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An Spailpín Fánach
Tracey Murphy

IS DÓCHA go bhfaca daltaí ardteiste Loch Garman teideal an ailt seo is gur cheapadar gur
bhuadar an crannchur is gur thángadar ar nótaí
breátha ar an seanamhrán ardteiste cáiliúil sin,
An Spailpín Fánach. Bhuel, a dhaltaí uaisle,
táim ag súil go dtuigtear daoibh faoin dtaca so
nach é sin atá i gceist san alt so ar chor ar bith. A
chairde gael, tá brón orm.
Ní shea a chairde, nílimse ag iarraidh labhairt
ar an seanGhael uasal sin atá le feiceáil san
amhrán álainn ársa inniu.
Ar ndóigh, fear é a chaill gach a bhain lena
shaol; a phost, a chultúr, a thraidisiún mar
shampla. Táimse ag iarraidh labhairt faoi
spailpín fánach eile inniu, muintir na hÉireann,
is spailpín beagnach gach éinne againn faoi
láthair.
Is spailpín fánach mé féin is beidh go deo, sin

má táim ag iarrraidh fanacht i dtír na hÉireann,
sa tír inar fhás mé aníos. Is múinteoir meánscoile mé is gach bliain nuair a mhúinim an
t-amhrán álainn do mo dhaltaí ní féidir liom
gan ionannú leis an bpríomhcharachtar. Nuair
a mhúintear an dán, múintear mar phíosa
stairiúil é. Is seancharachtar é an Spailpín ón
ochtú hAois déag agus chaill sé a phost agus a
chultúr de bharr na Sasanach, an seanscéal a
múineadh do gach duine againn ar scoil i
ndáiríre. Ach sa tríú mílaois, an bhfuil athrú tagtha ar an tír seo?
Ní féidir a shéanadh ach go bhfuil an domhan athruithe ach má fhéachaimid ar chroílár
an scéil i láthair na huaire feictear dom nár athraigh mórán in Éirinn.
Nuair a bhíos ag fas aníos múineadh liom
staidéar go dian, torthaí maithe ardteiste a fháil,
freastal ar an ollscoil is dá ndéanfainn na rudaí
sin go mbeadh an saol an an toil agam. Dhein-

An Spailpín Fánach /
The ‘Roving Spalpeen’
Go deo deo arís ní raghad go Caiseal,
Ag díol ná ag reic mo shláinte,
Ná ar mharagadh na saoire im shuí cois balla,
Im scaoinse ar leataoibh sráide,
Bodairí na tíre ag teacht ar a gcapaill,
Dá fhiafraí an bhfuilim hírálta,
“Ó téanam chun siúil tá an cúrsa fada”
Seo ar siúl an Spailpín Fánach.
Im Spailpín Fánach fágadh mise,
Ag seasadh ar mo shláinte,
Ag siúl an drúchta go moch ar maidin,
‘S ag bailiú galair ráithe,

eas amhlaidh, ach ní mar sin a d’oibrigh cúrsaí
amach. Is náireach an scéal é an méid daoine
óga a fhágann an tír seo chun dul ar imirce, toisc
ná fuil na deiseanna céanna ar fáil dóibh in Éirinn is atá ar fáil thar lear. Sea tá an rialtas ag
léiriú figiúirí le déanaí a léiríonn titim sa ráta
dífhostaíochta, ach ní hé sin le rá go bhfuair na
daoine seo poist. Nílid anso a thuilleadh, táid
san Astráil, i Meiriceá nó b’fhéidir i gCeanada.
Is má bheirtear ar phost, níl teacht ar uaireanta ná ar chonradh buan is mar sin níl teacht ar
mhorgáiste nó aon dul chun cinn airgeadais,
proifisiúnta nó suntasach. Ar a laghad bhí a
fhios ag an seanSpailpín Fánach cé hé a namhaid, na Sasanaigh. Ach cé hé namhaid spailpín
an lae inniu? Na hÉireannaigh iad féin. Bhí cúrsaí i bhfad níos simplí nuair a bhí an namhaid
trasna na dtonnta. Ach cad ba cheart a dhéanamh nuair atá an namhaid ina chónaí in aice
leat?

Ceolchoirm Uathúil Dearcadh Fear an Tí
Padraic Larkin

BHÍ AN-SPRAOI againn in Ionad Ealaíona
Loch Garman ar oíche Shathairn seo caite,
18 Márta. Rinne Craobh Loch Garman de
Chomhaltas Ceoltóirí Éireann a chéad
Cabaret a reáchtáil ar an oíche sin agus bhí
neart ceoil, amhrán, damhsa, filíocht agus
scéalta againn i rith na hoíche. Tá sé soiléir
go bhfuil tallann as cuimse sa cheantar
agus na taibheoirí ar fad as Loch Garman
agus an ceantar máguaird. Cuireadh brú
ormsa a bheith mar Fhear an Tí agus bhain
mé an-taitneamh as an obair.
An chéad rud a bhí le deanamh agam ná
corn mór a bhronnadh ar Matt Murphy,
Cathaoirleach Chraobh Chomhaltas Loch
Garman tar éis don chraobh duais a bhu-

Ní fheicfear corrán im’ láimh chun bainte,
Súiste ná feac beag rainne,
Ach bratacha na bhFranncach os cionn mo leapan,
Is píce agam chun sáite.
Mó chúig céad slán chun dúiche m’athar,
‘Gus chun an oileáin ghrámhair,
Is chun buachaill na Cúlach os díobh nár mhiste,
In aimsir chasta an ghárda,
Ach anois ó táimse im chadhan bhocht dhealbh,
Imeasc na ndúichí fáin seo,
‘Sé mo chumha croí mar fuair mé an ghairm,
Bheith riamh im Spailpín Fánach.
Is ró-bhreá is cuimhin liom mo dhaoine bheith sealad,
Thiar ag droichead Gháile,
Fé bhuaí, fé chaoraí, fé laoi bheaga gheala,
Agus capaill ann le h-áireamh,
Acht b’é toil Chríost é gur cuireadh sinn asta,
‘S go ndeaghamhar i leath ár sláinte,
‘S gurbh é bhris mo chroí i ngach tír dá rachainn,
“Call here, you Spailpín Fánach.”
Padraic Larkin
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achan i bparáid Lá Fhéile Pádraig an lá
roimhe sin. Bhí an-athas ní amháin ar Matt
ach ar gach duine sa chraobh.
Chan Matt amhrán dúinn níos déanaí
agus bhí amhránaithe eile, rinceoirí, filí,
scéalaithe agus ceoltóirí den chéad scoth ar
an stáitse i rith na hoíche. Bhí slua mór
díograiseach i láthair - bhí ganntanas
cathaoireacha ar dtús fiú - ach nuair a bhi
gach duine ina suí bhain siad sult as an
léiriú.
Lean an cabaret ar feadh dhá uair a
chloig le sos beag sa lár. Ag deireadh na
hoíche an ceist a bhí ag gach duine ná
cathain a mbeidh an chéad cabaret eile.
Coimeád súil ghéar ar an suíomh idirlín
www.wexfordcomhaltas.ie do fhreagra na
ceiste sin.

