
Na h-òrainNa h-òrain

Ri Fuine isRi Fuine is
Fealla-dhàFealla-dhà
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Hi-ri-ri Har-ar-aidh Hùb Hàb
Hi-ri-ri har-ar-aidh hùb hàb 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hùb  
Hi-ri-ri har-ar-aidh hùb hàb 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hàb 

Gabhaidh sinn òran 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hùb  
Gabhaidh sinn òran 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hàb 

Seinnidh sinn òran 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hùb  
Seinnidh sinn òran 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hàb 

Le guthan mòra 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hùb  
Le guthan mòra 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hàb 

Le guthan beaga 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hùb  
Le guthan beaga 
Hi-ri-ri har-ar-aidh hàb 
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Reasabaidh Son Cèic
Tha mis’ a’ lorg reasabaidh, 
Tha reasabaidh a dhìth. 
Reasabaidh son cèic  
a bhios againn aig àm-bìdh.

Tè bhlasta is milis, 
Nì cèic mhòr chruinn a’ chùis, 
Ma bhios slios ann dhuinn uile 
bidh ar brùthan ann an sunnd!

Tha mis’ a’ lorg reasabaidh, 
Tha reasabaidh a dhìth, 
Reasabaidh son cèic  
a bhios againn aig àm-bìdh.
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Am bi teòclaid innt’ no silidh? 
Ò dè an dòigh as fheàrr? 
Mura faigh mi fios a dh’aithghearr 
Cha dèan mi cèic gu bràth!

Tha mis’ a’ lorg reasabaidh, 
Tha reasabaidh a dhìth, 
Reasabaidh son cèic  
a bhios againn aig àm-bìdh.
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Aig a’ Bhùth
Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, tha mi aig a’ bhùth 
Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, tha mi aig a’ bhùth 
Le basgaid nam làimh is airgead san sporan 
Tha mi aig a’ bhùth. 

Tha biadh de gach seòrs’ ann, 
Glasraich agus measan 
Bainne agus sùgh, 
Is bogsaichean làn uighean  
Tha’ h-uile sìon aig a’ bhùth 

Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, tha mi aig a’ bhùth 
Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, tha mi aig a’ bhùth 
Le basgaid nam làimh is airgead san sporan 
Tha mi aig a’ bhùth. 

Tha iasg agus feòil ann 
Aran, ìm is càise, 
Min-fhlùir agus siùcar 
Is sgeilpichean làn phasta 
Tha’ h-uile sìon aig a’ bhùth 

Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, tha mi aig a’ bhùth 
Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, tha mi aig a’ bhùth 
Le basgaid nam làimh is airgead san sporan 
Tha mi aig a’ bhùth. 

Tha mo bhasgaid a’ cur thairis 
Chan eil feum air a’ chòrr! 
Nis cunntaidh sinn a’ phrìs – 
Saoil dè chosgas e dhomh?

Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, bha mi aig a’ bhùth 
Aig a’ bhùth, aig a’ bhùth, bha mi aig a’ bhùth 
Le basgaid nam làimh is airgead san sporan 
Bha mi aig a’ bhùth. 
Bha a h-uile sìon aig a’ bhùth!
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Òran an Fhuineadair
I iù bha ò, i iù bha ò 
I iù bha ò, i iù bha ò 

Is toil leam bhith fuine, 
Is toil leam bhith fuine 
Cèicean is briosgaidean 
Pìos do gach duine 
I iù bha ò, i iù bha ò  

A’ cunntadh 
A’ tomhais 
A’ measgachadh  
x 2

Is toil leam bhith fuine, 
Is toil leam bhith fuine 
Bonaich is sgonaichean 
Pìos do gach duine 
I iù bha ò, i iù bha ò

A’ lionadh 
A’ taomadh 
Ga chur mun cuairt 
x 2

Is toil leam bhith fuine, 
Is toil leam bhith fuine 
Cèicean is briosgaidean 
Pìos do gach duine 
I iù bha ò, i iù bha ò

A’ criomadh 
A’ blasadh 
Mmm – am fàileadh! 
x 2

Is toil leam bhith fuine, 
Is toil leam bhith fuine 
Bonaich is sgonaichean 
Pìos do gach duine 
I iù bha ò, i iù bha ò 
I iù bha ò, i iù bha ò.
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Òran Sgioblachaidh
Tha sgudal feadh an àit’ 
Tha smodal air an làr 
Abair bùrach, ò mo nàire!

NGD, 
Tha sgioba sgioblachaidh  
air an t-sligh’!

Tog sin glan seo 
Sgioblaich an t-àit 
Sad e anns a’ bhion 
Cuir air ais e mar a bha x 2

whistles no shoob / Hì liù hò ro, hiùraibh hoireann o 
Hì ri hai ‘s na haidl ho ro?

Tog sin glan seo 
Sgioblaich an t-àit 
Sad e anns a’ bhion 
Cuir air ais e mar a bha x 2

A h-uile rud a-nis 
Air ais mar bu chòir 
Cho glan ri prìn’ 
Is math a rinn sinn! 
Chan iarrainn-sa a’ chòrr.
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