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Oráiste breá buí,
Chomh milis le subh. 
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Seo dhá phiscín bheaga,
Is a máthair mhór dhubh. 
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Seo ubh bhruite bhlasta,
Thug Mamaí dom í. 
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Amuigh sa ghairdín
A bhím feadh an lae. 

6



Culaith ghorm agus caipín
A fuair Tomás sa bheart. 
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Maith an cailín, a Shíle,
Tá tú gléasta i gceart. 
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Seo liathróid mhór dhaite
Dearg, uaine agus buí. 
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Cois farraige sa samhradh
Bíonn na páistí ag spraoi. 
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Tá bláthanna ar an muga,
Agus coiníní áille. 
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Téim le Mamaí ar an mbus
Agus íocaim an táille. 
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Anonn is anall,
Ag luascadh faoin ngrian. 
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An páiste beag óg,
Ina sheasamh leis féin. 
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Coinníonn scáth fearthainne
Go deas tirim mé. 
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Cuirim mo bhróga orm,
Cé gur deacair dom é. 
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Nach deas iad na héiníní,
Thuas ar an gcrann. 
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Seo é mo dheartháirín,
Níl méid ar bith ann. 
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Tá lá eile caite,
Tá an clog ar an mbuille. 
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Tá tuirse is codladh orm,
Fágaim slán agaibh uile. 
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Cá mbím ar feadh an lae?


