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Téir Abhaile Riú

                   

Curfá

Téir abhaile riú
Téir abhaile riú

Téir abhaile riú, a Mhéaraí
Téir abhaile riú 's fan sa bhaile
Mar tá do mhargadh déanta.

                     

Is cuma cé dhein é nó nár dhein
Is cuma cé dhein é, a Mhéaraí

Is cuma cé dhein é nó nár dhein mar
Tá do mhargadh déanta.

             

Curfá 
                

Is cuma cé dhein é nó nár dhein
Is cuma cé dhein é, a Mhéaraí

Is cuma cé dhein é nó nár dhein mar
Tá do mhargadh déanta.

           

Curfá
           

Pós an píobaire
Pós an píobaire

Pós an píobaire, a Mhéaraí
Pós an píobaire i dtús na hoíche

Is beidh sé agat ar maidin.             
                             

Curfá
                   

Tá do mhargadh
Níl mo mhargadh

Tá do mhargadh déanta
Níl mo mhargadh
Tá do mhargadh

Níl mo mhardadh déanta
                      

Níl mo mhargadh
Tá do mhargadh

Níl mo mhargadh déanta
Tá do mhargadh
Níl mo mhargadh

Tá do mhargadh déanta
                          

Curfá
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Poirtín Sheáin a’ tSíoda

                   

Poirtín Sheáin a’ tSíoda
Is rince Philib a'Cheoil
Déansa domhsa rince

Is seinnfidh mise an ceol
             

Curfá

Ó sé bhean nach deas é
Ó sé bhean nach seoigh
Ó sé bhean nach deas é

Rince philib a'cheoil
           

Curfá
           

Poirtín Sheáin a’ tSíoda
Is rince Philib a'Cheoil
Sin mar bhí go dtí seo

's amhlaidh bhéas go deo
                             

Curfá
                   

Poirtín Sheáin a’ tSíoda
Is rince Philib a'Cheoil

Dreas do choróin phíoba
Meidhreach agus go beo

                          

Curfá

 
Poirtín Sheáin a’ tSíoda
As rince Philib a'Cheoil
Aoibhinn linn an rince

An siamsa agus an ceol.
 

Curfá
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A Mhuirnín Óg

Glaoim ort, a mhuirnín óg,
Glaoim ort, a mhíle stór,

Tar is labhair liom uair nó dhó,
Go n-insí mé mo scéal duit.

            

Curfá

’S a mhuirnín óg, a mhíle grá,
A mhuirnín óg, is tú a rinne mo chrá,

A mhuirnín óg, nach fada an lá,
Ó gheall tú mise a phósadh.

                     

Searc go dtug mé duit is grá,
Ceart ní bhfuair mé uait ach crá,
Rinne tú gual den chroí in mo lár,

Ó thréig tú mé gan ábhar.
             

Curfá 
                

Nuair a shuím síos chois an chuain,
A chaint liom fhéin ’s a dhéanamh bróin,

Ní chluinim ceiliúr binn na gcuach,
Mar a chluininn féin i m’óige

           

Curfá
           

Seal a bhím ag déanamh bróin,
Seal beag eile ag déanamh ceoil,
Seal ag meabhrú ar mo dhóigh,

’S ag gol fán mhnaoi nach bhfuair mé.       
                             

Curfá
                   

A ríbhean dheas na gcoirnín dlúith,
A bhí múinte, cneasta, socair, ciúin,
Pill ar ais is leigheas mo chumhaidh,
’S beidh Dia ina bhun go deo duit.

                          

Curfá
                      

Tá mé anois ’mo luí ar leabaidh an bháis,
Mo chónair déanta réidh gan spás,

Dá dtigfeá is labhairt liom uair amháin,
Go leigheasfeadh glór do bhéil mé.

           

Curfá
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Mo thriall chun aifrinn
                   

Ag éirí dom ar maidin ar mo thriall 's mé dul chun Aifrinn
Sé casadh domhsa an ainnir 's í dul léithe féin.

 
Ó bhain mé díom mo hata is d'ullmhaigh di go talamh

Is d'fhiafraigh mé don chailín an bpósadh sí mé.
 

Ach focail níor fhan agam de chré nó de phaidir
Ach ag amharc ar mo chailín an bpósadh sí mé.

 
Ach focail níor fhan agam de chré nó de phaisir

Ach ag amharc ar mochailín is an tAifreann á léamh.
 

Ach dá mbínnse mo sheasamh san áit a raibh sise
I seomraí geala an tsagairt is fíon againn a ól.

 
Ó nach aerach a bhéinn is Máillí ó óiche go dtí'n mhaidin

Ag cur siúcra ar uisce beatha is mo mhúirnín ag ól.
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An tSeanbhean Bhocht:
Dhéanfaidh mé teach mór do mo sheanbhean bhocht,
Dhéanfaidh mé teach mór do mo sheanbhean bhocht,

Dhéanfaidh mé teach mór di is ceannóchaidh mé bó di,
Ach b’fhearr liom buachaill óg, a deir an tseanbhean bhocht.

 
Ar chuala sibh nó an bhfaca sibh mo sheanbhean bhocht?
Ar chuala sibh nó an bhfaca sibh mo sheanbhean bhocht?
Chonaic muid ar an mhargadh í is í ag cuntas a cuid airgid

Is buachaill as na Cealla ag baint dealg as a cois. 
 

Caidé do ghráithe ag geaibíneacht, a sheanbhean bhocht?
Caidé do ghráithe ag geaibíneacht, a sheanbhean bhocht?

Caidé do ghráithe ag geaibíneacht is gan fiacail in do chab agat?
Ó, go dtóga an Rí ón teallach uaim an tseanbhean bhocht.

 
Is trua gan tú sa mhuileann agam, a sheanbhean bhocht,
Is trua gan tú sa mhuileann agam, a sheanbhean bhocht,

Is trua gan tú sa mhuileann agam is do dhroim le sac na mine agam
Is nár dheas an toirtín muilleora a dhéanfadh an tseanbhean bhocht.

 
Is trua gan tú sa bhád agam, a sheanbhean bhocht,
Is trua gan tú sa bhád agam, a sheanbhean bhocht,

Is trua gan tú sa bhád agam is do dhá chois in airde agam
Is nár dheas na maidí rámha a dhéanfadh an tseanbhean bhocht.

 
Is trua gan tú sa cheárta agam, a sheanbhean bhocht,
Is trua gan tú sa cheárta agam, a sheanbhean bhocht,

Is trua gan tú sa cheárta agam is cruitheacha ar do shála agam
Is nár dheas an capall rása a dhéanfadh an tseanbhean bhocht.
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A Stór, a Stór, a Ghrá
Bhí mé lá breá samhraidh

I mo sheasamh ar an mhargadh
'S is iomaí fear a dúirt liom

"Monuar, gan tú sa bhaile agam"
            

Curfá

’A stór, a stór, a ghrá
A stór, a stór, an dtiocfaidh tú?

A stór, a stór, a ghrá
An dtiocfaidh tú nó an bhfanfaidh tú?

                     

Gheall mo ghrá domsa
Cinnte go dtiocfadh sí

Ní raibh a culaith déanta
Agus sin an rud a choinnigh í

             

Curfá 
                

Tá an t-uisce ag teacht ón Éirne
‘S tá an féar a’ teacht ó Neamh chugainn

Tá utha na mba á réabadh ar mhéid
Is 'tá de bhainne acu

           

Curfá
           

Thart tóin an gharraí, a Mháire
Bhfuil an fhidil leat?

Aicearra na bprátaí go dtéimid
'Sair an fhidileoir      

                             

Curfá
                   

Bhí mise lán den tsaol
Is bhí cion amuigh is istigh orm
Nach mór a d'athraigh an saol

Nuair nach bhfuil cion ag duine ar bith orm?
           

Curfá
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Amhrán na Scadán
 

Nuair a théim a luí san oíche, bím ag smaointiú ar an iasc,
Nuair a éirím amach ar maidin, bheirim rúid go dtí an bhinn,

Bíonn na héanacha ag cur pléisiúir orm ’na suí i mbéal na bpoll
’S an phéist ag an Tor Dhearg ag cur na scadán tharna droim.

 
Bím ag smaointiú ar an eangaigh is ar an bhád a mbíonn sí ann,

Bím ag smaointiú ar na rámhaí is a mbuillí ins an toinn,
Bím ag smaointiú ar an fhearthainn ’s ar an tréan a bhí sa ghaoth

’S gach uair dár chroch mé an stiúir uirthi ’s an teilm ina cionn.
 

Ach is deas an rud na slanntracha a bheith soilsiú ar ár mbróig,
’S gurbh fhusa dúinn á bplúchadh go minic ná iad a dhíol,

Ach caithfimid a ghabháil an cainéal leo, más maith nó olc an t-am
San áit a mbeidh lúcháir ar an cheannaí romhainn ’s buidéal dúinn den lionn.

 
Nuair a shuím cois na tineadh, agus smaointiú ar an am

A raibh mé fhéin ’s mo churach beag amuigh ar bharr na dtonn,
’S gan idir mé is an tsíoraíocht ach an t-éadach tana tarr

Ag cosnamh gaoithe is farraige i measc éanacha na dtonn.
 

Ach anois atá mé aosta is mé ag éirí lag breoite tinn,
Níl mé ag dúil go brách le biseach a fháil go síntear mé sa chill,

Bheirim altú do Dhia na glóire mar chuir mé isteach m’am
Ar chreig i lár na farraige i measc éanacha na mbeann.
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Gleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair 

Céad slán ag sléibhte maorga
Chondae Dhún na nGall
Agus dhá chéad slán
Ag an Earagal ard
Ina stua os cionn caor 's call
Nuair a ghluais mise thart
Le loch Dhún Lúich’
Go ciúin 'sa ghleann ina luí
I mo dhiaidh ‘bhí Gleanntáin
Ghlas Ghaoth Dobhair
Is beag nár bhris mo chroí
 
Ag taisteal domh amach
Fríd chnoic Ghleann Domhain
'S an Mhucais ar mo chúl
Ní miste domh 'ra le brón 's le crá
Gur fhreasach a shil mise súil
Go 'Meiriceá siar, a bhí mo thriall
I bhfad thar an fharraige mhór
D'fhag mé slán ar feadh
seal ag Dún na nGall
'S ag Gleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair
 
Níorbh é mo mhiansa imeacht ariamh
Ó mo thír bheag dhílis féin
Ach trom lámh Gall, le cluain
'S le feall, a thiomáin mé i gcéin
B'é rún mo chroí-se pilleadh arís
Nuair a dhéanfainn beagán stór
'S deireadh mo shaoil
A chaitheamh lem ghaoil
Fá Ghleanntáin Ghlas' Ghaoth Dobhair
 
Slán, slán go fóill a Dhún na nGall
A chondae shéimh gan smál
'S dod’ fheara breátha in am an ghá
Nár umhlaigh riamh roimh Ghall
Tá áit i mo chroí do gach fear 's gach mnaoi
'S gach páiste beag agus mór
Áta beo go buan, gan bhuairt, gan ghruaim
Fá Ghleanntáin Ghlas Ghaoth Dobhair


