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Adıǵe guşıejıxer

Zı gorem bzıwpsaĺe kişefınew bzıw zışaşere duçanım ćehağ

Yipe kifere bzıwpsaĺem yiwase ćewıpćağ. Zışerem;
- Mı bzıwpsaĺem yiwase TL 2000, guşıe 1000 yeş’e, krioáğ

Mır ĺape. modre bzıw bzıwpsaĺem yiwase?
Ar miy nehiy neh ĺaṕ. Yiwase TL 4000, guşıe 2000 yeş’e

- Mıriy ĺapeşe. Mode mo koğum kotım yiwase tay fediz ?
- Ar yaneh ĺaṕeded. Yiwase TL 10000, guşıe 10 neh yiş’erep
- Şham bzıwpsaĺe zećemiy ay THAMATE rao
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Tham ḣuĺfığer kiğehuğ
Tḣe zeḣum bızıĺfığeriy kiğeḣuğ
Yibelehiy kıdiğeḣuğ
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Pçediypem doktorum smeceşım yismacexer yepĺequx

Tığospçıha ćağeğoĺhağe sımacem zéqoáĺ’em;
Sımaceyepĺım yéwıpćığ

- Ti sımace sıdew şıt ? Zıkiş’ejığa ?
Sımaceyepĺım;

- Neh değow ḣujığ. Yi şü’ıgoáşiy kıćewıpćağ, rioáğ.
Doktorur sımaceyepĺım kioáğer zexéxım;

- Yewewey tismace cıreće zıkiş’ejığep
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Šıfır jı ḣu kes bayi meḣujı
Yi şhaśıxer tıjını

Yi śexer dışe
Yi jejiyxeme mıjö

Yi kupşhaxeme platin
Yi ĺı şöşığu

Yi ćetiyxemiy ćıwegaz
Wıbayiştıme yikunba ade!
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Yiĺesişı yipe yinıbceğu dolar 1000 ćıfe ritığağ
Şham ziy kızémıojı zeḣum, yinıbceğu kısetıj rioáğ
- Be téş’ağ. Kıp’ısxığağer sıdfedizmiy sış’ejırep
- Ćıfer zıtéĺır werı pş’ejın fay
- Walaha sımış’ej. We weş’eme kao
- Se sış’eremće dolar 1500 ḣuştığ.
- Kap’ore ğeş’eğon. Afediz ḣuna cır …
- Tafediz ade?
- Dolar 1000 nıap
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- Carı akçem wişha yiğelejejığ
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Zı šıfı thaśe gorem taksi kiwbıtığew yiwıne meqojı
Yeğezıxığe aye gorem ḱum yiḱuĺeşü yimıwbıtıjew

Fabje yeçexınew féjağ.
Šıfı thaśer kuzéfem teḱuwağ

- Ḱur keğewıçü’ !
- Kezğewıçüşürep, ḱuĺeşüm yiwbıtıjırep.

- Aşığum taksimetrer ğepıt!
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Şıdımre tığujımre wıśıkaşḣom yişöće zepéjağex.
Tığujım wıśışö yeo, şıdımiy ğojı yeo

Mıḣujı zeḣum aslanım yewıpćınew qoáğex
Aslanır yadeuy şıdır yiwıṫupşıjiy, tığujır hapsım ćiźağ.

Tığujım yişha kıriqoáğer yiğeş’ağow aslanım yewıpćığ
- Werıćiy wıśıkaşḣom yişö ğoja ?

- Hau, wıśışö.
- Ad se sı silajer ?

- Şıdım débığaştaw wıpéjen feyağep
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Zı Laz gore yiḱu şaywıś riş’ehiy İstanbul yişe
Zı ĺemıćı gorem ĺeasığ. Yićeğı ćećın fayew ḣuğe.
Ḣuğe şham ḱur ĺemıćım ćaferep. Cm 2 neh ĺaǵ.
Ḱum yişha deqoáyiy yićıu tırixınew féjağ
Blećı gorem yiş’erer kızéĺeğum

Zımğeĺ’ejba!.
Ḱum yişereḣıxer tequ’ yebığexıme ćećışt

- Seriy seş’e ar. Şham ćewağer yişhaba ?
danef.com

Narexer

Yićıfe zımıpşınıjıre zıgorer
Yinıbceğu akçe 500 kıset réo
Se mı akçemće pwıtew zı melı kesşefınzı
Zı mazeće melır 550 zıśeće, wiakçe kostıjışt réo.
Yinıbceğu akçe 50 kıréxısı çıfe kıfeyağem rétı.
Ma mı 50 fır we wiçar. 500 ır se siçarew kerenej
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Zı paçehı gore thamafem ze şaqo qoştığ.
Zı pçedij gorem yišıfıxer ćiğow seray kelapçem kıdećığ.
Mafem rénew yejıriy yišıfxeriy, yi hacaşöxeriy gubğem yitığex.
Ziy kawıćışüğep. Anećew kağezejığ.
Paçehır ziy kızerimıwıćışüğem yi gupşıse xetew,
Cıre nese ziy kesımıwıćew kezğezejığağep.
Mır sıd zıtéḣohığer yiuy xegupşısıćığ.
Şaqo dećı zeḣum zı thamıće gore yipe kızerifağer yine kıćehajığ.
Ca mığor arı ziy kıćesımıwćışüğer yiuy, a šıfır kariğeşağ.
Se mıfedizew şaqo sızeqom ziy kesımıwćew kezğezejığep.
We tığoáse pçedij sape wıkifiy sıbğahawılıyağ.
Mı mığom yişha pışüwıpć yarioáğ.
Yişha pawıpćınew yaşe zeḣum, yewıpćıjığex.
Kep'ojıştı şıa ? Paçehım ze sıdejüğeguşeıj karioáğ.
Paçehımdiy yaşağ. Paçehım: « Sıd kep'oştıme kao zéom »
Se mığom, we wéape sıkifiy ziy kemıwıćew wıhawlıyağ.
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Weriy se sape wıkifiy cır sişha pawıpćışt. Werıće xet mığor ?
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Zı arap xeğegu gorem xabzetxı ćepsı gore kıćiğećığ
Sabiy pş’ı ziam neḣıbe akçe ratınew
Sabıy bğu zia zıgorer of xafiy yişüzı rioáğ
Pemıć şüzıgoremćiy zı sabiy siı’
Ar kaisxıjınzı tiwınağo akçe be kéreh

Aştew yiuy sabıyir kihıjınew koáğe
Kızéğezejım wınem yişüzı pemıć ziy yisıjep

Teyi ćalexer yiuy yişüzı zéwıpćım
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Sabıyixeme yate, kıćećığaće xabzetxır zexéxım yişejığex
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Mahkémem zı nıwe gore şehatew yağeṫısığ.
Yedawerem yi awıkat nıwem «Se seveş’a ?» yiuy yewıpćığ
- Weseş’e bew. Wıšiquğo şéğejağew pšı kewıpsıştığ. Wişüziy, wineosexeriy
yeğaş’em bğemšağ. Akçe kephınır wereş’eriy wımış’ejın ziy şıap.
Salonum ćesıxeme nıwem kiore zexaxım yağeş’ağuy zawşefığ. Awıkatır of

xafiy nıwem cıriy yewıpćığ. « Ade mo kıtedawexereme ya awıkat weş’a ?»
- Seş’e ade. Ay šıqow sadiy kahı gore sépĺığağ.
Yeşöáqow, şınapxew zıgor. Ziy neoáse yiap. Cıriy yiṕe ćeğutha yao
Salonum ćesıxeme makexer kaxeućınew yejağ. Hakimır téwiy maker
şariğetığ. Awıkatıxeme kaciy yauşeşağ.
- Mı nıwem Hakimır weş’a şüow şüzéwıpćıće, yanejı şözığelığojışt, yarioáğ
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Haćemre bısımımre

Şhanğupçe nezım usıxew, guşıam rağeatı.
Bısım nıwem şayibje kafişeyiğ.
Şham zızéwıfem yimışaxew jı kıapıćığ.
Haćemre bısımımre guşıer şağetiy zepĺew kenağex
Haćem nıwešıqum kéḣuĺ'ağer yişhadiğewın yiuy:
-

Ade keoáteba bısım, zéom

- A kézğejağem kéreotej yioáğ.
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Wırısım şıpsewıre Jurd gore İsrailım qojınew izin kaéxı.

Xeğegum yićıjıgore Leninim yi sawığed zıdihıgore polisxem kaĺeğu;
Polisxer; «Mır sıd» yaozı kéwıpćıx.
-

Mır Sıd şümıow. Mır Xet şüon fay. Mır Lenin.

Sosyalizimır, kıtfezhığer arı … Seriy ay yihatırće İsrailım sehıjı.
Değu yaozı, izin kıratı. Telawiw yihagore Jurdıxemiy Leninır kaĺeğu.
Jurdxeriy «Mır SID ?» yaozı kéwıpćıx.
-

Mır Sıd şümıow. Mır Xet şüon fay. Mır Lenin. tızığewıneḣuğer arı.

Mı mığom yiş’ağexer kısşerémığeğupşej sıuy kızdezhıjığ.

Jurdır yiwıne kızéfejım, zışışıxer guşü’aqo kıfeqoáğex.
Zıgorem mećayem tét Leninır zeĺeğum; « -Mır Xet ? » yiuy kéwıpćığ.
- Mır Xet şümıow. Mır sıd şüon fay.

- Mır,dışe kilo pş’ım xeş’ıćığe Lenin.
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Yunanistan zı koácegorem yipapaz dećıjınew ḣuğe.
Mıqojew koácem yithamatediy uhiy
Miy des bzıĺfığexemıre sere zı oáğe tiı’. Bzace zış’ağem, «Siĺako šentḣağ» zioće
Seriy ćećew ĺekošentḣenım yiduğa safécesı yapseqod yafeğujıştığ
Arızı, keqoşt papzım macıḣun mı zıtétır gurığau’ rioáğ
Kalešıqum yithamate dećıjığe papzım kıftıriğepıtehığer şeğupşejığ
Ṫequ téş’ağew keqoğaće papazımdiy selam ritınew uhağ.
- Ti koáce wigu rihığa, zıgore wişıćağa ? yiuy yewıpćığ.
- Daxeded, cıreće kesqohışünef yiğo sifağep şham;
Kaqorem kojırem yiğoguxer mıterezew yaĺakoxer šantḣew yao?
- Ti ğoguxer bew değu. Ay fedew zıgore şıap. Xet aştew zıoxerer?
- Kaqore neḣıbem kısao. Wişü’eşı mıḣume wişüziy yewıpć.
Thamafem ze ṫo «Siĺako šentḣağ» yeozı kaqo
danef.com

Narexer

Nanem yipşaşe yiğeṫısığew wınaşöxer féş'ı

- A sipşaş zéqoće daxeće zéqu'
- Guşeı daxe zéhagore ş'ı
- Šıfıxem ĺıtağe yax. Ḣuna sipşaş?

- A tiyan..
- Wıksewşıyife nese tiha baźiş yidırığ
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Zı ĺ'ığoábem zı sabiy yiaw
Zı sabiy zia şüzabegore kişejığ
Mıxemiy zı sabiy kafeḣujığ
Şü hazır téş'ağew sabiyxer zezawexetiy şüzır yiĺ'ı yece

Sabiyxem Ze yapĺ . Zezawex.
Taxer arı zezawerer ?
Wewıyemre sesıyemre zı ḣuğezı tetıyer yawıćı
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Zı nećımaze gorem

Nasreddin Hocer psım riğezığ
Fimıtıjışöw zı psınećeç goremdiy uwıçöáğ
Psı yeşön zıfiorem, zı çıledesgorem kiĺeğuğ
- Hoce sıd ade we pş'ere? Pseqodıba ? Kırioáğ
- Zıöğex mow. Nećımazem kıtriğezejışt.
- Se sızıl'eće kesığezejışüştep
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Bacem mezım kışiqohıgore çıǵım zı blane ḱopk pĺağew yiĺeğuğ.
Melaće mal'e şham guśafe yiş'iy zépĺequm, ḱopkım zı bombe yepxığew

kiĺeğuğ. Çijao quy zipĺehew ṫısığ. Başe témış'ew zı tığujıgore kopkım
kéqoĺ’ağ. «Sıda we çemışxıre yiuy bacem zéwıpćım;

«NEPE SİNEĆ» rioáğ. Tığujım, aşığum se şışxın yiuy ḱopkım zıĺebanem
yepxığe bomber kawiy, tığujır kiw’ağ. Tığujır woağe şıĺew

Bacer ḱopkım yéqoáĺ'iy yiğor yiğow yişxınew riğejağ.
Zepezelace ḣuğe tığujım mır kızéĺeğum

«A BZECERIĹF ADE WİNEĆIĞİY» zéom;
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« Ṫequ yipeće topır kızerewağer zexepxığeba» ? Riojığ
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Awısturyam şışew Bethoven yišew šerıow zı wered wısaqo gore
şıağ. Çılegorem zı wıne şıriaw, yişeweğuxer zeućexew axeme
piyano yaféweştığ. Axeme yaşış gore wıramım kız’oćem;
- Çılewınem tığaquy piyano kıtıféw, kırioáğ.

Keqore thawımafem zeućenxew trawbıtağ. A mafem Bethoven
yineoáse quy unćıbzer zıdeşıĺım kıćixıy wınem yihağ.
Bethoven keqoşt yiuy şü hazırew yejağ. Kızemıqom gubjiy
sapezaće ḣuğe piyano ćıum «MIŞE» tiritxiy qojığ.
Yiwıjıre mafem Bethoven zıoćem

- Sıkeqoğağ, bere wısejağ, yiuy Bethoven fethawısxağ.
- Seş’e. Wiše piyanom tétxeğağ.
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