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Зала илемлетмелли хатӗрсем: сывлӑш шарӗсем, пучахсем, 

ачасем хатӗрленӗ стена хаҫачӗ, кӗнекесен выставки, слайд-шоу. 

Залра Г. Ефимовӑн пурнӑҫӗпе пултарулӑхӗ ҫинчен каласа 

паракан кӗнекесен выставкине йӗркеленӗ, поэзи каҫӗ вӗренӳ 

заведенийӗнче иртет пулсан, вӗренекенсем поэта халалланӑ 

стена хаҫачӗ хатӗрлеме пултараҫҫӗ. Сценӑна тырӑ пучахӗсемпе 

илемлетсен аван. 

Мероприяти Г. Ефимовӑн «Ҫӑкӑр» сӑвӑ сыпӑкӗнчен пуҫла-

нать. Сӑвва вуланӑ чух экран ҫинче уй-хир, ҫӑкӑр ӳкерчӗкӗсене, 

ыраш пучахӗсем ҫил ҫинче вылянине кӑтартма пулать. Г. Ефи-

мов сӑмахӗсем ҫине ҫырнӑ кӗвве хуллен ярсан аван е урӑх илемлӗ 

кӗвӗ. 

 

 

Ҫӑкӑр татӑкӗ ҫинчен 

 

Ун чух эпир кил-йышӗпех хиртеччӗ, 

Хӗрсех ыраш выраттӑмӑр кашни. 

Кунӗ шӑратнӑ евӗрех хитреччӗ, 

Хӗвелӗ ҫурӑма хыт пӗҫертетчӗ,  

Тарӑхтаратчӗ ҫурӑм ыратни. 

… 

Хӗвел, чӑнах та, шелсӗр ӑшалать. 

Атте ак тӑчӗ. 

Икӗ аллине 

Вӑл хучӗ те вара пилӗк ҫине: 

«Пилӗк тӳрлентӗр-ха…», – хыҫалалла 

Пӗр ик-виҫ хут авӑнкалать. 

 

Эпир, шӑпӑрлансем, кӑна курсассӑн, 

Ҫурласене кӗлте ҫине лартса, 

Сиккелесе илетпӗр те хавассӑн, 
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Сулхӑналла чӑматпӑр ӑмӑртса. 

Пилӗк сурни те халӗ ним те мар, 

Сивӗ уйран, чуна йӑлт уҫса яр. 

… 

Никам та калаҫмасть. Пурте ҫиеҫҫӗ… 

Ҫак самантра 

Темскершӗн юнтарса 

(Ҫулсем ытла та хӑвӑрттӑн иртеҫҫӗ, 

Мӗскершӗн-ши, параймӑп каласа) 

Яратӑп ҫӑкӑр татӑкне вӑрса.  

 

Ҫакна вара пит лайӑх астӑватӑп, 

Сире йӑлтах тӳррипеле калатӑп: 

Атте ҫат! Ҫатлаттарчӗ те питрен, 

Хулран мана тӑратрӗ ҫӗклесе: 

– Ҫӑкӑрпала ан иртӗх ӳлӗмрен… 

Халех кунта эс килнӗ пул илсе! 

Ӑна вӗрсе тасат та тусанран, 

Вара пирӗн умра ҫисе яран. 

Унтан эс каҫару ыйт аннӳнтен… 

Хӗвел анса ларсан, 

Хиртен килсен, 

Вӑл чуста хунӑ ыйхине татса. 

Кайран каллех, 

Кӑвак ҫутпа тӑрса, 

Вут хутса янӑ хӗвелпе пӗрле. 

 

Ӑна, ачам, кашнийӗн пӗлмелле, 

Кӑмакаран ӑш ҫӑкӑр вӑл кӑларнӑ, 

Сӗтел ҫине вӗри яшка антарнӑ. 

Эс, ывӑлӑм, ҫав ҫӑкӑра перетӗн, 

Капла ху аннӳне кӳрентеретӗн… 

Эп пенӗ татӑка кайса илетӗп, 

Темиҫе хут вӗретӗп те ҫиетӗп. 

… 

Кайран атте манпа юнашар ларчӗ, 

Мана ыраш пучаххине тыттарчӗ: 
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– Пӗлетни эсӗ, 

Ҫакӑ пучахра  

Пӗр ҫитмӗл пӗрчӗ пулӗ. 

Вӗсене 

Акса хӑварнӑ иртнӗ кӗркунне. 

Анчах та сивӗре, шартламара, 

Вӑл пуҫӗпех пӗтме те пултарать. 

Ҫулла эс ӑшӑ тивесрен хӑран, 

Тата чуну юлмасть пӑр ҫапасран. 

Пулса ҫитсессӗн, 

Выр эс вӑхӑтра, 

Ахаль пӗр пӗрчӗ юлмӗ пучахра… 

Пӗр татӑк ҫӑкӑр пит хакла ларать, 

Ӑна, ачамҫӑм, ӑнланас пулать. 

… 

Тырӑ тени вӑл савӑнӑҫ, вӑл хурлӑх, 

Вӑл ылтӑнран та питӗ хаклӑ пурлӑх. 

Ҫампа каланӑ пулӗ: «Ҫӑкӑртан 

Хуна асла ан хур эс нихӑҫан». 

… 

 

Ертсе пыракансем хӑйсен сӑмахӗсене каланӑ чух слайдсем 

улшӑнса пымалла. 

1-мӗш ертсе пыракан: Ырӑ кун пултӑр, хисеплӗ хӑнасем. 

2-мӗш ертсе пыракан: Ҫак залра тин ҫеҫ янранӑ сӑвӑ 

иртнӗ ӗмӗрти 70-мӗш ҫулсенче пӗтӗм Совет Союзӗпе паллӑ 

пулнӑ. Унӑн авторӗ – сӑвӑҫӑ, поэт Георгий Андреевич Ефимов. 

Кӑҫал (2013 ҫ.) вӑл ҫуралнӑранпа (июлӗн 9-мӗшӗнче) 85 ҫул 

ҫитрӗ. 

1 е. п.: Вуласа панӑ сӑвӑ ҫинче кӑшт чарӑнса тӑрар. Пӗр-

ремӗш хут ӑна мартӑн пуҫламӑшӗнче, 1970-мӗш ҫулта пӗтӗм 

Союз ҫӗршывӗн радиовӗпе вуланӑ. Сӑвва чӑвашран вырӑсла Ге-

оргий Андреевич юлташӗ, Максим Горький ячӗллӗ литература 

институтӗнче пӗрле вӗреннӗ Владимир Фирсов куҫарнӑ.  

2 е. п.: «Поэтическая тетрадь» передачӑра янранӑскер, ҫак 

сӑвӑ нумай-нумай ҫын чӗри патне ҫитнӗ. Редакцие сӑвӑн текстне 

ярса пама, ӑна тепӗр хут трансляцилеме ыйтакан ҫырусем килсех 
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тӑнӑ. 1973-1974-мӗш ҫулсенче сӑвва тата 10 хута яхӑн янрат-

тарнӑ.  

1 е. п.: Георгий Ефимовшӑн «ҫӑкӑр» тени ахаль сӑмах 

пулман. Ӑна халалласа вӑл темиҫе сӑвӑ та ҫырнӑ. «Ҫӑкӑр» сӑвӑ. 

Итлетпӗр. (произведенин пӗр пайне ҫеҫ вуласан та юрать): 

 

Ҫӑкӑр 

 

Кӑмакаран кӑларнӑран, 

Ҫап-ҫаврака та сарӑскер, 

Сӗтел ҫинче выртать вӑл, курӑр, – 

Ҫӗн тырӑ ҫӑкӑрӗ. Ҫӗнни! 

Унӑн ятне халь юрӑ хурӑр, 

Ӑна мухтатӑр-и кашни. 

 

Ҫӗн ҫивитти-ҫке уншӑн сарнӑ 

Паян ҫавра сӗтел ҫине. 

Шӑрши пӗтӗм пӳрте ав сарӑлнӑ, 

Вӑл тухнӑ-мӗн урамсене. 

 

Ҫынсем иртнӗ чухне пӑхаҫҫӗ 

Ӑшӑ куҫпа ҫурт еннелле, 

Вара ҫӗкленчӗклӗн утаҫҫӗ 

Вӗсем те савнӑ килнелле. 

 

Выртать ҫӗн ҫӑкӑр хӗвел евӗр, 

Уй-хир шӑрши кӗрет унран. 

Аслатисен кӗр-кӗр кӗрлевӗ 

Янрать халь ыррӑн хӑлхара. 

 

Чашлаттарать сипетлӗ ҫумӑр, 

Тымарсене сӗткен парать. 

Ӗҫчен ҫынсен йӗпеннӗ тумӗ, 

Йӗпентӗр-и, мӗнех вара! 
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Ак пӗлӗтсем иртсе каяҫҫӗ, 

Тӳпе те тасалсах пырать. 

Кӳлленчӗксем кулма пуҫлаҫҫӗ, 

Озонпала тавра тулать. 

 

Ҫумӑрпала пит ҫунӑ тырӑ 

Ҫилпе типтерлӗн шӑлӑнать. 

Нӳр илнӗ ҫӗр сывлать те ыррӑн, 

Пӗчӗк ача пек карӑнать. 

 

Ҫӗн тырӑ ҫӑкӑрӗ! 

Ҫӗршыв 

Касса хурать-ҫке чӗллӗн-чӗллӗн. 

Хӗвел, уй-хир, вӑрман шӑрши 

Унран кӗнишӗн эс ан тӗлӗн! 

 

Кӑшт куштӑрканӑ алсемпе 

Чӗлле эп кӑмӑллӑн тытатӑп. 

Ӗҫе вӗреннӗ ҫемьепе 

Ҫавра сӗтел умне ларатӑп. 

 

Ӗҫленӗ чух тар юхнӑ пулӗ, 

Тен, мӑкӑртатнӑ хӑш-пӗр чух?.. 

Халь, тусӑм, кӑмӑл ҫӗкленӳллӗ, 

Ман пек телейлӗ ҫын та ҫук! 

 

Кӑмакаран кӑларнӑскер, 

Ҫап-ҫаврака та сарӑскер, 

Сӗтел ҫинче выртать вӑл, пӑхӑр: 

Хамӑр алпа пӗҫернӗ ҫӑкӑр! 

 

2 е. п.: Пулас поэт 1928 ҫулхи утӑ уйӑхӗн 23-мӗшӗнче 

Чӑваш АССРӗнче, Канаш районӗнчи Малти Ӑнтавӑш ялӗнче 

ҫуралнӑ. Ӳснӗ кӗтес сӑввисенче тӗрлӗрен сӑнланса юлнӑ. Пӗр 

«ӳкерчӗкӗ» сире валли: 
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Шур хурӑнсем, шур хурӑнсем, 

Ҫӗрле те шуррӑн курӑнатӑр. 

Ҫулҫӳрене, телей сӗнсе, 

Ун сукмакне шав ҫутататӑр. 

 

Ҫав ҫутӑ ҫӗр нӳрӗпеле 

Тымарсем тӑрӑх хӑпатать-мӗн. 

Нихҫан та хурӑн ҫӗрпеле 

Сӑватлӑ туслӑхне ҫухатмӗ. 

 

Вулли ҫинче – пӑчӑр хура, – 

Кӗпи тӗлӗнмелле илемлӗ. 

Хӗрсем, тен, хурӑна кура 

Симӗс сапунлӑ, шур кӗпеллӗ. 

 

Тӑван ялтан инҫе ҫӗрте 

Ҫӳренӗ чух та йӑрӑс хурӑн 

Ҫутипеле тек илӗртет – 

Асамлӑ вӑй-хӑвачӗ пур ун. 

 

Шур хурӑнсем, шур хурӑнсем, – 

Ҫуралнӑ ҫӗрӗмӗр илемӗ! 

Сире курсассӑн, ӗҫченсен 

Епле-ха чун-чӗри ҫӗкленмӗ?! 

 

Тӗл пулсанах хурӑнсене 

Эп киле ҫитнӗ пек туятӑп. 

Сӗтел ҫине тӑван анне 

Сӑйне майланине куратӑп. 

 

1 е. п.: Поэтӑн пӗрремӗш сӑввисем «Кӗркунне» тата 

«Ҫуркунне ем-ешӗл курӑк...» ятсемпе «Ялав» журналта, 

1946 ҫулта, 10-мӗш номерте пичетленсе тухнӑ.  

 

Ҫуркунне ем-ешӗл курӑк  

Сӑрт-тусем ҫине витсен, 

Вӑйӑра сана эп курӑп 

Каҫсерен. 
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Ҫитӗнӗ сип-симӗс утӑ, 

Савӑнтарӗ халӑха; 

Санпала пӗрле эп утӑп 

Улаха. 

 

Кӑкӑр ҫӳллӗш ӳсӗ тулӑ 

Пирӗн аслӑ пусӑра. 

Санпала пӗрлех эп пулӑп 

Вырмара. 

 

Кӗркунне сар ылттӑн тырӑ 

Пӳлмене кӗрсен кӑна, 

Сан аҫу килне эп килӗп  

Хӑтана. 

 

1 е. п.: Ҫут ҫанталӑк, тӑван кӗтес илемӗ Георгий Ефимовӑн 

поэзийӗнче пысӑк вырӑн йышӑнать. Гражданла лирика и вӑл, 

вӑрттӑн туйӑмсем ҫинчен ҫырнӑ сӑвӑ-и – пур произведенинче 

тенӗ пекех тавралӑха юратни, сӑнама пӗлни курӑнса тӑрать: 

Ҫакна пӗлесчӗ-ҫке, сисесчӗ: 

Мӗнсем, ара, ҫаплах ҫиҫеҫҫӗ? 

Ҫут ҫӑлтӑр-и ҫӳл тӳпере, 

Утмӑлтурат-и ҫеҫкере? 

Е санӑн куҫусем пӑхаҫҫӗ, 

Канӑҫӑма тек ҫухатаҫҫӗ? 

2 е. п.: 1944 ҫулта Чурачӑк районӗнчи «Ҫӗнтерӳшӗн» хаҫат 

редакцийӗнче вӑй хунӑ, ҫав ҫултах Чӑваш патшалӑх академи 

театрӗ ҫумӗнчи студийе вӗренме кӗнӗ. 

1 е. п.: Йӗпреҫри колхоз театрӗнче ӗҫленӗ тапхӑрта Геор-

гий Ефимов ҫырма пӑрахмасть. 1948 ҫулта, ҫу тапхӑрӗнче, вӑл 

писательсен союзӗн пӳлӗмне сӑвӑсемпе тултарнӑ хулӑм тетрадь-

пе пырса кӗрет. 

2 е. п.: Ҫав кунах ӑна пӗлӳ пухмашкӑн Литература инсти-

тутне яма шутлаҫҫӗ. Литература институтне пӗтернӗ хыҫҫӑн Ге-

оргий Александрович пуҫӗпех поэзи тӗнчине каять. 

1 е. п.: 1948–1953-мӗш ҫулсенче Георгий Ефимов          

А.М. Горький ячӗпе хисепленекен Литература институтӗнче 
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вӗреннӗ. Вӑл ҫулсенче пӗтӗм ҫӗршыври паллӑ писательсемпе, 

поэтсемпе паллашнӑ, туслашнӑ.  

2 е. п.: Вырӑс поэчӗ, прозаикӗ Евгений Долматовский Ге-

оргий Ефимовӑн диплом ӗҫӗн ертӳҫи пулнӑ. Вӑл чӑваш поэчӗн 

ӗҫне ҫакӑн пек хак парать: 

«Ефимов – лирик, его стихам свойственна непосредст-

венность и та смелая откровенность, без которой лирика ста-

новится холодной и просто ненужной. Большинство стихотво-

рений Г. Ефимова написано на тему сегодняшней жизни родной 

ему колхозной деревни, однако и в других темах молодой поэт 

умеет найти себя… Стихи Г. Ефимова производят светлое, 

радостное впечатление. Молодой поэт вернется в родную рес-

публику выросший и окрепший. Можно уверенно сказать, что 

он будет благотворно работать в советской литературе». 

1 е. п.: Литература Институтне пӗтернӗ хыҫҫӑн нумай ҫул 

хушши Чӑваш кӗнеке издательствинче, Чӑваш писателӗсен 

союзӗн консультанчӗ пулса ӗҫленӗ, темиҫе ҫул «Ялав» журнал 

редакторӗ пулнӑ, «Комунизм ялавӗ» (Хыпар) хаҫатра литература 

пайӗн пуҫлӑхӗнче вӑй хунӑ. Унтан каллех «Ялав», «Тӑван Атӑл» 

журналсен редакцийӗнче тӑрӑшнӑ. 

2 е. п.: Георгий Ефимов питӗ нумай произведени ҫырса 

хӑварнӑ: сӑвӑсемпе поэмӑсем ҫеҫ мар, калавсемпе повеҫсем те 

чылай. Вӑл ҫырнисене вырӑсла, украинла, финла, нимӗҫле, уд-

муртла, ҫармӑсла, еврейла,бурятла т.ыт. нумай чӗлхене куҫарнӑ. 

(Куҫарӑвӗсем пур пулсан, выставка валли усӑ курмалла). Ачасем 

валли ҫырнӑ япаласем те чылай авторӑн.  

(Ачасем валли ҫырнӑ сӑвӑ – «Тусӑмсем» кӗнеки (1956)-е 

калав тӑрӑх сценка лартма пулать – «Ырӑ кӑмӑл» (1968), 

«Акӑшпи»(1960) кӗнекесем). 

1 е. п.: 

Петӗр 
 

– Петӗр, питне ҫу, тумлан, 

Унсӑрӑн шкултан юлан, 

Вӑхӑт ӗнтӗ, – тетӗп. 
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Вӑл мана куҫран пӑхать, 

Чӑркӑшса сӑмах хушать: 

– Эп хамах пӗлетӗп!.. 

 

Кӑнтӑрла иртсен киле 

Хашкаса чупса килет. 

Сумкине вӑл ывӑтать кӗтессе. 

Васкаса апат ҫиет. 

Вара ырӑ кӑмӑллӑн 

Урамра ҫӳрет-ҫке вӗҫтерсе. 

 

Ҫитет пулӗ выляса,  

Кӑшт ларасчӗ вуласа, - 

Эп ӑна чӗнетӗп. 

Вӑл кӳренчӗклӗн пӑхать, 

Чӑркӑшса сӑмах хушать: 

– Эп хамах пӗлетӗп! 

 

Тепӗр кун вӑл урокра 

Шиклӗн пытанса ларать: 

«Иккӗ» паллӑ ҫакланать пурпӗрех. 

Переменӑна тухсан, 

Кӑларать кара тусан. 

Ашкӑнас тесен, кам ҫитӗ Петӗре? 

 

– Петӗр, тӳрленесчӗ сан, 

Класа каялла туртан, 

Намӑс мар-и? – тетӗп. 

Вал мана куҫран пӑхать, 

Хӗрелмест, сӑмах хушать: 

– Эп хамах пӗлетӗп! 

 

«Эп хамах пӗлетӗпсем», 

Халь куратӑр хӑвӑр, 

Юмахри пекех вӗсем 

Тӳрленмеҫҫӗ хӑвӑрт. 

Ҫавӑнпа та ушкӑнпа 

Вӗсене питлер-и? 
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Ялан «пиллӗк» паллӑпа 

Пурте вӗренер-и? 

 

Тен, ак Петӗр те кӗҫех 

Хӑнӑхӗ ӗҫе. 

Вара калӗ вӑл сӑмах: 

– «Пиллӗк» илтӗм эп хамах. 

 

(Ку сӑвва суйласан – ӑна ачасемпе инсценировка пек хатӗрлеме 

пулать). 

2 е. п.: Поэт ҫырнӑ произведенисем лирикӑллӑ туйӑмлӑх 

тарӑнлӑхӗпе, сӑнарсен витӗмлӗхӗпе, чӗлхе ҫепӗҫлӗхӗпе уйрӑлса 

тӑраҫҫӗ, кулленхи пурнӑҫ чӑнлӑхӗпе килеҫҫӗ. Тарӑн шухӑшлӑ 

йӗркесем ҫынсен чунӗсенче юрӑ-кӗвӗ пулса йӗр хӑварчӗҫ. 

1 е. п.: Ф. Лукин композитор поэт лирики ҫинчен ҫапла 

каланӑ: «Георгий Ефимов сӑввисенче музыка туйӑмӗ вӑйлӑн 

палӑрса тӑрать». Унӑн сӑввисемпе Ф. Лукин («Юратмасӑр юрӑ 

ҫуралмасть», «Хӑна юрри», «Сарӑ Шупашкар», «Ҫамрӑксен 

вальсӗ» т. ыт. те), Г. Хирбю («Шупашкарӑм, савнӑ Шупашка-

рӑм», «Мӗншӗн куртӑм-ши сана», «Ӗмӗтӗм – ҫунатӑм» т. ыт. 

те), А. Орлов-Шузьм («Ытарайми ҫӗршыв» т. ыт. те), Ан. Ас-

ламас («Савнӑ тусӑм», «Тӑван шкул» т. ыт. те), Т. Фандеев 

(«Парнеле мана юрӑ», «Ҫунатлӑ ӗмӗр ҫыннисем», «Юрату юр-

ри» т. ыт. те), А. Токарев («Улӑха тухсан», «Атӑл хумӗсем»  

т. ыт. те) композиторсем нумай-нумай юрӑ ҫырнӑ. Паянхи 

кунччен юрлаҫҫӗ вӑл юрӑсене, хӑшне-пӗрне «халӑх юрри» текен-

сем те пур.  

(Г. Ефимӑв сӑввипе кӗвеленӗ юрӑ янрасан аван, е пӗр-пӗр юрӑпа 

ташӑ лартма пулать) 

2 е. п.: Георгий Ефимов юрату лирикине аталантаракан-

сенчен пӗри. Ун пултарулӑхӗнче туслӑхпа юрату, юлташлӑх, 

тӑван тавралӑх илемӗ, пурнӑҫ хавасӗ тапса тӑрать. Пурӑнан кун-

ҫулри кашни пулӑма сӑвва хывать ӳнерҫӗ, ҫапла этем шӑпин 

вӑрттӑнлӑхне тупать. Нимпе палӑрман пулӑмсенчех вӑл тарӑн 

шухӑш тупать, анлӑ, интимлӑ пӗлтерӗш кӳрет. Ҫав пӗчӗк деталь-

сенче тӗп шухӑш пытанать уншӑн. Пӗтӗм пурнӑҫ та – пӗр самант 

ҫеҫ иккен: 
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Самант 
 

Самант – куҫа хупса та ӗлкӗреймӗн, 

Самант – алӑк уҫса та эс кӗреймӗн. 

Самант кӗске – 

Ҫерҫи сӑмси пекех. 

Самнт – тӑшман пульли тухать те кӗпҫерен – 

Ҫын ҫухалать ҫак ҫӗр ҫинчен. 

Самант – уа-а! каять сас янраса, 

Ҫын тӗнчене килет ҫунатланса. 

Самант – куҫпа куҫ тӗл пулать кӑна, 

Вӗрин ҫеҫ пӗҫертсе каять чуна, 

Чӑн юрату хыт тыткӑнлать сана – 

Хӑвна мӑшӑр тупатӑн ялана. 

Самант – Матросов пӗвӗпе выртать, 

Юлашки хут ҫиҫсе илет хӗвел, 

Пурӑнӑҫне парса, 

Ҫӗнтерӗве  

Кӑкӑрӗпе вӑл ҫул уҫса парать. 

Самант – ракета хӑвӑрт ҫӗкленет 

Пӗр космонавт тӗнче уҫлӑхӗнчен 

Хыпар ярать ҫӑлтӑр уҫни ҫинчен. 

Самант – кӗске – 

Ҫерҫи сӑмси пекех. 

Ҫавах ун вӑйӗпе пӗлтерӗшне 

Нихҫан та ярас марччӗ ҫил ҫине. 

Самант кӑна… Анчах ҫав самантсем 

Пӗрлешӗнсе пулаҫҫӗ ӗмӗрсем. 

 

1 е. п.: Ҫамрӑк ҫулсене аса илсе Георгий Александрович 

нумай сӑвӑ ҫырнӑ. Вӗсенчен пӗри ҫак сӑн ӳкерчӗкпе тачӑ 

ҫыхӑннӑ.  

(«Крылатый век» кӗнекере, 60-мӗш страницӑра пичет-

леннӗ сӑн ӳкерчӗке экран ҫине кӑларсан аван).  
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Вун саккӑрта ӳкернӗ сӑн ӳкерчӗк 

Ҫаплах ҫыхса тӑрать иксӗмӗре. 

Епле ҫап-ҫамрӑк, мӗн тери чиперччӗ?! – 

Эпир халь иртсе кайнӑ ҫитмӗлрен. 

 

Пӑхатӑп та – сӑну кӑштах именчӗк, 

Ман алӑ – сан хулпуҫҫи ҫинче. 

Куҫсем ҫинче асамлӑ ыр ҫӗкленчӗк 

Йӑлтӑртатса тӑрать кун ҫутинче. 

 

Утмӑлсенчен те иртнӗ ҫак ӳкерчӗк 

Асилтерет чӑн юрату пирки. 

Ҫав куҫсенче – ман чӗрери хӗвелччӗ, 

Ун чух пулман никам та сан пекки. 

 

Чӑнах пулман. Ахальтен мар-и халӗ 

Утатпӑр пурнӑҫ тӑрӑх юнашар. 

Кун-ҫул пулӑшнипе эпир вӑй-халлӑ, 

Апла хамӑр чыса ҫухатар мар. 

 

2 е. п.: Артист пулас ӗмӗтпе, ҫак шухӑш ӑна пӗчӗкренех 

канӑҫ паман, Георгий «Чӑваш коммуни» хаҫатра Чӑваш драма 

театрӗн студийӗ студентсене йыхравлани ҫинчен вуласа 

пӗлсенех нумай шухӑшласа тӑман вӑл, Шупашкара документсем 

леҫсе панӑ, экзаменсене тытнӑ.  

1 е. п.: Унта вӗреннӗ чух, Георгий Александрович чӗринче 

юрату туйӑмӗ ҫуралать. Светлана Михайлова ҫамрӑк та илемлӗ 

хӗр. Вӗсем час-часах пӗрле кинона, театрсене ҫӳреҫҫӗ. Анчах 

пӗри те теприне шалти туйӑмӗ пирки каламаҫҫӗ. Вӗренсе пӗтернӗ 

ҫул Георгий Ефимов Светланӑн дипломне курать. Хушамачӗ 

улшӑннӑ – Светлана Бубнова иккен. Кӑна пӗлсен пулас поэт 

Чӑваш драма театрӗнче юлма хирӗҫ пулать, Йӗпреҫри колхоз 

театрне куҫать, пӗр ҫул хушши артистра ӗҫлет. Светланӑпа Геор-

гий ҫулӗсем нумайлӑха уйрӑлса каяҫҫӗ. 

2 е. п. Турӑ ҫырнипе-и, шӑпа хушнипе-и: Георгипе Свет-

лана пӗр-пӗрне савни иккӗшӗн чӗринче те йӗр хӑварать, 
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туйӑмсем шала кӗрсе пытанса юлаҫҫӗ… Тепӗр ҫур ӗмӗртен вӗсем 

хӑйсен пурнӑҫӗсене ҫыхӑнтараҫҫӗ. 

1 е. п. Георгий Андреевич чылай пьеса авторӗ. Поэт тӑван 

халӑх пурнӑҫне пур енлӗ сӑнласа ҫырнӑ пьесӑсем тӑрӑх чӑваш 

театрӗсем темиҫе спектакль те лартнӑ. Куҫару енӗпе те анлӑ 

ӗҫленӗ вӑл. Александр Пушкинӑн («сказка о царе Салтане»), Лев 

Толстойӑн («Власть тьмы»), Антон Чеховӑн (Чайка), Виктор 

Астафьевӑн (Прости меня), Александр Островскийӗн (Горячее 

сердце), Сергей Михалковӑн (Разговор с сыном) тата нумай 

вырӑс ҫыравҫисен хайлавӗсене чӑвашла вулакан патне ҫитернӗ 

(вӗсене выставкӑра кӑтартсан аван – С. Есенин, А. Толстой, 

А. Блок, И. Бунин, М. Джалиль, Р. Гамзатов, Г. Серебрякова, 

И. Франко). Мӑшӑрӗ палӑртнӑ тӑрӑх, поэт куҫарнӑ нумай хайлав 

пичетре те пулман. Вӗсем хӑҫан та пулин уйрӑм кӗнекен тухса 

кун ҫути курассине шанас килет. 

2 е. п.: Ҫапла, тӗлӗнмелле кун-ҫул, тӗлӗнмелле шӑпа Геор-

гий Андреевич Ефимовӑн. Чӑваш литературине малалла аталан-

тарас ӗҫри пысӑк ҫитӗнӳсемшӗн, халӑхсен туслӑхне ҫирӗплетме 

пысӑк тӳпе хывнӑшӑн Георгий Андреевич Ефимова Халӑхсен 

туслӑхӗн орденӗпе наградӑланӑ, «Чӑваш Республикин культурин 

тава тивӗҫлӗ ӗҫченӗ» тата «Чӑваш Республикин халӑх поэчӗ» 

хисеплӗ ятсем панӑ. 

1. е. п.: Вӑл Чӑваш АССР Аслӑ Канашӗн Президиумӗн тата 

Чӑваш Республикин Патшалӑх Канашӗн Хисеп грамотисене, 

Чӑваш Республикин професиллӗ писательсен Союзӗн Петӗр Ху-

зангай ячӗллӗ премине тивӗҫнӗ.  

2 е. п.: 2005 ҫулхи октябрӗн 30-мӗшӗнче пирӗнтен ӗмӗрлӗ-

хех уйрӑлса кайнӑ.  

1. е. п.: Анчах Георгий Ефимовӑн пуян еткерӗ халӑх 

асӗнче яланлӑхах чӗрӗ. 

 

Курса-и эсӗр 

Шӑпчӑк 

Ирхине 

Каҫса кайса юрра шӑратнине? 

Вӑл вӑхӑтра шап-шурӑ ҫӗмӗртсем 

Лараҫҫӗ хумханса та именсе. 
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Ҫап-ҫутӑ сывлӑм ҫеҫ, йӑлтӑртатса, 

Юрра тӑрать хӗвел вӑйне парса. 

Шӑпчӑкӗ пур – юрлать, юрлать, юрлать. 

Шӑнкрав пек, сӗрме купӑс пек янрать. 

Пӗр сыпӑк хыҫҫӑн тепӗр сыпӑкне 

Асамлӑн салатать вӑл тӗнчене. 

Юрлать-ҫке шӑпчӑк антӑхса кайсах,  

Тавралӑхра мӗн пуррине манса 

Ун ҫывӑхне пыратӑн – вӑл сисмест, 

Юррисӗр пуҫсӑр нимӗн те илтмест. 

Ҫав вӑхӑтра 

Эс пыр та тыт ӑна? 

Ҫӑмӑллӑнах 

Вӑл кӗрӗ аллуна. 

Анчах юрра татма епле хӑян? 

Вӑл вӑйлӑ!.. 

Парӑнатӑн ҫав вӑя. 

Ҫав вӑйпала эс паттӑр та ачаш, 

Чуну – хӗрӳллӗ сан, чуну – йӑваш. 

Куҫра йӑлтӑртатса чӗтрет куҫҫӳль. 

 

2 е. п.: Паянхи поэзи каҫне поэтӑн «Пултарулӑх» сӑвӑпа 

вӗҫлетпӗр. Эсир те пултаруллӑ та маттур пулӑр! Тепре тӗл пу-

личчен. 
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