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An File


Rúgadh í i Ros Muc i gConamara 1941



Múinteoir



Ámhránaí ar an sean nós, aisteoir, file



Ghlac sí phríomhpháirt sa dráma ‘An Triail’



Fuair sí bás de bharr ailse (cancer)



Foilsíodh dhá bhailiúcháin dá cuid scríobhneoireachta tar éis a bás: Caitlín Maude – Dánta, Caitlín
Maude – Dramaíocht agus Prós

Íomhá 1


Tráth dá raibh (once) nuair a bhí an t-ainmhí san áit ba dhual dó (the animal was where he
belonged); saor sna treochrasa (in the tropics) – slaintiúil, bríomhar, fuinniúil agus láidir



Bhí uaisleacht aige – clú agus cáil ar – rí na dúfaire (king of the jungle)



Bhí spás agus leithne timpeall air – dínit (dignity) aige



Bródúil as a háilleacht agus a chumhacht mar bhí sé ábalta daoine agus aimhithe eile a scanrú lena
bhúiríl (roar).



Bhí sé i gceannas ar a chinniúint féin (he was in charge of his own destiny)

Íomhá 2


Ach a mhalairt atá fíor inniú (opposite is true today)



Tá sé i ngéibheann



Briste, tuirseach, sáraithe ina áit sa zú



Níl rian den fhuinneamh nó dínit fágtha



In ionas scanradh…caitheann sé a chuid laethanta anois ina luí, leath ina choladh le súil amháin
oscailte ag féachaint ar an t-aon chrann atá le feiceáil



Tá sé ina phriosúnach
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Timpeallaithe le daoine – is taispeántas é – agus barraí iarann timpeall air



Áit mínádurtha dó



Tá a spiorad agus a anam (soul) scriosta



Dínit agus saoirse caillte

Codarsnacht


Baineann an file úsáid as codarsnacht – an león saor agus an león i ngéibheann



Baineann an file úsáid as mothúcháin difriúla – bród agus míshonas

Dán Fáthchiallach (allegorical poem)


Is féidir a rá go raibh Caitlín Maude i ngéibheann de bharr a tinneas



Bhí ailse aici…braitheann sí nach bhfuil sí ach taispeántas agus í sa leaba ag fulaingt (suffering)
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