
П.Д. Аввакумов «Эрбэхтэй Бэргэн» остуоруйата. 

Оруолларга: 

1. Эмээхсин- Л.Зорина 

2. Огонньор- Б.Айхал 

3. Эрбэхтэй Бэргэн- П.Ярик 

4. Иэйэхсит Хотун -  Б.Альбина 

5. Хара Бэкирдээн – Б.Эрсан 

6. Сырбан Татай- Цой Анита 

7. Сандаара Куо – Б.Нарыйа 

8. Ат ункуутэ- Тимур, Кеша, Алгыс, Ярик, Дарина, Цой Зарина. 

1 хартыына бала5ан  иьэ. 

Огонньордоох эмээхсин суус суустэриттэн ейенсен олороллор. 

Эмээхсин;- Огонньоор  оголордоохпут буоллар, кинилэр керуе- 

харайыа этилэр. (ытыыр) 

Огонньор: -Мин сотору кэлиэм (тахсан барар) 

Алааска хатын уунэн турар онно тиийэн сугуруйэр.  

 Огонньор-Ийэ сирим иччитээ, илгэ тыыннаах Иэйэхситим! Кердеьер 

тылбын ылын, кырдьан кыаммат буоллубут, оголоохпут буоллар 

дьоллоох дьон буолуо этибит! (Умса керен олорор) 

Хатын иьиттэн: ыллыы -ыллыы тахсан кэлэр 

 Альбина: -Уруйум! Айхалым! 

Кердеьуугун иьиттим. Мин билигин тугу дьиирбин ейдеен иьит. Ус 

кунунэн  силлиэ туьуе, этин этиэ, ча5ыл5ан ча5ылыйыа, тердус кунугэр 

алааскар кэлээр улахан сымара таас сытарын булан ылан бала5аннар 

илдьээр, уонна туох буоларын куутээрин! Уруйум! Айхалым! 

Этин ардах тыаьа холбонор 

Огонньор: -Эмээхсин куттаныма! Сотору бутуе! 

(Этин тыаьа тохтуур,огонньор алааска баран сымара тааьы булар, 

дьиэтигэр агалар, Чыычаах саната, ынах магырыыра.) 

Ого баар буола туьэр, огонньордоох эмээхсин уерэллэр, кете5еллер. ( 

Айсен Уол суурэр теттеру таары, улахан Ярик киирэн кэлэр) 

Ярик: Ийэ, а5аа оппун маспын бутэрдим, ойуурга бултуу бардым! 

Огонньор: Огобут туьа киьитэ! 



Эмээхсин; Бээ мин куелгэ уу баьа киирдим! 

Эмээхсин куел кытыытыгар уу баьар, ол сырытта5ына абааьы киирэн 

оночолоох огону ыытар, эмээхсин керен уерэр. 

Эмээхсин: Иэхэйбиин олорбуппут сыччах ону кыыс оголоннубут 

буолбат дуо? Дьиэтин дьэики хаамар 

Эмээхсин: Огоннььор ону кыыс о5олоннубут! 

Огонньор: Бу дьолу! 

Эрбэхтэй Бэргэн киирэн кэлэр 

-Нохоо балыстаннын! Ийэн куелтэн булбут! 

Ярик: кердерун эрэ, пахай бу ого буотах кулугэ кестубэт атын кутур 

эбит. Теттеру илдьэ ууран! 

Эмээхсин: Кэбиис инньэ дьэимэ огобун кимиэхэ да 

биэрэбэппин..(кыыстара Мия суурэр, Анита буолан хаалар) 

Анита: Ийээ, а5аа аччыктаатым а5ай! (оголорун тула умуеруьэ туьэн 

аьаталлар, атаахтаталлар) 

Огонньор: Чэ эмээхсин суеьулэрбитин кере барыахха. 

(тахсан бараллар) 

Кыыс абааьы сирэйин кэтэр, убайыгар уемэр. Кулэр 

Ярик: Оо кутур киэр буол мантан..(сырбатар)  

Абааьы кыыьа ытыы ытыы ийэлээх а5атыгар куотар 

Ийэтэ: Балтыгын того ата5астыыгыный? 

А5ата: Сугун олорумаары гыннын, Айыыьыккар бараннын хайдах 

туох буоларгыт субэлэт! 

Ярик: Кырдьан хараххыт буелэммитэ сурун, ити атын кутур оготун 

иитэ олорогут, сэрэппэтэ5ин дьиэйэ5ит! (тахсан барар) 

Алааска хатынна тиийэр: 

Ярик: Ийэ сирим иччитэ, илгэ тыыннаах иэйэхситим! 

Мин аналым, мин дьыл5ам туьунан сырдата туьуен буолаарай? 

Албина: Уруйум , Айхалым! Эрбэх урдугэр устэ эргийэр Эрбэхтэй 

Бэргэн дьиэн сурэхтиибин. Эн бу орто дойдуга бухатыыр буолан 



тереебутун, эйиигин кууппутум ер буолла. Эн аналгын  Сандаара 

Куону Аллараа дойду адьыр5ата, тугэх дойду туекунэ уоран талаан 

барбыта.  

Ярик: Мин эйиигиттэн бэйэбэр бэриниилээх суор соно5ос кердеьебун! 

Уонна биир да мунуутэ хойутаабакка, Сандаара Куону быыьыы 

барабын! 

Альбина: Эн атын боростуой ат буолбатах, оол сыьыыга сылдьар 

сылгы уеругэр ала кулун буолан сылдьар, сылгы уерун дьиэкки 

кымньыыгын элээрт, Кымньыы туспут ата ол эн атын! Охтоохтон 

охтума, саалахтан самныма дьиэн алгыс тылбын этэбин! 

Ярик: Махтал буоллун! Ол эрэн биир кердеьуулээхпин, ийэлээх а5абын 

абааьы кыыьа буулаабыт, ону кемускуур буолар дуу? 

 

(Тонхох гынар маьыгар киирэн хаалар) 

Музыка тыаьыыр аттар кирэн кэлэллэр ункуулууллэр, Ярик керен 

керен баран кымньыытын быра5ар, Тимур таьыгар баран туьэр. 

Ярик: Эрэллээх до5ор буол! 

Тимур: Аннньаьаьа,,  

2 хартыына абааьы дойдута кестер! 

Нарыйа: ЫЫй ыый ыйыбыан, аай аайбыан 

Кимнээх буолан кимим кэлэн кемускуей, 

Сырдык тыыммын еруьуйуей! 

ЫЫй ыый! (ытыыр) 

Эрсан: Кулэ кулэ суурэ сылдьар! 

Ярик киирэн кэлэр… 

Дьэьээ бобоо 

Аллараа дойду адьыр5ата 



Тугэх дойду туекунэ 

Суордайа хара бухатыыр! 

Сандаара куо барахсаны 

Уоран талаан а5албыккын, 

Тиэрэ ууран сытыаран 

Искин тыырам, 

Умса ууран сытыаран 

Кехсугун дьелуем!  

Бэрт тургэнник Сандаара куону 

Кенул еттунэнэ биэрэн ыттаххына, 

Оччо5о хара тыыннын харыстыам этэ! 

Эрсан: Аррдьаалыы, аар татай оголоор! 

Куустээх уохтаах 

Эрбэхтэй Бэргэн 

Этэр тылб аын истэн тур эрэ, Нокойдоон! 

Сандаара куону алталаахпыттан анаппытым, 

Уоннаахпыттан сураспытым! 

ХэХэ ЭХЭХ (Бухатыырдар охсуьан киирэн бараллар) 

Абааьы бухатыыра елер. 

Сандаара КУО:  

Эрбэхтэй Бэргэн 

Эн Суордайа Хараны кыайдын, 

Ол эрэн абааьы кыыьа 



Сырбан Татай кинитээ5эр куустээх 

Керсерге бэлэм буол! 

Музыка тыаьыыр киирэн кэлэр! Кулэр! Хаьыытыыр, ытыыр! 

-Эрбэхтэй Бэргэн мин эйиэхэ балыс буолан кубулуммутум! Ийэлээх а5а5ын 

сиэтэлээтим! ХэХЭХХЭ 

-Дьэррэ кэл эрэ бэттэх, муоскун туйаххын тоьутуом! 

Охсуьан киирэн бараллар!  

Сырбан Татай елер. 

Сандаара Куо: Эрбэхтэй Бэргэн, мин ханна да барар сирим суох! 

ЯРИк: Себулэьэр буоллахха миигин кытта барыс! 

Алааска тиийэллэр. Хатынтан Альбина тахсан кэлэр. 

-Уруй Буоллун! Айхал буолун! Эрбэхтэр Бэргэн Ийэлээх а5ан тыыннаахтар! 

Абааьы кыыьыттан саьыарбытым!  

Ийэлээх а5ата тахсан кэлэллэр, кымыс чороон иьэллэр! 


