"Кыш озату " бэйрэме
Бар тирэ-як горлэп тора
Урам клуб аллары
Эллэ инде авылыбызда
Горли сабантуйлары.
Алай дисэн умырзая
Йокыга талган эле
Арба тугел чаналарнын
Якты эз салган мэле
Хэерле кон хормэтле авылдашлар килгэн кунаклар!Буген бездэ бэйрэм кышны озату-язны каршылау Нэуруз бэйрэме!Буген бездэ зур тантана!
Хэр тан саен хэерле кон телим
Таннар туган саен илемэ
Яаз куклэр телим боркетлэргэ
Хэм именлик телим илемэ
Барыгызныда ихлас кунелдэн ямьле яз бэйрэме б/н котлыйбыз.Яз безнен тормышыбызга яна коч,дэрт, омтылыш,ышанычлар  алып килэ.Гаилэлэребезгэ муллык кунеллэребезгэ сабырлык,тэннэребезгэ саулык китерсен!
Ходай хэммэбезне дэ уз рэхим шэфкэтеннэн ташламасын,телэклэребезне тормышка ашырырга ярдэм итсен.
К.Н.
Хэрберебезнен кэеф кутэренке,кунел каядыр ашкына,нигэдер соенэ,шатлана.
Яз! Буген барлык донъя атлап тугел,йогереп хэм биеп йори шикелле.Гади кон тугел,бэйрэм буген!
Кояшлары б/н ымсындыра,
Ак бураннар белэн уйнай март
Узе усал,узе бер гонахсыз,
Узе шаян,хискэ бик юмарт
Авыр сулап ята ап-ак карлар
 Санагандай сонгы коннэрен
дэрт олэшэ япь-яшь язгы жиллэр
кунеллэре монсу кемнэрнен.?!
жэйга таба чаба уй-хыяллар
горлэвеклар белэн атлыгып
жыр боресе туа йорэклардэ
Жырлыйсылар килэ ашкынып
К.Н.
кайсы якта без булсак та
Сурелми безнен хислар.
тырыш булып жырлап яшик 
без  барыбер илешлелэр, 
Без бит эле Султелэр,
Кунеллэргэ безнен, илхам килэ,
 Кырлар, урманнарыннан.
мон-жырлар безгэ бирелэ.
Сон,Базы буйларыннан.
Мин Илештэ устем диеп
Хэрвакыт горурланам,
Якташларым  сезне соеп
Йорэгемнэн монланам 
К.Н.
Жырлап яшик!
Жырда сихри коч бар
Озынайта  торган гомерне
Жыр кунакчыл!
Кунел чишмэсеннэн
Сыйламыйча калмас беркемне
Жырлап яшик!
Куркэм бэйрэмнэрдэ-
Турдэн урын алса матур жыр.
Тантананын янасына кадэр
Сунми балкыр жанда якты нур
Жырлап яшик!
Жыр уз анан кебек
Якын кабул итэ эч серен.
Коен,телен белсэн,бэйрэм ясый
Хэрбер хезмэт конен,эш торен
К.Н.
Жырлыйбыз без кайгырсакта,шатлансак та
Жырлар юлдаш безгэ авыр чакта!
Жыр улемсез,жырны куму момкин тугел,
Без бай буген,жыр белэн бай безнен кунел
К.Н.
Нэуруз -менлэгэн еллар дэвамында торле халыклардан килгэн йолаларны берлэштергэн зурлап уткэрелгэн бэйрэм ул.Ул яна ел башы,кешелэрнен бер-беренэ телэклэр телэп,аралашу бэйрэме.
-АЧ ИШЕГЕН КЕРЭБЕЗ
НЭУРУЗ ЭЙТЕП КИЛЭБЕЗ
ХЭЕР-ДОГА КЫЛАБЫЗ
АШ-СЫЙ КОТЕП ТОРАБЫЗ
-АЯГЫМ ЖИНЕЛ БУЛСЫН,
ЯНА ЕЛ КОТЛЫ БУЛСЫН!
АШЫГЫЗ МУЛ БУЛСЫН!
НЭУРУЗ МОБЭРЭК БУЛСЫН!
-НЭУРУЗ-ЕЛГА БАШ БУЛЫР,
БОДАЙ-АШКА БАШ БУЛЫР.
БОДАЙ УНСА,АШ БУЛЫР.
 УНМАСА АШ ТАШ БУЛЫР
-ЕЛНЫН БАШЫ УН БУЛСЫН!
РИЗЫГЫ МУЛ БУЛСЫН!
ИГЕННЭР ШАШЫП УНСЫН!
КАЗАННАР ТАШЫП ТОРСЫН!
Нэуруз-ул игелек бэйрэме.Ул кешелэрне бер-беренэ якынайта.Бу гузэл кондэ кешелэр иске упкэлэрен оныталар,гафу итэлэр.Бу бэйрэм безнен жиребезгэ,кешелэрнен бу доньяга игелек хэм тынычлык очен корэшергэ,туганнарын
искэ тошеру очен килэ.
Нэуруз килэ,Нэуруз!
Бу татлы суз!
Жир йозендэ тоташ бер ямь ул!
Жир,табигатъ белэн кеше жанын,
Игез-тигез иткэн бэйрэм ул!
Нэуруз килэ,Нэуруз!
Бу татлы суз!
Яз дигэн суз,Яшьлек дигэн Суз.
Тирэбездэ ботен тереклекне,
Шул бэйрэмгэ дэшик дигэн суз.
К.Н.
Язлар житэ,могжизэгэ омет
Юлын салган,безнен кунелдэ
Бэхет,саулык,именлеклэр белэн
Урын алсын эле бугендэ.
Килсен,булсын,дэвам итсен еллар
"шокер"-диеп,бергэ жыелдык.
Ишекне кин итеп ачып керсен
Шатлык,куанычлар быелда.
Хэммэбезне фэрештэлэр,
Сакласын жэеп канат.
Бэхет,шатлык,куанычлар
Килсеннэр кабат,кабат!
К.Н.
Сизэсезме дуслар,жылы яз килэ:
Хэр жирдэ дэ яшэу,хэрэкэт
Кунеллэрдэ сою борелэнэ,
Бар тойголар таша,эй,рэхэт
Уралыма килэ коткэн язым.
Жиргэ салып бэхет-бэрэкэт
Илхамланып китэ,бар тирэ-як
Рэхмэт сина,язым,зур рэхмэт!
Хормэтле дуслар!Туган жиремэ колэч йозле язсылу килэ.Язнын назына бар тирэ-як жанланып китте.Кояшта бит елмаеп,жылы нурлары белэн безне соендерэ.Эйдэгез дуслар!Язсылуны каршы алыйк (музыка.язсылу килэ)
ЯЗСЫЛУ : Хэерле кон дусларым шулай сагынып коткэнегезгэ бик шатмын.
А.Б.:Кайларда булдын,кайларда йорден Язсылу?!
ЯЗСЫЛУ:Килдем сезгэ кояш нуры булып
                Куклэрегез гел якты булсын.
                Кырларыгыз уныш бирсен куплэп
                Юлдашыгыз монлы жыр булсын!
А.Б.Колэч Язсылу,ерак-ерактан алып килгэнсендер безгэ бэхет чуагын,жыр-моннар,дэрт хэм куанычлар.Я рэхим итеп,узендэ безгэ жырларынны булэк ит.
(Язсылу жырлай.жыр бетугэ кыш бабай килэ)
КЫШ БАБАЙ:Бу нинди тавыш монда?Кем минем йортка хужа булган?!
А.Б.: Саумы-саумы Кыш бабай.Кыш бабай юкка ачуланасын.Билэмэлэренне Язсылуга-Нэурузгэ тапшырыр вакыт житте.Курэсенме?Горлэп яз килэ
КЫШ БАБАЙ:Туктагыз эле,туктагыз!Коч сынашмыйча,ярышмыйча язга урын биру юк!
УБЫРЛЫ:Карагыз эле кышны,коч сынашып-ярышып йоргэн була.Жинелэсе билгеле бит инде.Юкса узем тылсымлы себеркем белэн унга-сулга селтэп юкка чыгара идем.
А.Б.:Юк.юк убырлы син дорес уйламайсын.Кышны себерке белэн тугел,э матур итеп озатып жибэрэек.Шулай бит кыш бабай?
КЫШ БАБАЙ:Минем бердэ китэсем килми.Купме таулар ойдем.Ошеттем.Тундырдым.Ап-ак карларымны сагынырсыз эле.
А.Б.:Эйе,кышны,элбэттэ,сагынырбыз.Хэр чак искэ алырбыз.Энэ бит ак кар бортеклэре жемелдэшэ,мамыктай кар остендэ бейеулэре дэ ни тора.Эйдэгез кышнын шартын утэек.Язсылу белэн кыш бабай биюдэ ярыша(музыка)
КЫШ БАБАЙ:Уф арыдым.Тирлэп-пештем,кунел булганчы биедем.Харап булдым жинелдем.Барыгызда сау-сэлэмэт булыгыз,эшлэрегез ун булсын Хушыгыз.
(жиз кынгырау моннары"жырына кыш бабай китэ)
А.Б.:Сау бул кыш,сау бул.
Салкын кышны яз жинде.
Моны барчабыз курде.
Кулга-кул тотынышып
Без бэйрэм итик инде.
Эшлэребез ун булганнар
Жыелдык буген бергэ.
Кунел ачып бэйрэмдэ,
Уйнап-жырлап биергэ
К.Н
Кемнэр уйнарга ярата.
Кемнэр олгер хэм житез.
Безнен белэн ярышырга 
Кемнэр тели эйтегез.
Бигерэк матур бэйрэмебез
Туребезгэ рэхим итегез.
Уеннардан читкэ тайпылмагыз.
Тартынмагыз,алга утегез.
Безнен белэн ярышырга
Биктэ житезлэр кирэк
Кемнэр ярышырга эзер
Чыгып басыйк тизерэк.(уеннар:чана тартып ярышу,каратышкаларда узышу,"Снайпер"-бидрэгэ кар тугэрэге салу,кул корэштеру,аякларны бэйлэп йогеру.)
Хуш килден син,гузэл Нэуруз-
Язгы яна елыбыз
Яна елга туры булсын,
Нурлы булсын юлыбыз!
Еракларга янгырасын
Буген дэртле жырыбыз
К.Н.
Нэуруз килде,Нэуруз килде
Нэурузне зурлыйк эле
Горлэвеклэр челтерэуенэ
Кушылып жырлыйк эле
Нэуруз килде,нэуруз килде
Иллэр,коннэр ямьлэнэ
Бергэлэшеп биергэ дип
Куллар-кулга бэйлэнэ
Нэуруз килде,нэуруз килде
Куктэн нурлар сибелэ
Туган илем,туган жирем,
Язны куреп соенэ
К.Н.
Кем шэберэк йогерэ-
Ярыш башлана хэзер
Йомырка салып кашыкка
Алышырга кем эзер?(кашык б/н ярыш)
Тамчылар "тып" та "тып"
Бейейлэр хэр конне
Бер генэ такмакка:
-Яз килде,яз килде!
Агачта кап-кара
Каргалар куренде
Шатланып жырлыйлар:
-яз килде,яз килде!
Ямьле язлар килде.Жир уяна
Донъя жырга,нурга торенэ.
Якты кояш кайнар тынын боркеп,
Шатлык койлэрендэ эйлэнэ.
Кояш нурлары,якты хислэр,изге уйлар алып калыйк бугенге бэйрэмдэ.Эйдэгез дуслык,татулык биюенэ рэхим итегез.Гел  шулай тату-дус булып бергэ-бергэ бердэм булып яшик.(бию ленталар)
Эй илхамлы,ак кояшлы,тылсымлы яз-
Мэрхэмэтле тэбигатънен инсафлыгы,
Синдэ кунел юшкыннарын юа алырлык,
Жанга сихэт бирэ торган,кыз сафлыгы!
ЯЗСЫЛУ:Кадерле дуслар!Минем сезгэ бер утенечем бар:"Табигатъне саклагыз,елгаларнын суы саекмасын,урманнардан киек кошлар китмэсен,зэнгэр кугебезне болыт капламасын,э улэннэр гел яшел булсыннар
А.Б.Амин шулай булсын.Рэхмэт язсылу бик дорес телэк-утенеч.Шушы куркэм табигатебезне саклыйк,яшэунен кадерен белеп,хэр яна туган конгэ шокер итик.Нэуруз котлы булсын!
          Тормыш тугэрэк булсын,
           Мал-туарыбыз артсын.
           Игеннэребез унсын.
            Башаклары тук булсын.
           Елларыбыз тыныч торсын,
            Куклэребез аяз булсын,
            Изге догаларыбыздан аермасын,
            Мэнге шат яшик дуслар!
Башка бэйрэмнэр йоласы булсада карачкы яндырып кунелдэге ботен авыр уйларны бетерик,янача яши башлыйк.(карачкы яндыру)
Яз килэ,яз килэ!
Елмая куктэ кояш-
Илебез буйлап атлай
Чэчэкле ай,матур яз!
К.Н.
Бэйрэм булгач,бэйрэм булсын
Тирэ-як горлэп торсын.
Сый-хормэтле,мул табынга
Кунаклар рэхим итсен!
Хормэтле авылдашлар,хезмэт коллективлары бугенге бэйрэмдэ катнашкан барлык иптэшлэр,хэммэгезгэ дэ зур рэхмэт,исэнлек-саулык,гаилэ иминлеге,бэхетле тормыш телэем.
Яз нурлары-комеш нурлар
Сибелсен жиргэ.
Яз шатлыгы,яз бэхете
Телибез сезгэ!
Елларыбыз тыныч торсын,
Куклэребез аяз булсын
Э хэзергэ хушыгыз,
Сау-сэлэмэт булыгыз!
Изге телэк белэн барыгызга,
Тэмамлана бэйрэм кичэбез
Туар коннен кадерен белеп
Гел шатланып яшэгез!!! 
      Сценарийны тозеде Султе авыл мэдэният йорты мэдэни оештыручысы Г.Х.Хамидуллина



 







