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29 Samhain 2012

Micheál Ó Síocháin
Scoláire nótáilte Gaeilge san Astráil is ea Greg Byrnes, agus ar 30 Deireadh Fómhair 2012 bhí sé ag caint ag
seimineár Léinn Éireannaigh i gColáiste Newman in Melbourne ar Mhicheál Ó Síocháin, sagart, údar, diagaí
agus scoláire ildánach (17 Nollaig 1870 – 1 Márta 1945): ‘Michael Sheehan and the Gaelic Literary Revival’. Bhí
an-bhaint ag an Síochánach leis an Astráil: ba é Ardeaspag Cúntach Sydney é idir na blianta 1922 agus 1937 agus
bhí cumha ar dhaoine ina dhiaidh nuair a d’fhill sé ar Éirinn.
I gCo. Phort Láirge a tógadh é ach níor chainteoir dúchais Gaeilge é; d’fhoghlaim sé an teanga sa Rinn agus
d’fhoilsigh sé mórán inti ina dhiaidh – saothair a chum sé féin agus roinnt béaloidis. Agus sin gan trácht ar na
teangacha eile a bhí aige – scoth na Laidine agus na Gréigise, agus Gearmáinis líofa. (Rinne sé staidéar ar Laidin,
ar Ghréigis agus ar Shanscrait ag Ollscoil Greifswald agus ghnóthaigh Ph.D. le tráchtas Laidine ar Isocrates,
oráidí Gréagach, ag Ollscoil Bonn – sin tar éis dul i mbun an léinn Chlasacaigh ag Oxford.) Bhí sé ina léachtóir i
gColáiste Mhaigh Nuad nó gur ceapadh é mar Ardeaspag Cúntach Sydney sa bhliain 1922.
D’oir an Astráil dó mar chléireach agus mar scoláire: bhí clú an léinn agus na cráifeachta air, agus d’fhanfadh sé
ann murach drochshláinte agus polaitíocht na Eaglaise – bhí socair ag an Vatacáin ar Astrálaigh seachas
Éireannaigh a cheapadh sna poist ab airde sa tír, rud a d’fhág nach é an Síochánach a cheapfaí mar Ardeaspag
nua Sydney. Faoin mbliain 1937 bhí sé ar ais in Éirinn agus é sáite fós i ngnóthaí Gaeilge; bhí teach aige sa Rinn
agus ba mhinic ann é. Is ann a cuireadh é.
Ba é an Síochánach a chum an dán cáiliúil úd ‘Ag Críost an Síol’ – dán a chuirfeadh liricí na Sean-Ghaeilge i
gcuimhne duit ar a ghontacht. (Is amhlaidh go raibh téacsanna Sean-Ghaeilge aige.)
Ar mhéid a chuid foilseachán amháin ba cheart a rá gur dhuine mór le rá é an Síochánach san Athbheochan, agus
thug Greg le tuiscint go raibh faillí éigin déanta ann mar ghníomhaí teanga. Ní dócha go ndéanfadh an
Síochánach féin idirdhealú bunúsach idir ar scríobh sé i nGaeilge agus an chuid eile a tháinig óna lámh: ba é an
duine céanna i gcónaí é. Ach is léir gur dhlúthchuid de an teanga úd, cé go bhféadfadh sí aighneas a tharraingt.
Bhí an tAthair Pádraig Ó Laoghaire ciaptha ag a chomhshagart: ‘People who never heard a word of Irish spoken
go and learn a little Irish, and then, the moment they think they understand a little of the language, they proceed
to
explain
all
about
it
to
those
who
have
been
speaking
it
all
their
lives’
(http://www.corkirish.com/wordpress/?s=sheehan). B’fhéidir (mar a dúirt Greg) nach raibh an tAthair Peadar
róshásta go raibh áit faighte ag saothar an tSíochánaigh ar an gclár oideachais (murab ionann is a shaothar féin);
d’éirigh leis an Síochánach dallamullóg a chur ar an Athair Peadar ina dhiaidh sin le hainm cleite (Seán Ó
Cadhla).
Ag seo liosta a rinne Greg de shaothair Ghaeilge an tSíochánaigh agus de roinnt rudaí eile a scríobh sé (ní é seo
an liosta iomlán ná baol air):
*'Latin in our Ecclesiastical Colleges' in Proceedings of the Second Australian Catholic Congress (1904), Melbourne, (1905)
*Sean-chaint na nDéise (1906)
*Cnó Coilleadh Craobhaighe: The Irish of the People ( 1907)
*Cnuasacht Trágha: From the Foreshore; with Notes and Vocabulary (1908)
*Árthrach an Óir: with Notes and Vocabulary (1910)
*’Do scríobhadh na Gaeilge,' in Irisleabhar Mhaighe Nuadhat (1911)
*A Call To Ireland: The Irish-Speaking Districts (1911; athfhoilsithe 1944, in eagar ag Peadar MacLoingsigh)
*Gile na mBláth (1912)[ Scéal nuacheaptha ]
*Gabha na Coille ( 1913)[ scéal a cheap Ó Síothcháin ón mbéaloideas Géarmánach ]
*’Seathrún Céitinn' [seanmóir 28.9.1913], An Claidheamh Soluis, 11.10.1913, lch. 4.
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* ‘Ag Críost an Síol,' [dán] (1916)
*Eachtra na mBróg: a Piece in Five Acts (1918) [ Dráma grinn ] [Cuireadh ainm Sheáin Uí Chadla leis an leabhar so chun
dallamallóg a chur ar an Athair Peadar Ó Laoghaire]
*Apologetics and Catholic Doctrine (1918 agus go minic ina dhiaidh sin)
*Ladhar den Lus Mór (1919)
*'Sceulta Purgadóireachta (Micheál Ó Síothcháin fuair ó mhuinntir na Rinne iad)', in Green and Gold: A Magazine of Fiction, Vol.I,
No.2, (1921)
* Aistí agus léirmheasanna in The Australasian Catholic Record, agus é ina eagarthóir comhairleach 1922-1937.NB 'A Pagan
Literary Movement', ''ACR'', III, April 1926 No. 2 lgh 120-124 [mar gheall ar 'Russell, Yeats, Stephens' agus The Hour Glass le
Yeats agus The White-headed Boy le Robinson ach go háirithe]; 'The Originality of the Catholic Emancipation Movement', III
January 1926 No 1 lch 80; léirmheas agus plé ar St Patrick: His Life and Mission (Concannon, 1931), IX January 1932 No 1, lgh 9197 agus No 2, April 1932 lgh 171-173.
*'Comments on the Foregoing Article. No. I - by the Most Rev. Dr Sheehan,' lgh 32-34, in 'Some Thoughts on an Irish Literary
Language', by Gustav Lehmacher, S.J., lgh 26-44, Studies, vol. XII, 1923.
* An Teagasc Críostaidhe (Micheul Ó Síothcháin, Árd-Easbog, do scríobh) (1927)
* 'Os comhair na Sácraiminte Diadha dhom,' in The Redemptorist Record, November-December,1943
*'Trí shean-sgéal ón Rinn: Told by Seán Paor and Séamus Traoin. With note by S. Ó Duillearga,' in Béaloideas XIX (1949)
*Cúrsa Simplidhe sa Chreideamh: Michéal Ó Síothcháin, Ardeaspog do scríobh; Michéal Ó Cionnfhaolaidh do chuir i nGaedhilg,
(1950)


Cuidiú leis an aistriúchán
Rud atá ar fáil ag cainteoirí Gàidhlig ach nach bhfuil le fáil i nGaeilge fós, go bhfios dúinn: TòMaS, bogearra ar
seirbhís aistriúcháin chuimhne í agus a choinníonn téacs nár aistríodh cheana i dtaisce chun aistriúchán
réamhdhéanta a mholadh más gá. Dá mhéad úsáideoir a bheadh ann is ea is fearr, ar ndóigh, chun stór na
dtéarmaí a mhéadú: is maith an chabhair chuige na scéimeanna Gàidhlig atá á n-ullmhú agus breis foilseachán sa
teanga.
Tá TòMaS á úsáid ag Parlaimint na hAlban, ag Stòrlann (eagraíocht a sholáthraíonn ábhar curaclaim), ag an
tSeirbhís Náisiúnta Sláinte, agus ag Oidhreacht Nádúrtha na hAlban. Is í Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan
Eilean (Ollscoil na Gaeltachta agus na nOileán) an foras tríú leibhéal is túisce a chuir scéim Ghàidhlig ar bun,
agus is minic a aistríonn sí ábhar go Gàidhlig. Táthar ag súil, áfach, gur féidir an teicneolaíocht seo a chur á úsáid
ag a lán dreamanna eile.
Féach www.uhi.ac.uk/tomas.

An óige agus an Ghaeilge
Mí na Samhna 2011 dúirt Uachtarán na hÉireann, Mícheál D. Ó hUiginn, go gcuirfeadh sé roinnt seimineár ar
siúl a dhéanfadh machnamh ar théamaí a bhfuil tábhacht leo i saol na hÉireann. Is é an t-ábhar a bhí le bheith á
phlé ag an gcéad seimineár ‘An Óige agus an tÉireannachas.’ Cuireadh ceardlanna réigiúnacha ar bun agus 294
duine páirteach iontu; fuarthas 439 aighneacht ó dhaoine idir 17 agus 26 bliain d’aois agus 74 aighneacht ó
ghrúpaí. Bhí 32 duine aonair páirteach sa dá chuid den ghó – sin 775 duine ar fad idir 17 agus 26 bliain d’aois.
Tarraingíodh aird ar cheist na féiniúlachta Éireannaí, agus dúirt a lán go raibh neamhchinnteacht ag baint léi i
bhfianaise staid an gheilleagair, na dífhostaíochta agus na heisimirce. Dúradh freisin go raibh baint ag cúrsaí
teanga leis an scéal agus an Ghaeilge ar cheann de chomharthaí sóirt an Éireannachais, ach nach mór í a chur á
húsáid sa saol laethúil. Ní mó ná sásta a bhí a lán daoine le múineadh na teanga sna gnáthscoileanna: moladh go
múinfí Gaeilge ar bhealach nua san Ardteist agus go ndéanfaí ‘deiseanna sóisialta’ a threisiú i ngeall ar an teanga.
Féach:
http://www.president.ie/wp-content/uploads/2012/11/An-%C3%93ige-agus-an-t%C3%89ireannachas-2012-17Samhain.pdf
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An tríú leibhéal
Tá méadú tagtha ar an líon daltaí Ardteiste in Éirinn atá ag fáil oideachas tríú leibhéal. Deich mbliana ó shin ní
dheachaigh ach 70% chomh fada sin; anois téann timpeall 80% ar aghaidh.1 Is iad na scoileanna is fearr a néiríonn leo scoileanna príobháideacha, scoileanna stáit i gceantair ghustalacha agus gaelscoileanna. Os a choinne
sin, tá scoileanna in iarthar Bhaile Átha Cliath nach gcuireann ach 30% dá gcuid daltaí ar aghaidh chun an tríú
leibhéal.
Téann 100% de dhaltaí Choláiste Íosagáin agus Choláiste Eoin (gaelcholáistí i ndeisceart Cho. Bhaile Átha Cliath)
chun an tríú leibhéal, agus is é an scéal céanna ag dhá ghaelcholáiste i nGaillimh é. Éiríonn go maith le scoileanna
lán-Ghaeilge i gCo. Chorcaí, i gCo. Mhaigh Eo agus i gCo. Cheatharlach.
Níl aon amhras ná gurb é an teacht seo ag Gaeilgeoirí ar an ardoideachas is mó is bun le borradh scothaicme nua
in Éirinn agus ar fhás canúna úire – Gaeilge uirbeach ár linne, canúint a rachaidh i bhfeidhm fiú ar Ghaeilgeoirí
thar lear le himeacht aimsire. Ní scéal gan chonspóid é borradh na haicme úd, ach (mar a dúradh anseo cheana)
an rud a théann ar sochar don teanga in Éirinn rachaidh sé ar sochar don teanga ar fud an domhain.

Gaeilge Chúige Laighean: scéal agus caint ó Oirialla
Trí phríomhchanúint (gan trácht ar fhochanúintí) a bhí á labhairt i gCúige Laighean (féach An Lúibín, uimh. 178,
17/11/12). I dtús an fichiú haois chuaigh cúpla duine ag bailiú scéalta agus ábhair eile in Oirialla (Co. na Mí agus
Co. Lú), áit a raibh blas Ultach ar an nGaeilge. Tá na scéalta a bhailigh Seosamh Laoide le fáil in Sgéalaidhe Óiriall
(1905): http://research.dho.ie/fng/index.php?fng_file=U039.TXT&fng_function=1. Ag seo scéal a bhfuil leaganacha
eile de le fáil thiar i gConamara: féach, mar shampla, An Fear a Chuaigh go na Flaithis ag Tom Pheaidí Mac
Diarmada (Cló Iar-Chonnacht CIC L17).
Rinneadh an litriú a chaighdeánú beagán anseo, ach coinnníodh foirmeacha áitiúla ar nós rabh (raibh), mur
(mura), cha, char (ní, níor). Tá foirmeacha caighdeánacha eile le fáil idir lúibíní sa téacs féin. Is é an ‘cleasaí’
príomhphearsa an scéil seo – pearsa atá coitianta go leor sa scéalaíocht agus é i dtaobh le gliceas chun a aidhm a
bhaint amach. Anseo caithfidh sé an rí a ghríosú chun ‘bréagaire’ a thabhairt air trí huaire (‘thug tú th’éitheach!’)
chun go ligfí inion an rí leis.
Bréagóir Éireann
Bhí bean aon uair amháin, agus níl anois agus is cuma gá hacu bhí nó nach rabh, is bhí mac aicí.
Tháinic sé isteach aon lá amháin.
‘Mo dhonas is mo dhothairne orm, a mháthair,’ a deir sé, ‘mur rachaidh mé a dh'iarraidh níon (=
iníon) an rí.’
Chan fhuigheadh (= ní bhfaigheadh) aon duine níon an rí ach an té a bhainfeadh trí ‘thug tú
th'éitheach’ as.
D'éirigh an buachaill agus fuair sé réidh a chearc 's a bhonnóg, is chuaigh sé go tigh (= teach) an rí.
D'fhiostraigh (= d’fhiafraigh) fear an gheata gá (= cá) rabh sé ag dul ná goidé bhí a dhíth air. Dúirt sé
gur mhaith leis a bheith ag caint leis an rí, go rabh sé ag dul a dh'iarraidh a níne (= a iníne). Chuaigh
fear an gheata isteach agus d'ársaigh (= d’inis) sé don rí go rabh fear amuigh a rabh gnaithe (= gnó)
aige leis. Scairt an rí isteach air.

oriental tea houseD'ársuigh an buachaill a ghnaithe, go rabh sé ag dul a dh'iarraidh a níne. Thug an
rí amach é an áit a raibh páirc chruithneachta.
‘Nach maith a' chruithneacht í sin?’ a deir an rí.
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‘Record numbers go on to tertiary level,’ Irish Times, 21 Samhain 2012

3

‘Is maith 's is rómhaith,’ arsa Bréagóir Éireann; ‘Goidé is brí é seachas a' chruithneachta atá insa
mbaile aige (= ag) mo gháidse (= mo dhaidse)?”
Char dhúirt an rí an dadaidh (= dada). Thug sé amach é an áit a raibh páirc mhór phise.
‘Nach maith a' phis í sin?’ a deir an rí.
‘Is maith 's is rómhaith,’ arsa Bréagóir Éireann, ‘ach goidé is brí é seachas a' phis atá aige mo
gháidse?’
Char dhúirt an rí an dadaidh. Thug sé amach é an áit a raibh garraí mór gabáiste (= cabáiste).
‘Nach sin a' gabáiste maith?’ arsan rí.
'Sea, is maith 's is ró-mhaith. Goidé is brí é seachas a' gabáiste tá insa mbaile aige mo gháidse?’
‘Goidé an maitheas atá ar ghabáiste do gháidse?’ a deir an rí.
‘Tá,’ arsa Bréagóir Éireann; ‘Bhí málchraigh (= marcshlua) ag dul thart a rabh deich marcaigh is dá
fhichid ann. Tháinic cíth mór fearthainne orthu. Chuaigh mé fhéin,’ arsa Bréagóir Éireann, ‘is fuair
me duilleog ghabáiste is chuir mé folach ar na deich marcaigh is dá fhichid.’
Char dhúirt an rí an dadaidh. Thug sé amach é an áit a rabh páirc phónair (= pónaire).
‘Nach maith a' phónar sin?’ arsan rí.
‘Is maith 's is rómhaith,’ arsa Bréagóir Éireann, ‘ach goidé is brí é seachas pónar mo gháidse?’
‘Goidé an maitheas atá ar phónar do gháidse?’ arsan rí.
‘Tá,’ arsa Bréagóir Éireann; ‘Bhí mise is mo gháid aon lá amháin ag cur pónair. Thit gráinne den
phónar ar a' chasán (= cosán) is d'fhás sé suas go raibh se suas as m'amharc. Nuair a bhí an pónar
apaí (= aibí),’ arsa Bréagóir Éireann, ‘smaoinigh mé fhéin go raibh a lán pónair air agus gur mhór a'
trua a ligean amú. Fuair mé réidh málaí is shiúil mé suas ó bhrainse go brainse. Nuair a bhíodh an
mála líonta, chaithinn le casaidh (le casaidh = síos). Bhí mé ag dul suas ó bhrainse go brainse go
raibh me thuas aige na béacáin (= scamaill), go dteachaidh mé isteach ina dtigh (i.e. i dteach na
scamall). Bhí mé gearr as mhálaíbh (i.e. bhí sé ina ndíth); chonaic me dearnaid (= dreancaid) ar thaobh
a' bhalla. Bheir (= rug) me greim ar a' dearnaid is thug me feann ar phocán air is rinn me naoi mála
den chraiceann. Nuair a chaith mé a ndeireadh le casaidh, cha rabh a fhios agam goidé mar
gheobhainn anuas. Bhris na brainsí faoi mo chosaibh is thit mé síos 'un na gcairgeach (= chun na
gcarraigeacha). Chuaigh mé síos eadar (= idir) dhá chloich is cha dtiocfadh liom a fhágáil. Cha rabh a
fhios agam goidé dhéanfainn. Bhí scian in mo phóca. Bheir mé ar a' scian agus bhain me an ceann
díom fhéin is chuir mé abhaile le scéala é. Chas an mada rua ar mo cheann is bheir sé ar mo cheann,’
adeir se: ‘Bhain mé spriseadh (= léim) as a' chairgeach is lean mé an mada rua gur bhain mé mo
cheann de. Chuir mé mo cheann orm aríst,’ a deir sé, ‘is bheir mé ar a' mada rua. Thug mé trí chic
dó, is níl aon chic dhá dtug mé dó nár chuir mé rí maith amach as, 's a' rí 'a (= ba) mheasa acu,
b'fhearr é ná thusa, a rí!’
‘Thug tú th'éitheach! Thug tú th'éitheach! Thug tú th'éitheach!’ arsan rí.
‘Tá do níon bainte agam,’ arsa Bréagóir Éireann.
‘Tá, le donas is doghrainn daoi,’ arsan rí.
Pósadh Bréagóir Éireann. Bhí banais (= bainis) lae is bliana orthu, 's an lá deireanach comh maith
leis an chéad lá.

Sa bhliain 1905 tháinig Mion-chaint na Midhe agus Uladh, leabhar le Pádraig Ua Dhubhthaigh, amach: roinnt
comhráití sa chanúint a bhí á labhairt in Oirialla ag an am. Tá sliocht as an leabhar le fáil thíos agus blas nádúrtha
ar an gcaint – trucail á líonadh le gual, an mhargáil, an t-ualach á thabhairt abhaile. Níor leagadh slat an
chaighdeáin ar an téacs ach go héadrom.
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Tá an buntéacs le fáil ag http://research.dho.ie/fng/index.php?fng_file=U136.TXT&fng_function=1.

1. An é seo an gual a líonfas muid?
2. Sea; agus gual maith at' ann.
3. Ar ndóigh, ba chóir dó; nach bhfuil tú ag baint scilling' is ponta an tonna as?
4. Cé d'ársuigh (= d’inis) sin duit? Measaim go rabh duine inseach (= éigin) ag fochmaid (= ag magadh)
fút.
5. Caidé tá tú a bhaint as, mar sin?
6. Naoi scillinge déag an tonna.
7. Tabhair an tsluasad sin anall agus tosaigh dá líonadh.
8. Ná caith na ceannaí (= cnapanna) móra isteach comh garbh nó caithfidh tú an tóin as mo thrucail.
9. Cha ligeann tú a leas greim eagla a bheith ort, óir is iomaí trucail a thig isteach ann seo gach lá,
agus is beag acu théid amach gan a tóin.
10. ‘Saoileann (= an síleann) tú caidé an méad guail tá 'gam ar a' trucail sin anois?
11. Tá tuairim dhá chéad déag.
12. Saoilim go bhfuil an capall sin ar son cúig céad déag a tharraingt.
13. Tá cúig céad déag agat anois.
14. Tabhair an trucail ar ais ar an droichead go dtómhas muinn (= muid) an gual.
15. Tá cuig céad déag is ceathrú 'gat. A’ dtabharfaidh tú an cheathrú leat?
16. Tá sé comh maith damh; chan fhiú mo shaothar a thligean ( = theilgean = a chaitheamh) de.
17. Tarraing ar aghaidh an capall anois.
18. Féadann tusa dhul ar aghaidh anois agus béarfaidh mise ort (= tiocfaidh mé suas leat) suas an
baile.
19. An rabh tú i bhfad ag fuireach anseo?
20. Tá mé anseo tuairim cuig bimide (= nóiméad) déag.
21. Cha dtiocfadh liomsa a fháil ar siúl níos gaiste.
22. Nuair a chuaigh mé isteach a dhíol ar son an ghuail, bhí a seacht nó a hocht cloigne roimhe liom,
agus b' éigean damh fanacht ar mo sheal.
23. Rachamuid ar aghaidh anois agus gheobhaidh sinn ár meán lae (= lón an mheán lae); tá mé
deimhneach go bhfuil do ghoile agat anois.
24. Rachaidh mise ar aghaidh agus gheobhaidh mé stábla don chapall, agus téidh thusa agus
órduigh meán lae dúinn.
25. Ar fhág tú féar tirim a sháith aige?
26. A' bhfaca tú duine ar bith amuigh inniu a raibh aithne agat air?
27. Chonaic mé cúpla daoine comharsanaí thuas ag an áit a ndíoltar an cochán.
28. Téana (= déan) do scíste anseo agus bhéarfaidh mise an capall anuas.
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29. A' dtabhairfidh tú rud ar bith eile abhaile leat inniu?
30. Saoilim go bhfuil ualach go leor againn cheana.
31. Tá cruinniú mór thíos anseo roimhe linn.
32. Tá an tsráid cúng anseo; coinnigh greim chruaidh ar na córdaíbh (= ar na srianta).


http://www.raidionalife.ie//podcast.htm

Mura mian leat An Lúibín a fháil, cuir teachtaireacht dá réir chun rianach@optusnet.com.au.
If you do not wish to receive this newsletter, please send an email accordingly to rianach@optusnet.com.au.
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Micheál Ó Síocháin
Scoláire nótáilte Gaeilge san Astráil is ea Greg Byrnes. Ar 30 Deireadh Fómhair 2012 bhí sé ag caint
ag seimineár Léinn Éireannaigh i gColáiste Newman in Melbourne ar Mhicheál Ó Síocháin, sagart,
údar agus scoláire (1870 – 1945).
I gContae Phort Láirge a tógadh Ó Síocháin agus d’fhoghlaim sé Gaeilge sa Rinn. D’fhoilsigh sé mórán
inti ina dhiaidh sin. Ba scoláire cliste é: bhí Laidine agus Gréigis aige, agus rinne sé staidéar ag
Oxford agus sa Ghearmáin. Bhí sé ina léachtóir i gColáiste Mhaigh Nuad.
Sa bhliain 1922 ceapadh é mar Ardeaspag Cúntach Sydney. D’oir an Astráil dó, agus bhí clú an léinn,
na macántachta agus na cráifeachta air. Ach ni raibh an Vatacáin sásta é a cheapadh mar Ardeaspag
toisc gurbh fhearr leo an post a thabhairt d’Astrálach. Faoin mbliain 1937 bhí sé ar ais in Éirinn. Bhi
teach aige sa Rinn agus ba mhinic ann é. Is ann a cuireadh é.
Thug Greg le tuiscint go raibh faillí éigin déanta ann mar ghíomhaí teanga. Scríobh Ó Síocháin mórán
saothar i nGaeilge agus bhailigh sé cuid mhór béalaoidis i nGaeilge na Mumhan.

Gaeilge Chúige Laighean: scéal agus caint ó Oirialla
I dtús an fichiú haois chuaigh cúpla duine ag bailiú scéalta agus ábhair eile i gContae na Mí agus i
gContae Lú, dhá chontae a bhaineann le Cúige Laighean agus a raibh Gaeilge Uladh á labhairt ann.
Seo ceann de na scéalta sin.
Bréagóir2 Éireann
Bhí bean ann agus bhí mac aicí. Dúirt sé léi go rachadh sé ag iarraidh iníon an rí. Ní bhfaigheadh aon
duine iníon an rí ach an té a bhainfeadh trí ‘thug tú th'éitheach’3 as an rí.
Chuaigh go dtí teach an rí agus dúirt sé leis an rí go raibh sé ag iarraidh a iníne. Thug an rí amach é
mar a raibh páirc chruithneachta.
‘Nach maith an chruithneacht í sin?’ a dúirt an rí.
‘Is maith,’ a dúirt Bréagóir Éireann, ‘Ach níl sí chomh maith leis an gcruithneacht atá sa bhaile ag
m’athair.’
Ní dúirt an rí dada. Thug sé amach é mar a raibh páirc mhór phise.4
‘Nach maith an phis í sin?’ a dúirt an rí.
‘Is maith,’ a dúirt Bréagóir Éireann, ‘Ach níl sí chomh maith leis an bpis atá sa bhaile ag m’athair.’
Ní dúirt an rí dada. Thug sé amach é mar a raibh páirc mhór chabáistí.
‘Nach maith na cabáistí iad sin?’ a dúirt an rí.
‘Is maith,’ a dúirt Bréagóir Éireann, ‘Ach níl siad chomh maith leis na cabáistí atá sa bhaile ag
m’athair.’
‘Cén maitheas atá i gcabáistí d’athar?’ a dúirt an rí.
‘Bhí deich marcaigh is daichead ag dul thart,’ a dúirt Bréagóir Éireann. ‘Tháinic cith mór fearthainne
orthu. Fuair me duilleog chabáiste is chuir mé folach orthu go léir.’
Ní dúirt an rí dada. Thug sé amach é mar a raibh páirc mhór phónaire.5
2

Bréagóir - bréagaire
Thug tú th’éitheach – d’inis tú bréag
4
Pis – peas (collective here, but can also refer to a single plant)
5
Pónaire – beans (collective here, but can also refer to a single plant)
3
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‘Nach maith an phónaire sin?’ a dúirt an rí.
‘Is maith,’ a dúirt Bréagóir Éireann, ‘Ach níl sé chomh maith leis an bpónaire atá sa bhaile ag
m’athair.’
‘Cén maitheas atá i bpónaire d’athar?’ a dúirt an rí.
‘Bhí mise is mo gháid ag cur pónaire,’ a dúirt Bréagóir Éireann. D'fhás gráinne amháin suas go raibh
sé as m'amharc. Shíl mé go raibh a lán pónairí air agus gur mhór an trua iad a ligean amú. Fuair mé
málaí agus shiúil mé suas ó chraobh go craobh. Nuair a bhíodh na málaí líonta, chaithinn síos iad.
Bhí mé gan mhálaí ansin, ach chonaic me dreancaid agus bhain mé an craiceann di agus rinne mé
naoi mála den chraiceann. Líon mé iad agus chaith mé síos iad, ach bhris na craobhacha faoi mo
chosa is thit me síos chun na gcarraigeacha. Chuaigh mé síos idir dhá chloich agus ní raibh a fhios
agam cad a dhéanfainn. Bhí scian in mo phóca. Rug mé ar an scian agus bhain me an ceann díom
féin is chuir mé abhaile le scéala é. Chas an madra rua ar mo cheann agus rug sé ar mo cheann.
Thug mé léim as na carraigeacha agus lean mé an madra rua agus bhain mé mo cheann de. Chuir mé
mo cheann orm arís agus rug mé ar an madra rua. Thug mé trí chic dó, agus chuir mé rí maith
amach as le gach cic. An rí ba mheasa acu,6 b'fhearr é ná thusa, a rí!’
‘Thug tú th'éitheach! Thug tú th'éitheach! Thug tú th'éitheach!’ a dúirt an rí.
‘Tá d’iníon bainte7 agam,’ a dúirt Bréagóir Éireann.
‘Tá,’ a dúirt an rí.
Pósadh Bréagóir Éireann. Bhí bainis lae is bliana orthu, agus an lá deireanach chomh maith leis an
chéad lá.

6
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An rí ba mheasa acu – even the worst of those kings
Bainte - won
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