


Ырыа барахсан дуорайарын
тухары кэрэ эрэ үөскүүр, 
сырдык эрэ сандаарар, 
олохпут, ис турукпут
тупсар, ырааһырар.



Дьиҥнээх ырыа диэн тугуй?
Ырыа — сүрэх төлөнө,
Ырыа — санаа көҥүлэ,
Дьол дуу, сор дуу оонньуута
Хаарыаннаах харах уута,
Ырыа — сүрэх кыланыыта.

Семен Данилов тыллара

Ырыа туохтан үөскүүрүй?
Ырыа үөскүүр үөрүүттэн,
Биитэр аспат абаттан,
Биитэр өлөр мөккүөртэн,
Биитэр улуу тапталтан —
Куулаттарыы муҥуттан.

Ырыа тоҕо үөскүүрүй?
Дьон сүрэҕэр тапталы,
Дуолан дохсун санааны,
Дьолу, күнү, чаҕылы
Кымыс курдук кутаары,
Ырыа үөскүүр ылланаары.



Хит буолбут ырыалар. ырыанньык. / Хомуйан
оҥордулар: Н.И. Протопопова, 
Н.Н. Кривршапкин. — Дь.:Бичик, 2008. – 96с. 

Эдэр суруналыыстар бу ырыанньыкка билиҥҥи кэмҥэ
киэҥ биһирэбили, кэрэхсэбили ылбыт, эдэр дьон уоһуттан
түһэрбэккэ толорбут бастыҥ ырыаларын хомуйан
түмтүлэр .



Кривошапкин Н. Н., Jeada таабырынын
таайарга турунан.... — Дь.:Бичик, 2006 -96с.

В чем секрет успеха 
юного певца Джиды, 
ставшего популярным 
среди своих сверстников? 
На этот и другие вопросы 
пытается найти ответы 
молодой журналист Коля 
Кривошапкин



Кривошапкин Н. Н., Арыллыы. — Дь.:Бичик, 
2007- 88с. (Саха эстрадатын сулустара)

«...Саарын… Кини хас
ситиһиитэ, өрөгөйө –
харахпыт далыгар.
Оттон, арай, саха
иэйинньэҥ сүрэҕин иэтэ-
куота сылдьар күүһүн,
сүгүрүйээччилэрин
абылыыр алыбын арыйарга
ылыстахха? Аатырыы
иннинээҕи, сцена
кэннинээҕи олоҕун өҥөс
гыннахха?..»



Өркөннөөх Өлөксөөһө, Доллоһутар дьол, даллаһытар 
талаан.... [Саха Республикатын народнай
артистката М. Попова]. — Дь.:Бичик,2007. – 128с.

Среди мастеров искусств
Якутии, посвятивших свою
жизнь и талант своему
народу, Марина Попова
занимает особое место. Ее
неповторимый голос,
высокое сценическое
мастерство продолжают
радовать своих преданных
слушателей, почитателей
ее таланта



Кыыс Аанньал. /Хомуйан оҥордо Е.А. Архипова. 
— Дь.: Айар Кут,2014 – 296с.

Күндү ааҕааччы, Эн
илиигэр оһуордаах Орто
дойдуга кып-кылгас кэмҥэ
ыалдьыттаан,
остуоруйаҕа курдук
дьоллоох олоҕу олорон
ааспыт Кыыс Аанньал
Гелена Платонова
туһунан сылтан ордук
кэмҥэ олус бүөбэйдэнэн
суруллубут кинигэ.



Павлова-Борисова Т. В., Якутские музы. —
Я.: Бичик, 2011 – 240с. 

В книгу музыковеда Т. В.
Павловой-Борисовой вошли очерки
о выдающихся женщинах-
музыкантах Якутии: Г.
Кривошапко, Ф. Баишевой, оперном
режиссере А. Егоровой, певицах А.
Лыткиной, Н. Шепелевой, А.
Ильиной и др. Издание посвящено
их жизни, творчеству,
профессиональной деятельности,
вкладу в развитие якутской
музыкальной культуры. Книга
адресована широкому кругу
читателей



Майя Иванова. Музыкант. Учитель. Личность. 
сборник статей./ Сост. А.В. Варламова. —
Я.: Изд.дом СВФУ, 2015. – 168с. 

Сборник статей посвящен
творческой деятельности Майи
Ивановны Ивановой - первой
пианистки народа саха, одному из
авторитетнейших специалистов
в области музыкального
искусства республики,
заслуженному работнику
культуры РС(Я), доценту,
воспитавшей целую пледу
учеников, ставших известными
музыкантами-исполнителями,
композиторами, ведущими
творческими и научными
работниками Якутии.



Данилова М.Т., Иһит,олоҥхо дойдутун оҕото.
[Ырыанньык]. — Дь.: Бичик,2003 – 96с.

Марфа Данилова үһүс
кинигэтин – саҥа үйэҕэ
аныгы кэм, итэҕэл, таптал,
төрөөбүт сир – Олоҥхо
дойдутун туһунан
кылыһахтаах уонна дэгэрэҥ
ырыаларын эдэр ыччакка
анаан суруйда, айда.



"Кэнчээри" эйэни туойар./ Хомуйан оҥордо  
В.С. Парников – Дь.: Бичик, 2002. – 136с. 

Самодеятельнай композитор
В.С. Парников «Кэнчээри»
ансамбль 30 сыл тухары
ыллаан кэлбит
репертуарыттан оҕону кыра
эрдэҕиттэн төрөөбүт
алааһыттан саҕалаан Ийэ
дойдутун, айбыт айылҕатын
таптыыргап, араас
норуоттары кытта
доҕордоһуу тыыныгар иитэр
ис хоһоонноох ырыаларыттан
хомуурунньук оҥордо.



Платонов Ю. Е., Для всех желающих 
научиться петь. (пособие). — Я.,2012 – 36с.

Пособие предназначается
широкому кругу любителей
петь. Хорошо усвоив
содержание настоящего
пособия, Вы сможете радовать
окружающих своим умением
петь, а может стать и
музицировать, принося при
этом эстетическое
наслаждение близким друзьям, а
возможно и покорите ее
величество эстраду.



Ырыа сылаас тыынынан
кэрэни саҕар, чөл олоҕу 
олуктуур, ырыа кэрэ күүһүнэн 
ыччаты иитэр, өйү-санааны 
сааһылыыр, кэрэни кэрэхсиир, 
төрөөбүт дойдуга тапталы
иҥэрэр, дьону түмэр...


