæмæй се ‘взаг сæ тоги, сæ сæризунди æма бауæри æрфедар
уа, æрбундорон уа æма ‘й макæдбал феронх уонцæ сæ федæни царди. Нæ зæрди ма адтæй
рæвдауæндони æма кæстæр кълæсти сувæллæнттæн зарти дзурдтæ нотити хæццæ радтун,
фал нин, гъулæггагæн, нæ бантæстæй.
Мах архайдтан, цæмæй ескæд аци цубур уадзимисти фæрци сабийтæн сæхердигон,
хумæтæг, æнцонлæдæрæн æвзагбæл лæвæрд æрцæуонцæ фалæнбулай æрдзи
зонундзийнæдтæ, фалæмбулай дуней поэтикон сорæт.
Гъазти хузи син амунд цæуй математикæ, хузæкæнуни аййевадæ, музыкæ. Уотемæй
сувæллæнттæ цæмæдес кæнунцæ сæ фалæмбулай цардмæ. Киунуги аллихузон æрмæг син сæ
зæрдити гъæуама райгурун кæна рæсугъд æнкъарæнтæ, маддæлон æвзагмæ уарзондзийнадæ,
ирæзун син кæна сæ логикон гъудикæнунадæ, циргъзунддзийнадæ, разæнгард сæ кæна
ахурмæ, райдзаст син кæна сæ «минкъий» æма сугъдæг уодтæ.
Киунугæ «Уодигага»-й рæвдауæндæтти гъомбæлгæнгутæ æма райдайæн скъолай
ахургæнгутæ гъæуама иссеронцæ гъæугæ æрмæг, цæмæй сабийтæ ахур кæнонцæ: сæ
ниййергутæн кадæ кæнунбæл, æрдзæ уарзунбæл, æнгарæбæл æновуд унбæл, кæстæрæн
æма æнæхъаурæн æнхус кæнунбæл.
«Уодигага» æй хестæртæн сæхе раерхæфсуни æма кæстæртæн фæсуроктæ кæсуни
киунугæ, уæдта, æнхусгæнæн æрмæг, уæлдæр ци предметтæ ранимадтан, уони урокти,
пайда кæнун си æмбæлуй аллихузон кружокти, сувæллæнтти викторинити, бæрæгбæнттæмæ
цæттæ кæнуни рæстæги æма æндæр уæхæн равдистити.
«Уодигага» бони рохс æма сувæллæнтти цæстити идзулд ке фæрци фæййидта, уонæн сæ
еугуремæн дæр арфæ кæнун.
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1-аг хай

***
Хор мæн æй ’ма арв мæн æй,
Дæнттæ дæр мæн æнцæ.
Цард мæ хæццæ лимæн æй,
Идзулуй мæ хæццæ…
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УОДИГАГА

Уодигага дæ мæнæн,			
Цæстигагу дæ.				
Уодзæнæй дæ баз фæлмæн –
Хъæзти пакъутæй.			

Зийнади хæццæ «хæлар»
Макæд разæгъæ!
Цийнадæ дин цард лæвар
Гъеуæд бакæндзæй.

Ахури хæццæ лимæн
Бæргæ уодзæнæ!..
Ци базонай, уой мæнæн
Байамондзæнæ.
БАЛИ

Нæ рæзбунæй уалдзигон		
Муди тæф цæуй.			
Сæнтуорс бали – Балиуон
Киндзи нин цæуй.			

– Кæрдтуон ’ма Фæткъуон!
Цилауонтæмæ
Цæхуæн нæуæг фæтки уон, –
Ци бауодзæнæн?!

Фæстедзаутæ æ фалдзос –
Мудибиндзитæ.				
Сах лæуунцæ æ уæлгъос		
Цуди киндзитæ... 			

– Зæлди гауз дæ бунæй
Æритаудзæнæ.
Зæрдигага дæ фунæй
Æрифтаудзæнæ...

Нæ бæлæстæй уалдзигон
Ци дув-дув цæуй!
Уорс къæртрæзти Балиуон
Киндзи ку цæуй...
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ХÆЛАРЗÆРДÆ КУЙ

Мæ гъолонкъæдзелæ куй
Исрæйуй, фал нæ хуæцуй.
Зундгин цæститæй кæсуй,
Æ цийнæй мæ ефхæссуй.
Мæ дзæбæх, дубудзи куй
«Æгассо» дæр фæззæгъуй,
Æ къахæй «райсуй» мæ къох,
Мæ фæдбæл ледзуй æдзох.
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***
Æрхæццæ ’й нур нæ афонæ,
Хъæбæр нин æй æхцæуæн,
Ахур кæнунмæ абони
Цийнæгæнгæй фæццæуæн.

***
Байгон кæнæ киунугæ –
Ахури уати дуар.
Царди дин рохс гъæунгæ
Скъола кæндзæй лæвар!
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***
Мах – аллонтæ, æнсувæртæ,
Нæ кæрæдземæн нифс ан,
Нæ æруадздзинан нæ сæртæ,
Хæлар цæрун – нæ нисан.
Берæ æнцæ нæ ихæстæ,
Æппундæр си нæ тæрсæн!
Боз ни уодзæй Фидибæстæ, –
Устур лæгтæ ку исуæн!
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***
Гъæу сæуми уæнгæ			
Фæххуссуй.				
Хор дæр уалæнгæ			
Искæсуй.					

Уасуй уасæнгæ,
Куй рæйуй.
Истун хуссæнтæй
Ку гъæуй.

Нæ гъог æргъаумæ
Фæццудæй…
Фæззæг æргъаути
Рæсугъд æй.
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***
Нæййес рæстæгæн бауорамæн,
Нæййес рæстæгæн æздæхæн.
Цæмæй цардæй фæсте ма ’йзайæн,
Уомæй æ хæццæ фæттæхæн…

***
Нур устур дæ, мæ бæдолæ,
Æскъола фæцæй дæ хай.
Рабаддзæнæй сах дæ гъолæ, –
Зæрдæрохсæй ку цæуай.
Дæ хизин райсæ дæ рагъмæ,
Дæ надбæл кæнæ гъæуай!
Устур ихæс ес дæ размæ, –
Дзæбæх ахур куд кæнай!
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***
А – Алан, Б ба – Батраз,
А Б-йæн райста æ раз,
А ледзуй, Б ба ’й соруй:
– А, барæн! – имæ дзоруй, –
Мæ разæй дæ, – е куд æй?!
«Аб» неци ’й, «Ба» ба дзурд æй.
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***
Арс мурай муд нæ еруй,
Æстæруй æ дзæмбу,
Нур арси маст исберæ ’й,
Агоруй æ сæмбу.
Арс берæгъи æрфæрсуй:
– Ци фæцæй мæ сæмбу?
Арс берæгъæй нæ тæрсуй, –
Устур æй æ дзæмбу.
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***
Арс берæгъмæ нæ кæсуй,
Абетæ ин нæ хæссуй,
Æхуæдæг бал си кæсуй,
«А»- «Бы»-бæл æй нæ фæрсуй, –

***
Куй тæрхъосæн хай хæссуй:
Фид æма уорс цæнхæ.
Фид тæрхъосæн нæ бæззуй,
Агоруй бор æпхæ.
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***
– Уæ цъеутæ, цъеутæ,		
– Хезуй æнсури
Кумæ тæхетæ?!.				
Уазал нæ фæрсти.
Махæн уæ миутæ			
Изол, хонсари
Ку нæ зæгъетæ...			
Ес нин гъар бæстæ…
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***
Арв ку фестуй уорс кæфойнæ,Æркалуй зумæг æ «сойнæ».
Ниссæрфуй тургъæ уесойнæ,
Бакæнуй уæд фæрсæнцойнæ.

			
***
Фæззигон сифтæ бæлæстæй
Æркалдæнцæ сор-соридæй.
Ци рæсугъд æнцæ, тæмæстæ,
Нæ рæзбунтæ бор-боридæй!..
Медадагæ æ кæдзоси,
Фæлледзуй дон «дор-доридæй»…
Нæ фæззæг атæ æноси
Ку лæууидæ хор-хоридæй!..
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СÆРДДОН ÆХСÆВÆ

Нæ рæзбуни æй мæйдар,
Æрнидæн æй цъеути зар.
Сифти сир-сир æргъос æй,
Сабур уæлдæф кæдзос æй.
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ИРÆФ

Ирæф айсоми				
Устур æй.					
Нæруй и коми				
Гур-гурæй.					

Тундзуй, – æ гъуди
Будур æй.
Кæлуй ивулди
Æ хъурæй…

					
***
Мудбиндзитæ – бор киндзитæ
Игуæрдæнмæ фæттæхунцæ,
Деденгутæй и биндзитæ
Муди хæццæ æздæхунцæ.
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ХÆДЗАРÆ АРАЗÆГ

Дзæбокæй кæнун гуп-гупп,
Зæгæли сæрæн – тъуп-тъупп.
Нæбал æй нæ пъол пъура,
Æркафæн ибæл нура…
***
Æз хæдзæрттæ аразун,
Зæгæл къуæрун фæразун,
Мæ дзæбоки гъæр изолти
Дудзи гъæрæй игъусуй.
Дор, æзменсæ, баласун,
Агоритæй фарс дасун,
Мæ бæлдо хауй хæпболти,
Хирх гъæди стъелли цæгъдуй…
Раревæд кæнун уæрдун,
Лæхудзæй фарс исæрдун.
Ниссор унцæ комикъолтæ, –
Нана мин хурхæ хæссуй.
Тугургъæдтæ æвæрун,
Хæдзари сæр æмбæрзун.
Райдзаст уат уæмæ, мæ хортæ,
Рæхги бон æнгъæл кæсуй.
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МЕХИН БÆХ

Лæдзæгæн нæ гъæуй саргъ, –
Цурд фæббадæ, æрцц!
Мæ мехин бæхæн æ рагъ
Уесин æхсæй – къæрцц!
Ка ни ке хæссуй е’ гкой,
Е бæрæг нæма ’й.
Мæн – и «бæх», æви – æз уой, –
Ци си ес уæлдай!
Мæ мехин бæхи къæхтæ
Æнцæ мæ къæхтæй.
Фæййерис æнцæ бæхтæ
Нæ хæццæ тæхæй.
Фæссæбæл серф кодтан мах,
Рахизтан мæскъæй…
Бæхти бал райзадæй, сах
Нæ фæсте кæсгæй…
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***
Нæ Уæрæсе, Фидибæстæ,
Нæма бафистон ме ’хæстæ,
Нæ мæ гъæуй æндæр бæстæ,
Цифæнди ку уа, уæддæр.
Мæ Иристон, мæ Дигорæ,
Ци ди истон, – рамикорæ!
Ду мæ тавтай арвихорæй, –
Радинæтдзæн мæ уод дæр…
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ХЪАЗМУЗÆЙ ГЪАЗТ

Мадæ-тикис æ бæдоли
Хъазмузæй кæнуй ахур.
И къозо ба – баст дзæкъоли,
Раинихалдта æ хъур.
Разилдта ин æй и къоли, –
Ка æй бауорамдзæй нур?!
Сæ разæй къозо скæнунцæ,
Тумбул мистæ ’й æнгъæлгæй.
Сæхе ибæл ниццæвунцæ,
Æрхуæст унмæ ймæ бæлгæй.
Исæсхъеуй син уæлæмæ, –
Къæхтæ-«къохтæ», сæрæй – цæф!
Расинервæзуй дæлæмæ
И цурд хъазмуз – æнæрцæф.
Расорунцæ ’й, никъкъуæрунцæ, –
Гæппгæнгæй кæнуй син догъ.
Æппун фæстаг æрцæрунцæ, –
Иссеруй хъазмуз сæ «къох».
Сæ гъæбести ’й ниттохунцæ, –
И къозо, дан, ахæст æй.
Кæддæр-некæд нихходунцæ,
Фæббоз уогæй сæ гъазтæй.
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АРАЗГУТÆ

Мах, сабийтæ, берæ уарзтан
Рæвдауæндони гъазун.
Сор æзменсæй фæййаразтан
Гъар хæдзæрттæ – æназум.
Нур фестурдæр ан дзæвгарæ,
Нæ кæддæри гъазт фæцæй.
Искустгъон ан ‘ ма нæ хъаурæ
Рахæссæн гъуддагмæ, цæй…
- Æз фундаменттæн бундортæ
Æвæрунмæ дæсни дæн.
Ниссикалун тугулдортæ,
Æнхусгæнгæй мæ фидæн.
- И куст нæмæ æрурдуг æй,
Дзæгъæли ма ци бадæн?!
Агорифарс мæ уедугæй
Радасунмæ хъулай дæн.
- Бæргæ, бæргæ, – цæттæ фæрстæ
Ку мин уайдæ раст амад, –
Сæр æвæрунмæ, æррæстæ,
Неке райссæнæй мæ над.
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- Цуппæрдегъон устур цъæстæ
Æрцæуй и фæрсти уагъд.
Æз си дуæрттæ ’ма къæрæзтæ
Рарæсадздзæн хъæбæр тагъд.
- Æз дæр косун æхсицгонæй, –
Пъолтæгæнæг, донуадзæг.
- Æза сцæгъддзæн къиридонæй, –
Рæвдзæ уодзæй уæладзуг!
- Идæрдтæбæл мабал дзорæн,
Нæй лæгау æгас и куст.
Еумæйагæй фæллæборæн,
Рацъапп ласæн нæ азгъунст.
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***
И будур ма æртæх æй,
Мæ бæхбæл таги уайун.
Сурх лискъæф кæсуй рæгътæй,
«Гъа, мæнæ дæн» – мæ сайуй.
- Но, ма ’рлæууæ, бæх, цурддæр! –
Æ сæрбæл мæ æскъæфуй.
Разиндтæй сурхæй æндзæр, –
Æфсаддзæй нæ лискъæфæй…
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***
Нард миститæ бор цъинай
Искодтонцæ гъар уогæн.
Нæ тикиси цард ци ма ’й, –
Фид нæ хуæруй, фид уогæй.
«Мархуа даруй»? – мæ фæрсис?!
Нæ ин тайуй мисти фид.
Мæнæй ма, дан, ци тæрсис?
Нæ мæ гъæуис æгирид.
Нæ цъинай сæрæй тикис
Æ устур дзурд рагæлдзуй:
«Мæ бецъотæ нæ уинис, –
Сойнæ сæбæл нæ тæдзуй!»
Уæд еу мистæ сабургай,Ку фæцæй æй цидæр нифс, –
Æ уогæнæй рабурдæй.
Æримæгъузтæй тикис.
Фæллæбора имæ нур, –
Уæд и мистæ фæццурд æй, –
Нихи саутæбæл, мæгур,
Æ уогæни фæббурдæй…
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РÆФТОН ХУСТ

Нæ дуарбæл – æвæрд къума,
Ка ма гъæр кæнуй цума?
Æрхуссетæ æнæсун,
Фæййинетæ фæлмæн фун.
***
Устур денгизи гъæбес
Мах хезуй фæйлаугæ.
Уорс совахъ æй хуæрзæфсес, –
Нæ хуæруй кæсалгæ.
Ци фæлмæн гъар æй и дон, –
Накæ си фæразæ!
Фæлхъæзæнти сæрдигон,
Тæходуй, фæгъгъазæ!
Рохс æ зæрди кæмæн ес, –
Дæ нивæй бакайæ!
Ци тæмæс æй ’ма ци дес! –
Уод, дæхе æртайæ.
Устур денгизи уолæн
Мæн уозуй рæвдаугæ.
Хори кизгæ и донæй
Идзулуй фæйлаугæ…
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БАБА ÆМА СÆГЪÆ

Ходæгæн

Баба бодзой хæццæ гъазта:
«Мæн рехæ даргъдæр æй!»
Сæгъæ бабабæл исуаста:
«Е дин давд æй мæнæй!»
Баба айдæнæ рахаста:
«Равзарæн кæсæнæй!»
Сæгъæ æ къæхтæ æрхуаста, –
Е, дан, мæн хузæ нæй.
«Ми-э, ми-э» ’ма дзингало, –
Сæгъæн цидæр зин æй!
Сиуæй фесхуста бабалой, –
Е, дан, дæу рехæ нæй.
Баба кæрдæн райста: «Бодзо,
Лæууæ нура цæрдæг!»
Сæгъæн ралвидта æ роцъо, –
Ходæг æма æрдæг…
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ПЪИРИПЪУФ

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

ГЪАЗТ

Нæ шашкитæ – æмхузæнттæ,
Фæйнæхузти – нæ шахмæттæ!
Дæу æрбамолун – мæ фæндæ,
Мæн рамолун – дæ сах мæтæ!
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КЪОСТА

Арви дуар æваст фегон æй,
Нари сæрмæ ниххор уй.
Фурт райгурдæй Иристонæн, –
Фарнæ имæ бадзоруй.
Æрцагъта нин æ «фæндурæй»
Нарон Къоста æнæуаг.
Низзардта нин фæлмæн хъурæй,
Адæни уарзт – æ фæрсаг.

***
Мах – Астан, Аслан, Алан –
Авдæйнонтæ нæбал ан,
Еу синхонтæ, æмбал ан,
Еу бийнонтæй цума ан.
Кæрæдзей уиндмæ бæллæн,
Али бон дæр æмбæлæн.
Лимæндзийнадæй хъал ан,
Æрветæн уин нæ салан.
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