
 

 

Светлана Семеновна Сергеева 

 «Кэрэчээнэ» оҕо уҺуйаанын муз.салайааччыта 

 

Бэйэм тылбар уонна матыыппар айыллан тахсыбыт бастакы 

ырыам хомуурунньуга 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Оҕо саас ырыата 

 

Биирдэ кэлэр оҕо сааска 

Оонньоон көрүлээн иҺиэххэ 

Мэник –тэник кэмнэри 

Сэргэхтик атаарыахха 

 

Хос ырыата: 

Сүүрүөххэ көтүөххэ 

Ыстаӊалыы оонньуохха 

Истиэххэ билиэххэ 

Элбэххэ үөрэниэххэ 

 

Кустукчааны өрө көрөн 

Өӊнөрү араарыахха 

Хонууга сибэккини 

Ахсаанынан ааҕыахха 

 

Хос ырыата: 

 

Чыычаах ыллыыр күммүт күлэр 

Кэрэ кэмнэр үүммүттэр 

Оҕо сааспыт ырыатын 

Ыллыгынан дайыахха 

 

Хос ырыата: 

 



Бөҕөстөр ырыалара 

 

Кыра оҕо эрдэхтэн 

Эти-сиини имитэн 

Күүстээх бөҕөс буолаары 

Эрчиллэбит биҺиги 

 

Хос ырыата: 

Хапсаҕайдаан хапсыҺыах 

Кылыыӊкайдаан кылыйыах 

Атах тэпсэн олорон  

Мас тардыҺан имитиэх 

 

Саха уола тулуурдаах  

Саха уола бэрт хоҺуун 

ЫҺыахтарга кыайыахпыт 

Күрэстэргэ көрсүөхпүт 

 

 Хос ырыата: 

 

Өбүгэбит оонньуутун 

Өрө тутан оонньуоҕуӊ 

Чөл олоҕу тутуҺар  

Эр бэртэрэ буолуоҕуӊ 

 

Хос ырыата: 

 

 

Күн  

 

Күммүт, күммүт күүскэ тыкта 

Күлүм чаҕыл көрдө үөрдэ. 

Көөчүктэнэ оонньоото, 

Көмүс уотун ыста. 

 

Хос ырыата: 

Оҕо аймах үөрдэ, 

Күнү көрсө сүүрдэ. 

Үөрэ-көтө ыллаата 

Күнтэн күүс ылла. 

 

Сардаӊата, сырдык уота 

Сири күүскэ сылытта. 

Сибэккиннэн хону туолла, 

Чыычаах ырыа ыллаата. 

 

Хос ырыата: 

 

Күүтэр күммүт, кэтэҺэр күммүт 

Итии илгэ аҕалла. 

Ийэ истиӊ мичээрин 

Миэхэ :бүгүн санатта. 

 

Хос ырыата: 

 

 



Саӊа дьыл 

 

Детсадпыт бүгүн сырдаабыт олус 

Чээлэй күөх харыйа симэх симэммит 

Елканы тула ырыа ыллыахпыт 

Хоробуот эргийэн оонньуохпут бүгүн 

 

Хос ырыата: 

Саӊа дьыл, саӊа дьыл 

Саӊа дьыл кэллэ 

Оҕолорго саӊа дьыл 

Саӊа дьыл кэллэ 

 

Саӊа дьылынан, саӊа дьолунан 

Эҕэрдэ этэбит эҺиэхэ биҺиги 

Дьоллоох саӊа дьыл аҕадда манна 

Элбэх үөрүүнү, элбэх кэҺиини 

 

Хос ырыата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оҕо буолар үчүгэй 

 

Илиибинэн дайбанан 

Атахпынан үктэнэн 

Сүүрэн-көтөн ыстанан  

Мин оонньоон иһэбин 

 

Хос ырыата: 

Үчүгэйиэн оҕолор 

Кыра оҕо буолар 

Күлэн оонньоон көрүлээн 

Күнү дьылы  атаарар 

 

Ол да буоллар сөҕүмэӊ 

Кыра диэӊӊит сэнээмэӊ 

Бу да буоллар элбэҕи 

Билэр көрөр киһибин 

 

Хос ырыата: 

 

Билэбин мин ахсааны 

Билэбин буукубаны 

Ырыаны ла хоһоону 

Кэпсээни да сэһэни 

 

Хос ырыата: 

 

 



Иитээччи ырыата 

 

 Эйэҕэс мичээрдээх 

Элэккэй бэйэлээх 

Оҕо саастыын алтыһар  

Үтүөкэннээх киһибит 

 

Хос ырыата: 

Иитээччи, иитээччи 

Үөрэтиэҕэ иитиэҕэ 

Элбэххэ кэрэҕэ 

Эһигини сирдиэҕэ 

 

Кэпсээни сэһэргээн 

Оонньуулары оонньотон 

Үӊкүүлүүргэ ыллыырга 

Хоһоон ааҕар буоларга 

 

Хос ырыата: 

 

Сылаалаах үлэттэн 

Сылайары билбэккэ 

Кэнэҕэски ыччаты 

Киэӊ аартыкка таһаарыа 

 

Хос ырыата: 

 

 

Сибэкки 

 

Хонууга тахсаммын 

Сибэкки хомуйдум 

Өӊүнэн наардааммын 

Мин букет оӊордум 

 

Хос ырыата: 

Көрүӊ эрэ оҕолор  

Мин оӊорбут букетпын 

Көрүӊ сэргээӊ доҕоттоор 

Үчүгэйкээн сибэкки 

 

Сибэкким дьөрбөтүн  

Мин дьиэбэр аҕаллым 

Ийэбэр бэлэхтээн 

Сүргэтин көтөхтүм 

 

Хос ырыата: 

 

Сайыным бэлэҕин  

Сөбүлүү көрөммүн 

Сибэкки киэргэллээх 

Мин ойуу түһэрдим 

 

Хос ырыата: 

 

 



Хабылык  

 

Тарбахпытын хамсатан 

Илиибитин имитэн 

Хабылыгы ыламмыт 

Оонньуох эрэ оҕолор 

 

Хос ырыата: 

Мас чыыппаана хабылыгы 

Харбаан ылыый сымсатык 

Мас чыыппаана хабылыгы 

Оонньоон иһиий сэргэхтик 

 

Хос ырыата: 

 

Өбүгэбит саҕаттан  

Сайдан кэлбит оонньууну 

Өрө тутан умнубакка 

Оонньуу сылдьыах өрүүтүн 

 

Хос ырыата: 

 

Илиибитин эрчийэр 

Билиибитин хаӊатар 

Сахам дьикти оонньуута  

Мас чыыппаана – хабылык 

 

Хос ырыата: 

Көтүӊ, көтүӊ холууп буолан 

 

Кыра оҕо саастартан 

Уһуйааӊӊа иитиллэн 

Били-көрүү суолугар 

Үктэннигит оҕолорбут 

 

Хос ырыата: 

Көтүӊ, көтүӊ холууп буолан  

Үөһээ халлааӊӊа дабайыӊ 

Ол да буоллар умнумаӊ 

Чөмчүүк оҕо сааскытын 

 

Иитэн такайан таһаарбыт 

Уһуйааӊӊыт эһиэхэ 

Өрүү тирэх буолуоҕа 

Санааҕытын кынаттыаҕа 

 

Хос ырыата: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БаҺыыба эйиэхэ ветеран 

 

БаҺыыба эйиэхэ ветеран 

Бу сырдык күөх халлаан анныгар 

Оҕо саас көччүйэр эриэккэс олоҕун 

БиҺиэхэ аҕалан кэлбиккэр - 2 төгүл 

 

БаҺыыба эйиэхэ ветеран 

Эйэлээх олоҕу тутуҺан  

Уот сэрии хонуутун этэӊӊэ туорааӊӊын 

Эн тыыннаах эргиллэн кэлбиккэр – 2 төгүл 

 

БаҺыыба эйиэхэ ветеран 

Үйэттэн үйэҕэ өйдүөхпүт 

Эн хорсун быҺыыгын, одоххо дьулуургун 

Эн курдук эйэни тутуохпут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭҺээм, эбээм оонньуура 

 

Дьиэм иҺинэр, детсадка 

Араас элбэх оонньуур баар 

Ол эрэн миэхэ күндү 

Мин өбүгэм оонньуура 

 

Хос ырыата: 

ЭҺээм, эбээм оонньообут 

талах атын, оҕуҺун 

эҺээм, эбээм оӊорбут 

оонньуурдарын таптыыбын 

  

Хос ырыата: 

\ 

Ытыкчааммын ыламмын 

Эргичитэ мин тутуом 

Талах аты миинэммин 

Мин ыраах, ыраах барыам 

 

Хос ырыата: 

 

ЭҺээм, эбээм оонньуурун 

Сууйан, сотон киэргэтиэм 

Өрүүтүн илдьэ сылдьыам 

Доҕотторбор ооннотуом 

 

Хос ырыата: 



Оҕо саас ырыата 

 

Биирдэ кэлэр оҕо сааска 

Оонньоон көрүлээн иҺиэххэ 

Мэник-тэник кэмнэри 

Сэргэхтик атаарыахха 

 

Хос ырыата: 

Сүүрүөххэ-көтүөххэ 

Ыстаӊалыы оонньуохха 

Истиэххэ, билиэххэ 

Элбэххэ үөрэниэххэ 

 

Кустукчааны өрө көрөн 

Өӊнөрү араарыахха 

Хонууга сибэккини 

Ахсаанынан ааҕыахха 

 

Хос ырыата: 

 

Чыычаах ыллыыр, күммүт күлэр 

Кэрэ кэмнэр үүммүттэр 

Оҕо сааспыт ырыатын 

Ыллыгынан дайыахха 

 

Хос ырыата: 

 

 

 Хоту сир хоҺууна буоламмын 

 

Тоҕус ый устата хаар суорҕан бүрүнэн 

Мин дойдум тус хоту чуумпурар, чуӊкуйар. 

Хараӊа халлааӊӊа дьүкээбил уоттара 

Умайар, суҺумнуур дууҺабын уоскутар. 

 

Хос ырыата:  

Хоту сир оҕото буоламмын 

Томороон тымныыны уйабын. 

Хоту сир хоҺууна буоламмын 

Олоххо дьулуурдаах эбиппин. 

 

Киэӊ кэтит көҕүстээх, табаҺыт удьуордаах 

Балыксыт, сонордьут туундара туйгуна. 

Тоӊ хаары тобулаан саӊа суол арыйар 

Аартыгын мин буллум санаабын толорбум. 

 

Хос ырыата:  

 

Кэлэр кэм кэскилэ, эбэӊки эрэлэ 

Тус хоту уолана, дохсуннаах дуораана. 

Норуоккун эн сирдээ, олоххо арыалла 

Дойдугун аатырдан, туругур! ДуораҺый! 

 

Хос ырыата:  

 

 



Сибэккилэр кэрэчээн кыргыттар 

 

Үүммүттэр хонууга кэрэчээн сибэккилэр 

Килбик кыыс кэриэтэ сэмэйдэр 

Күн сырдыгын батыҺан, күөх хонууну киэргэтэн 

Олохпутун дьолунан толорон 

 

Хос ырыата:  

Сир симэҕэ сибэккилэр 

Нарын кыыстыы намыыннар 

Сибэккилэр кэрэчээн кыргыттар 

 

Кэрэхсээӊ сибэккини ийэ сирбит бэлэҕин 

Кыыс оҕо кэриэтэ харыстааӊ 

Истиӊ иэйии сүмэтин, таптыыр сүрэх ырыатын 

Айылҕа аччыгый кыысчаанын 

 

Хос ырыата:  

 

Олох кэрэ көстүүтэ, остуоруйа оҕото 

Сайыӊӊы кыыс оҕо сибэкки 

Үөрүүбүтүн үрдэтэр, санаабытын кынаттыыр 

Эн бааргын бу орто дойдуга 

 

Хос ырыата:  

 

 

 

Ахтылҕан ырата 

  

Санаан кэнним мин бүгүн 

Төрөөбүт төрүт сирбин 

Ийэм, аҕам таптыы көрбүт 

Харахтарын мичээрин 

 

Хос ырыата:  

Дойдум миэнэ Сунтаарым 

Түүлбэр өрүү көстөҕүн 

Арахпат сана буолан 

Аттыбар баар курдуккун 

 

Оҕо сааҺым оонньообут 

Олбуорун ортотугар 

Баар бколкохпун баҕаран 

Харахпын мин симэмимн 

 

Хос ырыата:  

 

Олох суолун батыҺан 

Дойдубуттан тэйэммин 

Тус хоту олохсуйа 

Барбытым эйигиттэн 

 

Хос ырыата:  

 

 


