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Ҡатнашалар: 

Ҡыҙҙар :Алина,  Фәнүзә,Айзилә. 

Әминә- Альбина 

Әхмәт-Айҙар 

Әминәнең әсәһе-Альбина 

Әминәнең атаһы-Самат 

Яусы -Альмира 

(Һандуғас һайрай.Ҡыҙҙар еләк йыя.) 

Алина:Көндөң матурлығы.Йәй ғүмере бер генә.  

Фәнүзә:Мин дә бик яратам йәйҙе, рәхәтләнеп еләк- емеш йыйып йөрөүе үҙе 

бер ғүмер. 

Алина: Ҡыҙҙар, килегеҙ был яҡҡа!Тапамай ғына килегеҙ, ошонда ултырығыҙ 

ҙа үлән араһына ҡарағыҙ әле, ҡып-ҡыҙыл.(еләк йыялар). 

Ҡыҙҙар:У-уууу!Ҡалай эре еләктәр! Ҡып-ҡыҙыл! 

Айзилә:Ҡыҙҙар,ә минең биҙрәм тулды,әсәйем шатланыр инде.Үҙем еләк 

йыям,шундай рәхәт,еләк тураһында бер шиғыр сығарып та ҡуйҙым. 

Тыңлағыҙ әле. 

Көн ҡояшлы,көн эҫе 

Аҡланда еләк йыям. 

Бер еләк, ике еләк 

Тулды ла ҡуйҙы силәк. 

Ҡыҙыл еләк әсәйгә, 

Эре еләк атайға,  

Быларын таҙартып ҡуям, 

Ҡайнатма булыр сәйгә. 

(Еләктәрен еҫкәй, ҡәнәғәт йылмая) 



Фәнүзә:Шағирә булып китерһең инде, Айзилә.Бигерәк матур шиғыр килеп 

сыҡҡан.  

Алина: Ҡыҙҙар, әйҙәгеҙ, күләгәгә ултырып  ял итеп, йырлашып алайыҡ. 

Ҡыҙҙар:Эйе шул, арытып та киткән. 

(Ҡыҙҙар йыр башлай.) 

Һылыу ҡыҙҙар еләк йыя, 

Һылыу ҡыҙҙар еләк йыя. 

Баш күнәген, баш күнәген 

Элеп тә беләккә. 

Ҡыҙҙар сыҡҡан болондарға, 

Ҡыҙҙар сыҡҡан болондарға 

Бешкән еләк, бешкән еләк 

Еләктәр йыйырға. 

Фәнүзә: Ҡыҙҙар, был аҡлан нисек атала, беләһегеҙме? 

Ҡыҙҙар: Беләбеҙ, Сәскәбүләк тип атала. 

Фәнүзә: Ә ниңә Сәскәбүләк тип атала икән? 

Алина: Был аҡлан тураһында бик матур риүәйәт бар.Ул тарихҡа 

бәйләнгән.Тыңлағыҙ улай булғас. Күптән булған был хәл... 

   Элек беҙҙең күрше Мәсетле ауылында Әминә исемле ҡыҙ йәшәгән. Ул бик 

матур булған. Берҙән бер көндө Әминә еләк йыйырға  сыҡҡанда аҙашып бер 

аҡланға барып сыҡҡан.  (Әхмәт бесән сабып йөрөй). 

Альбина: Ау!Ау!   Һаумыһығыҙ! 

Айҙар: Һаубыҙ, сибәр ҡыҙ! Мин Әхмәт булам, ә һинең исемең нисек? 

Альбина: Минең исемем Әминә. Беҙҙең ауыл бынан йыраҡ түгел, мин еләк 

йыйырға тип килгән инем, аҙаштым. 

Айҙар:Аҙаштым, тиһең инде, ә? 

Альбина:Аҙаштым ,шул. Мәгеҙ, еләктен ауыҙ итегеҙ. 



Айҙар:Ммммм, был тиклем тәмле еләкте ғүмерҙә лә ашағаным булманы. 

Бигерәк тәмле еләктәрҙе йыйғанһың. Әйҙә, Әминә, мин һине юлға 

сығарыпҡуяйым, ә еләккә гел ошо аҡланға кил, ана бит, ҡара әле түшәлеп 

ята. 

Альбина: Рәхмәт!(сығып китәләр) 

Алина:Ҡыҙ менән егет шунда бер-береһенә ғашыҡ булған. Көн дә ошо 

аҡланға килер булғандар, ти. Йәштәр өйләнешергә һүҙ ҡуйышҡандар. Ләкин 

уларҙың бәхете оҙаҡҡа бармай. 

(Әминәнең ата-әсәһе янына яусы килеп керә) 

Альмира: Әссәлә-мәғәләйкүм! Иҫәнмеһегеҙ! Һаумыһығыҙ! 

Самат:Вәғәләйкүм-әссәләм!Һауғынбыҙ, әйҙә түрҙән уҙығыҙ! (яусы ултыра, 

итәген күтәреберәк ҡуя. Тамаҡ ҡырып ала) 

Альмира:Һеҙҙә матур ҡыҙ икән, беҙҙә батыр егет бар.Шуны һорап 

килгәнмен. Хөсәйен байҙы әйтәм, Әминәгә күҙе төшөп йөрөгән. 

Альбина: Әллә инде  атаһы нимә  әйтер.Әминә  бигерәк бала ғына бит әле. 

Хөсәйен бай ҙа йәш кеше түгел бит.Әллә инде.Бер генә һүҙ ҙә әйтә алмайым. 

Альмира: Йәш ҡуйынында ҡылыс бар, ҡылысынан ҡан тамыр, ҡарт 

ҡуйынында  ҡалас бар, ҡаласынан бал тамыр, тип  юкка әйтмәгәндәр бит 

боронғолар.Май эсендә йөҙгән бөйөр кеүек йәшәр, алла бирһа. Хөсәйен 

бай,Әминәнең ата-әсәһенә бер нимә лә йәл түгел,тине.Алтын-көмөштәр, 

бейәһе менән ҡара айғырын, бер быуаҙ һыйырын,  тағы ла ун ике һарыҡ 

бирәм тине. 

Самат: Ай-һай, әллә инде тағы. 

Альмира: Шул тиклем байлыҡ ағып килгәндә ,” әллә инде” тип аптырап 

ултырырға түгел инде, риза булырға ла ҡуйырға.Килешәйек. 

Альбина:Килешәйек инде, яҙмышы шулдыр. 

Альмира:Һай афарин, бына һеҙгә буласаҡ кейәү бүләктәре.(түбәтй, яулыҡ 

бирә) Ҡалай килешеп тора.Бына һиңә сәскәле яулыҡ, рәхәтләнеп ябынып 

йөрө. 

-Хөсәйен байҙы ҡыуандырайым, хәйер-фатихаларҙа ҡалайыҡ. Һау 

булайыҡ.Донъялар имен булһын. 



Альбина:Һау булайыҡ, аминь, шулай булһын. 

Алина: Әминә күпме генә илаһа ла , ялбарһа ла, уны йәлләүсе булмаған. 

Кис еткәс, Әминә менән Әхмәт тағы осрашҡандар.Ҡыҙ бар булғандарҙы 

түкмәй-сәсмәй егеткә һөйләп биргән.Шул ваҡыт Әхмәт һөйгәненә ҡасырға 

тәҡдим итә, ҡыҙ риза булған.Һәм улар иртәгәһен ошо аҡланда осрашырға 

вәғәҙәләшкәндәр.Тик был турала Хөсәйен,  бай белеп ҡалған.Егет аҡланға 

килеп , Әминәгә бүләккә сәскә йыйып йөрөгәндә,Хөсәйен бай шым ғына 

арттан килеп егеттең арҡаһына бысаҡ ҡаҙаған. Ҡыҙҙың килеүенә егет йән 

биргән була инде.Ә ҡулында Әминәгә йыйған сәскәләре.Ҡыҙ быуылып-

быуылып илаған. 

(Әминә килеп сыға, ултырып илай.) 

Умырзая  ниңә үҫә икән,  

 яҙҙан көҙгә тиклем тормағас, 

ҡыҙ балаҡай ниңә үҫә икән,  

бәхетле лә булып тыумағас. 

(Тороп баҫа, ҡулдарын ҡош һымаҡ ҡаға, өйөрөлөп һандуғасҡа әйләнә.осоп 

сығып китә.Һандуғас һайрай.) 

      Алина:  Шул саҡ егеттең ҡаны тамған ерҙә ҡыҙыл сәскәләр үҫеп 

сыҡҡан.Ә ҡыҙҙың һәр  күҙ йәшенең бөртөгө күк сәскә булып атҡан. Өс көн, 

өс төн  илағандан һуң ҡыҙ моңло һандуғасҡа әйләнгән. 

      Бына шул саҡтан алып был урын Сәскәбүләк тип аталған.Яҡын-тирә ауыл 

йәштәре ошонда килеп үҙҙәренең һөйгәндәренә бүләккә сәскә йыя, ғашиҡтар 

йөрәк серҙәрен сискәндә тик улар өсөн генә үҙәк өҙҙөрөп бер һандуғас 

һайрай. Был Әминә бер-береһен тапҡан йәрҙәргә бәхет, һаулыҡ, бәркәт теләй 

тигән ышаныу бар. 

Фәнүзә: Ысынлап та ҡыҙыл, күк сәскәләр күп шул был аҡланда.Һандуғас та 

өҙҙөрөп һайрап тора. 

Алина:Бына Сәскәбүләктең ошондай тарихы һаҡлана халыҡта. 

Фәнүзә:Аҡландарыбыҙҙы һаҡлайыҡ!Һыуҙарыбыҙҙы , урмандарыбыҙҙы, 

тауҙарыбыҙҙы,һулар һауабыҙҙы һаҡлайыҡ! Тәбиғәтте һаҡлау-һәр беребеҙҙең 

изге бурысыбыҙ! 



 

 

 

 

 


