
(Curfá – Adam & Culann) 

 

Ná bí dána, bí go deas 

Ná bí gránna, taispeáin meas 

Bí an duine ‘s fearr gur féidir leat 

‘s déan chuile rud i gceart 

 

Ná bí dána, bí go deas 

Ná bí gránna, taispeáin meas 

Bí an duine ‘s fearr gur féidir leat 

‘s déan chuile rud i gceart 

  



(Véarsa 1 – Culann & Idirbhliain) 

 

Bí cairdiúil, bí chineálta 

Ná bí i do chráin 

Cuir ceist ort féin, cá bhfuil an grá? 

Cá bhfuil an grá? 

 

C-A-I-R-D-E 

Is cuma linn má dheireann tú droch-rudaí 

Dún do chlab, stop do liopaí 

Tá do bhéal ag bogadh ró-sciobtha 

 

Déan na rudaí simplí i gceart i gcónaí 

Is cuma cén áit atá tú i do chónaí 

Bígí crua, bí lán le bród 

Ná lean an slua, seas an fód 

 

I bhfad róghasta, níl tú rófhásta 

Ag rá na bhfocal sin nach bhfuil róshásta 

I bhfad róghasta, níl tú rófhásta 

Ag rá na focail sin nach bhfuil róshásta 

  



(Curfá – Adam & Culann & Idirbhliain) 

 

Ná bí dána, bí go deas 

Ná bí gránna, taispeáin meas 

Bí an duine ‘s fearr gur féidir leat 

‘s déan chuile rud i gceart 

 

Ná bí dána, bí go deas 

Ná bí gránna, taispeáin meas 

Bí an duine ‘s fearr gur féidir leat 

‘s déan chuile rud i gceart 

  



(Véarsa 3 - Adam) 

 

Stop le na maslaí, béal dúnta, béal múinte. 

Ná bí i bhur asail, ach bí daoine uaisle. 

Ná scaipígí bréagaí, ná scaipigí brón 

Is minic a bhris béal duine a shrón 

 

Ní dheachaigh muid i bhfad muna dtagann muid le chéile 

Déan dearmad ar do chuma, cine, aois agus gnéithe 

Tá orainn bheith mar phobal, choinnigh daoine isteach 

MC AC amach 

  



(Curfá – Adam & Culann & Idirbhliain) 

 

Ná bí dána, bí go deas 

Ná bí gránna, taispeáin meas 

Bí an duine ‘s fearr gur féidir leat 

‘s déan chuile rud i gceart 

 

Ná bí dána, bí go deas 

Ná bí gránna, taispeáin meas 

Bí an duine ‘s fearr gur féidir leat 

‘s déan chuile rud i gceart 

 

 

(Críoch – Adam & Culann & Idirbhliain) 

 

Ní saol ceart é saol gan cairde 

Gan iad beidh muid go léir caillte 

Ní saol ceart é saol gan cairde 

Gan iad beidh muid go léir caillte 

Ní saol ceart é saol gan cairde 

Gan iad beidh muid go léir caillte 

Ní saol ceart é saol gan cairde 

Gan iad beidh muid go léir caillte 


