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Nollaig faoi shéan is faoi mhaise
agus i bhfad uainn an t-olc i 2021
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Bliain ná déanfar dearmad uirthi
Is cinnte ná déanfar dearmad ar an mbliain 2020 anseo i nDún Chaoin. Mar do thug sí an bás chugainn níos mó ná babhta
amháin agus do thug an bás amach as an bparóiste cuid de na daoine ab ansa linn ar fad.
Imithe ar shlí na fírinne i mbliana –
Terry Mhic Ghearailt, ón gCeathrú agus
Ardmore, Oklahoma (féach lch 7).
Muirisín Ó Néill, Baile na Rátha (féach lch 7).
Tommy Ó Cearna, Baile na Rátha (féach lch 8).
Pat Feiritéar, Baile na hAbha, ach a bhí ina
chónaí i gContae na Gaillimhe le blianta fada.
Orthu siúd eile a cailleadh agus a raibh baint nach beag
acu le Dún Chaoin –
John Cunningham (an Com agus Corcaigh).
Laura Reggiani (An Cheathrú agus an Iodáil).
Rameesh Sharma (ón Ind agus athair Pankaj
Sharma, céile Neilí Ní Chatháin ón Muileann)
Máire Bn Uí Ainiféin (Lios Póil, máthair
Bhreandáin, céile Maedhbh Ní Chionnaith,
Corcaigh agus An Cheathrú).
Eileen Greaney (Baile na Saor agus máthair
chéile Chaitríona de Mórdha, ó Bhaile an
Ghleanna).

Pat Feiritéar ar clé,
agus lena mháthair, Bab.
beannacht Dé leo beirt.

Déanaimid comhbhrón le muintir na ndaoine seo ar fad atá luaite thuas agus guímid go mbeidh solas síoraí na bhFlaitheas
nGeal acu go léir. Buíochas le Dia nár thóg an Covid 19 aon duine uainn as na bólaí seo.
Ach ní scéalta duairce ar fad a bhain leis an bparóiste i mbliana agus is breá linn a thuairisciú
go bhfuil méadú tagtha i 2020 ar shliocht mhuintir an pharóiste.
Saolaíodh Dara Ó Cruadhlaoich do Chlaire (Nic Thomáis) agus do Chonal; Cadhla
Mistéal do Augusta agus do Chathal; Doireann Ní Choileáin do Aoife agus John; Jamie Ní
Shlatara do Jennifer agus Chiarán agus Heather agus Lucas Ó Slatara do Mhelanie agus do
Mhícheál.
B’fhéidir gurb é an Covid faoi ndeara é ach níl aon fhaisnéis againn mar gheall ar aon duine atá bainteach leis an bparóiste
agus a phós i mbliana.
Comhartha mór dóchais don bparóiste beag seo is ea go bhfuil cuid den ndream óg ag filleadh ar a gceantar dúchais
agus iad i mbun oibre agus cónaithe anseo anois. Is mó go mór an taithí atá againn ar an ndream óg a bheith ár bhfágaint
seachas a bheith ag filleadh orainn. Tá sé déanta amach againn go bhfuil ar a laghad ceithre lánú óga tagtha chun cónaithe
in ár measc i mbliana agus is cinnte gur chun tairbhe agus leasa na háite a raghaidh a leithéid de ghluaiseacht. Nuair a cuirtear
san áireamh go bhfuil leanaí óga ag na lánúin seo agus iad á dtógaint le Gaelainn ní cás dúinn a bheith dóchasach as thodhchaí
ár bparóiste agus ár dteanga dhúchais.
B’fhéidir gurb é an scéal is fearr ar fad mar gheall ar Dhún
Chaoin is ea go bhfuil líon na ndaltaí atá ag freastal ar Scoil
Naomh Gobnait imithe thar an dá scór agus is mór an sólás é sin
dúinn nuair a chuirtear san áireamh go raibh an scoil iontach seo
dúnta ‘go hoifigiúil’ ag an Roinn Oideachais an tráth seo
leathchéad bliain ó shin. Mol an óige go deimhin.
Ar aghaidh linn mar sin le croíthe lán de mhisneach agus
sinn ag tabhairt faoi 2021. Go mbeirimid beo ar an am seo arís
.
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Anseo agus ansiúd sa pharóiste
John Kennedy

An Ghlúineach Bhiorach i nDún Chaoin tar éis obair trí bliana chun é a smachtú
Baineadh geit asainn trí bliana ó shin nuair a thuigeamar go raibh timpeall 28,000 méadar cearnach sa pharóiste clúdaithe
leis an nGlúineach Bhiorach. Sé sin níos mó ná dhá oiread Pháirc an Chrócaigh agus an baol ann, mura ndéanfaimis beart
éigin fónta go mbeadh níos mó agus níos mó talún curtha ó mhaith ag an bplanda ionrach láidir seo. Thugamar conradh don
chomhlacht Envirico le cabhair airgeadais ón chlár Leader chun an planda a scrios nó, ar a laghad, chun smacht a chuir air
agus tá sé de chuma ar an scéal gur éirigh linn. Níl deireadh ar fad leis ach tá difríocht iontach le feiscint i ngach baile
fearainn. Mar shampla, bhí na Coinnle Corra le feiscint arís i mBaile an Ghleanna (féach ar na pictiúirí) agus i mBaile na
Rátha agus tá na tithe i mBaile Bhiocáire agus ar an gCeathrún slán anois.

Beidh cinneadh le tógaint sa bhliain nua ar cad tá le déanamh anois. An dóigh leis na húinéirí talún go mbeidh siad in
ann an Ghlúineach Bhiorach a choimeád faoi smacht nó an dóigh leo gur ceart conradh nua a thairiscint do Envirico chun
leanúint ar aghaidh ar feadh dhá bhliain eile? Chosain an obair go dtí seo timpeall €44,000 agus tá gach seans ann go
gcosnóidh aon chonradh nua timpeall €12,000 sa bhliain. Beidh clár Leader nua ag tosnú sa bhliain 2022 agus d’fhéadfaimis
fanacht chun iarratas a chuir isteach ar dheontas an uair sin nó an bhfuil an dainséar ann go mbeidh an planda ag dul i neart
idir an dá linn? Ba mhór againn dá gcuirfeadh sibh bhur dtuairimí in iúl do aon bhall de Choiste an Chomharchumainn.
Crannchur Mór na Bliana
D’eagraigh an Comharchumann Crannchur Mór i Mí Márta agus d’éirigh linn €5000 a bhailiú agus a thabhairt do
Chumann Duán na hÉireann díreach agus dian ghlasáil ag teacht i bhfeidhm. Bhí ár n-urraitheoirí fial, flaithiúil agus do bhí
duaiseanna an-bhreá againn le bronnadh ar na buaiteoirí.
Sár Oibrithe na bliana
Mar is eol do gach duine, is obair dheonach a choimeádann an Comharchumann ag imeacht agus táimid fíor bhuíoch
dos na daoine a thugann a gcuid ama agus a scileanna dúinn gan aon leisce. I mbliana tugaimid aitheantas do bheirt a
dheineann obair na gcapall i gcónaí.
Doncha Ó Conchúir a bhí i bhfeighil ar an seirbhís idirlín sa pharóiste le tuairim is deich mbliana agus a
chuaigh amach i ngach sort aimsire chun na ríomhairí is na fearais ar fad a choimeád ag obair agus chun sinn a
cheangal leis an domhan mór.
Caitlín Firtéar atá ar Choiste an Chomharchumainn le fiche bliain agus a bhí mar Chisteoir ar feadh blianta
fada. Ní amháin gur riar sí na cuntais ach bhí sí ar fáil i gcónaí nuair a bhí ócáidí le eagrú agus le bainistiú, rud
a dhein sí go grástúil agus go slachtmhar.
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Coiste an Chomharchumainn
Bhí ádh mór orainn i rith na bliana mar do tháinig ceathrar ball nua ar Choiste an Chomharchumainn chun fuinneamh
agus spreagadh a thabhairt dóibh san a bhí ann le tamall. Is iad a tháinig ná Bláithín Ní Ainín, Lísa Ní Ghairbhín, Louise
Nic Thomáis agus Niamh Firtéar agus cheana féin tá rian a gcuid oibre le feiscint ar phleananna agus aidhmeanna an
Choiste. ‘Siad na baill eile ar an gCoiste ná Caitlín Firtéar, Máire Uí Mhurchú, Feargal Mac Amhlaoibh, Fionnán Ó
hÓgáin, Mícheál de Mordha agus John Kennedy.
Tá ballraíocht den Chomharchumann ar fáil i gcónaí má aontaíonn duine leis na haidhmeanna agus an obair atá leagtha
amach ar mhaithe leis an bparóiste. Is slí an-mhaith é chun páirt a ghlacadh ins na tograí difriúla a chuirtear ar bun chun an
Ghaeilge a chaomhnú, chun scéal an pharóiste a cheiliúradh, chun an timpeallacht a chosaint agus chun áiseanna a fhorbairt
do gach duine idir óg agus aosta. Tá an t-eolas ar fáil ó aoinne ar an gCoiste.
Páirc Spraoi do Dhún Chaoin
Tá sé beartaithe ag an gComharchumann Páirc Spraoi a thógaint
i nDún Chaoin. Tá tacaíocht fachta ó Chomhairle Contae Chiarraí
agus tá sé i gceist deontas a lorg chun an suíomh a fhorbairt agus an
trealamh a cheannach. Measaimid go gcosnóidh sé timpeall
€100,000 chun é a chuir i gcríoch agus táimid ag lorg €15,000 ar
mhuintir an pharóiste. Eagróimid imeachtaí chun an t-airgead a
bhailiú ach beidh fáilte roimh shíntiúis. Is féidir labhairt le Lísa Ní
Ghairbhín mar gheall ar an slí is fearr chun cabhrú. Seo pictiúr den
Pháirc Spraoi i mBaile an Bhuinneánaigh atá mar mhacasamhail den
sprioc atá againn.
Brú ar na bóithre i nDún Chaoin
Tá an Comharchumann ag plé sábháilteacht na mbóithre sa pharóiste leis an gComhairle Contae faoi láthair agus, go
speisialta, an stráice de bhóthar ag an scoil. Tá an bóthar cúng agus casta ansin agus bíonn a lán tráchta ag dul thar bráid go
mór mhór na cuairteoirí atá ag taisteal timpeall Chinn Slé. Tá Scoil Dhún Chaoin leis páirteach ins an bplé agus tá súil
againn go mbeidh plean réitithe eadrainn sa bhliain nua.

‘Gleann Dubh’

úrscéal le Maidhc File, Mícheál Ó Gaoithín,
foilsithe ag ‘An Sagart’
Agus sinn ag déanamh isteach ar leathchéad bliain tar éis bháis ‘An File’, Mícheál Ó
Gaoithín, Maidhc Pheig Sayers, tá úrscéal dá chuid foilsithe ag An Sagart.
‘Gleann Dubh’ teideal an úrscéil agus seo mar a chuir an t-údar féin, trócaire sa chré
air, síos tráth ar an méid a scrígh sé:
‘Úrscéal atá san ábhar so ó thúis go deire. Cur síos ar bheirt pháistí ó leanbhaíocht go
haois atá ann…’
Is i dtreo dheireadh a shaoil a sheol an Gaoithíneach a lámhscríbhinn go dtí An Gúm,
ach do dhiúltaigh an Gúm é d’fhoilsiú.
Is léir go raibh seanbhlas nach beag ag duine de léitheoirí An Ghúim ar an
lámhscríbhinn:
…..Úrscéal, bail ó Dhia air. Ní dóigh liom gur léigh mé aon iarracht riamh chomh
bocht leis ó thaobh ábhair agus ceapadóireachta, ar a leimhe, a thuataí, a
mhothaolaí, gan gaois, gan blastacht ná aon goddam dealramh…..
Ach d’ainneoin na pastaireachta seo ó léitheoir An Gúm tá an leabhar slachtmhar
spéisiúil seo tagtha chugainn i ndeireadh na dála ó ‘An Sagart’.
Is fiú an leabhar a cheannacht ar mhaithe leis an réamhrá féin (Tadhg Ó Dúshláine)
ach is úrscéal taitneamhach leis é.
N.B. Táthar ag obair chomh maith, i láthair na huaire, ar shaothar de chuid Mhuiris Uí
Shúilleabháin, saothar ar a nglaoigh sé féin ‘Fiche Blian Fé Bhláth’. Saothar é seo leis a
fuair an t-eiteach ó An Gúm ach a foilseofar, de réir gach dealraimh, faoi Lá ‘le Pádraig
seo chugainn.
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Foireann caide ó Dhún Chaoin, c. tríochaidí an chéid seo caite.
Ó chlé - an chéad líne: John ‘Learaí’ Ó Cíobháin agus Mícheál Ó Lubhaing, ‘Boy Bill’ (agus a hata uime).
Dara Líne: Tom Ó Conchuir, An Cheathrú; Tomás Mistéal, An Cheathrú; Seán Mac Gearailt, Baile Ícín; Tomáisín Ó Conchúir,
Baile na Rátha; Eoghan Mór Ó Catháin, an Muileann; Leár ‘Phidí’ Mac Síthigh, Baile An Teampaill; Seán de Lóndra, An Seanntóir;
Líne ar gcúl: Peats Breathnach, Baile na Rátha; Teddy ‘Phidí’ Mac Síthigh, Baile an Teampaill; Peaidí Pheats ‘ac Gearailt, An
Com; Jim Ó Gairbhia (Tojo), An Cheathrú; Maidhc ‘Tut’ Ó Gairbhia, An Cheathrú agus Jerry Ó Gairbhia, An Cheathrú.
Scríte ar chúl an phictiúra: ‘The Dunquin Football Team who swept all before them.’
(Buíochas le Caitlín Firtéar a chuir an pictiúr ar fáil).

An Ghriain ag dul fé ar bholg Inis
Tuaircirt.
Pictiúr: Mícheál de Mórdha
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2020 in Ionad an Bhlascaoid

Lorcán Ó Cinnéide. Stiúrthóir, Ionad An Bhlascaoid Mhóir
Ach oiread leis na haon áit eile, bliain
aisteach a bhí in Ionad an Bhlascaoid i
2020 de thairbhe an Covid-19. An
tráthnóna sar a raibh an Ionad le hoscailt
roimh Lá le Pádraig is ea a tháinig an
scéal nach oscailt a bhí i ndán dúinn ach
dian ghlas agus is mar sin a bhí go dtí
lár an tSamhraidh nuair a d’oscail na
doirse faoi dheireadh.
Ní raibh fhios ag an duine cad a
thitfeadh amach, gan buíon ná bus, gan
Meireacánach ná rian ar Fhrancach sa
dúthaigh. Ach ambaiste, tháinig na
hÉireannaigh – ina sluaite. Bhí idir
threoracha, saighid, fógraí agus síorghlanadh agus díghalráin againn, agus
obair na gcapall á dhéanamh ag an
bhfoireann ar fad ionas gach duine a
choimeád slán sábháilte. Bhí aiseolas
iontach againn ó chuairteoirí ó gach
cúinne den tír, iad ar fad breá sásta a
bheith scaoilte amach agus ag baint
sásamh thar na bearta as Chorca
Dhuibhne agus stair na mBlascaod.
Ag deireadh mí Iúil, osclaíodh an
Ardán Féachana nua ar an láthair,
forbairt as a bhfuil an pobal áitiúil agus
cuairteoirí araon ag baint taitneamh as.
Conraitheoirí ó Thrá Lí, muintir Uí
Choistealbha a bhí i mbun an togra agus
OMC as Luimneach a thóg an t-ardán
féin. Bhíomar an-bhuíoch as an
gcabhair agus comhoibriú a bhí againn
ó Chomharchumann Dhún Chaoin
maidir leis an togra, ós rud é go raibh
orainn cosc a chur ar úsáid Siúlóid na

Cille ar feadh tréimhse ama. Tá sreang
nua curtha le h-ais na faille ar an láthair
chun é dhéanamh níos sábháilte agus tá
Siúlóid na Cille fite fuaite isteach sa
bhforbairt nua. Ar scáth a chéile….
Tá Ailtire Caomhnaithe ceaptha ag
an OPW don mBlascaod Mór don gcéad
uair tá réamh obair ar siúl maidir le
plean caomhnaithe fad-téarmach dos na
foirgnimh atá i seilbh an OPW á chur i
dtogha le chéile.
Tá mór-fheabhsúcháin le tarlú gan
a thuilleadh moille ar Ionad an
Bhlascaoid féin. Beidh póirse iontrála
nua, uasghrádú iomlán ar an
fhoirgneamh agus taispeántas nua ó
bhonn ann nuair a osclaítear an Ionad in

athuair i 2021. Beidh sé isteach sa
bhliain nuair a bheidh an obair seo
críochnaithe ach táim cinnte go mbeidh
tairbhe leis an obair seo don Ionad agus
don gceantar ins na blianta fada
romhainn.
Ba mhaith liom tréaslú leis an
bhfoireann iontach san Ionad as gach a
dheineadar agus an méid chuireadar
suas leis sa tréimhse corraitheach a bhí
againn i 2020. Buíochas chomh maith
leis na báid farantóireachta a dhein
fóirithint go slachtmhar ar phobal agus
ár bhfoireann le linn an tséasúir.
Tá obair mhór romhainn amach fós
ach táimid ag scaoileadh féig le fonn
agus fuinneamh.

Seo sliocht as phreas ráiteas a d’eisigh Oifig na nOibreacha Poiblí ar an lá a rinneadh an oscailt oifigiúil
ar an ardán féachana, 28 Iúil 2020.
Inniu, rinne Patrick O’Donovan T.D., Aire Stáit le cúram um Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW), an oscailt oifigiúil
ag an Suíomh Féachana ar Shlí an Atlantaigh Fhiáin atá suite ar bharr faille ag Ionad an Bhlascaoid, faoi stiúir
OPW, i nDún Chaoin i nGaeltacht Chorca Dhuibhne. Oifig na nOibreacha Poiblí a thóg an breisiú spreagúil seo ar
bhonneagar turasóireachta Chorca Dhuibhne faoi chomhpháirtíocht straitéiseach le Fáilte Ireland; Paul Arnold
Architects a dhearaigh é.
Tá an tArdán Féachana seo mar pháirt de mhórinfheistíocht €2,610,794 atá á chaitheamh ar na Blascaodaí ag
páirtnéireacht straitéiseach idir an Roinn Meáin, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúr, Spórt agus na Gaeltachta, Fáilte
Ireland agus Oifig na nOibreacha Poiblí. San áireamh sa togra iomlán tá athchóiriú déanta ar sheanteach an
scríbhneora iomráiteach Tomás Ó Criomhthain ar an mBlascaod Mór, forbairt ar bhealach siúil agus Súiomh
Féachana ar bharr na faille agus uasghrádú iomlán ar an dtaispeántas ag Ionad an Bhlascaoid. Is faoi straitéis
Project Ireland 2040 an Rialtais atá an t-infheistiú seo sna Blascaodaí á dhéanamh ag Fáilte Ireland agus é mar
aidhm acu fás inbhuanaithe a chothú san earnáil turasóireachta in Éirinn agus ioncam agus postanna a mhéadú ar
fud na tíre.
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I gcuimhne ar Terry Bean Mhic Gearailt (1944-2020)
Frances Uí Chinnéide i gcomhar le Áine Uí Dhubhshláine

Bhí pleananna móra ag Terry ar conas a
dhéanfadh sí Lá le Gobnait 2020 a
cheiliúradh i nDún Chaoin mar go
mbeadh sí leath chéad bliain sa
pharóiste. Ach ní raibh an méid sin i
ndán di faraor. Mar d’imigh sí uainn
chun na síoraíochta i dtús na bliana.
Comhbhrón ó chroí lena muintir ionúin
ar fad.
Saolaíodh Terry Tanguy in
Ardmore, Oklahoma. Níor bhuail sí féin
agus a hathair riamh lena chéile mar
leag na Gearmánaigh a eitleán go
talamh i mí Iúil 1944 os cionn na
Normainne. Phós a máthair arís agus
thóg Terry sloinne a leas athar, Gray.
Nuair a chríochnaigh sí sa choláiste, bhí
sí ag obair i gcúrsaí foilsitheoireachta i
mBostún agus bheartaigh sí turas a
thabhairt ar Éirinn. Bhuail sí le Maria
Simonds-Gooding a bhí sa rang
Gaelainne léi i mBaile Átha Cliath agus
mhol Maria di teacht léi ‘on Ghaeltacht.
Thit sí i ngrá leis an áit agus le Peatsaí
Mac Gearailt ón gCom. Phósadar agus
saolaíodh beirt mhac dóibh, Christy
agus Dáithí.

Rith sí féin agus Áine Uí
Dhubhshláine Cló Dhún Chaoin i
Márthain ar dtúis agus ansan i mBaile
Ícín. Bhí sí mar eagarthóir ag Mercier
Press agus ag na foilsitheoirí Brandon.
Bhí bua ag Terry mar dá léifeadh sí
leabhar go gcoimeádfadh sí ‘na ceann é;
ana chabhair agus í linn ag comórtais
tráth na gceist boird nuair a bhíodar san
ar siúl coitianta. Bhí cabhair le fáil
uaithi leis chun crosfhocail a réiteach.
Chuir sí spéis mhór ins na
garleanaí, Cillian agus Emilie, agus ba
bhreá léi iad a bheith ag teacht chuici.
Níor chaill sí riamh a suim i bpolaitíocht
Mheiriceá agus bhí léamh aici ar gach
casadh.
Ba ócáid mhór ina saol aimsir na
Nollag agus thug sí léithe na nósanna a
bhíodh aici féin sa bhaile agus í óg.
Mhairfeadh sí sa tsneachta ag baint
sásaimh as dhráma na Nollag sa Scoil
go dtí go dtagadh an chéad cheann eile.
Bhí na cheithre bliana deireanacha
ana dhian uirthi. Thosnaigh sí ar
scagdhealú i mí Eanáir 2016 agus bhí
aistear isteach agus amach go Trá Lí trí

Muirisín Ó Néill
(Oíche na Coda Móire
1966 – 19 Márta 2020)

Fear mín, macánta, cneasta agus
cuideachtúil ab ea Muirisín Ó Néill, a
d’fhág slán linn gan choinne i mbliana.
Go raibh leaba i measc na naomh aige.
Go deimhin do bhain a bhás obann
preab nach beag as gach aoinne go raibh
aithne agus cionn acu air, ní hamháin sa
pharóiste seo ach ar fuaid na dúíthí ar
fad.
Do bhí muintir a’ pharóiste thar a
bheith ceanúil ar an bhfear lách
muinteartha seo mar thug sé formhór a
shaoil ag maireachtaint in ár measc go
síoch grách. Ní nach ionadh, do bhí a

mhuintir féin, Muintir Néill, leáite anuas
ar fad air ó saolaíodh é (31 Nollaig
1966) agus a shean-uncail féin, Muiris
‘Kruger’ Caomhánach ar dhuine acu
san.
Ba é Muirisín (a hainmníodh i
ndiaidh Khrugeir féin) an t-aon duine
clainne a bhí ag Pádraig Ó Néill, ó
Bhaile Móir agus ag Máiréad Ní
Mhaoileoin ó Chom Dhíneoil. Is iad
Pádraig agus Máiréad a tháinig mar
chomharbaí ar Kruger féin sa tigh
tábhairne cáiliúil sna seascaidí den
gcéad seo caite. D’fhás Muirisín suas i
dteaghlach thar a bheith suaithinseach.
Mar ar aontíos leis is é ina gharsúinín óg
do bhíodar seo a leanas: a
thuismitheoirí, Máiréad agus Pádraig;
Kruger féin (‘Gú a thugadh Muirisín air,
is é ina leanbh); Meáig ‘Neaic’ Uí Néill,
a sheana mháthair (‘Mamaí Da’); Peaidí
Néill, a shean-athair (‘Sleaing’); Céit
Néill, a sheana aintín agus céile

lá na seachtaine ana dhian uirthi. Ní
raibh aon choinne againn ag deire Mhí
Eanáir i mbliana gur ag fágaint slán léi
a bheimis lá ‘le Gobnait agus ní ag
ceiliúradh an fhaid a bhí sí farainn.
Bhí seans linn go rabhamar ábalta
slán a fhágaint aici i gceart sar a dtáinig
an dian ghlasáil/ ghéarchéim Covid 19,
mar b’ é a tuairim féin ná “The Irish do
a great funeral”. Tá an Holly Bough
2020 ceannaithe agam ach níl aon Terry
ann chun cabhair a thabhairt dom nuair
a bhead i sáinn leis na comórtais ann.
Beannacht Dé léi agus lena hanam
uasal.
Khrugeir (‘Mamaí Gú). Do dheinimis
tarrac ar gháirí faoi na hainmneacha
ceana seo a bhí ag Muirisín.
Bhí sé ar dhuine de na daltaí a
d’fhreastail ar Scoil Naomh Gobnait
agus an scoil sin á coimeád oscailte go
‘neamh-oifigiúil’ in éis don Roinn
Oideachais í a iamh go borb i 1970.
D’fhás sé suas ina fhear lúfar láidir aiclí
spórtúil. Fear dathúil slachtmhar ba ea é
agus aird na mban n-óg air dá
ndéarfainn é.
Thugadh sé tamallacha ag obair i
mbeár a mhuintire agus ba mhaith an
fear beár é go deimhin. Ach, faraor, níor
éirigh an saol ró-mhaith leis agus de réir
a chéile do theip ar a shláinte. Ach sin é
an saol agus níl ar an ndomhan seo
againn go léir ach tamall.
Cailleadh athair Mhuirisín, Páidín
Néill, fear uasal den gcéad scoth, tamall
de bhlianta ó shin. Tá siad araon curtha
le chéile i dTeampall Gheataí na Glóire
i mBaile An Mhuilinn.
Comhbhrón ó chroí lena mháthair,
Máiréad, atá croíbhriste ina dhiaidh
agus lena ghaolta agus a chairde ar fad.
— MdeM
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Slán le Tommy Kearney
Cuimhní geala, geanúla agus greannmhara le Mícheál de Mórdha
Is cuimhin liom tráthnóna déanach
amháin i gcorplár an tsamhraidh siar
amach i ndeireadh na seascaidí den
gcéad seo caite gur ghaibh ceathrar
againn isteach go Tigh Khrugeir agus
faobhar fúinn. Ó Bhaile an Ghleanna ba
ea triúr againn agus ó Bhaile na Rátha
ba ea an ceathrú duine – Tommy
Kearney.
Bhíomar lán den óige, de cheol, de
rangás agus de chros, dá ndéarfainn é.
Caithfidh mé a rá ná raibh aon iontaoibh
ag Kruger asainn agus bhí sé ag faire go
géar orainn agus sinn ag gabháil isteach.
Gan dabht, do bhí cúis ag Kruger lena
dhroch iontaoibh asainn mar, chun na
fírinne a rá, do bhíodh cleasa á n-imirt
againn anois is arís ar an dtábhairneoir
iomráiteach seo.
“Féach isteach iad,” ar seisean go
hainciseach, “one from the Blasket and
three from the Glens!” Gan dabht, ba é
Tommy Kearney, trócaire sa chré air,
‘one from the Blasket.’ B’shin ceann de
na heachtraithe a rith trí mo cheann
nuair a tháinig an droch scéala chugainn
go raibh Tommy imithe uainn ar shlí na
fírinne. Beannacht Dé leis agus solas
síoraí na bhflaitheas go mbí go deo aige.
Do bhíodh an ceathrar thuasluaite
againn coitianta i gcomhluadar a chéile
agus ag ráistéireacht ar fuaid na dúichí.
Do bhí ár n-óige agus ár sláinte againn
an tráth sin agus rothair chun sinn a
bhreith ó áit go háit agus gan aon rud sa
cheann againn ach sásamh a bhaint as ár
saol. Bhímis le chéile thiar ar Thráigh A’
Choma nó thuas ar Shliabh an Iolair
timpeall ar chaoire nó timpeall ar
ghearrchailí ag céilithe i mBrugha na
Gráige nó i Halla na Muirí. D’fhéadfá
leabhar a scríobh ar na heachtraithe a
bhí againn le chéile.
Is cinnte go raibh ‘Blasket’ go
smior i Tommy, mar ón mBlascaod ba
ea a thuismitheoirí – Seán Pheats Tom
Ó Cearna agus Lís ‘Leidhin’ Ní
Ghuithín, trócaire sa chré orthu go léir
anois. Cé gur thug sé formhór a shaoil
ina chónaí i mBaile na Rátha is i mBaile
Bhiocáire a bhí an chéad chúpla bliain
ar an saol seo aige.
Ba dhóbair do Tommy agus é ina
bhunóc nuair a bhuail splanc tintrí an
tigh i mBaile Bhiocáire agus cé gur
ghaibh an splanc céanna i ngiorracht
cúpla orlach den gcliabhán ina raibh sé
tháinig an Cearnach óg slán.

Dream mór timpeall ar chaoire ba
ea na Blascaodaigh ar fad a tháinig chun
cónaithe go Dún Chaoin i dtús na
gcaogaidí den gcéad seo caite agus beirt
acu san go raibh a n-ainmneacha in
airde ó thaobh aire a thabhairt do na
hainmhithe sin ba ea Seán Pheats Tom
agus uncail Tommy, Maidhc Leidhin Ó
Guithín, a bhí in aontíos leis na
Cearnaigh. Do bhris an dúchas sin
amach i Tommy agus é fós ina gharsún
agus ba shásta a bhíodh sé nuair a
bhíodh meitheal againn le chéile agus
scata mór caorach á dtabhairt anuas ó
Shliabh An Iolair chun a mbearrtha i
mBaile Bhiocáire nó ina dhiaidh sin i
mBaile An Ghleanna. Is minic, agus
sinn in ár ngarsúin, a dheinimís iarracht
ar dhul ag marcaíocht ar na reithí móra
láidre a bíodh tugtha anuas ón gcnoc.
Bhíodh saghas róidió dár gcuid féin
againn!
Aon samhradh breá amháin agus na
caoire á mbearradh sa bhrothall i mBaile
An Ghleanna ba dhóbair do Tommy arís
mar do loisc agus do ghread an ghrian
go holc a dhroim mar gur fhág sé é féin
nochtaithe síos go dtí an bhásta ró-fhada
fad is a bhí sé ag bearradh. Ach tháinig
sé chuige féin go breá mar fear tréan
láidir ba ea é ina chorp agus ina aigne.
Bhí féith an ghrinn go smior ann
agus is minic a chuir sé sinn ins na trithí.
Fuair sé motor beag Fiat 500 aon uair
amháin agus bhíodh sé ag imeacht
timpeall na háite lei. Thug sé fear ón
bparóiste lá amháin síos Barra na hAille
ar chosán caol ar scéimh na haille sa
‘bubble’ beag agus thóg sé seachtain ó
mo dhuine teacht chuige féin leis an
scanradh a bheir air.
Do bhí an t-ádh ar an gCearnach go
raibh sé ábalta ar a shlí bheatha a
dhéanamh ina pharóiste dúchais agus,
lena bhean chéile, Máire Curran, do
thógadar á n-ál go grámhar i mBaile na
Rátha. Tá clann a gclainne ag fás suas
anois ar an bpaiste dúchais agus cuid de
chlann mo chlainne féin ag éirí aníos ar
an mbaile fearainn céanna leo.
Is do thug Tommy tamall ina rí ar
an mBlascaod mar go raibh a chuid
caorach ar féarach aige ansin agus é
isteach is amach sa tsamhradh á
mbearradh agus a n-aoireacht. Thugadh
sé féin agus cúpla fear óg eile tamall ina
gcónaí ar an oileán gach biaiste ar feadh
cúpla bliain agus an gnó sin ar bun acu.

Fear cuideachtúil deisbhéalach ab ea é
agus fear fial fáilteach. Obair chruaidh
is ea a bheith i ndiaidh chaorach ar
oileán sceirdiúil mara ó dhubh go dubh
agus mar sin a bhíodh ag an gCearnach
agus a chriú fad a bhídís istigh ann. Má
sea, do leanadh cuideachta, ceol, craic
agus comhluadar an cúram tar éis dul
faoi na gréine agus is mó buidéal Linden
Village a hóladh agus is mó blúire
caoireola rósta a hitheadh ag ócáidí mar
sin agus Tommy i lár na cuideachtan.
Ach is mar fhear tacsaí a chuir
pobal Chorca Dhuibhne ar fad aithne ar
Tommy Kearney nuair a bhunaigh sé a
chomhlacht Kearney Cabs. Do dhein sé
freastal gan cháim i rith na mblianta ar
an bpobal in Iarthar Duibhneach, ach go
háirithe agus níor fhág sé aoinne againn
amuigh riamh. Beimid buíoch go deo as
an aire a thug sé dár gclann agus iad ina
ndéagóirí ag dul go dtí an Hillgrove
agus a leithéid is iad i mbun rangáis. Ní
bhíodh Tommy sásta go dtugadh sé
abhaile slán sábhálta go béal a’ dorais
chugainn iad.
Do rinne sé obair iontach eile
chomh maith. Mar is é a thugadh leanaí
le riachtanais speisialta go dtí Scoil
Mhuire na nAingeal i Lios A’ Phúca i
rith na scoilbhliana ar feadh tamall de
bhlianta. Obair í sin a dhein sé le
díograis, le dínit agus le dúthracht. Go
gcúití Dia an méid sin leat a dhuine
uasail agus a chara na gcarad.
Ní raibh na blianta deireanacha dá
shaol ina shláinte ar fad ag Tommy agus
é breoite go maith ar uairibh. D’fhulaing
sé an bhreoiteacht sin gan gearrán gan
gleo. Mar sin féin, baineadh béic mhaith
as chuid againn nuair a chualamar go
raibh sé imithe uainn.
‘Trócaire sa chré air’ mar a
deireadh muintir an Oileáin féin.
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Gailearaí na nGrianghraf
Buíochas le Máire Joe Daly a chuir na pictiúirí ar fáil

Thiar ar Thráigh a’ Choma sna caogaidí. Ó chlé: Peig Uí Dhálaigh (céile Joe) agus Pádraig ar an asal; ‘Deálaí’ (Muiris Ó Dálaigh);
Bríd Granville (a cheaptar) in aice leis an asal agus Máire suite air, agus Nóirín agus Mícheál in aice leis an searrach asail.

Seán Ó Ríordáin (agus a aghaidh leis an
gceamara) ar an gCeathrúin. B’fhéidir gur
é Mícheál Joe Daly an garsúinín.
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Séamus Ó Lubhaing (An ‘Pound’) in éineacht le Traolach Ó Duilearga.

Ní fios dúinn cé hí an bhean seo atá i bhfochair Joe Daly
agus a gunna dírithe aici ar rud éigin.

Sos lóin ar an gCeathrúin.
Ó Chlé – Tom Ó Conchúir (athair Mháire Treasa); Traolach Ó Duilearga; Seán Daly an Choma agus Peaidí Mitchell. Thugtaí an tae go dtí daoine i mbuidéil
an uair sin nuair a bhídís ag obair lasmuigh. Uair éigin sna caogaidí den gcéad seo caite a tógadh an pictiúr.
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Scoil Dhún Chaoin le bliain anuas

Ag leanúint le traidisiún atá againn le blianta tá an cúpla leathanach seo a leanas curtha ar fáil againn do
leanaí agus do mhúinteoirí Scoil Naomh Gobnait chun cur síos a thabhairt do mhuintir a’ pharóiste ar na nithe
ar fad a bhí ar bun acu i mbliana.
Dé réir gach cosúlachta do bhí bliain thar barr acu in ainneoin na srianta ar fad a bhí i dtreis chun sinn a
thabhairt slán ón bpaindéim.
Táimid thar a bheith buíoch don bPríomh Oide, Malachaí Mac Amhlaoibh, as na cuntais agus na pictiúir
iontacha a chur ar fáil dúinn.

Tá bliain ar leith caite ag na leanaí scoile i mbliana. Is beag duine a cheap, agus sinn ag dúnadh doirse na
scoile ar an 12ú Márta, nach mbeadh gáire ná glór na leanaí le clos sa scoil arís go deireadh Mhí Lúnasa.
Ach do lean an obair scoile sa bhaile agus tá creidiúint ar leith ag dul do gach leanbh agus tuismitheoir a
d’oibrigh go dian leis an obair scoile in ainneoin nach raibh cara nó múinteoir scoile taobh leo.
Carrchlós

■■■■■

Ba é Plúirín Sneachta agus an Seachtar nAbhac
dráma na Nollag i 2019.
An páirceáil faoi láthair ag am dúnadh na scoile.

Bhí dea-scéal fachta againn le déanaí go
bhfuil deontas bronnta ar an scoil chun
carrchlós beag a fhorbairt ar thaobh na
scoile. I dteannta cead pleanála agus de
bharr flaithiúlacht ár gcomharsan, Mundy
Wilson, beidh deis againn é seo a dhéanamh
go luath, le cúnamh Dé.
Níl aon dabht ach go bhfuil spás sa
bhreis de dhíth orainn de bharr uimhreacha
na scoile a bheith chomh sláintiúil is atá i
láthair na huaire. Tá 41 leanbh ar leabhar
rolla na scoile anois, uimhir nach raibh
chomh hard leis sin ó luath sna hochtóidí.
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Darach Ó Murchú

Bhuail Darach Ó
Murchú isteach
chugainn
timpeall aimsir
na Nollag 2019
chun a scileanna adhmadóireachta agus coille a roinnt linn. Mhúin
sé dúinn conas uirlisí siúinéireachta a láimhseáil agus chuireamar
fianna beaga le chéile ag baint úsáid as na scileanna a
d’fhoghlaimíomar uaidh.
Nuala Moore

Do tháinig Nuala Moore, snámhaí idirnáisiúnta na
mara agus bean oilte i CPR, isteach chugainn chun
sinn a thraenáil conas CPR a dhéanamh; na
céimeanna ba cheart dúinn a leanúint i gcás
éigeandála agus conas an dífhibrileoir a
láimhseáil. Ba í Nuala leis a roinn an scéal linn go
raibh na scoileanna ag dúnadh an lá sin de
dheasca an víris!

Dialann Mhóir
Eolaíocht

13
Chruthaíomar ár mbolcáin féinig níos
luaithe sa bhliain le páipéar crêpe agus
ansin le déanaí, mar chuid de Sheachtain
Eolaíochta, d’fhreastalaíomar ar
cheardlann innealtóireachta ar líne le
seanchara don bparóiste seo, Chris
Reina. Thaispeáin Chris dúinn cúpla slí
túr a thógaint le páipéar amháin. Bhí
ana spóirt ag na leanaí agus iad ag
iarraidh iad a sheoladh chun na síleála!

Binsí

Bíonn orainn níos mó
ama ná riamh a
chaitheamh lasmuigh
anois de réir
treoracha na Roinne.
Mar sin,
bheartaíomar spás
beag ranga a
chruthú lasmuigh.
Le cabhair d’fhoireann bhreá thuismitheoirí, déanadh 6
chinn dos na sean bhinsí scoile a réiteach agus a
d’ullmhú chun an aimsir a sheasamh. Táimid faoi chomaoin ag gach
duine a thug a gcuid ama go flaithiúil. Faraor bhí teallaire nó dhó
fágtha ar scoil tar éis na hoibre!
Gairdín
Mar is gnáth san Earrach chaitheamar am sa ghairdín á ghlanadh agus
ag cur síolta ghlasraí, prátaí agus bláthanna ach, mo léan géar, níor
éirigh linn sásamh a bhaint as. É sin ráite, d’fhás na prátaí ach, de
bharr nach raibh na leanaí ábalta iad a bhreith leo abhaile i mbliana, do
bhronnamar ar chistin Ospidéil Chorca Dhuibhne iad, agus iad ana
bhuíoch.

Athchóiriú ag an ngort caide.
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Carraig an Ghiorria

Seoladh leabhar nua le déanaí
den scéal ‘Carraig an
Ghiorria’. Is é Ponc Press sa
Daingean a d’fhoilsigh an
scéal agus é bunaithe ar
leagan den scéal a bhí bailithe
ag iar-Mháistir na scoile,
Mícheál Ó Dúbhshláine,
beannacht Dé leis. Thugamar turas suas bóthar an Chlasaigh lá
breá gréine le déanaí chun an scéal a léamh agus scrúdú
domhain a dhéanamh ar an gCarraig le radharc a fháil ar an ngiorria bocht agus é fós i bhfolach laistigh!
Seastán Faire
Thugamar turas ar an seastán faire nua in Ionad
an Bhlascaoid agus radharc breá amach ar na
hOileáin againn.
‘N’fheadar an dtógfaidís páirc spraoi dúinn
leis?’ a d’fhiafraigh leanbh amháin.
Leanaí Nua
Tá fás tagtha ar uimhreacha na scoile le cúpla bliain
anuas, idir leanaí nua sna Naíonáin agus roinnt clainne
bogtha go dtí an dúthaigh. Cuirimid fáilte mhór rompu!
Sa phictiúr ó chlé tá: Seán Ó hAiniféin, Éabha Ní Ainiféin,
Conor Ó Cíobháin, Faolán Ó Liaigh, Cillian Hanna,
Aoibheann Hanna, Leona Rose Ní Chonchúir, Anna Ní
Chonchúir, Marie Claire Ní Loineacháin.

Maratón na bPáistí
Ghlac leanaí
sna hardranganna
páirt i
bhfeachtas náisiúnta reathaíochta,
Maratón na bPáistí, d’éirigh leo
maratón iomlán a rith thar
tréimhse seacht seachtaine.
Ealaín
Thugamar cuairt ar Ionad an Bhlascaoid cúpla uair ag deireadh an tsamhraidh. D’fhéachamar ar ealaín a
bhí cruthaithe ag Tomás Ó Cíobháin agus Áine Ní Chíobháin. Chruthaigh na leanaí ansin a bhfreagraí féin ar
an ealaín sin. (Féach cúl leathanach ➔ )
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Bádh na Mórdhach
Dáithí de Mórdha

Bádh beirt sín seanuncail dom, Seán agus Tomás de Mórdha (beirt dhearthár Phádraig nó ‘Devin’), sa bhliain 1897 nuair
a bhain óspairt dóibh agus iad féin agus fear eile farú, Eoghan Criomhthain, ag iascach lastuaidh den oileán. Seo cuntas
ar an eachtra a bhailigh Joe Daly ó Khrúgar i 1937, cuntas atá i gCnuasach Béaloideas Éireann. Tá an litriú athruithe
agam thall is abhus chun an cuntas a thabhairt chun tuisceana níos fearr do léitheoirí an lae inniu.
[Nóta ó Joe Daly: “Ní luann Muiris insa scéal seo go dtáinig Eoghan Criomhthain saor].
Insa tsaol fadó tá sé daichead bliain
anois ó shin do thit scéal amach i nDún
Chaoin chomh h-olc agus do thit amach
ar chósta Chiarraí le faid blianta roimis
sin.
Oíche bhreá b’ea í agus na
naomhóga ar fad ag iascach insan áit go
nglaotar An Ród air taobh leis an
mBlascaod Mór. Bhíodar ag iascach
mhaircréal le naomhóga agus do
dh’éirigh an oíche beagáinín stoirmeach
agus timpeall na gcloch nó na
bhfochaisí ba mheasa é. Do bhí
naomhóg ann go raibh beirt do na
Mórdhaigh agus Eoghan Criomhthain ó
Bhaile Ícín inti agus do bhíodar anaghairid do na clocha an am is go
dtosnaigh an borradh. Le linn dóibh a

bheith a’ tarrac isteach na líonta – ach
sin páirt don scéal nach féidir d’aon
duine a dh’fháil amach riamh ó shin mar
go bhfóire Dia orainn ní mhaireadar
chun an scéal d’insint iad féinig – ach
de réir oipiniún na ndaoine sé’n rud a
deirtear go gcuaigh na líonta ar an
gcloich agus go raibh an borradh chomh
mór agus gurb amhlaidh a bhris ceann
do na Beailithíní (Bealaichíní) insa Ród
ortha agus go b’shin a d’iompaigh an
naomhóg.
Sea chun teacht tharnais ar an scéal
mar a chuala óm’ athair é ar conas mar
deineadh an samhlú dho féinig go
rabhadar báite agus gan é ag iascach in
aonchor. Do bhí sé féinig ar a leaba
chodlata an oíche seo go mbádh an
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naomhóg agus timpeall a dó a chlog san oíche do tháinig na
trí chnag ar a’ bhfuinneog lasmuigh dona sheomra leapan. Má
tháinig do dhúisigh sé agus sea buaileadh isteach ina chroí go
raibh sáirgint na bpílears ó Bhaile an Fheirtéaraigh chun an
tigh a chuardach mar insa tsaol san do bhíodh sé a’ díol
beagáinín uisce beatha i ngan fhios agus b’é gnáth na niascairithe dá dtiocfaidís isteach i dtosach na hoíche agus go
mbeadh an oíche ana-fhuar ar fad do thiocfaidís aniar a’ triall
ar bhuidéal don uisce beatha d’fhonn is iad féin a théamh leis
mar ní raibh aon áit eile acu níosa giorra ná hocht mhíle ó
bhaile chun é dh’fháil.
D’éirigh sé amach as an leabaigh agus do bhí trí mbuidéal
istigh aige agus chuir sé don doras thiar amach a d’fhonn is ná
beadh na póilíní tagaithe isteach air trís an doras eile. Do
chuaigh sé siar an gharraí chun iad a shá isteach insa stáca agus
le linn do bheith ag cuir an tarna buidéil isteach trí’s an
bpunann do labhair a’ ghuth laistiar do.
“A Sheáin, nach déanach atá’s tú amuigh?”
D’fhéach m’athair thar na ghualainn siar agus chonaic sé
ina sheasamh dar leis taobh leis an gcoca Tomás de Mórdha
go seiribhí Dia dho. Ní raibh fhios aige an uair sin ná go raibh
sé beo beathaíodh agus go b’eanna tháinig sé aniar don chuid
eile den gcriú a’ triall ar an mbuidéal don uisce beatha. Do
d’iompaigh sé tharnais chun an tríú buidéal a chur isteach agus
má dhein, nuair a d’iompaigh sé tharnais chun labhairt leis an
nduine a labhair leis ní raibh éinne aige le feiscint. Do tháinig
saghas faitíos air cé gur fear é ná cuireadh aon rud aon eagla
riamh air agus a dh’imíodh aon am don oíche a d’oirfeadh do
ar bhóthar an Daingin chun margadh nó aonach.
Tháinig sé isteach agus dúirt sé lem’ mháthair:
“A Mháire, tá eagla orm go bhfuil rud éigint imithe ar
cheann éigin dos na naomhóga.”
“Conas é sin a Sheáin,” arsa í leis.
“Ó n’fheadar,” arsa é, “ach tá eagla orm go mbeidh scéal
éigint le clos ar maidin againn.”
Bhí san go maith. Ní mhaith leis a thuilleadh don scéal a
dh’insint dom’ mháthair an uair sin le h-eagla go gcuirfeadh
sé aon éiriú croí uirthi agus do chuaigh sé a chodladh ach ní a
chodladh a chuaigh sé mar níor dhein sé aon néal go maidin.
Nuair a dh’éirigh sé ar maidin do bhí an scéal le feiscint
ag an saol. Ní raibh aon rud le feiscint ar barra na haille ach
daoine agus gol agus uaigneas. Chuaigh sé siar ar bharra na
haille agus má chuaigh do bhí gach aon naomhóg tagaithe ach
na Mórdhaigh, agus seana bhí scéal tagaithe amach ón Oileán
go rabhadar báite.
Tháinig sé abhaile agus má tháinig do bhí mo mháthair
roimhis aige’n ndoras.
“Sea Sheáin,” arsa í, “cad tá ar siúl ar bharra na haille?”
“Ó Mhaire,” arsa é, “tá an rud adúrt leat aréir. Tá na
Mórdhaigh báite agus bhí fhios agamsa,” arsa é, “ar a dó a
chlog aréir é mar chonac Tomás de Mórdha ina sheasamh cois
a’ choca amuigh nuair a chuas an gharraí chun an buidéal uisce
beatha a chur i bpoll sa choca, agus,” a dúirt sé, “ is dócha ná
geófar go deo iad.”
Sea bhí san go maith agus ní raibh go holc. Do fuaireadh
duine acu agus fear eile acu ná fuaireadh ach ina dheabhaigh
san fuaireadh a chorp go seiribhí Dia dho san áit go nglaotar
Milltown Malbay air i gContae an Chláir. Fuaireadh an fear
eile, Seán de Mórdha, go seiribhí Dia dho sa Bhealach Caol
nuair a ghabh naomhóg ón oileán a bhí ag teacht abhaile í
féinig ón stoirm aniar agus chonaiceadar an naomhóg
iompaithe agus mheasadar gur ainmhí an chéad uair an
naomhóg. D’fhéachadar uirthi ansan agus má d’fhéachadar do
chonaiceadar an duine ceangailte di agus cé bhí ann ná Seán
de Mórdha. Do bhí eagla ar bheirt don gcriú é thógaint ar bord
mar tá saghas piseoga ag baint leis, duine báite a thógaint
isteach ach mar sin féinig ar nós gach aon áit bíonn fear maith
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i gcónaí le fáil i measc an tslua agus bhí fear gurb ainm do
Pádraig Ó Guithín insa naomhóg go nglaoidís Peaidí Léan
air agus dúirt sé ná raghadh sé féin abhaile gan an corp a
thógaint isteach sa naomhóg. Ina dheabhaigh sin do bhí
Peaidí ag insint an scéil dom féinig ar leaba bhreoiteachta
insan ospidéal agus d’inis sé dom conas mar a thug sé isteach
corp an Mhórdhaigh an oíche sin.
Níor thug an bheirt eile aon chabhair do agus do bhí
geansaí dubh agus mórchuid don sáile insa bhfear báite agus
do thug sé isteach ar bharra na líonta é agus ansan do
rámhaíodar an naomhóg go dtí Inneoin an Oileáin agus tar
éis é a thabhairt isteach bhí na piseoga ag fáil an barra-bua
ortha aríst agus chaith sé é a thógaint ar a dhrom féinig agus
thug sé suas ar barra taoide é. Bhí san go maith dtí go dtáinig
an sagart lá arna mháireach. An tAthair Seán Ó Laoghaire a
bhí i mBaile an Fheirtéaraigh insan am san agus dh’inis
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Peaidí Léan do an scéal ó thús deireadh agus d’fhéach
sé timpeall ar an naomhóg.
“Sea anois,” arsa é, “táimse rá an méid seo leat. An
dá lá dhéag is a mhairfir ní gá dhuit aon eagla ná eagla
do bháite bheith ort faid a bheir insa naomhóg sin mar
dheinis an t-aon ní amháin a d’iarr Dia ort a dhéanamh,
an corp a thabhairt chun é chuir insa reilig dúchais.”
Agus b’fhíor do an scéal san mar dúirt Peaidí liom
féinig go mbeir anaithe bháite dhá uair ar féinig ó shin
agus go gcuimhnigh sé ar cad dúirt an tAthair Seán Ó
Laoghaire leis an lá san agus do tháinig sé saor an dá
uair.
Is minic a chuala an scéal seo aige m’athair á
d’insint mar gheall ar bhás na Mórdhaigh agus b’iad an
phúir iad ba mhó cailleadh ar chósta Chiarraí roimis sin
ná ó shin anuas. D’fhág Séan de Mórdha baintreach
agus lán tí de rudaí beaga ina dheabhaigh agus is bocht
an saol a bhí ag an mbean bhocht riamh ó shin nuair a
baineadh cuid dá beatha dhi féinig.
Muiris Kruger Caomhánach, inste do Joe Daly,
CBÉ 0376:267, 10/6/1937.
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Sliocht as ‘Fiche Blian Fé Bhláth’ le Muiris Ó Súilleabháin,
An Blascaod Mór agus Conamara
Nóta: Táthar ag obair le tamall anuas ar lámhscríbhinn de chuid an údair ón mBlascaod Mór, Muiris Ó Súilleabháin,
Maurice Sheáin Lís, agus is saothar é seo nár foilsíodh go nuige seo ach go bhfuiltear dóchasach go ndéanfar amhlaidh am
éigin san bhliain seo chugainn. ‘Fiche Blian Fé Bhláth’ a bhaist fear an Oileáin ar an saothar thar a bheith suaithinseach
seo.
Do chuaigh an Súilleabhánach, trócaire sa chré air, ar dualgas i mbeairic na nGardaí in Indreabhán, i gConamara, i
ndeireadh na bliana 1927 agus is ar Oíche Nollag na bliana 1927 atá sé ag trácht anseo, sin trí bliana déag agus cheithre
fichid ó shin.
Ceapadh é ina bhall den nGarda Síochána ar 28 Aibreán 1927.
Tabhair faoi ndeara ná raibh ‘Fiche Blian Ag Fás’ leis an údar seo foilsithe go fóill. Tabhair faoi ndeara leis go bhfuil
an-uaigneas go deo ar Mhuirís i ndiaidh a bhaile dúchais agus é ina strainséir i measc mhuintir Chonamara ag an dtráth
áirithe seo den a shaol.
Foilsímid an sliocht seo le caoinchead Mháire Ní Shúilleabháin Uí Chíobháin, iníon Mhuiris agus le caoinchead Ollscoil
na hÉireann, Maigh Nuad. — MdeM

An Oíche Nollag ba dhubhach dár chaitheas riamh
Tá sé ráite riamh, pé áit ar fuaid na
cruinne go mbíonn duine óna bhaile
dhúchais Oíche Nollag, go dtagann
maoithneachas agus dobrón air ag
cuimhneamh agus ag machnamh ar
laethanta a óige.
B’ionann san agamsa é. Sé an ait go
rabhas an Oíche Nollag áirithe seo ach i
m’ shuí ar bhonn fuinneoige i mbeairic
Ghardaí in Iarthar Chonamara. Go
deimhin, ní raibh an oíche titithe fós.
Bhíos ansin agus gach aon saghas
smaoineamh ag rith trí m’aigne agus mé
ag féachaint amach tríd an bhfuinneog.
Ba bhreá go léir an tráthnóna a bhí
ann; sioc dubh ar an dtalamh agus lonta
dubha, smólaigh, céirseacha agus
rúcaigh ag imeacht go fuadrach i measc
na gcarraigeacha. Á mhuise, a Rí Mhór
na bhFeart, nach iad san mar éanlaithe
a chuir an Blascaod Mór i gcuimhne
dom i dtús m’óige.
A Thomáis Eoghain Bháin, mo
mhíle slán leat de dhroim na dtonn; nach
aerach compordach a bhímis tráth den
saol ar theacht Oíche Nollag. Nach
ríméadach a bhímis ag baint a’ tóin as
bhuidéal éigin chun coinneal a chuir
isteach ann agus í a lasadh chun dul ins
an oíche ar thóir smólaigh. Do bhog mo
chroí anois, do bhog mo choinsias agus
do bhog mo cholainn ar fad.
Ins an am gcéanna do bhí na Gardaí
eile ar fad ag imirt chartaí agus gáirí
geala orthu. Dhera, seana- shaighdiúirí
dob ea iad sin go raibh suas le deich
mbliana seirbhíse déanta acu ach mise
fós ná raibh ach an bhláth úr ag bogadh
amach tríom agus smaointe leanbaí ag
baint liom. Á mhuise, dá bhfaighinn ór
na cruinne anois níorbh fhéidir liom na
deora a choimeád siar. Á, níorbh fhéidir
mhuise. Conas go bhféadfainn agus an
Blascaod go léir os comhair mo shúl.
Ná feaca Tomás Eoghain Bháin agus
na garsúin eile go léir ansiúd os mo
chomhair ag glaoch go hard orm agus á

fhiafraí dom canathaobh gur fhágas iad.
“Tair thar n-ais arís chugainn a Mhuiris
chun go raghaimíd ag baint eidhneáin
siar ar Phort na Trá. Raghaimíd as san
go dtí an dTráigh Bháin ag triall ar
ghainimh chun iad a chur ins na prócaí
chun na gcoinnle a choimeád ina
seasamh ar na fuinneoga,” a shamhlaíos
iad a bheith a’ rá liom. Is ag fáscadh orm
anois a bhí an brón agus an
maoithneachas.
Thugas faoi ndeara go raibh an
bóthar lasmuigh ciardhubh le daoine, ón
bpáiste go dtí an seana-phinsinéir agus
iad go léir ag teacht os na siopaithe agus
gach ní a bhí ina gcumas acu á bhreith
leo abhaile i gcomhair na haimsire
beannaithe; coinnle dearga, gorma agus
bána ar iompar acu; boscaí agus málaí
lán suas agus beartáin de pháipéir na
Nollag. Is compordach aerach a bhíodar
san am san tar éis dóibh seic a d’fháil
óna gclann i Meiriceá. Do ghlan an seic
san gach a raibh tógtha ar cairde ag an
seana-dhream ins na siopaí i rith na
bliana.
Anseo agus ansiúd i measc na
gcarraigeacha do bhí buachaillí beaga
agam le feiscint ag breith birt eidhneáin
abhaile leo. Do bhí cúigear nó seisear de
bhuachaillí beaga in éineacht agus péire
nua bróg ar gach duine aca, an chéad
phéire a bhí riamh fós orthu fé mar do
thuigeas, ní raibh ar an ndomhan
brónach san am san aon chúigear eile a
bhí chomh saibhir, chomh compordach
sásta leo san fé mar a tá ’s againn go léir
cad scéal ag aois na hóige é.
Stadaidís tamall i lár an bhóthair.
Chromaidís síos ag féachaint ar na
bróga. Tar éis tamaill díobh ag féachaint
ortha, do chuimlídís a gcaipín díobh le
faitíos go mbeadh aon salachar ortha,
gibiris agus gáirí geala ortha, riastaí buí
go cluasa ortha ag cnagadh milseán. Do
rithidís tamall leo agus a ndóthain mór
de thrioblóid aca dá fháil an rith sin do

dhéanamh. Gan taithí riamh aca ar a
leithéid a dhéanamh
Nach iad a chuir i gcuimhne dom an
chéad phéire bróg a chaitheas riamh. Do
bhuail an oiread maoithneachais anois
mé go mb’fhearr liom a bheith liom
féin, gan aon rud ag cur isteach orm. Dá
bhrí sin do bhuaileas amach agus soir
an bóthar. Do bhí an oíche anois chomh
dubh agus ná cífeá méar a chur id shúil,
ach má bhí féin, níl aon bhaol ná go
gcuirfeadh an Oíche Nollag san
aoibhneas ar do chroí, mar do bhí na
mílte coinneal agam le feiscint ag
glioscarnaigh tríd an ndoircheacht.
Anseo agus ansúd do bhí scamaill
mhóra dubha ins an spéir gan corraí astu
ag ciúnas na hoíche agus idir na
scamaill sin do bhí na réiltíní go
glórmhar ag taitneamh anuas orm agus
a chuirfeadh soilse na bhFlaitheas i
gcuimhne dhuit.
Do thugas fé ndeara láithreach nach
mar a chéile an nós a bhí i gConamara
acu agus a bhí ins an Bhlascaod. Do bhí
trí choinneal pingine ar lasadh anseo acu
ar gach lata fuinneoige agus coinneal
mór dearg nó gorm ar an mbord. Dá bhrí
dhuit go raibh cosúlacht caisleáin ar
oíche dhorcha ar an dtigín ba lú acu. Ba
ghleoite leat féachaint orthu. Do stadas
anois mar do bhí draíocht imeartha orm
ag an radharc a bhí as mo chomhair.
“Moladh agus buíochas leat a Dhia
na Glóire agus a Mháthair Bheannaithe”
arsa mise im aigne féin “is maith an tómós atá dá thabhairt duit ar fuaid na
cruinne agus go mór mhór ins an
iargúltacht.”
Faid mo radhairce uaim i measc
gleannta agus cumaracha na gcnoc do
bhí na céadta soilse agam le feiscint ag
glioscarnaigh tríd an ndoircheacht. Do
shílfeá gur cathracha móra dob ea na
bailte beaga san a bhí imeasc na sléibhte
agus iad ag meascadh le réalta
glórmhara na spéire. Do bhí a raibh de
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gharsúin agus de ghearrchailí ins na bailte go
gliondrach siar is aniar an bóthar, bróga nua
ortha ar fad, cuid acu ag rith leothu, cuid eile acu
ag caitheamh léim agus is ar a gcroí a bhí an
ríméad ag éisteacht leis an dtorann a bhí acu dá
dhéanamh leo.
Do bhí cailíní eile, iad timpeall agus cheithre
bliana déag, i gcomhluadar leo féin, iad beirthe
ar lámha ar a chéile, ag siúl an bóthair agus
amhráin bheannaithe acu dá gcasadh in airde,
cuaird acu dá thabhairt isteach acu ins gach tigh
ar thaobh an bhóthair agus ag fágaint beannacht
na Maighdine ar mhuintir an tí. Do bhí gach
aoinne go ríméadach meidhreach ach mo
chreach ní rabhas-sa mar sin.
Do bhíos ansiúd go haonarach is go dubhach
dobrónach agus na deora ag briseadh amach
orm, mé ag féachaint ansiúd ar an mBlaoscaod
os mo chomhair, scáth na gcoinneal ins an
bhfarraige amuigh i mbéal na Trá Báine agus
macalla breá ag fuaim na dtonn dá dhéanamh
suas fé uachtar an bhaile.
Ins an am san do ghaibh seisear de chailíní
tharam agus an ceathrú seo dá chasadh in airde
acu go breá fada binn:
Oíche Nollag is beannaithe an oíche í
Ní ceart dul a chodladh gan babhta beag rince
A Mhuire bheannaithe atá i mbéal na ndaoine
Neartaigh is cuidigh linn i gcóir na bliana.
Dar go deimhin duit, cé go rabhas brónach go
maith san am san, gur thógadar san mo chroí.
D’fhéachas uaim in airde ar na réalta a bhí ag
glioscarnaigh san am san. Tuigeadh dom anois
go bhfeaca na trí ríthe ag teacht ón ndomhan toir
mar, mo chreach, is mó Oíche Nollag mar í a
bhíodh Daideo ag taispeáint na dtrí réiltíní dom
agus a chuireadh go daingean im chroí gur b’ iad
san na trí ríthe a bhíodh ag teacht ón ndomhan
toir.
A Dhaideo, tá’s agam anois go bhfuileann tú
go dubhach dobrónach ag breithniú uait isteach
ar an lasair atá ag éirí in airde ón dtine agus na
deora leat ag titeam ar dhroim do lámha gan
mothú agat iontu ag síor smaoineamh ormsa a
bhíodh leat gach Oíche Nollag ó rugadh mé go
dtí anocht. Á mo chreach nach fada uait mé
anocht.
Le na linn sin do thit na srutha deor liom le
dúthracht an smaoinimh sin. I gceann tamaill do
bhogas mé féin agus seo liom ar aghaidh an
bóthar soir. I gceann tamaill do ghabhas thar
thigh tábhairne agus mar a raibh gibiris ag teacht
amach as sin ní lá fós é; fuaim ag gloiní dá
bhaint amach as an gcúntúirt.
“Gura seacht bhfearr a bhí muid ar theacht
na hoíche seo arís” a deireadh beirt triúr go
ciachánach; fear eile ag amhrán agus gan bréag
duit go sílfeá gur caisleán dob ea an tigh
tábhairne san ar a raibh de choinnle ar lasadh
ann mar do bhí go leor fuinneoga air agus a
scáth acu dá gcur tríd an ndoircheacht. Seo liom
soir agus mé go doimhin i mbóithrín na
smaointe………
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Tobar Na Croise
ar an mBlascaod Mór
Máire Joe Daly
Is beag duine sa pharóiste go bhfuil fhios acu cá bhfuil Tobar na
Croise ar an Oileán agus is lú fós líon na ndaoine a chonaic an chros
a bhí ar an dtobar sin. Tá Máire Uí Mhurchú na Ceathrún (Máire
Joe Daly) ar dhuine den bhfíor bheagán díobh seo atá fós ar marthain
agus a fuair léargas ar an gcros mar a insíonn sí dúinn sa chuntas seo.
Ní cuimhin le haoinne riamh an chros a bhí ar thobar na croise a
fheiscint…...
Sin abairt a thug siar ar bhóithrín na smaointe mé agus mé ag léamh
alt fé athnuachan an tobair.*
Bhí sé de nós ag Peaidí na hInise nó Peaidí Beag, mar ab fhearr aithne
agamsa air, an naomhóg bheag
a bhí aige a chur i bhfarraige
aon Domhnach a bheadh breá.
Théadh m’athair ‘na theannta
go minic agus an lá áirithe seo
bhíos-sa leis ann. Bhí sé i
gceist acu roinnt iascaigh a
dhéanamh agus gan dabht
dheineadar magadh fúmsa
toisc mé a bheith rua agus
dúradar gur dócha ná
béarfaidís ar aon bhreac toisc
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go rabhas ‘na dteannta.
Thugadar cleití dom mar sin féin agus is cuimhin liom agus sinn taobh
an Dúna breith ar shé cinn de mhaicréil d’aon iarracht amháin. Tamall ‘na
dhiaidh san thugamar fén Oileán ach de gheit stop an chaint agus
d’ardaíodar na maidí rámha go mall ciúin aníos as an uisce. Deineadh
comharthaí domsa a bheith ciúin agus cé nár thuigeas canathaobh ag an
am, cuimhním fós ar an dteannas a bhraitheas. D’ fhanadar tamall mar sin
gan focal astu nó go raibh an baol thart. Fuaireas amach ‘na dhiaidh san
gur míol mór a bhí ag gabháil thar bráid agus nár theastaigh uathu a aird
a tharrac orthu.
Leanadar orthu ansan go mbaineamar cé an Oileáin amach agus
thugamar fé sheana thigh Mhuintir Dhálaigh chun braon tae agus greim
bídh a bheith againn. Tar éis don dtine a bheith aduithe agus an citeal
curtha ar an gcroch d’fhéach Peaidí ar na mugaí agus dúirt toisc gur
gearrchaile mise gur dócha go raibh taithí agam ar mhugaí glana. Dúrt-sa
go raibh.
“Téanam ort mar sin,” ar seisean, agus síos linn leis na mugaí go dtí
tobar a bhí tamall síos ón dtigh. Ní puinn den uisce a bhí le feiscint mar
bhí sé clúdaithe age duilliúr ceal úsáid. Bhí leac chloiche i mbéal an tobair
agus is uirthi sin a sheasas-sa chun teacht ar an uisce chun na mugaí a ní.
Shín Peaidí a mhéar go dtí cros a bhí gearrtha isteach sa leac agus más
buan mo chuimhne bhí sí tuairim is sé orlach ar fhaid agus ceithre orlach
trasna.
“An gcíonn tú í sin?” ar seisean. “Sin í an t-aon chros amháin atá ar
an Oileán agus thagadh daoine anseo fadó chun paidir a rá nuair a bheir
aon chruatan orthu.”
Ghearras comhartha na croise orm féin sara bhfágamar ach d’fhan
pictiúr na croise im’ cheann.
Bhí an citeal beirithe fén am is go mbaineamar an tigh amach.
N.B. Níl Tobar na Croise i bhfad ón Inneoin (an áit a théann daoine i
dtír) ar an Oileán.
—————————————————————————————
* Lorcán Ó Cuinneagáin, Tobar na Croise, An Caomhnóir, Uimh. 38, 2018, lch 12.

Freagraí dhaltaí Scoil Dhún Chaoin ar ealaín Thomáis Uí Chíobháin agus Áine Ní Chíobháin

Séipéal Naomh Gobnait mar a bhí sé seachtain ó shin.
Thóg Tomás Ó Muircheartaigh, ‘An Muircheartach’, an
pictiúr eile lasmuigh den séipéal agus daoine ag
freastal ar an Aifreann ann uair éigin i 1938.

DÍON ATHCHÓIRITHE AR
SHÉIPÉAL NAOMH GOBNAIT.
Chun dul i ngleic le cúrsaí taise i
Séipéal Naomh Gobnait do
bheartaigh Sagart Paróiste
Bheatha An Fheirtéaraigh, An
tAthair Eoghan Ó Cadhla,
athchóiriú iomlán a dhéanamh ar
dhíon an tséipéil i rith an
tsamhraidh seo caite. Tá an obair
tugtha chun críche le tamall ach
ní raibh aon Aifreann ann ó shin
toisc srianta a bhaineann leis an
ngalar tógálach Covid 19.
“D’éirigh go maith leis an obair
agus táim sásta go bhfuil an lámh
in uachtar á fháil againn ar an
dtaise agus go mbeimid ábalta ar
Aifreann Dé a bheith againn arís
sa tséipéal iontach seo aimsir na
Nollag. Ba mhaith liom buíochas ó
chroí a ghabhail le Séamus Ferris
agus le Marcas Mac Dómhnaill as
a dtacaíocht agus sinn ag gabháil
don obair seo,” a dúirt an tAthair
Ó Cadhla.

Tomás Ó Cearna, beannacht Dé leis ar dheis, sna
laethanta órga ar an mBlascaod le Tomás Ó Lúing
agus Donncha Ó Ceileachair (féach lch 8).

