
1.

Tá, ’ dhuin’ uasail, agus fáilte, scéal a chual’ aige m’athair á rá, aig eacht~raí air Naomh Breandán
nuir1 a bhí sé ’na naomh ansò i gCiarraí agùinn. ’Sé an áit chónaithe a bhí aigè an t-am san ná Cnuc
Bréanainn, a nglaeimíd Brandon Hill sa Bhéarla fé láthair air, agus do bhí uirrim2 agus onóir aige
sna daoine go léir tímpall dò. Do bhíodh Aif~reann aigè gach maidean i mullàch an chnuic in áirde,
agus gach Domhnach agus lá saoire do bhíodh Aif~reann speisìalta á léamh aigè, ach go muarmhuar
Domhnach Cásca, do bhíodh sean~móin mhuar fhada agus teagasc aigè á thúirt do sna daoine agus
don bpobal a bhí á leanúint.

Ach aon lá amháin do dhearúid sé leabhar an Aif~rinn aige an sáipéal3 ... na Cille agus nuair a chua’
... nuir [a bhí] c’luth an Aif~rinn aig, curth’ aigè air, sin é an uir4 a chonaic sé cá raibh an botún
déant’ aigè. Ach d’úmpa’ sé do dhroím a ghualann air a’ gcléireach a bhí ’na sheasamh len’ ais agus
labhair sé leis as5 íseal agus dúirt sé leis go raibh an leabhar fáctha ina dhiaidh aigè. Do labhair an
cléireach uaidh amàch leis an bhfear ba ghiorra dhò féin, agus má labhair, níor chorraigh éinne don
bpobal  agus don slua mhuar  a bhí a’ leanúint Naomh Breandán an Domhnach Cásca san; níor
úmpaigh éinn’ acù agus níor chorraíodar a gcos, ach ó bhéal go béal, an focal, nú gur tháini’ sé go
dtí bun a’ chnuic.

Do tháinig  an  teachtaire  go  dtí  an  sáipéal  ...  na  Cille  mar  a  raibh  an  tsean~chíll  aige  Naomh
Breandán, agus do thóg sé leis an leabhar, agus nuair a chua’ sé mar a raibh críochnú air an slua, do
shín sé uaidh an leabhar go dtí duin’ acù, agus do bhí an leabhar aig imeacht ó láimh go láimh gan
éinne ’ corraí as láthair a bhonn, nú go dtí gur bhfuair an naomh beannaithe an leabhar isteàch ’na
láimh air an altóir. D’úmpa’ sé agus do léigh sé an tAif~reann, agus do dh’fhág sé ’ bheannàcht acù.

Tá ’n lá san, Domhnach spesìalta san, ó shin aige sna Caitlicithe go léir; bíonn na sluait’ acù, dá
mbeadh an Domhnach Cásca breá, bíonn siad a’ déanamh  cuímhniú míos air Naomh Breandán.
Tugann siad an t’rus i  mbarra Chnuc Bréanainn. Gach aon bhliain,  gach aon Domhnach Cásca
siúrálta be’ siad ann i bhfaid agus i ngiorràcht. Ach foraoir6, níl Col~m Cille ... ná Breandán le fáil
ná ’ thuairisc, ach tá ’ chúram agus ... rian a ghnótha fáctha ina dhiaidh aigè, baochas le Dia.

Do bhí staighrí insan am san a’ teacht anùas ó mhullàch a’ chnuic, air thaobh a’ chnuic anùas mar a
mbíodh an naomh agus a’ mhuarshlua a’ dul suas. Bhíodh slua mhuar mhanàch gach lá sa tseachtain
a’ dul suas go mullàch a’ chnuic. Tá ’n sáipéilín ann fós agus tá ’n t’rus á thúirt, agus tá ’n tobar
beannaithe ann, agus bíonn na daoine a’ túirt an t’rus san, gach aon Domhnach Cásca ann, ach mara
mbeidh lá an-olc air fad. Táid said a’ cuinneáilt7 an méid sin do Naomh Breandán suas.

2.

Chloisinn m’athair i gcónaí á rá leis na blian’ ... go dtí sna blianta déanach’ air fad, faid a mhair sé
féin agus a mhuíntir ruimis, mar as an áit sin ab ea muíntir a mháthar, go gcloistí an clog, cluigín a’
bualadh nach8 aon mhaidean Domhnach Cásca ’dir a sé agus a seacht a chlog air maidin, agus gan
aon tuairisc ná rian do Naomh Breandán le fáil.

1 Nuir: nuair, when, sometimes reduced in pronunciation. Nur before a dental.
2 Uirrim: urraim, respect.
3 Sáipéal: séipéal, church.
4 Uir: uair, time, sometimes reduced in pronunciation.
5 As íseal: os íseal, in a low voice.
6 Foraoir: faraor, alas.
7 Cuinneáilt suas: coinneáil suas, to keep up.
8 Nach: gach, every, a by-form of the word.



Ach nuair a tháinig na Súpanna9, ’ar ’ thugtaí orthu, na Pradastúnaigh10, tá ’ fhios agat, do loiteadar
an creideamh agus do loiteadar an áit, agus nuair a thánadar-san go dtí sna reiligí agus go dtí sna
teampaill, níor chualaigh éinn’ an cluigín a’ bualadh ó shin.

3.

Fuaireas ó m’athair, fear go raibh cruinniú maith scéalta agus eacht~raithe aigè. B’é síofróir11 agus
scéalaí dob fheárr é ’ bhí i gCiarraí lena línn.

4.

Do chuala é agus scéal  eil’ aigè mar gheall  air  mhná ..  bean Ulta’.  Ulster people,  a bhíodh a’
g’bháilt an treó agus bhídís a’ siúl rómpu, agus deirtí go mbíodh fios agus leigheas acù.

Ach lá Domhnaigh, adúirt sé, bhí sé féin istìgh agus a’ chuid eile aige an Aif~reann. Ach do bhí
béile na maidine ’ beiriú aigè, ’sé sin prátaí a bhíodh le línn an ama san chuin na daoine bochta. Ach
do  bhuail  sí  an  doras  isteàch  chuige,  agus  dúirt  sé  léithi12 suí  suas.  Do  shuigh  sí  suas  air  an
gcathaoir, ach nuair a bhí na prátaí beirithe ullamh aigè agus pé annlann13 a bhí aigè, dúirt sé leis an
mnaoi siúil14 suí síos ina theannta anuìs, mar ná raibh aon duine eile fé bhuair15 a’ tí i láthair na
huaire sin a chabharfadh leis chuig an breicfeast a dh’ithe16.

Ach do shuigh sí air chathaoir ’na theannta air a’ mbórd.

Nuair a bhí an béile cait’ acù d’éiri’ sí agus do shuigh sí thuas cois na tine agus bhíodar araon a’
cainnt le chéile air feadh tamaill.

Ach dúirt sí leis:

‘A’ bhfuileann tú pósta, a bhuachaill óig?’

‘Nílim’, ar sisean, ‘agus an mbeadh aon mhaith unat a neósfadh dom cén bhean a bheadh agùm, nú
cá bhfuil mo bhean chéile?’

Do dhin sí smiota gáire, agus má dhin, do dh’fhéach sí air, agus do tháini’ sí agus fuair sí sáspan 17

agus do chuir sí isteàch in imeall na tine an sáspan a bhí aicì agus braon uisce. Lig sí dhon uisce go
raibh sé aig fliuchaidh18, agus nuair a bhí sé a’ fliuchaidh do thairrig sí chúithi canister beag busca
agus do chuir sí  pinch tae síos air an uisce. Ach nuir a bhí sé  tairric’19 aicì, do lig sí, dúirt sí leis
babhla ’ thúirt chúithi. Do thug sé leis aníos babhla,  bowl, agus do bhuail sí amàch an tae idir
bhilleóig agus eile amàch air a’ mbabhla. Ach nuir a bhí sé licthe amàch aicì ansùn as an sáspan, do
dhin sí é ’ dh’úmpú isteàch air a’ dtaobh istìgh den dtine agus do dh’fhan naei nú deich do bhilleóga
beoga, ’sé sin tea leaves a ghlaeimíd orthu, air thóin a’ bhabla.

Nuair a bhí san déant’ aicì do ghlaeigh sí aníos air m’athair:

9 Súpanna: the Soupers.
10 Pradastúnach: Protastúnach, Protestant.
11 Síofróir: knowledgeable person.
12 Léithi: with her, a form of léi.
13 Annlann: sauce.
14 Bean siúil: travelling woman.
15 Fé bhuair a’ tí: possibly fé bhuaic a’ tí?
16 Dh’ithe: very nasalised.
17 Sáspan: saucepan.
18 Fliuchaidh: a form of fiuchaidh, boiling.
19 i.e. tairrigthe.



“Suigh ansùn air a’ gcathaoir anuìs”, ar sise, “agus fair mise.”

Do shuigh sé air a’ gcathaoir air a haghaidh amàch agus pé deasa20 nú diablaíocht a dhin sí air a’
mbabhla, is róghairid gur bhuail brainse21 do chailín óg an t-úrlár aníos, agus stad níor dhin sí nú go
dtí gur bhuail sí cúl a cos leis a’ dtine, air lic na tine, agus bhí a drom leis a’ dtine agus a haghaidh
síos air a’ ndoras. Ach dh’fhan sí ann air feadh trí neómataí, agus ansùn pé corrú a dhin an bhean
aosta, d’imi’ sí léith’ ’ s an doras amàch. Ach nuair a bhí sí imìthe amàch, do labhair an bhean
chríonna:

“A’ bhfeacaís an cailín úd?” ar sise.

“Ch’nuc”, arsa m’athair.

“Sin í do bhean chéile anuìs”, adúirt sí, “pé áit go bhfuil sí.”

“Dhera, ’ bhithiúnaigh”, ar sisean, “ca’ ’na thaobh nár labhair, dúraís in am liom é go bhféachfainn i
gceart uirthi agus go dtúrfainn fé ndeara go maith í, ná beadh aon mháchail22 uirthi ’ ganfhios dom.
Ní raibh caei agùm uirthi, agus tá...”

“Siúd í do bhean anuìs.”

Do bhí an ceart aicì, mar chúig mbliana, nú trí bliana, ’na dhiaidh sin ’sí an bhean chéanna a phós
sé, agus is sin í mo mháthairse a phós sé.

Agus do chaitheadar cuid dá saol go maith agus cuid eile dho23 go cráite agus go buartha agus go
triob~lóideach, agus do mhair sé cheithre scór agus ’ hocht mbliana déag d’aos, agus is dó’ liom ná
raibh a shárú do shean~chaí ná do scéalaí i gCiarraí lena línn. Agus ba mhuar a’ trua ná raibh na
deis~méirithe24 seo agus na hadharca so agus na meaisíní seo chun a chainnte agus a chómhrá do
thógaint  síos!  Do  bheadh  Gaelainn  agus  scéalta  agus  eacht~raithe  go  flúirseach  aige  locht  na
Gaelainne do dh’fhoghlaim, ach foraoir, ní raibh, ach aig imeàcht ó bhéal go béal. Ach  táid siad
anuìs ann, baochas le Dia, agus saothar maith acù á dheanamh25. Go dtuga’ Dia saol fada dhóibh!

5.

Cuímhním go maith air an am, air an oíche a bhí sé a’ rá scéal a’ Daimh Deir~g. Do bhí sé in aois a
cheithre fichid agus ocht mbliana déag an oíche sin agus é cómh26 beó, cómh sláintiúil. Do bhí sé a’
g’bháilt don scéal agus á ínsint dúinn air a’ dtínteán, agus i lár a’ scéil istìgh do stad sé agus níorbh
fhéidir leis aon fhocal eile ’ labhairt go ceann tamaillín.

“Tá, do ... tánn tú caillte, ’ athair”, adúrtsa.

“Nílim”, ar sisean.

“Ó tánn tú”, ’dúrtsa, “mar tá ’n bás agùt anuìs. Níor chuais amú air aon scéal riamh faid athá ’n
cuímhne im cheann go dtí anùcht, agus tá deireadh leat.”

20 Deasa: possibly a form of geasa, spells.
21 Brainse: “branch”. Here a “slip” of a girl.
22 Máchail: “blemish”.
23 Dho: for dhe. 
24 Deisméirí: “curious object, gadget”.
25 Á ’ dheanamh: the ea is pronounced as e, with no diphthong. 
26 Cómh: a form of chómh.



“Níor fhág sé Corcaigh fós chúm, a chailín”, ar sisean.

Ach do dh’fhág, mar do theip air deireadh an scéil a chríochnú agus níor mhair sé ach naei lá ’na
dhiaidh sin.

Agus do bhí saothar maith déant’ aigè maidir le cuileàchta27 nuir a bhíodh na buachaillí tímpall air
—bhídís óg is críonn’—agus b’in é an chuideàchta is mó a bhíodh acù an t-am san, a’ scéaltóireacht
agus a’ sean~chaíocht i dteannta ’ chéile. Ach ní mar sin anuìs, níl aon chuímhneamh acù ar an
sean~chaíocht ná na scéalta, agus do bhíodar fachta bás ó sna sean ... ó sna daoin’ óga mar ní bhídís
i mbun28 iad a phriocadh29 suas, ná iad a thógaint, ná iad ’ fhoghlaim. Ach tá fearas30 anuìs, baochas
le Dia, atá i mbun iad a phriocadh suas dá mbeadh éinn’ i mbun iad a thúirt uathu, ach níl, mar tá na
sean~Ghaeil fachta bás. Agus ansùn, an ghin31 óg athá aig éirí suas, níl a’ Ghaelainn air feabhas acù,
mar ní raibh aon tsuím acù inti go dtí le gairid d’aimsir. Agus is muar a’ trua é, mar is teanga uasal
luachmhar32 is ea an Ghaelainn. Tá sí ... sínsearacht33 atá agùinn anùas ó ghlúin go glúin ó sna fir
mhaithe agus ó sna Gaeil, sean~Ghaeil chiallmhar nár thug tosàch do theanga namhad riamh go dtí
le déanaí, go dtí gur cuireadh fé chois iad féin agus a dteanga. Ach tá sí aig beóú34 agus a’ dul chun
cínn agus a’ neartú, agus is geárr le cúnamh Dé go mbe’ sí fé bhláth35 aríst36 fé mar a bhí in sa
tseanaimsir aig ár ndaoine críonna a chuaigh uainn.

Go dtuga’ Dia an bheatha shíoraí dhona37 n-anam is dár n-anam féin nuir a raghaimíd á dh’iarraidh!
Amen!

6.

English.

7.

Cuig~lím38 a’ tine mar ’ chuig~líonn Críost cách,
Bríd i dhá gceann a’ tí agus Íosa ’na lár;
na trí haingil, na trí haspail is aoird’ i bhFlaithis na nGrást,
aig cimeád an tí seo agus a bhfuil ann go lá.

8.

Bhí bean bhocht un39 aon uair amháin agus ní raibh aicì ach aon mhac amháin. Bean chríonna ab ea
í agus do bhí ’n mac a’ cuir ana-thinnis uirthi, a bheith gan céile, a bheith gan pósadh. Ach gach
oíche a bhíodh sí a’ dul a chodladh ’sé ’n phaidear a bhíodh aicì nuir a bhíodh sí a’ cuigilt na tine:
“Mhuise, a Thiarna, déan iarla dhom bac; a Thiarna, déan iarla dhom bac”. ’ Chuma léithi ach an
mac a bheith soibhir agus ... sara bhfaigheadh sí bás.

27 Cuileàchta: a form of cuideàchta, social amusement.
28 I mbun: engaged in, attending to.
29 Priocaim, priocadh suas: to pick up, a form of piocaim, piocadh suas. 
30 Fearas: equipment, appliance.
31 Gin: generation, offspring.
32 Luachmhar: valuable.
33 Sínsearacht: heritage.
34 Beóaím, beóú: to animate, rouse; compare beoaim, beochan in GCh.
35 Fé bhláth: in blossom, flourishing.
36 Aríst: a form of arís.
37 Dhona: do+third-person pronoun.
38 Cuiglím, cuigilt: to spare or to rake (of ashes).
39 Unstressed form of ann.



Ach aon oích’ amháin bhí gála gaoithe anìar ’dùaidh á shéideadh agus do bhí an sim~né beog lán de
shú in áirde. Ach nuir a bhí sí ’ féachaint in áirde agus í a’ guí go trócaireach, dar léi, go mbeadh a
mac in’ iarla, cad ’deire le40 cnapán41 súigh, ná gur thit anùas, ins, chuaigh sé isteàch féna súil42, an
bhean bhocht, agus do bhí sí go dall caoch aige an sú do bhí féna súil. Ach cad ’dúirt sí, in inead guí
thar n-ais, “A mhuise, loscadh is dóth ortsa, mar bhotháinín súigh!”

Ní tapúla43 san ná ’ bhí an tine dulta in sa tigh, botháinín, agus í féin agus a leabaidh dóite loiscithe.
Ach nuair a tháinig an mac abhàile, pé an áit go raibh sé, ní raibh le fáil de chnámha na máthar aigè
ach ... don máthair aigè ach na cnámha. Agus dhin sé amàch gur cinniúint44 éigint a dh’éirigh di, ach
foraoir ní hea. Dá mbeadh an fhoighn’ aicì agus go ndéarfadh sí an uair dhéanach, “A Thiarna, din
iarla dhom bac”, bhí uair na hachainí facht’ aicì. Ach is sin é díreach an t-am adúirt sí, “Loscadh is
dóth ort!” Agus deir na seandaoin’ ó shin anùas go mbíonn uair na hachainí ann. Ní fios cén uair a
bhíonn an ghuí le freagairt nuair a bhítar a’ guí chun Dé, ach tá sé órdaithe dhúinn a bheith a’ guí i
gcónaí i gcónaí mar go mbíonn uair na hachainí ann, ach ná fios caid é ’n uair é.

Dob éigint dò í ’ chuir an méid a bhí fuíollach aicì, agus ní fheadarsa a’ raibh sé in’ iarla ná ’na
dhiúc, ach chaith sé déanamh ceal45 na máthar, pé scéal é.

9.

English.

10.

Tímpall a sé a chlog tráthnóna do bhíos im shuí air a’ gcathaoir agus me a’ cuímhneamh agus a’
smaoineamh agus a’ guí chuin Dé. Do bhí pian agus triob~lóid or~m. Do bhí seacht mí caite ins an
otharlainn i mbaile Daingin Uí Chúis’ agùm agus do bhíos cómh holc anùcht agus do bhíos an
chéad lá ’ chuas an, beog~nach.

Ach níorbh fhada dhom in sa smaoineamh dom. Ní raibh solas agùm mar ní rángaigh46 le, leis an
mac, íle ’ chur sa lampa. Do bhí an doir~cheacht ann agus do bhíos a’ cuímhneamh liom héin.
Bhíomair chuin dul a chodladh agus níorbh fhiú leis an solas a dhéanamh ná ’ chuir chuin cínn. Ach
do chuala an foth~ram a’ teacht chuin a’ tí. Shílíos gur lúng aeir47 a bhí a’ teacht treasna fé mar ba
ghnáth, agus níorbh ea, mar do stad sé go hobann.

“Más aeroplane an bús48 so”, arsa mise leis an mac, “tá sí titithe in sa gharraí amu’.” Chua’ sé go dtí
an doras, agus is amhl’ a chuala an foth~ram a’ teacht.  Do bhí an solas agus an gléas agus an
foth~ram—ní fheadair sé caid a bhí ann.

“Cóiste bal~bh49 is ea é”, arsa mise leis.

“Dhera, ’ lige Dia dhon gcóiste bal~bh thu”, ’r sisean, “ní hea ná cóiste bal~bh!”

40 Cad ’deire le: what do you know, but?
41 Cnapán: lump.
42 Féna súil: into her eye.
43 Tapúla: sooner.
44 Cinniúint: tragedy, misfortune.
45 Ceal: want, lack.
46 Rángaigh: a form of ráinig.
47 Lúng aeir: aeroplane.
48 Bús: buzz, noise.
49 Cóiste balbh: death coach. See cóiste bodhar, “ghostly funeral hearse”, in FGB.



“Is cad a bheadh ann?” adúrtsa.

Ní raibh aon duine air a’ mbaile. Ní raibh aon tigh tímpall orainn ach an tigh beog so ’mháin go
bhfuilimíd ’ár gcónaí ann.

Ach níorbh fhada dhom gur tháinig an foth~ram agus an solas go dtí an doras. Do phreabas, dá
luigeacht do bhíos, agus dá mhéad g’reán a bhí ruimis or~m.

Ach do bhuail chúm isteàch triúr strapairí50 fear. Dia ár mbeannàchadh! Agus do dh’fháiltíos rómpu
do réir mar ba cheart dom a dhéanamh. Ach ...

“Cad a thug sibh?” arsa mise leó.

“Do thug”, ar siad san, “teastaíonn beagán cúraim uainn.”

Do thosnaíodar—agus bhí a’ doir~cheacht acù mar ní raibh a’ solas an—air a bheith a’ tarrac boscaí
agus giúirléardaí51 agus rodaí trína chéile isteàch go raibh an tínteán lán do ghiúirléadaí thíos—
radharc ná feacasa riamh agus ná cífead go deó aríst faid a bheidh Sean~Pheig mar ain~m or~m.

Ach caid a bhí? Do bhíodar a’ tógaint, bhí rod éigint a bhaineas le  radio nú rod éigint acù nárbh
fhios domsa.  Ach nuair  a  chuamair chun suaimhnis do cuireadh air  siúl  é.  Agus déanfaimíd ár
ndícheall chuig pé ní a dh’fhéadfaimíd a chuir air, a chuir air. Ach ní fheadar an féidir liomsa aon
scéilín ná aon ní a chuir air.

11.

Is olc an scéalt é go bhfuil an aois a’ teannadh52 liom agus a’ dridim gach lá le deireadh mo shaeil,
mar nín aon bhaol ná go bhfuil an méid atá caite dhom shaol agùm, caite go hannróch53 agùm—táim
a’ fulag le só54 agus le hannró agus le triob~lóid. Ach mar sin féin, níor chloígh55 san ná gur dhineas
mo dhícheall riamh don dteangain agus don dtír. Dá mbeadh a leath ná i thrian déanta aiges gach
aon tsean~bhean ar fuid na tíre, as fadó riamh a bheadh ár dteanga dhúchais suas ar bárr a’ chraínn.

Nín aon lá ná oíche le chúig mbliana déag agus daichead go bhfuil sos ná suaimhneas dulta ar mo
theangain, ach a’ cabhrú agus a’ cuidiú leis gach Gaeilgeóir a bhíodh air a tóir a d’fhonn56 is í ’
fhoghlaim. Nín aon bhaol go bhfuil  aon aith@reachas or~m ná gur thugas mo lántoil  agus mo
láncúnamh dóibh is gach slí.

Ach anùcht an radharc atá feicithe agùm, ní fheaca riamh fós é, cé gur minic a tháinig Bláithín, nú
Robin  Flower,  mar  ’ thugaimíst  air,  leis  an  eideafón57 chúm,  agus  is  minic  a  bhíos  cráite  mo
dhóthain aigè. Ach mar sin féin, radharc na hoích’ anùcht ní fheaca riamh ná ní chífead lem shaol
aríst. Is mó duine ón Iorìatha58 anuìr agus ó an Loch@lainn agus ón dtaobh theas de Mheirice, fiú
’mháin ‘Mártan Mhecsacù’ ’ thugaimíst air, ó Mhecsacù, anall ó lár Mheirice, do bhí sé ’ siúl air a’
mBlascaod Muar, an áit a chaitheas deich mbliana agus daichead dom shaol, agus níor chualaigh

50 Strapaire: strapping person.
51 Giúirléid: gadget, knick-knack.
52 Teannaim, teannadh le: to close in on.
53 Annróch: distressing; or anróiteach.
54 Só: comfort, ease.
55 Cloím, cloí: to wear down, subdue.
56 D’fhonn (is): in order to.
57 Eideafón: ediphone.
58 Ioriatha: eastern lands???



aon duine íseal ná uasal ó shin, ná gur thugas mo láncabhair agus cúnamh dóibh air pá pluic59 agus
cead aighnis60.

Ach mar sin féin, dob fhiú an teanga cabhrú léithi mar tá rod éigin buin uis ciúnn a’ baint leis an
dteanga Ghaelach; tá grást’ éigint a’ baint léi ná fuil a’ baint le haon teang’ eile in sa domhan, mar is
tríthi, céad baochas le Dia, do fuaireamair eólas air Dhia agus air ár gcreideamh agus air aitheanta
Dé, trí ár dteanga Ghaelach féin agus trí Naomh Pádraig agus trí Naomh Bríd agus trí Chol~m Cille.
Agus is ceart dos gach Érnach meas agus uirrim a bheith aigè air a son san don dteanga Ghaelach
agus iarracht a thúirt air í ’ chuir chun cínn chómh maith agus do d’fhéadfaidís.

Táimse air mo dhícheall, ach go háirith’61, air ’ shon62 gur bean chríonna anùcht me. Tá éirí croí
or~m a bheith ábalta air ’ chabhair a thúirt di ná air í ’ leath~nú air fuid na tíre chómh maith agus is
féidir  liom e.  Ach níl  a’ croí  agùm,  foraoir,  mar  tá  pianta  im stracadh63,  agus  mar sin féin,  ní
bhraithfead64 iad faid a bhead a’ cainnt anùcht.

Do casadh a lán daoine or~m ná raibh focal Gaelainne ’na bpus65, ach mar sin féin, do dhineas mo
dhícheall dóibh agus do thugas mo chabhair agus mo chúnamh dóibh, fara66 cabhair Dé. Agus do
bhíos lán do chion agus d’uirrim dóibh chómh maith agus dá amàch ó bhéal a’ duiris agùm iad. Do
shiúlaigh a lán Sasanaigh anall air an Oileán Muar a rui’ na hama so go léir agus do bhíodar cómh
deas, cómh caoin67, cómh cneasta, cómh hómósach68 don áit agus dá ba Érnach ceart aníos ó Bh’l’
Á’ Clia’ iad.

Agus ...

59 Pá pluic: just thanks, with no monetary award.
60 Cead aighnis: leave to speak.
61 Ach go háirithe: anyway.
62 Air a shon: even though.
63 Stracaim, stracadh: to pull tear; or sracaim, sracadh.
64 Braithim, brath: to feel.
65 Pus: mouth, snout.
66 Fara: besides, with.
67 Caoin: gentle.
68 Ómósach: reverential.


