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1)... Ламрагалаз ктIванадакай, лам жеда
2)... Тараз акъахиркьан, ваказни буба лагь
3)... Цан цазвай магьв муьрхъуь кьадач
4)... КIел тавур кас бегьерсуз тар хьиз я
5)... Амукьдайди карни тIвар я
6)... КичI, вацу тхудачь
7)... ТIунутI гъочи жендвай,кичIи тхуда
8)... Лезги намусди рекъида, цIегь - Чумахди
9)... Ахпани кьий, пакани, кар гъиле-гъилди хъана кlан я
10)... Чарадан балкlандилай жуван лам хъсан я
11)... Чlехиди авачир кlвале берекат жедач
12)... Кlел тавурдан акьул цун тавур ник я
13)... Руфуниз такlанди тек са чукlул я
14)... Гъуьлягъди ягъайдаз епиникай кичlе жеда
15)... Гьи тlуб атlайтlани - тlал сад я
16)... Халкь хвейиди халкьдини хуьда
17)... Ч1ехи тарцихъ ч1ехи хъен жеда
18)... Акьуллу гаф гьар юкъуз ван къведач
19)... Меци т1ат1айди гапурди ат1удач
20)... Бегьемсуз дуст жедалди кьилди амукьун хъсан я

21)... Кьегьалдаз четинвал лайихлу сенгер я
22)... Гьулдан кьелеч1виляй,инсан яц1увиляй хада
23)... Чирвили вац1 акъвазарда
24)... Къуватдилай акьул гужлу я
25)... Гьина гьахъ ават1а,гьана бахтни ава
26)... Ватандин таъсиб кьегьалри хуьда
27)... Жуван алакьнар Ватанда кьалура
28)... Кар авурди крарин, кар тавурди гафарин иеси жеда
29)... Кьегьалдин гъиле кар кIанда
30)... Акьлсуз дустунилай акьуллу душман хъан я
31)... Авайвал лагьайдан бармакдин патар хкатда
32)... Авайла, вилер яру жеда, авачирла - чин
33)... Авачирвиликай гъуцарни бизар я
34)... Ажал агакьай кицIи иесидин шаламар жакьвада
35)... Ажуз ламрал кьвед акьахда
36)... Ажуз ламрал пуд рипе, йигин шиврел пурун гьебе
37)... Арабадал къуьрер кьаз жеч
38)... АскIан дагьдизни жив кьвада
39)... Ахвар такуна, квар хадач
40)... Акьуллу гаф гьар са юкъуз ван къедач
41)... Халкь хвейиди халкьдини хуьда
42)... Гаф лагьайданди я , кар - авурданди
43)... Чирвилерив агакьдай шив авач
44)... Гьарда вичи йациди гуьда
45)... Гърбатдиз акъатайди Ватандик шехда
46)... Кицlи кицlин як недач
47)... Кьегьалар халкьдин лувар я
48)... Балкlандиз дуст хьиз килиг, адал душман хьиз акьах
49)... Ехай хпе ис гъида
50)... Тяди кар, тумана кьар
51)... Гьурудах галаз, ламудни куда
52)...Гьахъ патал женгиниз кьегьалар экъечIда
53)...Захавал акьуллувилин лишан туш
54)...Вири таб я, илим - гьахъ
55)...Жуван квалах геджармир, тагьайтIа кар-кардай фида - ядни кIаркIардай

