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An tEarrach Thiar – Mairtín Ó Direáin. 

Nóta ar bheatha an fhile – Rugadh Mairtín Ó Direáin ar Inis Mór, Oileán Árainn,i nGaillimh 

sa bhliain 1910. D’aistrigh sé go cathair na Gaillimhe i 1928 agus chaith se deich mbliain ag obair in 

Árd Oifig an Phoist ann. Sa bhliain 1938, tháinig se chun cónaí i mBaile Átha Cliath. Is téama mór é 

ina chuid filíochta, an saol ar an oileán. Níor mhaith leis bheith ina chónaí sa chathair. Cheap sé gur 

áit míchairdiúil an chathair agus is téama mór ina chuid filíochta é an saol ar Árainn. Sa dán seo tá sé 

ag cur síos ar áilleacht agus suaimhneas an oileán. Tá sé ar cheann de na filí is tábhachtaí sa ghaeilge. 

Fuair se bás sa bhlaiin 1988. 

Leagan símplí ar an dáin; 

Fear ag glanadh talamh 
Ó thaobh spáide 
Sa chiúnas bog 
I ngriain an lae 
Is deas an fhuaim é 
San Earrach thiar. 
 
Fear ag caitheamh 
Ciseán ar a dhroim 
Agus an fheamainn dhearg 
Ag taitneamh sa ghriain 
Ar cladagh bháin 
Is geal an radharc é 
San Earrach thiar. 
 
 

Mná i locha beaga 
Suas ar an trá, 
A gcótaí bailithe, 
Scáilí thíos fúthu: 
Is radharc chiúin cumhachtach é 
San Earrach thiar. 
 
Buillí tuirsiúil 
Ag máidí rámha 
Bád lán le héisc 
Ag teacht abhaile 
Ar fharraige ór 
Ag deireadh an lae 
San Earrach thiar. 
 

Príomhmhothúcháin an dáin; 
Grá – tá sé soiléir sa dán seo go bhfuil a lán grá ag an bhfile d’áit dhúchais, Oiléan Árainn. 
Meas – Tá meas ag an bhfile do mhuintir an oileáin agus ar an obair a dhéanann siad chun 
maireachtáil ar an oileán. 
Cumha – tá brón air indiaidh saol an oileán – tá an saol crua agus ag athrú dá bharr agus ceapann an 
file gur mhór an trua é seo. 
Uaigneas – níor mhaith leis an bhfile an saol atá aige sa chathair. Ceapann sé go bhfuil an saol ar an 
oileán níos fearr ach tá íomhá (pictiúr) ró-dheas aige ina cheann faoin saol seo. Is saol crua é. 
 
Príomhíomhánna an dáin; 
Fear ag obair sa ghort ar lá breá ciúin. 
Fear ag caitheamh ciseán anuas ar fheamainn ar an trá sa ghriain gheal. 
Mná ag obair ar an trá sna locháin, ciúin, ach amháin do fhuaim na farraige. 
Cuarrach lán d’éisc tar éis lá a chaitheamh amuigh ar an bhfarraige ag iascaireacht; níl tada le 
cloisteáil ach torann na maidí rámha san uisce sa tráthnóna geal ghrianmhar. 
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