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An raibh tú ar an gCarraig?
 
An raibh tú ar an gCarraig ‘s a' bhfaca tú féin mó ghrá?
‘S a' bhfaca tú gile na finne agus scéimh na mná?
‘S a' bhfaca tú an t-úll ba dheise is ba mhilse bláth?
‘S a' bhfaca tú mo Vailintín is a' bhfuil sí á cloí mar atáim?
 
Ó bhí mé ar an gCarraig is chonaic mé féin do ghrá
‘S chonaic mé gile na finne agus scéimh na mná
Agus chonaic mé an t-úll ba dheise is ba mhilse bláth
Agus chonaic mé do Vailintín agus tá sí á cloí mar atá.
 
‘S go dtaga Lá Fhéile Bríde i lár an Fhómhair bhuí
‘S Lá Fhéil Pádraig lá nó dhó ina dhiaidh
‘S go bhfásfaidh bláth buí i lár an Fhómhair bhuí
Páirt go do ghrá ní fhágfaidh sé ariamh mo chroí, a ghrá.
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Sadhbh Ní Bhruinneallaigh
     

Ní iarrfainn dé spré le Sadhbh Ní Bhruinneallaigh
Ach Baile Inis Gé ‘s cead éaló ar choiníní.
Óra a Shadhbh, a Shadhbh Ní Bhruinneallaigh,
A chuisle is a stóirín, éalaigh is imigh liom.
 
Máistir báid mhóir mé go deo ní ghlacfaidh mé
D’fhliuchfainn naoi bhfód is ní thógfainn aon fharraige
Óra a Shadhbh, a Shadhbh Ní Bhruinneallaigh,
A chuisle is a stóirín, éalaigh is imigh liom.
 
Máistir báid mhóir go deo ní ghlacfad,
Nuair a fhaigheann siad an chóir is dóigh nach bhfanann siad.
Óra a Shadhbh, a Shadhbh Ní Bhruinneallaigh,
A chuisle is a stóirín, éalaigh is imigh liom.
 
Níl folach a cabhlach ar Shadhbh Ní Bruileallaigh
Ach seanchóitín donn gan cabhail gan muinchille.
Óra a Shadhbh, a Shadhbh Ní Bhruinneallaigh,
A chuisle is a stóirín, éalaigh is imigh liom.
 
Fear maith i mbád mé togha fear iomartha,
Fear sluasaid is láí mé ar dhá cheann an iomaire.
Óra a Shadhbh, a Shadhbh Ní Bhruinnealla,
A chuisle is a stóirín, éalaigh is imigh liom!
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Caisleán Uí Néill
     

 
Céad slán don oíche aréir,
 'sé mo léan géar gan í anocht ina tús
Leis an mbuachaillín spéiriúil 
a bhréagadh mé go deas ar a ghlúin
Mar chuir tú orm an t-éileamh,
 's a mhíle grá, ní leatsa mo rún
Ó faraor géar, tá na sléibhte idir mé agus tú.
 
Tá mo ghairdín breá ina fhásach 
agus a ghrá geal is mise liom féin
Gach pabhsaer a' fás suas 
ab áille lena a bhfaca tú riamh
Níor chualas ceol cláirsí 
ag dul an tsráid seo ná ceiliúr na n-éan
Ó d'éalaigh mo ghrá uaim, 
cúilín álainn, go Caisleán Uí Néill.
 
'S i gCaisleán Uí Néill 
tá an péarla a bhain dhíomsa mo ghrá
A dtug mise spéis dhó, 
sé mo léan géar i ngan fhios don tslua.
Ar theaghlach an tí mhór, 
sé a chonaíonns is a chodlaíonns mo ghrá
A shamhail níl le fáil agam, 
ach an réalt eolais ar an mbaile úd thall.
 

-Lasairfhíona Ní Chonaola-
#LeChéile #TLC



Teach Le Chéile

Éamonn An Chnoic
     

Cé hé sin amuigh a bhfuil faobhar ar a ghuth,
Ag réabadh mo dhorais dhúnta?
Mise Éamonn an chnoic, atá báite,
fuar, fliuch
Ó shíorshiúl sléibhte is gleannta,
A lao dhil ‘s a chuid,
Céard a dhéanaimse dhuit
Mura gcuirfinn ort binn de mo ghúna?
Is go bhfuil púdar go tiubh á shíorshéadeadh leat,
Is go mbeidh muid araon múchta.
 
Is fada mise amuigh faoi shneachta, faoi shioc,
‘S gan dánacht agam ar aon neach,
Mo sheisreach gan scor, mo bhranar gan cur
Is gan iad agam in aon chor.
Níl caraid agam, ná danaid liom sin.
A ghlacfadh liom moch ná déanach,
Is go gcaithfidh mé dul thar farraige soir,
Ós ann nach bhfuil mo ghaolta.
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Banríon Loch Na Naomh
     

Tráthnóna aréir 's mé ag teacht liom féin
'S mé ag déanamh ar éadan Loch na Naomh
'Sí mo ghruaig go léir a sheas go tréan
Ar eagla géar is gan fios cé' faoi
Las na réalta a bhí ar na spéartha
'Gus fuair mé léargas beag ar mhnaoi
Ach liúnn sí mo thaobh le saighead glan géar
Agus d'fhág sí léas dubh i lár mo chroí
 
Tháinig smaointí beag' trí m'intinn
A'beannú arís don ógbhean bhreá
'S gan fios cén draíocht a chas i mo líon í
An tráth úd d'oíche 's mé in uaigneas ann
"Ó, teann liom aníos is dearc go grinn mé
Is mise an aoileann óg ón nGréig
Ach grá mo chroí go ló is go oíche
Guth do chinn is meabhair do bhéil"
 
"A óigbheann mhúinte, ná buail fúmsa
Dearc mo shnua nach bhfuil mé slán
Mar tá mé crosta, smútach, gruamach
Is páirt gan stuaim ar easpa baill"
"Ná ceap is ná síl go gcuirfidh tú díot mé
Is a liachtaí mac rí chuir mé 'un báis
Ó fuair mé scéala ar fheabhas do mhéin bhreá
Shiúlfainn Éirinn le fonn tú a fháil"
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Tá Pota Mór Fataí
     

Tá pota mór fataí Tigh Phádraig 'Con Rí, (x3)
'Sé'n pota leathchloiche a chuireann siad síos.
'S a bhó, a bhó's a bhó na lao,
'S a bhó mo leana, is cé 'déarfadh nach í?
 
Tá ciseog mór fataí Tigh Phádraig 'Con Rí, (x3)
'gus Baba sin a'inne is í ataithe á n-ithe.
'S a bhó, a bhó's a bhó na lao,
'S a bhó mo leana, is cé 'déarfadh nach í?
 
'S nuair a bhíonn mná chlann Uaithnín ag ól a gcuid tae, (x3)
Bíonn Baba sin a'inne 'gus méar ina béal.
'S a bhó, a bhó's a bhó na lao,
'S a bhó mo leana, is cé 'déarfadh nach í?
 
'S nuair a bhíonn mná chlann Uaithnín 
a' caitheamh an plaid seál, (x3)
Bíonn Baba sin a'inne 'gus pluid ar a ceann.
'S a bhó, a bhó's a bhó na lao,
'S a bhó mo leana, is cé 'déarfadh nach í?
 
Ó cuirfidh mé cóiste faoi Bhaba 'ac Con Rí, (x3)
Óra seanphota gliomach is rothaí a chur faoi.
'S a bhó, a bhó's a bhó na lao,
'S a bhó mo leana, is cé 'déarfadh nach í?
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Casadh an tSúgáin
 
     

Curfá:

Má bhíonn tú liom bí liom os comhair lán an tí
Má bhíonn tú liom bí liom go ló geal is oíche
Má bhíonn tú liom bí liom gach orlach de do chroí
'Sé mo léan le fonn nach liom Dé Domhnaigh thú mar mhnaoi
 
Dhá mbeadh spré ag an gcat nach deas mar a phógfaí a bhéal
Mura mbeadh nach fada ó bhaile a sheolfaí é
Tá iníon na caillí gioblaí casta pósta ó aréir
'S tá mo chailín ag baile ‘s gan duine aici a phógfadh a béal
 
Curfá

 
'S cén cat mara a chas in san áit seo mé?
Nach iomaí cailín a d'fhága mé i mo dhiaidh
Mar gheall ar throid 's ar bhruíon ‘s ar rud éicint nárbh fhíor
Muise, óinseach caillí ‘s iníon aici a bhí gan chiall
 
Curfá
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Bean Pháidín
     

Curfá:

'Sé’n trua nach mise, nach mise

'Sé'n trua nach mise bean Pháidín

'Sé'n trua nach mise, nach mise

'S an bhean atá aige bheith caillte

 
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh
Is rachainn go Gaillimh le Páidín
Rachainn go Gaillimh go Gaillimh
Is thiocfainn abhaile sa mbád leis
 
Curfá

 
Go mbristear do chosa, do chosa
Go mbristear do chosa bean Pháidín
Go mbristear do chosa, do chosa
Go mbristear do chosa 's do chnámha
 
Curfá

 

Chaith mé mo bhróga, mo bhróga
Chaith mé mo bhróga i ndiaidh Pháidín
Chaith mé mo bhróga, mo bhróga
Chaith mé na boinn is na sála.
 
Curfá
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