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ÇĂЛКУÇ УМĔНЧЕ 

 

 Хĕвел шевлисем ватă юман çулçисем витĕр сăрхăнса тарăн çырма тĕпне ÿкеççĕ. 

Çыранри вĕтлĕхре çаплах кайăксем чĕвĕлтетни илтĕнет. Чукун çул станцине 

Канашран поезд çитсе чарăнчĕ пулас — пăравус кăшкăртни вăрман патнех 

янраса çитрĕ. Таврара сулхăн. Çырма тĕпĕнчи çăлкуç умне пĕр ача кукленсе 

ларнă. Тепĕр арçын ачи вăрăм курăк çине тăсăлса выртнă, виççĕмĕшĕ, хĕрача, 

хитре чечеклĕ платйĕллĕскер, пуçне çыран хĕрринчен шуса аннă хăрăк пĕрене 

çине хунă. 

    Петька куçне уçрĕ те пĕр самант умĕнчи çăлкуçа сăнаса пăхрĕ, пĕр вĕçĕмсĕр 

тапса тăракан тăп-тăрă шывра вăл хăйĕн шурса кайнă сăнне курчĕ. Ача пуçне 

çĕклерĕ те, тĕтре чаршавĕ майĕпен сирĕлсе пынă май, унăн умне канăçсăррăн 

çывăракан Генкăпа Лена шуса тухрĕç. Тусĕ икĕ аллине те чăмăртаса чышкăланă, 

хĕрачи вара пĕчĕк тутипе ăнланмалла мар сăмахсем пăшăлтатать. 

    Петька хытса ларнă урисене вылятса илчĕ, аллисене саркаласа пăхрĕ. Унтан 

сасартăк халĕ кăна ачасем çирĕм пĕрремĕш ĕмĕр пионерĕсем патĕнче хăнара 

çуренине аса илчĕ те кĕлеткине сивĕ пырса çапнине пăхмасăрах юнашар 

выртакан Генкăна кĕпе çухавĕнчен çавăрса тытрĕ, лешĕ ăна хирĕç хăнк та 

туманнине курсан, урисенчен туртса силлерĕ. 

    — Гена, илтетни эс? 

    Арçын ачан куç хупанкисем майĕпен çĕкленме пуçларĕç, çав вăхăтра Лена та 

хăрăк пĕрене çийĕнчен пуçне çĕклерĕ. 

    — Ы-ых! — чĕтресе илчĕç — Пĕлместĕп, хам та чĕтретĕп вăн,— терĕ Петька. 

    Генка пĕрре çăлкуç еннелле, тепре çырма хĕрринчи йывăçсем çинелле пăхса 

илчĕ, унтан, çав тери тĕлĕнсе кайса, юлташĕ патне упаленсе пычĕ. 

    — Петька, эпир халь кăна çирĕм пĕрремĕш ĕмĕртеччĕ мар-и? 

    — Ахаччĕ çав, анчах ииçтан та ăнкараймастăп-ха унта епле лекнине 

    —Ĕненес те килмест 
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    Генка шапа хупахне тата-тата печĕ, пуç пÿрнипе нÿрĕ тăпрана чавса пăхрĕ, 

хулĕнчен пырса тивнĕ уяр кăпшанкине ывăç тупанĕ çине лартса, çÿлелле 

вĕçтерсе ячĕ. 

    — Тĕлĕк куртăмăр пуль эпир?— терĕ Лена. 

    — Тĕрĕслер-и? Эпир санпа ăçта уйрăлтăмăр-ха, Генка? — ыйтрĕ Петька. 

    — Куçакан тротуар çинче. Санпа ăçта çитсе куртăмăр, Лена? 

    — Пневматикăлла башньăна 

    — Пире камсем ертсе çÿрерĕç? 

    — Кронидпа Вега. Сана кам, Генка? 

    — Павка. Вĕсемпе эпир ăçта сывпуллашрăмăр? 

    — Атăл хĕрринче,— терĕ Лена. 

    — Эсир Павкăпа башньă патне ăçтан пытăр-ха? 

    — Ялта çумăр çутарнă хыççăн,— тавăрчĕ Генка. 

    Ачасем татах пĕр-пĕрин çине кăнн пăхса илчĕç те тĕлĕннипе шалтах хытса 

ларчĕç. Çывăхрах куккук авăтса ячĕ. Тÿпере самолет кĕрлесе иртрĕ. 

    — Атьăр-ха, йĕркипе аса илер,— сĕнчĕ Генка. 

    — Пирĕн шыв ĕçес килчĕ те, эпир çакăнта чупса антăмăр,— терĕ хĕрача.— 

Вара. 

    — Çăлкуç умне кукленсе лартăмăр! Çапла-и? Шывран Петька пĕчĕк ещĕк 

туртса кăларчĕ! Аха вĕт! 

— Вăл япала çакăнтах выртма кирлĕ-иç!— терĕ те Лена, аллисемпе вăрăм 

курăксене хыпашлама пуçларĕ. 

    Япали Петькăпа юнашарах выртнă-мĕн. Пĕчĕкрех хулăн кĕнеке евĕрлĕрех, 

паçăр вăл ачасен куçĕсене йăмăхтармаллах тавраналла çутă кăвак шевлисем 

сапалатчĕ. Халĕ вара ун пек пайăркасем курăнмаççĕ. Петька ăна каллех енчен 

енне çавăркаларĕ, чĕрнисемпе хырса пăхрĕ, анчах вăл çав-çавах пĕр çутă кăвак 

шевле те кăлармарĕ. 

    — Пăх-ха, шаккамасть-и?— терĕ Генка. 

    Паçăр унăн ăшĕнчен сехет шакканă пек сасă илтĕнетчĕ, анчах халĕ Петька ăна 

хăлхи çумĕнчех тытса тăчĕ пулин те, шалта пĕр сас-чÿ те илтĕнмерĕ. 

    — Аспиранта кăтартăпăр-ха ку ещĕке,— терĕ Петька, ăна йĕпе хăйăртан 

шăлса тасатса.— Вăл ун тупсăмне пĕлме тивĕçех.  


