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Sibhse aig bheil Òige 

Rinn mi a’ bhàrdachd seo nuair a leugh mi sa phàipear-naidheachd na bh’ aig neach-

labhairt on Chomhairle ri ràdh mun chrìonadh a bh’ air tighinn air àireamh nan sgoilearan 

a bha a’ dèanamh Gàidhlig ann an sgoiltean nan Eilean Siar. 

 

Ged ’s loma-làn an saoghal le deuchainnean is dùbhlain 

’S an adhbhair cùraim fhèin aig gach nàisean, 

Gur e tha ga mo chiùrradh ’s gam fhàgail buileach diombach 

A’ ghainnead tha nam dhùthaich de Ghàidhlig. 

 

O bhun gu bàrr na sgìre, cha chluinnear is cha bhruidhnear 

Ach ainneamh cainnt mo shinnsir measg phàistean, 

’S gur duilich leam dha-rìribh mar shìoladh rud cho prìseil 

Bha uair cho tlachdmhor grinn anns gach fàrdaich. 

 

B’ e siud an sgeul bha neònach a nochd à tìr nan Leòdach 

Chuir daoine far an dòghach mun àireimh 

De dh’oileanaich ’s de dh’òigridh bha comasach is deònach 

’S a thogadh an cuid eòlais sa chànan. 

 

Thuirt oifigear bha riaghladh ’s e mìneachadh a’ chrìonaidh 

Le leisgeulan am briathran bha gràineil— 

“Gur beag a bhios ga h-iarraidh mur dèan i feum nan dreuchdan, 

’S tha ’n oideachadh cho riaslach ’s car àrsaidh.” 

 

’S ann orm a bha an t-iongnadh nach robh am barrachd ùidh aig’ 

Nach b’ fhiach is nach b’ fhiù leis an cànan, 

A b’ àbhaist a bhith cliùiteach, ’s a labhradh le na diùlnaich 

San eilean mhaiseach chùbhraidh rinn m’ àrach. 

 

Gach sgoil a bh’ ann air dùnadh son airgead a chaomhnadh 

Gun dealas no gun diù dha na pàistean, 

Craobh Ghàidhlig Dhòmhnaill Chorùna an impis a bhith rùisgte 

Gun duilleach mu a com is am bàs oirr’. 
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Cha chanainn-sa gu sìorraidh gun tigeadh uimhir a thìochladh 

Air cainnt a bha cho brèagha ’s cho càilear, 

An teanga lurach chiatach tro linntean a bha lìonmhor 

’S a labhair Eubh gu rìomhach ri Àdhamh. 

 

Gu deimhinne ’s gu cinnteach, cha robh riamh an rìoghachd 

Mac-samhail dhan an linn leis a’ Ghàidhlig, 

Ro-ealanta nan inntinn ’s air thoiseach ann an dìcheall— 

’S gum faicear an cuid innleachd ’s gach àite. 

 

Tha ’n tobar a bha miadhail an-diugh cha mhòr air tèachdadh 

’S tha cunnart ann tha cianail gun tràigh e, 

Nach ann a bhiodh an iargain nan leigeadh sinn leis sìoladh 

Gus nach biodh aon deur dheth air fhàgail. 

 

Gun tig iad às gach ceàrnaidh a chunntais eun is ghràineag, 

Tunnagan len àl ’s ràcan-feòire, 

Is ged tha clann le Gàidhlig a cheart cho gann san àrainn 

Chan àill leis a’ ghràisg sin an seòrsa. 

 

Their cuid gun d’ rinn i dùsgadh am measg nan Gàidheal ùra 

’S gur siùbhlach i air bilean an cuid phàistean, 

Ach ’s beag a bha mo dhùil-sa is gur e fàth mo thùirse 

Nach eil i cheart cho sunndach nam nàbachd. 

 

Ach sibhse aig bheil òige san eilean seo a’ còmhnaidh 

Seallaibh dhi ur deòin ’s bithibh dàna, 

Cuimhnichibh na seòid a bha uair an tìr Chlann Dòmhnaill 

Is seasaibh daingeann còraichean na Gàidhlig. 


