
Ag cuimhneamh ar phearsantacht Danny, na focail is mó a ritheann liomsa ná fiosracht 

agus spéis. Tá sé ráite agam cheana in áiteanna eile gur shamhlaíos mana Laidine an 

scríbhneoir Rómhánach, Terence le Danny, ar nós gur tháinig sé as a bhéal féin. Is é an 

mana san ná “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”, nó, as Gaolainn, 'Is duine mé, 

dá bhrí sin ní neamhshuim dom rud ar bith a bhaineann le daoine'.  

Braithim go raibh an mianach fiosrachta agus dúspéise seo ag Danny dírithe ar dhá rud 

go príomha: is iad san an saol fiain nádúrtha timpeall orainn – idir dúlra agus taobh tíre – 

ar lámh amháin, agus ar dhaoine de na haon saghas agus cine ar an lámh eile. Maidir lena 

spéis sa dúlra agus an taobh tíre, tá seo le brath go láidir síos trína dhánta. Is minic gur in 

ómós don dúlra a scríodh sé, é ag déanamh fianaise ar áilleacht na timpeallachta fé mar a 

dhein manaigh na Sean-Ghaolainne.  Féach an dáinín beag seo, An Dreoilín: 

 

Bhíos suite ar shuíochán 

os comhair an tí 

is mé ag smaoineamh 

ar cad a scríobhfainn 

nuair a thuirling dreoilín 

ar shleabhinn na binne 

is chan sé a phort 

go ceolmhar bríomhar 

a eireabaillín ag corraí 

ag neart na tríreachta, 

do mo ghríosadh le ceol 

is do mo spreagadh le fuinneamh 

is ag fógairt dom teachtaireacht 

fanacht coitianta ar mo pheann. 

Ní haon ionadh gurbh é Fiche Bliain ag Fás an leabhar ón mBlaoscaod is mó a thaithin le 

Danny, lena cur síos sonrach ar chúrsaí agus neacha an dúlra. Tá caibidil álainn i Fiche 

Bliain ag Fás nuair atá Muiris agus a dhaideo in airde ag an dún. Tá an stócach ag 

féachaint ar an seanfhear ina chodladh is ag samhlú an lae go mbeidh sé féin sean, 

traochta agus cromtha mar é, rud nach raibh i ndán dó, faraor. Tá an íoróin shearbh 

chéanna ag baint anois le bheith ag léamh an dán breá 'Fás agus Bás' le Danny. Sa dán 

seo cuireann an file buinneáin chrainn i ngort agus samhlaíonn go mbeidh sé féin ina 

sheanfhear dronnach nuair a bheidh siad fásta: 

 

Shamhlaíos nuair a bheidh 

na crainn fásta fé dhuilliúir ghlasa, 

go mbeadsa críonna ach fós im bheathaidh. 

 



Ach arís, ar aon dul leis an Súilleabhánach, tá's againn nach raibh san i ndán dó. Ach ó 

thaobh saoil Dhanny, ba dhuine é a mhair in ala na huaire is a bhain sult as gach soicind 

de réir mar a dtáinig sé. Daoine a chaitheann an saol ar an ndóigh seo, sniogann siad 

gach braon dá bhfuil inti as an mbeatha atá tugtha dóibh agus, ar shlí, toisc iad a bheith 

ag maireachtaint san aimsir láithreach i gcónaí, maireann siad go brách. 

 

An grá don dúlra is an taobh tíre, an fhonn tabhairt fé chríocha aineoil, tá seo le brath ar 

an spéis a chuir Danny san oileán draíochta An Bhreasaíl a thaibhsíonn, de réir an 

bhéaloidis, amach ón gcósta thiar gach seacht mbliain. D'inis Danny scéal fé seo ag an 

oireachtas bliain amháin, agus scrígh sé dán fé is é ag féachaint ar an ngrian ag éirí thar 

Dhún Urlann maidin amháin. Sa dán seo deireann sé: 

Míorúilt í seo a chonac 

don gcéad uair riamh 

i bParóiste Dhún Urlann 

agus níorbh ionadh liom 

gur sna farraigí céanna 

a chonacthas Breasaíl 

na scéalta draíochtúla. 

Is dóigh liomsa go raibh tionchar an-mhór ag na bailte fearainn inar tháinig Danny chun 

coinbhleachta ar a chuid scríbhneoireachta is a shamhlaíocht. Agus mé ag cur fúm i nDún 

Urlann, cím an saghas ábhar a thagann i dtír i gCuan an Chaoil, taobh le Baile Eaglaise: 

seo an tráigh is sia siar in Iarthar Dhuibhneach ar a luíonn raic agus turscar ón bhfarraige 

isteach, mar ní fhanann puinn ar Chom Dhíneoil ná ar Thráigh an Chloichir de bharr na 

srutha láidre a scuabann tharstu.  

 

Thíos ag Cuan an Chaoil tá ábhar coimhthíoch ar nós coirp turtair mhóra is smugairlí an 

tseoil feicthe agam ann, agus go luath i mbliana ar an gcúltráigh ann fuaireas pónaire 

mara, síol mór ó chrann a fhásann sa Mhuir Chairib, turas de 7,000 km trasna an 

Atlantaigh tugtha aige.  

 

Samhlaím go bhfaca Danny leithéidí na nithe suaithinseacha seo ar an dtráigh ag Cuan an 

Chaoil, is gur lasadar an dúil ann 'bheith seoltach ar muir agus siúlach ar tír. Agus dar 

ndóigh, ní cheart dearúd a dhéanamh ar Dhún Phiarais Feirtéir ag féachaint anuas ar an 

té a shiúlann Cuan an Chaoil, á spochadh an té san chun filíochta. Seo iad, mar sin, cuid 

de na rudaí a shamhlaím go gcuadar i bhfeidhm ar Danny mar dhuine agus mar 

scríbhneoir. 

 

Níl aon amhras ach gurbh é an dán is aitheanta de chuid Danny, ná 'Faoiseamh Faoistine' 

dán a chloisfear anso inniu, i bhfoirm véarsaíochta, agus i bhfoirm amhráin araon.  



Dar ndóigh, tá macallaí láidre den dán 'Fill Arís' leis an Ríordánach anseo, agus Danny ag 

iarraidh ar an léitheoir teacht “le faobhar na faille siar”. Féach focail Uí Ríordáin agus é 

ag moladh dúinn: 

 

Déan d'fhaoistin is déan 

Síocháin led ghiniúin féinig 

Is led thigh-se féin is ná tréig iad, 

Ní dual do neach a thigh ná  a threabh a thréigean. 

 

Ní deacair a thuiscint canathaobh go raibh luí ar leith ag Danny leis an meon léirithe sa 

dán seo. Mar ba dhuine é a bhí socair ina fhéinúlacht, a chultúr, is a cheantar féin. Aon 

leanbh a thógtar i gclann atá lán de ghrá agus a ghlacann le nádúr an linbh san go 

hiomlán, bíonn féinmhuinín agus fiosracht ag an leanbh san tabhairt faoin saol toisc go 

bhfuil ancaire tumtha go teann láidir acu ina gclann is a muintir féin. Is mar an gcéanna é 

do dhuine atá go hiomlán muiníneach as a chúlra cultúrtha agus a oidhreacht féin. Bíonn 

sé oscailte do chultúir agus do chiníocha eile toisc nach mbraitheann sé aon bhagairt 

uathu air féin. Tá's aige cé hé agus cé leis é. Vive lá difference!  Seo domhandú mar ba 

cheart dó a bheith, mar a thuig Danny ach nach, faraor, mar atá don gcuid is mó, ach an 

domhandú sa lá inniu ann ag iarraidh cultúr tomhaltach leamh a bhrú ar na' héinne 

againn. Ach ní hamhlaidh a bhí ag Danny. Bhí an ghráin dhearg aige ar an saghas seo 

meoin, mar a léirigh sé sa dán iontach 'Margaí Falsa': 

 

Ná bacaimís le trádáil domhanda 

ach fuineadh de réir na mine, 

comhar na gcomharsan, 

pobail áitiúla agus meithealacha oibre. 

Díol is ceannaigh is babhtáil de réir do mhéin 

is tabhair leat abhaile mar a oirfeadh duit. 

Tá gach ní inár dtimpeall a thugann dúinn 

oíche chodlata, sláinte, bolg lán, 

tine, teas agus greim inár mbéalaibh. 

Is deas é an tine agus rud le n-ithe. 

 

Tá sé oiriúnach go ndéanfaí amhráin as dánta Danny toisc, mar a dúirt Breandán Ó 

Beaglaoich fé, cé nach ceoltóir a bhí ann, fós b'fhear ceoil é, go raibh ardmheas agus dúil 

aige i gceol agus amhráin. 

 

Simon Ó Faoláin 


