
 

Liricí: (Shotgun le George Ezra as Gaeilge) 
Dhá chéad ciliméadar 
Tar liom b’fheidir 
A' buala’ bóthar – a' bula' bóthar 
Athrú in san atmaisféar 
Tonnta móra, ag teacht aniar  
(Muid) fite fuaite de shíor 
 
Imíonn t-am ins an nglas agus buí 
Is do ghruaig séidte siar insan ngaoth 
Ag barr an tsléibh’ ard i bfhad uainn i gcéin 
Mé ag samhlú faoin suíomh i do chroí 
 
Léim isteach sa ngluaistean 
Níl deifir orainn a bheith ann  
Lig do scíth go hiomlán  
 
Ar an mbóthar céanna,  
Gath na gréine  
Nois táimid beo – not tá muid beo 
Tine chrámh faoi réalt na spéire 
breacadh lae beidh muid le chéile 
Muid) fite fuaite de shíor 

Imíonn (an) t-am ins an nglas agus buí 
Is do ghruaig séidte siar insa ngaoth 
Ag barr an stléibh’ ard i bfhad uainn i gcéin 
Mé ag samhlú faoin suíomh i do chroí 
 
Léim isteach sa ngluaisteán 
Níl deifir orainn a bheith ann  
Lig do scíth go hiomlán 
 
Suighfidh beirt ar mo chlé 
Agus beirt ins sa mback 
Aon chasadh siar 
Tairrainroidh muid raic   
 
Imíonn (an) t-am ins an nglas agus buí 
Is do ghruaig séidte siar leis an _(insa) ngaoth 
Ag barr an stléibh’ ard i bfhad uainn i gcéin 
Mé ag samhlú faoin suíomh i do chroí 
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