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‘Faoiseamh a Gheobhadsa’ 
Máirtín Ó Direáin 

 
Faoiseamh a Gheobhadsa 

Seal beag gairid 
I measc mo dhaoine 

Ar oileán mara, 
Ag siúl cois cladaigh 
Maidin is tráthnóna 
Ó Luan go Satharn 

Thiar ag baile. 
 

Faoiseamh a Gheobhadsa 
Seal beag gairid 

I measc mo dhaoine 
Ar oileán mara, 
Ó chrá chroí, 

Ó bhuairt aigne, 
Ó uaigneas dhuairc, 
Ó chaint ghontach, 

Thiar ag baile. 
 
 

 
 
Ceist Scrúdaithe - 2009 
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‘Faoiseamh a Gheobhadsa’ – Freagra Samplach 
 
Rinne mé staidéar ar an dán ‘Faoiseamh a Gheobhadsa’, a chum Máirtín 
Ó Díreáin i rith mo chúrsa. Tá an dán seo lán de samplaí don 
ábhar/téama/mothúchán _____________.  
( Brón, Uaigneas, an Fharraige, Áthas, Faoiseamh, an Dúlra, Grá, Sásamh, 
Briseadh Croí) 
 
Rugadh agus tógadh an Díreánach ar oileán Árainn, ach bhí air an áit a 
fhágáil chun post a fháil, i nGaillimh ar dtús agus ansin i mBaile Átha 
Cliath. B’fhuath leis an chathair i gcónaí, agus caoineann sé a chruachás féin 
sa dán seo. 
 
Ní raibh rogha aige mar ní raibh aon post le fáil ar Árainn, ach b’fhuath leis 
Baile Átha Cliath. B’fhearr leis i bhfad saol na tuaithe, ach, ar an drochuair, 
bhí sé i ngéibheann sa chathair. Anois áfach, tá cúpla lá saor aige agus tá sé 
chun iad a chaitheamh sa bhaile. Ligfidh sé a scíth, agus bainfidh sé an-
taitneamh as a bheith sa bhaile i measc a mhuintir. 

 
‘Ag siúl cois cladaigh 
Maidin is tráthnóna 
Ó Luan go Satharn’ 

 
Is aoibhinn leis an t-oileán agus an áilleacht nádúrtha. Nuair a bhíonn sé sa 
bhaile tá áthas air agus tá sé ar a shuaimhneas. 

‘Faoiseamh a Gheobhadsa 
Seal beag gairid 

I measc mo dhaoine 
Ar oileán mara,’ 

 
Tá codarsnacht mór sa dán mar is fuath leis an chathair. Is stráinséar é ann, 
agus níl clann nó cairde aige ann. Bíonn sé faoi bhrú agus thíos leis i gcónaí 
sa chathair. Tá sé ag fáil faoiseamh óna shaol brónach sa chathair:- 
 

‘Ó chrá chroí, 
Ó bhuairt aigne, 

Ó uaigneas dhuairc, 
Ó chaint ghontach,’ 
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Feicimid rithim mall brónach anseo chun mothúcháin an fhile a léiriú. 
Feictear Ó agus Á go rialta sa dara véarsa, agus léiríonn na fuaimeanna seo 
brón agus uaigneas an fhile agus é sa chathair. 
  

 
  


