
Яков Элексейн 

 «Чоя рывыж ний оптышеш пижеш»  
 

Ик ужашан комедий 

МОДШО-ВЛАК: 
 

Артемьев Каритон – пешкыде марий 

Критонын ватыже – марийжын мутшым колыштшо 

Олюк – нунын ӱдырышт 

Икымше сӱрет 

Критон ден куваже пӧртышышт кутырат. 

 

  Критон. Ӱдырамаш, таче кастен мом шолтен пукшет? 

  Ватыже. Эре шолтыман мо, коч киндым. 

  Критон. Кинде шӱкалашыже чайым шолташет кӱлеш. 

  Ватыже. Шолташ лиеш, да чай йӱашыже сакырым от нал. 

  Критон. Ӱдырамаш, тыге ит ойло. Илыме годым сай кочшаш. Пӧртйымач луктын,  кум 

пареҥге гыч кудалте. 

   Ватыже. Йыгыжтыш. Эрдене гына чуҥгыла шӱрым шолтен пукшенам. Тудлан эре шокшо 

кочкыш кӱлеш. (Пареҥгым кудалтен толеш.) Йылмет уке, вет.  От йод гын, нигунамат от каласе. 

Теҥгече орол пӧртыштыда мом каҥашышда? 

   Критон. Тушто мыланна йӧршӧ нимат уке. Ынде шыже шуын, тӱҥалыныт: налог, страховка, 

кооперативыш пуро, ял дене погынен, машинам нал. Оксалан корным луктыт, поген кийыкташ 

огыт пу. 

   Ватыже. Критон, тиде налог тӱлымым пытартыш марте чытышаш. Ӱмаште нужна-влак деч 

кудалтеныт ыле. Нужнаш лекташ огеш лий мо? 

   Критон. Тугак каласышым: оксам пырчат уке, кеч шӱалтен йӱаш иктаж кумыр лийже ыле, 

маньым. 

   Ватыже. Ачаже, ола ушкалнаже возалтмаште огеш кошт вет? Ашнен кертына мо? 

   Критон. Кеҥеж шумо деч ончыч ужаташ логалеш. Ялыште комсомол пошен, эре пургед 

коштыт. Шергештмым вучаш да ужалаш. 
 

Кокымшо сӱрет 

Критон ден куваже пазар гыч толын пуреныт, тул ваштареш ырыктен шогат. 

Критон помышысо окса мешакым кучен, оҥжым ниялтен онча. 

   

  Ватыже.  Ужалашыже ужалышна да ушкалнам возыктыде ашнымым чыла пошкудо-влак 

шинчат улмаш. 

  Критон.  Пошкудыжо нимат огыл, вот саде комсомол-влак дечет пеш лӱдам. 
 

(Олюк пӧртыш пура.) 

 

  Ватыже. Оксатше пазар гыч чыла толын дыр? Олюклан луктын ончыкто, шотлен лекше. 
 

(Олюк оксам кидешыже кучышат, йӧршеш ӧрӧ, пелешташат лӱдын.) 

 

   Критон. Шотло, молан от шотло? Судыш кайышаш кагазым лудын моштет. А оксасе 

номырым от пале… 

   Олюк. Ачий, тиде окса огыл, вуеш пидме шовычеш пижыктыме кагаз. Теве «Ленинградский 

текстильный трест» манын возымо.  

   Критон. Ынде кертна, йӧршынлан кошаргышна. Чу, шоя дыр? «Трицыт рублей» манмыже уке 

мо, сайрак ончо. 

   Олюк. Нимогай «рублят» уке, ачий. «Текстильный» - тасмам да монь ыштыше фабрика. 

   Критон. Ынде чыла пытыш! Суртнат кошарга… Совет кӱштымӧ семын илен огына мошто… 

Ний оптышеш пижна… 
Мучаш. 


