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Báidín Fheidhlimí
 

Báidín Fheidhlimí d’imigh go Gabhla,
Báidín Fheidhlimí ‘s Feidhlimí ann.

Báidín Fheidhlimí d’imigh go Gabhla,
Báidín Fheidhlimí ‘s Feidhlimí ann.

 
Curfá:

Báidín bídeach, Báidín beosach
,Báidín bóidheach, Báidín Fheidhlimí.

Báidín díreach, Báidín deontach,
Báidín Fheidhlimí ‘s Feidhlimí ann.

 
Báidín Fheidhlimí d’imigh go Toraí,
Báidí Fheidhlimí ‘s Feidhlimí ann.

Báidín Fheidhlimí d’imigh go Toraí,
Báidí Fheidhlimí ‘s Feidhlimí ann.

 
Curfá

Báidín Fheidhlimí briseadh i dToraí,
Éisc ar bord agus Feidhlimí ann.

Báidín Fheidhlimí briseadh i dToraí,
Éisc ar bord agus Feidhlimí ann.

 
Curfá arís
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Moll Dubh an Ghleanna

 
Tá bó agam ar shliabh is fada mé ina diaidh,

Ó chaill mé mo chiall le nuachair,
Dhá seoladh soir is siar,

i ngach áit a dtéann an ghrian,
Nó go bhfilleann sí ar ais tráthnóna.

 
Cúrfá:

Sí Moll Dubh an ghleanna í, 
Sí Moll Dubh an Earraigh í,

Sí Moll Dubh is deise ná an rós í
Is dá fhaighinnse fhéin mo rogha do mná óga deasa an

domhain,
Sí Moll Dubh an ghleann a bh’fearr liom.

 
Nuair a fhéachaim fhéin anonn, 

san áit a bhíonns mo rún, 
Sileann ó mo shúile sruth deora,

‘S a rí ghil na n-úll, déan fuascailt ar mo chúis,
Mar sí an bhean dubh ón ngleann ab fhearr liom.

 
Cúrfá

Siúd é thiar mo theach, s’gan go dhian ar ach an scraith,
‘s é déanta ar leath thaobh an bhóthair

Nach críonna a bhíonn an bheach
 nuair a dhéanann sí a nead, 

Le grian ‘s le teas an tsamhraidh.
 

Cúrfá
-An Chéad Ghlúin Eile-
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Tonnta Chonamara

le Dara Ó Conaola
Ag fágáil Chonamara dhom
 Bhí ceo ar shliabh ó thuaidh 

An ceo a bhí ar mo chroí 
Níor ghlan sé dhíom go fóill

Le haer an tsaoil a d'imigh mé 
Is chonaic mé go leor 

Is bhí tonnta Chonamara 
Ag dul idir mé 'gus tú

 
Cheap mise a stór go bhfillinn ort
 Ach féach nach raibh sé i ndán 

Mar líon an ghaoth na seolta 
Is thug sí mé ar fán 

Bhí an long umhal don fharraige
 Is sheol sí léi thar cionn 
Is bhí tonnta Chonamara 

Ag dul idir mé 'gus tú
 

Má théann tú síos cois toinne 
I gCladhnach glas ó thuaidh 

Ag tobar cois na farraige
 Nach bhfuil rófhada ón mbruach 

Breathnóidh tú ó dheas uait 
Ar na longa i bhfad ar gcúl 
Is beidh tonnta Chonamara 

Ag dul idir mé 'gus tú
 

Má chloiseann tusa glaoch thar toinn
 San oíche nó sa lá 

Ar chapall bán a thoicfas mé 
Ní bheidh an dara húistéar ann 

Má éalaíonn tú in éindí liom 
Go dtí an t-oileán álainn ard 
Is beidh tonnta Chonamara 

Ag ceiliúradh ár ngrá -An Chéad Ghlúin Eile-
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Lá Breá Aoibhinn

                   
Ó bhí mé lá breá aoibhinn thuas i ngarraí ard

Ag fosaíocht ar mo sceadóigín ‘s ag breathnú ar na báid

An chéad bhád a tháinig bhí brat dearg ar a crann

Is chuaigh sí anonn go Meiriceá agus arais arís anall.

 

Ó grá mo chroí, mo churaichín, is aici a bhéas an geall,

Ó grá mo chroí, mo churaichín,

 is tú togha agus rogha na mbád.

 

Ó Fáilte romhat, a chaiptín, is fáilte roimh do dhream!

 Ar thug tú féirín agamsa ón tír a raibh tú ann? 

‘Thug tú tae is siúcra ó na hIndiachaí anall 

agus piaróid ghlas ón Africa Theas 

is monkey beag ón Spáinn
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Is a Spailpín aerach tréitheach mise is bígí soláthar mná dhom.

 
Mar a scaipfinn an síol faoi dhó San Earrach in éadan na dtaltaí

bána,
 

Mo lámha ar an gcéachta a’m i ndiaidh na gcapall agus
réapfainnse cnoic le fána.

 
 

Is an chéad lá in Éirinn dar liostáil mise, ó bhí mé súgadh sásta,
 

Is an dara lá dar liostáil mise, ó bhí mé buartha cráite,
 

Ach an tríú lá dar liostáil mise, thabharfainn cúig céad punt ar
fhágáil,

 
Ach dá dtugann sin in oiread eile ní raibh mo phas le fáil agam. 

 
 

Ach bhí mise lá breá thíos i nGaillimh is chuaigh an abhainn le
fána,

 
Bhí an breac is an eascainn is an beairtín slat ann is chuile ní dá

bhreátha,
 

Bhí na mná óga ann múnta mánla is iad a bhí tanaí tláthdheas
 

Ach dheamhain bean óg dar shuigh mise léi nach gcuirfinn an
dubh ar a mban di.

 
 

Ach b’fhaide liom an lá a mbeinn i dteach gan charaid ná dhá
bhliain déag is ráithe,

 
Mar is buachailín aerach meanmach mise agus bhréagfhainn a

bhuinneall mhánla,
 

Is dhá bhean déag ag éad is ag iomaí liom, ag súil le tairfe mo
láidhe,

 
B’é paidir na gcaillí nuair a théinn thar a’ tairseach,

Now behave yourself a Spailpín fánach.

An Spailpín Aerach
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Tráthnóna Aoine
 le Páidí Breathnach

 

Tráthnóna Aoine sa Deireadh Fómhair duathach*

Beirt chara óg ag seoladh a gcurrach amach

Athair dhuine acu ag amharc go géar

Ón aill iargúlta

Na líonta á dtarraingt isteach

S' iad á dtarraingt aníos

Mo thrua é an lá a tharla an bá

S'iad á dtarraingt aníos

Mé féin ‘s mé suite faoi thallach adhanta

Ag iompar fóthain ó threascairt na dtonn

Nuacht a chrith mo cholainn is do reoigh mo chroí

Nuair a seoladh iad chun cuan
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