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Миссис Санта -Клаус
Зал бырааҺынньыктыы киэргэммит. Музыка тыаҺыыр.
Миссис Санта-Клаус:
Саргылаах саӊа дьыл
Салаллан, сандааран,
Күлүмүрдээн, күлэн-үөрэн
Тиийэн кэллэ биҺиэхэ.
Бу үтүө күн биҺиэхэ
Yөрүүбүтүн үллэстэ,
Саӊа дьылы тарҕата
Ыалдьыттыы кэллилэр
2022 сыл символа буолаары сылдьар
Тиг уонна кини доҕотторо, араас кыыллар.
Чэйиӊ эрэ, оҕолоор
Көрүөххэйин кинилэри.
Кулиса кэннигэр: Тайӄа бары олохтоохторо кэтэһиилээх Саӊа дьылы көрсөөрү мастары
киэргэтэллэр уонна «В лесу родилась елочка» ырыаны ыллыыллар. Бары үөрбүттэркөппүттэр. Ордук Лео уонна Леонелла үөрбүттэр, сотору кинилэр доӄордоро Тиг саӊа сыл
Хара Уу баабыр бэлиэтэ буолуохтаах. Сыл толору мүлчүргэн түгэннэрдээх буолуохтаах.
Харзтар музыкалара. Ол быыһыгар сорохтор наһаа үөрэ истибэтэхтэр.
Мастар
быыстарыттан бырааттыы Харзтар уонна Филин көстөн кэлбиттэр уонна тугу эрэр
кэпсэтэллэр.
Спайк:– Ама кырдьык дуо? Бу быыкаайык баракаасчык сылы быһа сыл бэлиэтэ буолуо
уонна тайӄаны дьаһайыахтаах дуо?
Харзтар:– Куттал, куттал!
Филя:– Кини буолбатын.
дьаһайыахтаахпыт.

Биһиги

онно

мэһэйдэһиэххэйин.

Тыаны

биһиги

Спайк:– Оннук! Бэйэбит талбыппытынан сылдьыахпыт. Уонна ити быыкаайык сиэмэх
кыыллары бэйэбит тыабытыттан үүрүөххэ!
Харзтар: Оннук үүрүөххэ! Ỵүрүөххэ!
Филя:– Барытын толкуйдаан көрүөххэ. Бастаан ахсынньы 24 чыыһылата буоларын
тохтотуохха.
Харз:– Тиг уонна кини доӄотторо кыахтара суох.
Спайк :– Биһиги бириэмэ утары барыахха. Онно туох наада буолара буолуой? Филин, эн
тугу билэргин кэпсээ.
Филя:– Мин барытын билэбин, тугу гынарбытын.
Харзы:– Тугу, тугу?
Филя:– Биһиги тыабытыттан аптаах халандаары булуохха наада, Бириэмэни Көрөөччү
халандаары харабыллыыр. Бу аптаах мастан көрдөһүӊ. Бириэмэ Көрөөччүнү ыӊырыӊ!
Харзтар:– Ауу, Бириэмэни Көрөөччү!
/Б.К.киирэр/
Б.К:– Дорооболоруӊ, күндү ыалдьыттар, тоӄо бачча хойут кэллигит?
1 Харз: – Биһиги…(кэтэӄин тарбанар уонна Спайк диэки ыйан) Ээ, эн ыйыт.
Спайк:- Биһиги Тиг доӄотторо кэллибит. Тиг биһигини эйиэхэ ыытта. «Сардаана»
детсадка ахсынньы 24 күнүгэр Саӊа дьыл бырааһынньыга буолар үһү. Онно халандаары
көрүөхпүт этэ.
Харзы:– Оннук! Оннук!
Б.К:– Тиг, бэт үчүгэй кырачаан. Тоӄо бэйэтэ кэлбэтэ.
Харз: – Кини саӊа сыл бэлиэтэ буолар, иллэӊэ суох.
Б.К: – Көрөбүн, эһиги наһаа үчүгэй доӄотторгут. Маладьыастар! Халандаары
көрүөххүтүн син.
/Кулисаттан халандаар тахсар, Харзтар 24 чыыһыланы тууран илдьэ бараллар.
Халандаар кулиса кэннигэр тахсар/ Музыка
Бары: Ураа! /бары тахсан бараллар/
Б.К: – Ах, эһиги албыннаатыгыт. Ауу, көмөлөһүӊ! Ауу, көмөлөһүӊ!
/Ити бириэмэҕэ Лео, Тиг, Мапа Пандига, Леонелла, Редьяра, Мила сүүрэн киирэллэр/
Лео: – иһиттигит дуо?
Леонелла, Редьяра, Мила – Истэн, ким эрэ хаһытыыр.

Тиг: – Аһаа, ким эрэ көмөӄө ыӊырар.
Б.К: – Ити мин, Бириэмэ Көрөөччүбүн. Эһиги кимнээхтэргитий?
Тиг: – Мин Тигпын, онтон бу мин доӄотторум Лео, Леонелла, Мила, Редьяра, Мапа
Пандига
Б.К: – Дорообо, Тиг. Миэхэ дьиибэ баӄайы ыалдьыттар кэлэ сырыттылар, Тиг
доӄотторобут диэтилэр. Уонна аптаах халандаар 24 лииһин хайа тардан уоран бардылар.
Онтуката суох бырааһынньык буолбат.
Тиг: – Оо, оннук буолуо суохтаах.
Редьяра: – Кимнээх кэлэ сылдьыбыттара буолуой?
Лео: – Спайк доӄотторунаан кэлэн бардаӄа.
Б.К: – Миигин бырастыы гыныӊ! Эһигини хомоттум. Мин барыахпын наада, хойутуу
иликпинэ көннөрүөхпүн наада.
Леонелла: – Баран көрдүөххэйиӊ.
Мила: – Бардыбыт! /тахсан бараллар/
/Спайк доӄотторун кытта куотан истэхтэринэ бары
киллэрэллэр/

туталлар уонна сыанаӄа

Лили (Айыллаана) – бары тутан аӄаллыбыт. Халандаар бу баар. /Ыйыыллар/
Бары: Ураа! Ураа!
/Эбисээнэлэр үӊкүүлэрэ/
/Спайк уонна бырааттыы Харзтар буруйдаах курдук туттан /
- Биһигини бырастыы гыныӊ, аны хаһан да итинник гыныахпыт суоӄа.
Тиг:- Күндү доӄотторум, бырастыы гынабыт. Бүгүн бырааһынньык, сотору Тымныы
Эһээбит Хаарчаана сиэнинээн кэлиэӄэ. Хата бары ыллыаӄын.
Бары: Ураа. Ыллыаӄын
/ «Джингл белс» ырыа/

