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Is iontach liom go bhfuil mé a’ foghlaim na Gaedhilge suas le scór 
go leith bliain anois. Nuair a bhí mé ní ba óige bhí suim agam i 

gceoil éagsúla. Tharla domh ag “The Old Fiddlers’ Picnic,” féile cheoil 
a bhíodh ar siúl gach bliain i bPairc Lenape i West Chester, PA. Agus 
mé a’ spaisteoracht thart ag éisteacht le seisiúin cheoil thall is abhus, 
caidé a chuala mé ach na píoba uilleann á seinm. Tharraing an ceol mé 
agus níorbh fhada go dtí gur casadh an píobaire, Tomás Standeven 
orm, go ndéana Dia a mhaith ar a anam dílis.1  Ní rabh sé i bhfad in a 
dhiaidh sin go rabh mé a’ foghlaim ceoil ar an fhídeog aige (‘sé sin an 
fheadóg stáin). Ba eisean a mhol domh an Ghaedhilg a fhoghlaim leis 
an cheol a thuigbheáil i gceart, go h-áirid na foinn mhalla. San am sin, 
bhí rang Gaedhilge réidh le toiseacht roimh i bhfad agus bhí mé ann. 
 Sraith ranganna, uair sa t-seachtain, a mhair deich nó dhá 
sheachtain déag, a bhíodh ann san Earrach agus insan Fhoghmhair. 
Mhair seo bliain go leith nó mar sin go dtí gur éirigh an múinteoir 
as, agus fa’n am céadna, bhog Tom, a bhí ina a chainnteoir 

Nóta don léitheoir: is rogha leis an údar seo litriú traidisiúnta Ultach a chleachtadh.
1 Ba é Tomás Standeven an chéad duine nár rugadh in Éirinn a bhain Craobh-
chorn Éamoinn Uí Cinneide ar son Piobaireachta Uillinne Sinsearachta ag an 
Oireachtas (1969). Scríobh Seamus Taylor, mac léinn de chuid Standeven an t-alt 
seo in ómós dó: http://blastfromthepastrocketry.net/TStandevenObit.htm.
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maith Gaedhilge, siar go stát Washington in iarthar Mheiriceá. 
Fágadh ar a’ tráigh fhoilimh mé. Ach, le tarrtháil a thabhairt orm, 
thoisigh fear óg, a d’fhoghlaim a chuid Gaedhilge ag Tom, ar 
rang Gaedhilge a theagasc i lár na cathrach sa bhaile s’aigesan. Ar 
tús, bhí seisear nó seachtar sa rang, ach mar a tharluigheann go 
minic anseo le ranganna Gaedhilge, i ndiaidh cúpla mí, ní rabh 
ann ach mé féin. Chaith mé dhá bhliain a’ freastal ar an rang sin.
 Thugadh an múinteoir leathanaigh as leabhar gramadaí domh 
mar go rabh sé de’n bharamhail (is tá súil agam nach bhfuil sé go 
fóill), dá bhfoghlaimeoinn gramadach na Gaedhilge ar tús go mbeadh 
an Ghaedhilg ar mo thoil agam ó sin amach. Dar liom go rabh seo 
mí-nádúrtha. Níor éirigh liom gramadach na Gaedhilge a fhoghlaim 
fríd a’ Bhéarla, mo léan, is thug sé “droch- scolaire” orm sa deireadh.

eadar na trí sraithe de ranganna agus an dá bhliain le mo 
dhuine, ach, ní rabh cainnt na Gaedhilge agam go fóill. Ansin 
tháinig uachtarán Chonradh na Gaedhilge go Filidelfía agus 
chuir sin cor i mo chinneamhaint. Ba é Albert Fry an duine sin.
 San am sin bhíodh sraith léachtaí ar siúl ag an Fhoras Cultúir 
Gael-Mheiriceánach.2

ceoltóirí, amhránaithe) as Éirinn le léachtaí a thabhairt. D’éist mé 
le léacht Albert an oidhche sin, agus ag an chóisir i ndiaidh na 
coirme chuaidh mé chun cainnte leis, ag innse dó gur mhaith liom 
Gaedhilg a fhoghlaim. Chuir sé ceist amháin orm, “An i mBéarla 
nó i nGaedhilg a bhí an rang a rabh mé a’ freastal air?” D’innis 
mé dó is dubhairt sé liom nach rabh seans ar bith agam Gaedhilg 
a fhoghlaim is mé ag éisteacht le Béarla an t-am ar fad. Thug sé 
cuireadh domh teacht go Béal Feirsde le stopadh aige go cionn 
tamaill. Agus bhí iontas air nuair a fuair sé litir ón Yanc mire seo. 
Shíl mise, sula dteachaidh mé anonn chuige, go gcuirfeadh sé síos 
chun na Gaeltachta mé le fanacht ag feirmeoir le bheith ag obair dó 
is a’ foghlaim ag an am céadna. Níorbh é an rud ar chor ar bith a 
bhí ar intinn Albert. Fuair mé amach gur beag feirmeoir a bheadh le 
fagháil sa Ghaeltacht nó, ba sin an chuid a ba bhoichte talaimh sa tír.  
 Ar scor ar bith, shocair mé le h-Albert teacht go Béal 
Feirsde, is chuaidh mé go h-Éirinn ar thóir na Gaedhilge. An 
Samhradh 1980 a bhí ann. Thóg mo uncal mé ag Aerphort 
2 Ba é seo an Irish Fortnight (a tháinig roimh an Irish Perceptions Series), sraith le 
Foras Cultúir Gael-Mheiriceánach, http://www.iaci-usa.org/
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na Sionainne agus iontas air go dtug mé rothar liom. Bhí mé 
ag smaointeamh san am go mbeadh sé úsáideach le fagháil 
thart sa Ghaeltacht; áit, dar liom, nach mbeadh córas iompair 

 Scairt mé ar Albert ó Ghaillimh is d’innis mé dó go rabh mé 
gabháil a theacht ar a’ bhus an lá ar n-a bhárach ag an am áirithe 
seo, is bhí sé socraighthe againn go mbeadh sé ag an staisiún le 
mé a thógáil an tráthnóna sin. Chuaidh mé isteach ar maidin go lár 
chathair na Gaillimhe, cúig mhíle ar mo rothar, mála droma ar mo 
dhroim agam, lá galánta grianmhar, is níor ligeadh domh gabháil 
ar an bhus, ar leithscéal nach rabh go leor fairsinge sa bhoot (nó 
an cófra bagáiste). Ní rabh an darna suidhe sa bhuaile agam, ach 
gabháil ar an traen go Baile Átha Cliatha. Ansin, bhí orm gabháil ar 
mo rothar arís, mála ar mo dhroim, fríd lár na cathrach go dtí staisiún 
a’ traen eile, leis an chéad traen eile go Béal Feirsde a bhaint amach 
in am. Tháinig mé isteach go Béal Feirsde thart fana cúig tráthnóna, 
agus ar ndóighe, bhí Albert ar ais arís sa bhaile nuair nach dtáinig 
an Yanc leis a’ bhus. Agus anois, seo mé, is “na trioblóidí” faoi lán 
seoil, i gcroidhe lár Bhéal Feirsde, ag cur ceiste “Cá bhfuil Bóthar 
na bhFál?” Bhí mé comh h-aineolach sin. Bhail, ní rabh mé comh 
h-amaideach sin, fuair mé eolas a’ bhealaigh ó shean-lánamhain 
agus, ar aghaidh liom, suas Bóthar na bhFál is mé ar theann mo 
dhíchill ag iarraidh contabhairtí Bhéal Feirsde a sheachaint, m.sh.
na poill sna bealtaí (buidheachas do na trioblóidí), na tacsaithe 
dubha nach ngéilleann orlach do dhuine ar bith, agus smugacháin 
gharbha a’ bhaile mhóir a bhí a’ caitheamh cloch liom agus mé a’ 

oilithreacht is ní rabh mé a’ gabháil a leigint daobhtha mé a chur ar 
seachrán. A’ rothaidheacht liom thart leis an otharlann, an pháirc, 
an reilig, beairic na saighdiúirí, agus fa dheireadh thiar thall bhain 
mé teach Albert amach go slán sábháilte, buidheachas mór do Dhia.
 I ndiaidh socrughadh isteach agus greim bidh a’ chaitheamh, 
chuaidh muid síos go Cumann Chluain Árd an oidhche sin.3  Seo 
club Gaedhlach a bhfuil cosc ar Bhéarla a labhairt ann. Thug Albert 
mé go cúl a’ bheár leis agus thoisigh mé cainnt na Gaedhilge a 
fhoghlaim, agus an chéad rud ná, an dóigh le pionnta a tharraingt, 
ansin briseadh a chuntas; bhí glanadh suas agam cheanna féin, agus 
3 Bunaíodh Cumann Chluain Árd ar Sráid na Sceiche sa bhliain 1936 mar chraobh 
de Chonradh na Gaeilge
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mar sin. Ó sin amach bhí mé i mo ula mhagaidh go dtí gur fhág mé 
Béal Feirsde. An gcuala tú fan rud a rinne an Yanc aréir? Fan go 

craic againn leis? Ach ba chuma liom. Bhí fhios agam go rabh mé 
a’ foghlaim liom de réir a chéile. Agus rud amháin a d’fhoghlaim 
mé fa mhuinntir Bhéal Feirsde, ní beo a mbeo murab fhuil siad 
a’ magadh ar dhuine inteacht is cuma i mBéarla nó i nGaedhilg. 
Gheibh tú sin, ar ndóighe, ar fud na tíre ach go h-áirithe acusan.  
 Cé go rabh mé a’ foghlaim is a’ baint suilt as, bhí amannaí ann 
a bhí deacair go maith domh. Mar shompla, oidhche amháin bhí 
ceathrar nó cúigear againn in ár suidhe thart tábla sa chumann. 
Agus, má tharla seo uair, tharla sé céad uair. Cuireadh ceist orm 
agus ag freagairt na ceiste domh, ní rabh trí fhocal as mo bhéal gur 
stad Albert mé, a’ mo cheartughadh. Ar aghaidh liom arís agus, ar 
a laghad, trí fhocal i gceart agam, agus dhá fhocal nó, ma bhí an 
t-ádh orm, trí fhocal eile curtha leis an fhreagairt, stop Albert arís 
mé, a’ mo cheartughadh arís, agus arís eile ina dhiaidh sin. Agus ar 
ndóighe chan ceartughadh amháin ach magadh lena chois. Ba mhór 
an greann a thug seo don mhuinntir eile ach bhí seo a’ baint mo 
mhí-thapaidh asam. Agus mé in sa dóigh is gan go leor Gaedhilge 
agam le mo chuid den chomhraidh a bheith agam ná mé féin a 
chosaint ach oiread. Bhí fhios agam go rabh Albert a’ cuidiughadh 
liom agus go rabh orm foighid a bheith agam agus an magadh a 
fhuilstin. Agus bhí seo amhlaidh chomhair a bheith ‘ach a’n oidhche 
den cheithre mhí a chaith mé i mBéal Feirsde an bhliain sin. Tá 
Albert Fry, go saolaí Dia é, ar a phinsion le blianta beaga anuas, ach 
san am sin nuair a bhíodh sé ar shiúl ‘un a chuid oibre, bhínn féin 
ag glanadh suas, ag cur rudaí in órd, (nó fíor- bhaitsiléar a bhí ann, 
mar Albert), a’ gabháil do’n níochán agus mar sin. Bhíodh stócaigh 
óga ó’n Cumann istoigh go minic ar cuairt agam agus bhínn a’ 
freastal orthu, ag déanamh réidh tae agus greim beag le h-ithe, agus 
a’ foghlaim ag an am céadna as a bheith ag éisteacht leo a’ cainnt.
 Albert bocht, “Tá mo chroidhe briste ag iarraidh Gaedhilg a’ 
theagasc duit,” a deireadh sé liom go minic. Is cuimhin liom uair 
amháin, fuair sé mé a’ léigheamh leabhair (nó ag iarraidh a bheith) 
agus bhain sé an leabhar díom nó níor mhaith leis mé a bheith a’ 
léigheamh ag an am sin, go dtí go rabh an chainnt agam ar tús. 
Agus, ar ndóighe, ba mhaith liom an dá rud, cainnt agus léigheamh, 
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a bheith agam. Tharla sé, lá, go rabh sé a’ cur go trom (ní iontas ar 
bith sin), is bhí píob an draein tachtaighthe le fuighligh neide a bhí 
le feiceáil ó‘n fhuinneog thuas staighre, agus bhí an fhearthainn a’ 
dórtadh anuas thar bhéal a phíob is a’ sileadh anuas ar fhuinneoig 
a’ t-seomra suidhte. Nuair a luaigh Albert liom é, dubhairt mé leis 
go rabh “NED” air an díon a ba chúis leis. Níor thuig sé caidé a 
bhí mé a’ mhaoidheamh, nó, ní rabh an fhoghraidheacht cheart 
agam is léigh mé an focal “nead” an mhaidin sin. Thug mé Albert 

“Cé hé NED is caidé atá sé a dhéanamh ar a’ díon?” Bhí fhios 
aige ar a’ toirt go rabh mé a’ léigheamh, agus go dtí an lá atá 
indiu ann tá ‘n scéal sin á innse ag Albert do’n lucht foghlamtha 
mar shompla gur chóir cainnt na teanga a bheith acu ar tús. Ba é 
adhbhar eile magaidh é sin. Muna rabh go leor aige cheanna féin.
 Ach ní rabh go leor ama agam, dar liom, le gach rud a’ 
fhoghlaim comh gasta is a ba mhaith liom. Nó bhí fhios agam go 
dtiocfadh an t-am a mbeadh orm imeacht, ‘sé sin, nuair a bheadh 

go rabh foighid mhór aige le cur suas liom ar feadh an ama sin.
 Ar an lá a bhí mé a’ fágáil Bhéal Feirsde, mhol Albert domh 
toiseacht ar theagasc an méid Gaedhilge a bhí agam cheanna féin, 

amhlaidh. Tamall beag roimhe sin rinne Albert rud eile domh 
a chuidigh go mór liom ó shoin. Léigh sé caibidil amháin de 
leabhar de na leabhra d’ar cheannaigh mé, ar théip chaiséid domh. 
D’éist mé leis an téip sin gach lá ar feadh bliadna cé nar thuig mé 
mórán ar chor ar bith de ar tús, ach “de réir a chéile tógtar na 
caisleáin.” Agus i ndiaidh neart ama agus oibre a chur isteach, eadar 
éisteacht, léigheamh, agus cuartughadh focla san fhoclóir, thuig 
mé sa deireadh é. Agus, ag an am sin, bhí chomhair a bheith an 
caibidil uilig ar mo theangaidh agam ag deireadh na bliadna sin.
 Go gairid i ndiaidh domh an baile a bhaint amach, chuir mé tús 
le bunrang a theagasc trí oidhche sa t-seachtain. Bhí sé bunaighthe 
ar an mhodh teagaisc a bhí in úsáid sa chumann, ‘sé sin gan Béarla a 
úsáid ar chor ar bith. Bíonn rang ar siúl go cionn uair a’ chloig, ansin 
leathuair a’ chloig d’am tae, agus leath uaire eile do‘n rang arís. Rinne 
mise mar a’ gcéadna. Bhí seachtar nó ochtar sa rang. Leig mé daobhtha 
Béarla a labhairt ag am tae ar tús, ach bhí mé a’ síor-chur Gaedhilge 
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ar ‘ach a’n fhocal i rith an ama. Agus ansin bhí orthu an Ghaedhlig a 
úsáid ó sin amach. I measc an mhuinntir sa rang bhí fear ann a rabh 
Gearmáinis aige, bean a rabh Frainncis aici, agus bean eile a rabh an 
dá theanga sin aicisan. Ós rud go rabh cosc ar a’ Bhéarla amháin ag am 
tae, labhair an dara bean sin Gearmáinis leis an fhear agus Frainncis 
leis a’ mhnaoi eile. I ndiaidh tamaill, bhí siad ag cur focla Gaedhilge 
in a gcuid comhraidh Gearmáinise agus Frainncise agus a’ déanamh 
dearmaid de na focla a bhíodh acu sna teangacha eile. Bhí an lá liom. 
Bhí mé i gcomhnaidhe a’ brú orthu Gaedhilg a úsáid, smaointeamh 
i nGaedhilg, a bheith a’ cainnt leo féin i nGaedhilg agus mar sin. 
Thug bean de na mná sa rang “Kamikazi Irish”ar na ranganna siúd.
Mhair seo naoi mí go dtí go dteacaidh mé ar ais go Béal Feirsde 
le trí mhí eile a chaitheamh i measc na nGaedheal. Le linn an trí 
mhí seo bhí faill agam trí seachtaine a chaitheamh sa Ghaeltacht 
le cumann na Gaedhilge as Ollscoil Nua Uladh i gCúil Raithine. 
Tharla sé an bhliain sin go rabh siad a’ gabháil go Rann na 
Feirsde. Bhíodh duine de mhuinntir na h-áite againn gach lá 

 Chuaidh mé ar ais ‘un a’ bhaile fa Shamhain agus ar ais ag teagasc 
ranganna Gaedhilge arís. Lean mé liom mar seo go dtí mí Mheán an 
Fhoghmhair an bhliain ina dhiaidh sin (1982) go dteachaidh mé ar 
ais go h-Éirinn le cur le mo chuid Gaedhilge. Bhí sé ar intinn agam 
lóistín a’ fhaghail i Rann na Feirsde go cionn sé mhí. Chuaidh mé 
ar tús go Béal Feirsde chuig an Mhaighistir le comhairle a’ fhaghail 
uaidh ar an áit a b’fhearr domh lóistín a chuartughadh. Dubhairt 
sé liom go sílfeadh muinntir na h-áite go mbeadh na toighthe ró-
fhuar do Yanc atá cleachtaighthe le neart teasa sa Gheimhreadh sa 
bhaile. Ach thairg sé domh Teach a’ Mhaighisteara a’ úsáid i rith 
a’ gheimhridh go dtáinig na Gearmánaigh ar ais insan Earrach in 
a dhiaidh sin. Cheannaigh grúpa Gearmánach an seanteach seo 
ó Chumann Chluain Árd, ar leothbha an teach le blianta. Bhí na 
Gearmánaigh le socrughadh síos san áit le comhnaidh a dhéanamh 
ann go deo, ach go rabh siad a’ gabháil ar ais chun a’ bhaile ar tús 
lena ngnoithe a chur in órd agus a gcuid a chruinniughadh le chéile. 
Ghlac mé leis a’ tairiscint sin. Bhí an teach i ndrochdhóigh, ach 
amháin go rabh seansorn iarainn ann a thug deis domh teas a bheith 
agam, agus cócaireacht a dhéanamh, agus le potaí lán de uisce thuas 
i dtólamh air, bhí uisce te agam chomhair a bheith an t-am ar fad 
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(bhail, fad is a bhí teinidh thíos agam). Rinne sé gnoithe go dtí go 
dtáinig na Gearmánaigh ar ais i mí Aibreáin. Ansin fuair mé lóistín i 
dtóin a’ bhaile gur chaith mé trí mhí eile ansin. Ba mhór an mhaith 
domh, ó thaobh foghlaim na Gaedhilge de, tamall fada a chaitheamh 
insa Ghaeltacht féin. An rud a ba mhó a rinne mé ansin nó gabháil a’ 
cuartaidheacht is ag áirneál, ag éisteacht is a’ breacadh síos nótaí, agus 
corruair a chaitheamh sna tighthe tábhairne. Tháinig mé ar ais go 
Meiriceá i mí Lughnasa in 1983 agus ar ais ag teagasc na Gaedhilge arís.  
 Agus ó shoin i leith tá mé a’ foghlaim liom go fóill. Bíonn dioscaí 
á n-éisteacht agam, píosaí á léigheamh gach lá agam muna bhfuil ann 
ach leathannach nó dhó. Gaedhilg ar dhóigh eigin ‘ach a’n lá. Dá 
mhinice a chluin muid í is amhlaidh is gaiste a fhoghlaimuigheann 
muid í. Mar a d’fhoghlaim muid Béarla, sinne a rugadh is a tógadh 
le Béarla, ní rabh ann ach gur chuala muid an teanga le blianta, 
thuig muid í, labhair muid í, bhí sí ar ár dteangaidh againn a’ 
gabháil ‘un na scoile dúinn. Ansin d’fhoghlaim muid léigheamh, 
scríobhadh, agus insa deireadh, múineadh gramadach na teanga 

 Agus, tá sé in-tuigthe go bhfuil obair eile le déanamh, mar 
shompla, eolas a chur ar an fhoclóir, agus é a úsáid go minic. Ach an 
rud is mó a mholaim do na daoine a thig chugam ag iarraidh Gaedhilg 
a fhoghlaim, an rud is tairbhighe, nó í a cluinstin gach lá. Is cuma 
caidé atá ann, scéal, amhrán, cibé ar raidió, ar téip, ar dhlúthdhiosca, 
is cuma, ach í a chluinstin is cluas le h-éisteacht a bheith ort.
 Agus ná bíodh faitchíos oraibh, déanfaidh muid meancógaí 
gan amhras. Níl muid a’ foghlaim murab fhuil muid á ndéanamh. 
Is cuimhin liom meancóg mhór a rinne mise an chéad uair i mBéal 
Feirsde domh, is gan mé i bhfad ann. Bhí mé i dteach cara liom agus 
bhí cluiche peile ar siúl ar an teilifís. Rinne duine de na himreoirí 
meancóg mhór is dubhairt mé i nGaedhilg le mo chara “’unc ar sin. 
Rinne sé bollocs de sin”. Tost sa t-seomra. Bhí ‘ach a’n duine a’ 
stannadh orm, agus dubhairt bean a’ toighe liom “We don’t use words 
like that in this house.” Chuir sin náire orm cé nár shíl mé gur dhubhairt 
mé a dhath as casan. Agus bhí iontas orm mar nach rabh fhios agam 

teach a fhágáil, d’innis mo chara domh caidé mar a bhí. Ní chuala 
mé an focal “bollocs” ariamh i mBéarla, ach, chuala mé go minic i 
gcomhraidh Gaedhilge é, go h-áirithid ó tháinig mé go Béal Feirsde. Ba 
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é an rud a thuig mise gur meancóg mhór an chiall a bhí leis. Is iomdha 

a rádh gur bhain mé sult as foghlaim na Gaedhilge, thuas thíos mar 
a bhí an turas, agus molaim daoibh atá a’ foghlaim agus a’ teagasc 
na Gaedhilge go fóill, bíodh misneach agaibh, nó, má’s féidir le mo 
leithéid an Ghaedhilg a’ fhoghlaim, ní bheidh fadhb ag aon duine eile.


