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Tá COMHAR faoi chomaoin ag COGG
as maoiniú a chur ar fáil don iris seo

Eagarfhocal

Haikúnna
Fómhair

Fáilte chuig Eagrán 9 de Comhar
Óg. Tá súil agam go raibh samhradh
deas agaibh go léir agus go raibh
sibh go léir ag léamh agus ag
scríobh agus sibh ar saoire. Míle
buíochas le gach duine a sheol
saothar isteach chugainn don
eagrán seo. Tá saothar de gach
sórt le léamh anseo – scéalta agus
splancscéalta, dánta agus haikúnna,
léirmheasanna agus ailt ar ábhair
éagsula.
Mo leithscéal leo siúd nach
bhfeiceann saothar dá gcuid anseo.
Bhí orainn – ceal spáis – roinnt
dánta agus scéalta a choinneáil siar
le haghaidh Comhar Óg 10.
Leanaigí ar aghaidh ag scríobh
agus seolaigí scéalta, grianghraif,
pictiúir (dubh agus bán), dánta,
srl chugainn chuig;
comharog@comhar.ie

duilleoga dearga
ag titim ar an talamh
geimhreadh ag teacht
Máiread Ní Chíobháin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

duilleoga ag titim
a lán dathanna orthu
buí dearg is oráiste
Ellen Ághas, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

dearg glas buí
duilleoga ina luí go ciúin
ar an talamh mín
Pádraig Ó Cearna, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

duilleoga dearga
ag titim ó chrann ard
nach aoibhinn an Fómhar
Aodhán Ó Dubháin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

Bainigí sult agus tairbhe as an
mbliain amach romhainn.

duilleoga ildaite
tite ar an talamh
timpeall an chrainn

Áine Ní Ghlinn (Eagarthóir)

Lisa Nic Gearailt, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

duilleoga oráiste
ag titim de na crainn
cinn bhuí ina measc
Evan Ó Sé, Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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Canadh

Ciúnas

Ag canadh ó thús na maidine,
A bhí an cailín óg
Le guth chomh séimh ‘s chomh ciúin
Í ag canadh leis an spideog.

Fuaim na farraige
Ciúnas
Glór an ghutha
Ciúnas

Ag canadh chomh maith leis an dreoilín
I bhfolach sa chrann mór darach
Bhí na fuinneoga ar fad ar oscailt aici
Cé go raibh sé luath san Earrach.

Éin ag canadh
sna crainn ghlasa
Ciúnas

‘gs shuigh sí ansin, ag canadh leo
A gcuid fonn ag damhsa san aer
Í ag féachaint aníos ar dhruideanna
Iad ag eitilt go hard sa spéir.

An ghaoth ag feadaíl
trí chraobhacha na gcrann
Ciúnas
Guth mo mháthar
nár chuala mé riamh
Suantraí m’athar
imithe ón saol
Binn béal i mo thost

Sa seomra seo a shuíonn sí
Ag canadh leis na héin.
Anseo a bheidh sí um thráthnóna
‘s arís ag deireadh an lae.
Ag canadh sa seomra seo chuile lá
A bíonn an cailín óg
Le guth chomh séimh ‘s chomh ciúin
Is í ag canadh leis an spideog.

Jessica Dingle, Coláiste Íosagáin, BÁC

Sorcha Nic Suibhne, Coláiste Cois Life, Leamhcán

Oireachtas na Samhna

Scamhóga

Oireachtas na Samhna
Oireachtas na nGael
Oireachtas na tallaine
Oireachtas mo shaoil

Ag sú isteach an deataigh
Ag easanálú de shíor
Damáiste á dhéanamh
Do scamhóga an domhain

Cruinniú na nGael
Ó chian ‘s ó chóngar
Ó Ghaillimh, Tír Chonaill
‘s siar an bóthar

Fiachra Potts,
Coláíste Eoin, BÁC

Ceiliúradh ár gcultúir Ár gceol ‘s ár scéal
Ár bhfilíocht, ár litríocht Utopia na nGael
Pádraig Ó hAiniféin,
Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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Mise agus Mo Chamán
Cá dtosóidh mé?
Níl a fhios agam cá mbeinn gan mo
chamán agus mo shliotar. Is aoibhinn
liom an iománaíocht agus an t-atmaisfeár
a bhaineann léi mar chluiche. Tugaim mo
chamán liom gach áit - fiú agus mé ag dul
isteach sa leaba! Is í an iománaíocht an t-aon
spórt a imrím. Bím ar traenáil gach lá ionas
gur féidir liom feabhas a chur ar mo chuid
scileanna. Bíonn laethanta iontacha agus
drochlaethanta ann leis an gcluiche seo.
Nuair a bhuann tú cluiche mothaíonn tú
go hiontach ach ar an taobh eile nuair a
chailleann tú cluiche mothaíonn tú go dona.
Is cuimhin liom an lá a bhuaigh mé féin
agus mo chlub – Cnoc Síon - an chraobh in
aghaidh De le Salle. B’é sin an lá is fearr
a bhí agam riamh. Fiú nuair a d’ardaigh
mé an corn breá álainn i mo dhá lámh, fós
níor chreid mé go raibh an cluiche buaite
againn. Ní raibh ach pointe amháin idir an
dhá fhoireann agus muid ag teacht chuig
deireadh an chluiche. Bhí seans acu an
cluiche a bhuachan ach níor éirigh leo.
Cnoc Síon Abú!
Alan Ó Ciardhubháin,
Gaelcholáiste Phort Láirge

Mé Fein agus Mo Bhainseo
Dhúisigh mé go tobann. Amach liom as an leaba. A dó dhéag a chlog a
bhí ann. Uair a’ chloig go dtí tús an chomórtais.
Phioc mé suas mo bhainseo agus chuir mé sa chás é. Chuaigh mé
síos an staighre. Shuigh mé síos agus d’ith mé babhla Weetabix.
Ní raibh mé neirbhíseach ar chor ar bith. Bhí mé go hiomlán socair.
Chríochnaigh mé mo bhabhla Weetabix, chuir mé an babhla sa
doirteal agus nigh mé é.
Chuala mé mo Dhaid ag rá go raibh sé in am dúinn imeacht.
Shiúil mé amach go dtí an carr le m’uirlís cheoil agus shuigh mé
isteach ann.
Thiomáineamar síos an bóthar go dtí Halla an Chomórtais. Bhíomar
díreach in am. Isteach linn.
Bhí seomra an chomórtais plódaithe le daoine. Ceoltóirí eile ón
gcontae, an lucht féachana agus an moltóir.
Fós níor bhraith mé go raibh mé faoi bhrú. Chuala mé m’ainm.
Shiúil mé suas go barr an tseomra. Shuigh mé síos os comhair an
mholtóra. D’fhéach mé suas díreach isteach ina súile. Thosaigh
mé ag seinm Nuair a chríochnaigh mé an píosa ceoil, phléasc an
seomra le bualadh bos.
Bhí ceoltóirí eile ag seinm i mo dhiaidh ach bhí sé soiléir go
raibh siad an-neirbhíseach.
Ar deireadh, bhí an comórtas thart. Bhí gach ceoltóir
críochnaithe agus bhí an cinneadh déanta ag an moltóir.
Ghlaoigh sí amach ainm an bhuaiteora. M’ainm féin a bhí ann.
Bhí mé ar bís agus bhí mo theaghlach ar bís. Bheinn ag dul ar
aghaidh go Fleadh Ceoil na hÉireann.
Ní raibh mé pioc neirbhíseach lá an chomórtais agus bhí a fhios
agam nach mbeinn neirbhíseach ag Fleadh Ceoil na hÉireann ach
an oiread.
Seán McHugh, Gaelcholaiste Phort Láirge
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Mé Féin agus
Mo Bhád
Thosaigh mé ag rámhaíocht nuair
a bhí mé ceithre bliana déag
d’aois. Thosaigh mé mar bhí suim
agamsa agus ag mo dheartháir sa
spórt.
Is cuimhin liom go maith mo
chéad lá sa chlub rámhaíochta
agus mé amuigh ar an abhainn i
mbád. Bhí mé neirbhíseach ach
fós, bhain mé an-taitneamh as an
maidin sin.
Anois, téim ag traenáil cúig
lá sa tseachtain. Bímid ag obair
sa gym agus téimid amach ar an
abhainn freisin. Gach Satharn
agus gach Domhnach, éirím ag
leathuair tar éis a seacht agus
téim ag traenáil.
Tá cúpla saghas báid againn sa
chlub. Is bád do dhuine amháin é
an 1x, is bád dúbailte do bheirt
é an 2x nó an 2+, agus bád do
cheathrar is ea an 4x nó an 4+.
Tá dhá shaghas rámhaíochta
ann freisin, scull le dhá mhaide
rámha agus sweep le maide rámha
amháin.
Is cuimhin liom mo chéad rás
freisin. Bhí mé i mbád singil agus
bhí mé ag déanamh go maith sa
rás. Ansin, áfach, bhuail mé crann
agus thit mé isteach san uisce. Ba
lá uafásach é.
Ba mhaith liom leanúint ar
aghaidh leis an rámhaíocht nuair
a théim go dtí an ollscoil agus ba
mhaith liom bheith ag rásaíocht
ar fhoireann an choláiste. Ba
mhaith liom bheith ar fhoireann
na hÉireann lé éigin freisin!
Emily Walsh, Gaelcholáiste
Phort Láirge

An Fómhar
Sa bhFómhar, athraíonn na duilleoga go dearg, oráiste nó buí. Athraíonn an t-am
agus téann na bláthanna i léig. Ní fhásann aon rud. Bíonn an aimsir dorcha agus
fuar.
Tosaíonn scoil arís ag tús an Fhómhair. Ní féidir leat aon rud a chur sa bhFómhar
mar nach bhfuil an aimsir go maith. Ach fásann sméara dubha agus piocann
daoine iad is déanann siad píóg nó itheann siad amh iad.
Bíonn a lán druideanna timpeall an t-am seo den bhliain.
Ben Ó Briain, Pobalscoil Chorca Dhuibhne

An Fómhar
Táim i mo chónaí faoin tuath mar sin tá an-chuid plandaí nádúrtha agus ainmhithe
fiáine timpeall mo cheantair. Tá mórán fiúise ag fás timpeall na háite agus bhí a lán
sméara dubha chomh maith, ach níor aibíodar in am.
Tagann na héin chun na plandaí ar fad a ithe nuair atá siad aibí nó bíonn siad
séidte ag an ngaoth nó ag an mbáisteach. Bhíos ag
iarraidh smúdaí a dhéanamh as na sméara ach ní
rabhas ábalta mar bhíodar go léir imithe.
Tá ana-chuid crann timpeall na háite, chomh
maith, ar nós crainn daire, crainn fuinseoige
agus mar sin de. An t-am seo den bhliain,
bíonn na duilleoga ar fad ag athrú
datha nó ag titim de na crainn.
Róisín Ní Bhrosnacháin,
Pobalscoil Chorca Dhuibhne

An Fómhar i mBaile an Fheirtéirigh
Tá a lán plandaí ag fás timpeall Bhaile an Fheirtéirigh. Tá an feileastram i
ngach aon áit, go mór mór suas an bóthar chuig an Máimín.
Bíonn na druideanna agus na spideoga timpeall na háite.
Bíonn na sméara dubha go léir aibí agus fiúise ag titim de na toir.
Ní bhíonn mórán cuilinn i mBaile an Fheirtéirigh mar is áit lom í.
Sarah Ní Chualáin, Pobalscoil Chorca Dhuibhne
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An Doras
Ní raibh ach duine amháin thíos ag an reilig ag an am seo
den oíche. Ba léir go raibh sí ag fanacht ar dhuine éigin. Bhí
gruaig fhionn uirthi agus bhí sé deacair a dhéanamh amach
cén aois í mar, cé gur bhreathnaigh sí sách óg, cheapfá go
raibh sí i bhfad níos sine. Níor chuir fuacht an Gheimhridh
isteach ná amach uirthi agus í ag seasamh ina staic, ag
fanacht go foighneach.
Tá an reilig suite ar imeall an bhaile. Ní maith le haon
duine ar an mbaile a bheith gar don áit. Bhí na foirgnimh
timpeall ar an reilig ag breathnú dorcha agus salach, cosúil
leis an reilig féin. Tá cúinne amháin ar an taobh thoir den
reilig atá ag breathnú níos deise agus níos glaine, ar nós go
mbíonn duine éigin ag tabhairt aire dó. Is ar an taobh thoir
den reilig atá an doras. Doras mór adhmaid atá ann le hanla
déanta as cloch, suite i gcloch sa bhalla. Ní féidir é a oscailt
agus níl a fhios ag aon duine cén úsáid atá leis. Deirtear
go bhfuil sé ann leis na céadta bliain ach, dar ndóigh, ní
fhéadfadh sé sin a bheith fíor.
Nuair a tháinig sí ar dtús, bhí an cailín foighneach. Sheas
sí faoi scáth na gcrann, gan chorraí. Bhí sé deacair tada a
fheiceáil sa gclapsholas agus mura mbeifí ag faire amach di,
ní fhéadfaí í a fheiceáil. Ach de réir a chéile, thosaigh imní
ag teacht uirthi agus thosaigh sí ag siúl, síos agus aníos, ag
iarraidh am a chaitheamh. Bhí an talamh sleamhain faoina
cosa ach níor scior sí.
Tá na scéalta cloiste ag chuile dhuine ar an mbaile, scéalta
faoi dheirfiúracha faoi gheasa agus ar an gcaoi a gcasann
siad ar a chéile uair sa mbliain sa reilig. Níl a fhios ag aon
duine cérbh as a dtáinig na scéalta seo ná cár chuala siad iad
ach tá siad ar eolas ag chuile dhuine. Ní chreideann siad iad
ach, mar sin féin, tá muintir an bhaile pisreogach — fiú mura
n-admhaíonn siad é — agus fanann siad i bhfad amach ón
reilig.
Shiúil cailín eile isteach sa reilig go ciúin. Cé go raibh
gruaig dhubh ar an gcailín seo, d’aithneofá gur deirfiúr leis an
gcailín fionn í. Bhí clóca dúghorm den chineál céanna ar an
mbeirt acu, ach bhí an clóca casta timpeall uirthi seo ar nós

go raibh rud éigin i bhfolach aici ann. Bhí a droim iompaithe
ag an gcailín fionn léi agus níor chuala sí ag siúl isteach sa
reilig í.
‘Tá tú fós anseo,’ a dúirt sí go ciúin.
Bhí iontas ina glór agus beagán aiféala, ar nós gur thuig sí
go mbeadh uirthi rud éigin a dhéanamh anois agus nach raibh
aon dul as. Ní raibh sí tar éis labhairt go hard ach bhí an
bheirt acu i dtaithí ar chiúnas na reilige agus léim an cailín
eile ina treo.
‘Cá raibh tú, bhí imní ag teacht orm!’ a dúirt sí agus tocht
ina glór.
Rith sí chomh fada lena deirfiúr agus d’fháisc sí a lámha
timpeall uirthi, deora ina súile le teann faitís. Dhún an cailín
a cuid súile, ar nós go raibh sí ag bailiú a cuid misnigh,
agus thapaigh sí a deis. Tharraing sí scian a bhí curtha i
bhfolach faoina clóca aici amach óna truaill, an miotal gorm
ag glioscarnach faoi sholas na gealaí agus, gan ligean di féin
smaoineamh air níos mó, sháigh sí an scian i mbolg a deirfiúr.
Níor thuig an deirfiúr céard a bhí ag tarlú go dtí go raibh sé
rómhall, go dtí go raibh an scian sáite inti agus an fhuil ag
sú trína clocha.
‘Brón orm, a dheirfiúrín,’ a dúirt an cailín fionn, gan brón ar
bith uirthi agus í ag leagan a deirféar ar an bhféar fliuch, ‘ach
bhí a fhios agat go dtarlódh sé seo luath nó mall.’
Chrom sí ag síos ar a glúine in aici léi, ‘ní raibh mé ag
iarraidh é seo a dhéanamh ach ní raibh an dara rogha agam.’
Tharraing sí amach an scian agus ghlan sí an fhuil di lena
clóca. Le gíoscán mór a dhúiseodh na mairbh, thosaigh an
doras ag oscailt den chéad uair leis na céadta bliain.
Is ar éigean gur chreid sí é.
‘Tá mé ag dul abhaile,’ a dúirt sí le gliondar ina glór agus
deora ina súile.
Thit an scian as a lámh i ngan fhios di. Sheas sí suas, gan
breathnú i dtreo a deirféar agus shiúil sí i dtreo an dorais.
Aifric Ní Scolaí, Coláiste Cholmcille, Indreabhán, Co na
Gaillimhe
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Splancfhicsean
Mar chuid de cheardlanna scríbhneoireachta i scoileanna
i nGaelcholáiste Phort Láirge, i gColáiste Eoin, Baile Átha Cliath
agus i gColáíste Íosagáin, Baile Átha Cliath, scríobh roinnt
daltaí splancfhicsean nó splancscéalta i splancscéal fágtar faoin
léitheoir an scéal a chríochnú.
Spreagann an scríbhneoir samhlaíocht an léitheora ...
Deirtear go bhfuil an iomarca daoine
ar an domhan seo. Réiteoidh mise an
fhadhb sin…
Cian Mac Dáibhéid, Coláiste Eoin, BÁC

Bhí mé i mo shuí i mo sheomra leapa
oíche amháin. Chonaic mé duine
lasmuigh den bhfuinneog. É ag
féachaint isteach orm…
Cónaím in árasán ar an séú hurlár…

Bhí an cogadh á throid aige le dhá
bhliain. Bhí sé tinn tuirseach de. Bhí
fuath aige don ghunna a bhí ina lámh
aige ach ní raibh aon rogha aige.
Bhí drogall air é a dhéanamh. Faoi
dheireadh, rinne sé comhartha na croise
agus scaoil sé an piléar. Thit sé ar a
dhroim ar urlár na cistine. Bhí an cath
caillte aige.
Shane Mac Domhnaill, Coláiste Eoin,
BÁC

Jaic Ó Críodáin & Jaic Ó Nuadháin,
Gaelcholáiste Phort Láirge

Ríomhphost chuig Ryanair: Ba mhaith
liom na ticéid go Sasana a cheannaigh
mo Mhamó a thabhairt ar ais… Níl sí ag
taisteal níos mó…
Mairéad Nic Réamoinn,
Coláiste Íosagáin, BÁC
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Shiúil an feirmeoir go mall ar ais go
dtí a theach. Bhí sé díreach tar éis
fear bréige nua a chrochadh sa ghort.
Chuaigh sé isteach sa teach. Shuigh sé
síos agus ghlan sé an fhuil dá spád.
George Ó Ceallaigh, Coláiste Eoin, BÁC

Bhíodh a bhean i gcónaí á chrá.
Le deoch ina lámh agus píléar ina
ghunna – faoiseamh a fuair sé faoi
dheireadh.
Rian Mac Eochaidh, Fionn Mac
Lochlainn, Daire Ó Murnáin, Coláiste

‘Dia dhuit.’
‘Dia’s Muire dhuit, a Dhaid. An bhfuil
tú bródúil asam?’
‘Cinnte táim – ach feicim go bhfuil tú
gortaithe.’
‘I ndáiríre níorbh iad na tairní a
ghortaigh mé – ach an phóg.’

Eoin, BÁC

Chuaigh sé féin agus a chairde go léir
isteach sa seomra folctha chun cith a
bheith acu. Níor tháinig éinne amach.
Ní raibh fágtha ach luaithrigh.
Fergus Ó Brien & Daithí Ó Meachair
Gaelcholáíste Phort Láirge

Ba é siúd an duine deireanach dá
chine. Ach fós thit sé i ngrá…
Maria Ní Eidhneáin, Coláiste
Íosagáin, BÁC

Breffiní Ní Chorráin & Jade Keating
Walsh, Gaelcholáiste Phort Láirge

Chuir sé an doras faoi ghlas agus
leag sé an deoch suain ar an mbord.
Chuaigh sé suas staighre. Bhí sé
díreach réidh le dul ag scríobh
ina dhialann phearsanta don uair
dheireanach nuair a d’fhill a iníon.
Caithfidh go raibh tart uirthi…
Bíonn sé ag smaoineamh uirthi agus é
ina shuí ina chillín.
Mánus Ó Glacáin, Coláiste Eoin, BÁC

Bhí sé ina sheasamh sa líne. Sheas
fear lena thaobh, gunna ina lámh.
Bang! Scaoil sé urchar.
Thosaigh an rás.

D’fhéach bean isteach sa scáthán.
D’ardaigh sí a lámh dheas. Níor bhog
an scáil.

Ciarán Ó Gruagáin
Coláiste Eoin, BÁC

Lily Ní Chorcráin & Katie Ní
Dhonnaille, Gaelscoil Phort Láirge
‘Is breá le m’athair uisce,’ arsa an cailín
óg. ‘Sin an fáth ar léim sé isteach sa
bhfarraige.’
Rian Mac Eochaidh, Fionn Mac

Lochlainn, Daire Ó Murnáin,
Coláiste Eoin, BÁC

Tharraing mé an truicéar. D’fhéach mé
ar a aghaidh… Mo dheartháir
Áine Ní Fhearghail,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Rith sí. Thit sí. Níor éirigh sí arís.
Clip clop. Stomp stomp.
Ciúnas.
Aisling Ní Ruairc,
Coláiste Íosagáin, BÁC
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Bhí fear agus bean réidh le pósadh,
iad go mór i ngrá lena chéile. Maidin
an phósta shiúil an bhean isteach sa
séipéal. Ag barr an tséipéil chonaic sí
cónra oscailte…
Emily Walsh, Lucy Kirby, Eimear Ó
Reilly, Gaelcholáiste Phort Láirge

Thit buachaill beag sa chlós.
Íobairt fola don tír.
Ben Ó Conchubhair & Seán Mac
Aodha, Gaelcholáiste Phort Láirge

‘Beidh ort dul go dtí an t-ospidéal,’
arsa Mamaí.
‘Ná cuir iachall orm dul ann, a Mháire.’
B’in iad na focail a chuala sé arís is
arís agus Seán ina shuí sa seomra bán,
folamh.
‘Anois, a Sheáin. Tá sé in am duit do
chuid leighis a ghlacadh.’
George Ó Ceallaigh, Mánus Ó
Glacáin, Scott Ó Lionáird,

Thosaigh sé le splanc ón tine. Níl aon
rud fágtha anois, áfach, ach an fear
ard sin a bhí ann lena mhála.

Shiúil fear isteach i seomra. É
gléasta go maith. Sheas sé i gcoinne
an bhalla agus d’fhéach sé i dtreo
an cheamara. Tógadh a phictiúr.
Ansin tháinig an garda agus thug sé
leis é go dtí a chillín.

Eoin Ó Conchubhair & Jack Mac
Gearailt, Gaelcholáiste Phort Láirge

Coláste Eoin, BÁC

D’oscail mo bhean chéile an doras
agus tháinig sí isteach sa leaba liom.
D’oscail mé mo shúile. Cheap mé go
raibh sí faoin ngairdín.

Sé bliana a bheadh air a chaitheamh
i ngéibhinn ann cé nach bhfuarthas
ciontach é as coir ar bith… Ní raibh
sé ag tnúth lena chéad lá ar scoil.

Liam Ó Rodaigh, Coláiste Eoin, BÁC

Tomás Mac Aodha,

Coláiste Eoin, BÁC

Ross Ó Raifeartaigh,

Chonaic sé an fear céanna gach uile
lá ar a bhealach chun na hoibre. San
áit chéanna, ar an mbinse céanna, ina
shuí sa chaoi chéanna lá i ndiaidh lae.
B’é an fear céanna a bhí ann agus a
athair agus fiú a shin-seanathair ag
siúl síos an bóthar céanna na blianta
fada siar. An meangadh concréide
céanna ar a ghnúis gach uile uair.
Scott Ó Lionáird. Coláiste Eoin, BÁC

Coláiste Eoin, BÁC

Deir mo bhean chéile liom go bhfuil sí
fuar. Táim ag smaoineamh ar í a ligean
isteach.
Rory Mac Coitir, Coláste Eoin, BÁC
Bhí mé ag siúl ar an trá. Tháinig na
tonnta. Bhí mo choiscéimeanna imithe.
Mise freisin.

Shiúil sé isteach sa chistin. Chonaic
sé a bhean chéile. D’ardaigh sé an
scian is d’ullmhaigh sé a dhinnéar.
Maitiú Ó Siadhail,
Coláiste Eoin, BÁC

Sinéad Ní Fhlannabhra,
Coláiste Íosagáin, BÁC
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Bean ag ullmhú an dinnéir. Í ag
labhairt lena cara ar an bhfón.
‘Bí cúramach,’ arsa an cara. ‘Chuala mé
faoin gcailín sin atá ar iarraidh in aice
le do theach.’
Chríochnaigh an comhrá. Thug sí an
dá phláta síos an staighre.
Maitiú Ó Donnchú, Sean Meates,
Coláiste Eoin, BÁC

Cois Fharraige
Anuraidh bhí comórtas ag Oireachtas
Chois Fharraige ar an téama Cois
Fharraige i gceann 50 bliain eile.
Chonaic sibh roinnt mhaith scéalta
agus dánta faoin téama seo in
eagrán na Bealtaine de Comhar Óg.
Ní raibh dóthain spáis againn, áfach,
le haghaidh na scéalta is na dánta
ar fad ach seo chugaibh anois
na cinn nár foilsíodh san
eagrán deireanach ...

Am, an Scéalaí!
Fás ó 12.2 lámh go dtí 14.2
Athrú datha ó dhubh go bán
Ó bheith ina láir
Go gearráin nó stail.
Marcaíocht, spórt, léimneach
Tá siad in ann.
Tá siad thart le fada an lá
Ach an mbeidh
Capaillíní Chonamara ann
I gCois Fharraige i 2066?
Am, an scéalaí!
Róisín Ní Ghionáin, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe
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Cois Fharraige

Rabhadh!

An mbeidh an Ghaeilge fós beo?
Ní cheapaim go mbeidh.
An mbeidh an áit faoi uisce?
Ní cheapaim go mbeidh.
An mbeidh daoine fós cruógach?
Ní cheapaim go mbeidh.
An mbeidh feirmeoirí ag cartadh claiseanna?
Ní cheapaim go mbeidh.
Céard a bheidh i gCois Fharraige
An ceantar idir Ros a’ Mhíl is na Forbacha?
Níl fhios ag aon duine fós!

Níor éist siad linn
Faoi théamh domhanda
Ach
Nuair atá Cois Fharraige
Faoin bhfarraige
Éistfidh siad!
Breandán Ó Tuathail, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe

Fionn Ó hIarnáin, Coláiste Cholmcille, Indreabhán,
Co na Gaillimhe

Cois Fharraige
sa Todhchaí
Cois Fharraige sa Ghaeltacht
Radharcanna áille
Farraige is locha,
Le daoine ag damhsa.
Am ag imeacht
Domhan ag téamh
Uisce ag ardú
‘s daoine ag imeacht.
Cois Fharraige fliuch báite
Talamh gan mhaith
Níl daoine le feiceáil
Bánaithe atá an dúiche.

Cois Fharraige
sa Todhchaí

Dónal Bolustrom, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe

Carranna gan tiománaithe
Oileán ar snámh os cionn na farraige
Iascaireacht stoptha, gan aon iasc fanta
Scéalta scríofa ó 2016
Faoi rudaí nua i 2066
Héileacaptair anois á n-úsáid faoin uisce
Airgead athraithe go hairgeadra difriúil
Ród déanta idir seo is na Stáit Aontaithe
Rite amach as breosla inathnuaite
Anois tá muid ag úsáid uisce is gaoth
Is mise 65 sa bhliain 2066
Gaeilge príomhtheanga cheantar Chonamara
Éire ag ceiliúradh 150 bliain ón Éirí Amach
Peadar Mac Tabhais, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe
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Cois Fharraige

Leathchéad Eile

Tá muid imithe ó Chois Fharraige le trí bliana anuas agus tá
muid anois ag maireachtáil sa mbliain 2066. Tá muid ag dul ó
dhomhan go domhan ag léim tríd an spás. Níl aon chraic ná
spraoi thuas anseo mar a bhíodh i gCois Fharraige fadó. Níl na
seantraidisiúin, ná an ceol ná sean-nós ar bith á gcleachtadh
a thuilleadh. Tá an Ghaeilge beagnach imithe; is mise an t-aon
duine atá in ann í a labhairt anois!
Téann muid ar ais go dtí an domhan agus go Cois Fharraige
chuile bhliain mar caithfidh muid uisce agus bia a bhailiú.
Ar theacht ar ais go Cois Fharraige tugann muid faoi deara
go bhfuil an daonra ag ardú an t-am ar fad. Sin an fáth a
ndeachaigh muid chuig an spás ar an gcéad
dul síos, ag lorg domhan nua. Tá an
iomarca gasúr ann agus níl a ndóthain
spáis i scoileanna dóibh uilig.
Níl an aimsir go maith níos mó,
bíonn sé i gcónaí ag báisteach, fiú níos
measa ná mar a bhíodh. Fadó bhíodh
corrlá breá ann. Tá leibhéal an uisce
sa bhfarraige ag ardú agus ag ardú.
Tá an Spidéal beagnach faoi uisce
cheana féin is níl aon rud atá muid
in ann a dhéanamh faoi níos mó.
Tá an dochar déanta ag an téamh
domhanda sin a chuala muid faoi
ar scoil is tá go leor daoine ag fáil
bháis. Dhiúltaigh na seandaoine imeacht
linn as Ros a’ Mhíl ach ní bheidh siad in
ann fanacht i bhfad eile.
Caithfidh muid domhan eile a fháil go
luath sula bhfaighidh muid ar fad bás ach
is gearr anois go mbeidh Cois Fharraige
tréigthe ag na sean-Ghaeil ar mo nós féin.

Cois Fharraige faoi cheann leathchéad bliain
Tagann beagán uaignis orm
Nuair a smaoiním air
Eagla orm
Go mbeidh deireadh á fhógairt le ré na Gaeilge.
Is mé ag siúl isteach ar scoil maidin Luain
Leathchluais orm ag éisteacht le caint is comhrá
Buaileann brón mé ar chloisteáil dom
Gurb í teanga na Banríona an teanga is ceannasaí.
Ach mar sin féinv
Tá súil le Dia agam
Go mbuailfidh beagán céille an ghlúin seo
‘s go n-iompóidh siad ar an nGaeilge arís.
Tá ‘fhios agam féin gur Gaeilge a bheidh
Ag mo chuid gasúir féin
‘s le cúnamh Dé
Ag a ngasúir siúd freisin.
Domhnall Ó Braonáin, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe

Liam Hamel, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe

An Todhchaí
Ní bheidh Cois Fharraige mar a chéile i 2066,
Níl fhios agam an mbeidh monarcha ann
Nó an mbeidh Cois Fharraige faoi uisce.
Ach cuireann sé ag smaoineamh mé
B’fhéidir go mbeidh muid mar sclábhaithe ag róbait!
B’fhéidir nach mbeidh daoine anseo níos mó!
Beidh orainn fanacht leathchéad bliain chun freagra a fháil,
Is mistéir é dáiríre!
Béibhinn Breathnach De Faoite, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe
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Ag Brionglóidí
Seán: Ó, a Mháire, tá tú sa mbaile, cheap mé nach raibh tú ag
teacht ar chor ar bith!
Máire: A Sheáin, tá brón orm ach bhris an traein gréine síos.
Seán: Ó! ’n diabhal de thraein sin, bíonn fadhb léi chuile lá.
Tá súil agam go bhfaighidh siad réidh léi.
Máire: Á rá sin, a Sheáin, sin é an t-aon bhealach le dul go
Baile Átha Cliath taobh istigh de dheich nóiméad. Agus le mo
phost nua ag an staisiún núicléach caithfidh mé a bheith ann
luath nó tabharfaidh siad mo jab do cheann de na róbait sin.
Ó tá an ghráin agam orthu!
Seán: Is rudaí mar sin a thóg mo phost mar mhúinteoir i
gColáiste Cholmcille. Róbait ag múineadh gasúr? Ó, tá gach
rud feicthe agam anois!
Máire: Nach bhfuil a fhios agam, a Sheáin. Daoine? Ní daoine
iad ar chor ar bith, ach meaisíní.
Seán: Bhailigh mé na cannaí bia sin duit. Céard leis a
dteastaíonn siad uait?
Máire: Don ghorta san Aifric, céard eile?
Seán: Ó, a Mhaighdean! Tá rudaí fós go dona ansin.
Máire: Nach bhfuil a fhios agam, a Sheáin.
Seán: Chuaigh rudaí go tóin poill tar éis an ceathrú cogadh
domhanda. I ndáiríre chuaigh gach rud go tóin poill tar éis do
Donald Trump a bheith tofa mar rí an domhain. Amadán ceart
a bhí ann!
Máire: Ó, a Sheáin, an stopfaidh tú, maith an fear. Tá níos mó
le déanamh agamsa ná a bheith ag smaoineamh ar an leibide
sin. Anois féach ar an mbille seo. Cáin míle dollar ar an gcarr!
Seán: Míle dollar? An bhfuil tú ag magadh fúm, a Mháire? Ní
hé go bhfuil sé in ann snámh ar uisce, níl ann ach carr eitilte.
Máire: An mbreathnaíonn sé go bhfuil mé ag magadh?
Seán: Céard é sin atá i do lámh?
Máire: Litir atá ann… litir ó … Laoise Ní Churraoin.
Seán: Cé hí sin?
Máire: Seanchara liom. Níor chuala mé uaithi le os cionn
ceathracha bliain nó mar sin.
Seán: Hmmm… Agus céard atá istigh ann?
Máire: Ó, a Dhia, pictiúr atá ann. Pictiúr dínn mar dhéagóirí.
Seán: Taispeáin dom é. Níor athraigh tú ar chor ar bith. Céard
é an foirgneamh sin taobh thiar díobh?
Máire: Seanscoil. Seanscoil Shailearna.
Seán: Seanscoil? Cá bhfuil sí sin? Ní fhaca mé ariamh í.
Máire: A Sheáin, tá sí imithe le fada an lá, nach bhfuil
monarcha eitleáin ann anois.
Seán: An bhfuil tú i ndáiríre? Cén fáth?

Máire: Is áit lán le drámaíocht agus siamsaíocht a bhí sa
tseanscoil, amharclann bheag áitiúil agus níos tábhachtaí fós
bhíodh sí lán le Gaeilge. Ghlac mé páirt i ndrámaí ann fadó
an lá ó shin. Ach nuair a stop na gasúir ag labhairt Gaeilge,
stop siad an drámaíocht freisin.
Seán: Ach cén fáth, a Mháire?
Máire: Bhuel níl an Ghaeilge “cúl” níos mó, a Sheáin, Is é an
Béarla teanga na ngasúir anois.
Seán: Ach bhí Béarla an-chomónta caoga bliain ó shin ach
níor stop sé muid ansin.
Máire: A Sheáin, tá an saol difriúil inniu, tá a fhios agat
é sin. Ach tá tú ceart, níor cheap mé riamh go stopfadh
an Ghaeilge agus dá mbeinn in ann dul siar fiche bliain
dhéanfainn níos mó iarrachta an Ghaeilge a choinneáil beo.
******
Múinteoir: Anois tóg síos na frásaí ón gclár bán ar an téama
“Cois Fharraige i 2066”. A Mháire, dúisigh suas ansin! Tá
scríobh le déanamh agat!
Íde Ní Churraoin Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe

Cois Fharraige 2066
An mbeidh, an mbeidh, an mbeidh?
An mbeidh an Ghaeilge mar a chéile?
An mbeidh feirmeoirí beaga fós ann?
An mbeidh níos mó capaill ná beithigh san áit?
An mbeidh go leor CO2 san aer?
An mbeidh muilte gaoithe sa bhfarraige?
An mbeidh peil agus iomáint fós a n-imirt?
An mbeidh féar níos glaise faoi cheann caoga bliain?
Fan go bhfeicfidh muid!
An mbeidh? An mbeidh? An mbeidh?
Fan go bhfeicfidh muid!
Rebecca Ní Dhonnacha, Coláiste Cholmcille,
Indreabhán, Co na Gaillimhe
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Na Péarlaí

Maoinchiste

Fuair Bandia na Spéire muince óna leannán
Ach tháinig Dia na Stoirme agus bhris sé suas íT
háinig Tintreach is Toirneach
agus chaith siad anuas í

Gach rud atá thart
Gach rud le teacht
Gach rud le himeacht

Bhí an Bandia croíbhriste
Chroch sí na péarlaí ar a balla mór gorm
San oíche thosaigh siad ag lonradh
Anois tugtar réaltaí orthu

Mo smaointe
Mo chuimhní
Le teacht is le himeacht
Na rudaí tábhachtacha
Rudaí neamhthábhachtacha
Rudaí spéisiúla agus neamhspéisiúla

Aisling Ní Dhubhghaill, Coláiste Íosagáin, BÁC

Nuair a smaoiním siar
Ar na tréimhsí maithe
Ar na drochthréimhsí

Maoinchiste
Dialann phearsanta
Lán le smaointe
Thar na blianta

Is mise mo mhaoinchiste
Tá níos mó le stóráil ionam
Fós

Rudaí speisialta
Nach bhfeiceann tú
go rialta
Cuirim isteach iad
I mo chiste maoine

Cian Ó Máille, Coláiste Eoin, BÁC

Cian Ó Cathasaigh, Coláiste Eoin, BÁC

Sa Bhosca
Sa seomra dorcha
Tá bosca
Osclaím é
Feicim mothúcháin
Agus sa lár –
Feicim mo chroí
Dúnaim é
Má tá sé dúnta
Ní féidir mo chroí a bhriseadh arís
Dáire Wickham,
Coláiste Eoin, BÁC
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Scamall
Is mise an scamall
Ag eitilt sa spéir
An ghrian ag lonradh tríom
Chun solas a chruthú
Ach uaireanta ar dhrochlá
Bím ag caoineadh
Uisce ag stealladh ar do chloigeann
Ag druidim síos do leicne
Ar lá duairc, gruama ní mhothaím go maith
Ach sin é an post atá agam sa domhan seo
Agus déanaim go maith é

Breandán Ó Conaill, Coláíste Eoin, BÁC

An Ghaeilge
Siúlaim trí gheataí glasa
An choláiste
I mí Bealtaine.
Labhraím mo theanga sa phasáiste
‘s féachaim ar na baill thart timpeall orm
Ag baint tairbhe as an nGaeilge
Ag roinnt scéalta lena chéile.

Beatha
Ar thaobh na coille
Sin í m’abhainn
Buille bríomhar, beomhar
Ó dhoras go doras

Tugaim faoi deara na dearaí,
Na siombail scaipthe ar fud na scoile
A thugann nodanna caolchúiseacha dúinn,
Fúinn. Faoin am atá caite.

Mo dhaoine dlútha
In aice láimhe
Ar thaobh mo stáitse
M’abhainn amharclainne oráiste

Bíonn ceol traidisiúnta le cloisteáil
In éineacht le ceol nua-aoiseach.
Na ceoltóirí ag iarraidh a chur ina luí
Le fáthanna iomchuí
Ar na daoine nár phioc uirlís suas riamh
Gur bhreith mhaith í.

Ag sreabhadh go fuíoch
I dtreo na coille

Ach fágaim an scoil
Ag deireadh an lae agus rud amháin
Á phlé i m’intinn.
Dá labhróinn Gaeilge
Thuigfeadh mionlach mé.

Cormac Ó Braonáin, Coláiste Eoin, BÁC

Caomhán Ó Conghaile, Coláiste Cois Life, BÁC

(Bhuaigh an dán seo an chéad áit i gComórtas
Óige Sheachtain na Gaeilge, Energia 2017)
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Aimsir Uafásach
Amuigh ar an trá lá amháin
Thuas sa spéir bhí scamall bán
Bhí mé ag súgradh le mo dheirfiúr
Ach ansin d’éirigh an aimsir fuar

Tarbh

Tar éis cúpla nóiméad tháinig cith
Ní raibh carr ann agus bhí orainn rith
Níor thóg sé i bhfhad chun dul abhaile
Ach bhí orainn ár mbróga a chur sa halla

Tá tarbh mór dubh agam
Tá sé thíos sa bpáirc
Tá sé mór agus ramhar
Os cionn leaththonna meáchain
Tá feoil bhreá air
Tá mé ar bís
Ní íosfaidh mé aon bhurgairí capall arís
Mairteoil an rud is fearr le haghaidh na matán
Tarraingeoidh mé amach an pota mór
le haghaidh na gceathrúna
Cuirfidh mé fataí báite in im ar an taobh
Déan dearmad ar na glasraí
Itheann fir chearta prótéin
Breathnóidh mé iontach i mo sheaicéad nua leathair
Ag caitheamh tobac agus ag tiomáint i mo charr
Níl mé in ann fanacht go dtiocfaidh an lá sin
Tabharfaidh mé cuairt air le mo ghunna anois

Chuamar suas staighre chun ár n-éadaí a athrú
Bhí mé tuirseach de bharr a bheith ag súil
Chuir mé orm mo chulaith oíche
Ansin fuaireamar rud le n-ithe
Chríochnaigh an lá le físeán greannmhar
Ansin d’itheamar cáca milis mór
Tar éis uair a’ chloig thosaigh mé ag casacht
Bhí mé tinn de bharr na haimsire uafásaí
Molly Rogers, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

Eoghan Ó Domhnaill, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin

An
Bóthar Fada

Buíochas do
Bhaile Átha Cliath

Ag traenáil go crua
Gach oíche gan slua
Mé féin is mo chairde
Ag crochadh an bhata níos airde
Cuimhneoidh mé ar na laethanta seo
Ach caithfidh mé fós bheith réidh leis an lá inniu
Ag seasamh ar an bhféar bog
Ní stopfaidh mé go mbeidh 70 nóiméad ar an gclog
Is é an obair a chuireann tú isteach
A ligeann dod’ scileanna teacht amach
Tóg do sheans nuair atá tú ann
Tóg do sheans agus tabhair leat an bonn
Ná lig cead d’aon duine seasamh i do bhealach
Lean le do bhrionglóid agus ná tabhair suas
Rith amach le do fhoireann
Agus tabhair leat an chorn

Is buíochas é seo do Bháile Átha Cliath
An chathair socraithe inár gcroíthe
Cianta staire
Gan dabht ná séanadh
An chathair ba ghaiscí
Thar aon ar fud na cruinne.
Ó Pháirc an Chrócaigh,
Go Droichead Uí Chonaill
Ó chladach go sliabh
Tionchar aici i bhfad i gcéin
Is beag an baol
Go n-aimseoidh tú aon áit ní b’áille
Ná mo cheantar, mo bhaile, mo dhúchas.
Ciara Ní Chaithmhaoil, Coláiste Cois Life, BÁC

Tomaí ó Cinnéide, Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
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Dialann Scoile
Is mise do dhialann scoile
Ithim obair bhaile
Deir tú leis an múinteoir
gur fhág tú mé sa bhaile
Oisín Ó Riain Broin,
Coláiste Eoin, BÁC

Gaeilge, Gaeilge, Is í ár Saolsa Í
Gaeilge, Gaeilge, is í ár saolsa í.
Is aoibhinn liom mo theanga dhúchais.
Beidh Gaeilge ag m’íníon is Gaeilge ag mo mhac.
Nuair a chloiseann roinnt daoine Gaeilge bíonn siad ag gáire fúm,
Ach, labhróidh mé í le bród, ní bheidh aon náire orm.
Mhair an Ghaeilge trí ionsaithe, plandálacha agus péindlíthe.
Is le gach Éireannach í, tá sí inár gcroíthe.
Geallaim nach ligfidh mé di bás a fháil san oíche.
Cormac Ó Póirtéir, Coláiste Cois Life, BÁC

Cogadh
Buachaill óg
Imithe thar lear
Le gunna agus grúpa fear
Gan aithne aige orthu
An bhliain dár gcionn
Laoch cruthaithe
Ach clann fágtha
gan an buachaill óg
Patrick Watchorn,
Coláiste Eoin, BÁC

An Clog
1, 2, 3
Dhá lámh ag bogadh
4, 5, 6
Buaileann siad lena chéile
7, 8, 9
Insíonn siad an t-am
Uimhreacha difriúla
Is breá liom mo lámha
a bhogadh
Doireann Ní Bhraonáin, Coláiste
Íosagáin, BÁC

Clog na Scoile
Suím go socair sa seomra ranga
Aghaidh dhiúltach orm i gcónaí is mé
Ag féachaint ar an gclog
Bím ag iarraidh an t-am
a bhrú ar aghaidh i gcónaí
Deirim liom féin nach féidir
Ach fós
Leanaim ar aghaidh ag stánadh ar an gclog
Anna Curraoin, Coláiste Íosagáin, BÁC

Focail na hÉireann
An ghaoth ag cogarnaíl - focail intuigthe.
Focail a thóg muid linn ónár dtaiscéalta,
Ár gcroíthe ag caitheamh i ndiaidh ár mbaile dhúchais.
Focail ó thús na staire ag casadh foinn inár gcluasa.
Cloisimid na focail ó gach uile dhuilleog atá ag siosarnach sa ghaoth.
Gach caoineadh linbh ag éirí na gréine is ag titim na hoíche.
Gach fead caol éin, gach réalt sa spéir ár ndíriú abhaile
chun na páirce glaise ar fhásamar aníos iontu.
Na páirceanna lán le cuimhní ár n-óige.
Na focail shéimhe ag cabhrú linn teacht as suan ár mbrionglóidí.
Ó thús ár saoil, ár gcéad ghlóir, cloisimid na focail seo,
Iad dár gcothú nuair a bhíomar ag fás aníos.
Na focail atá mar chuid den tír, mar chuid dár saoil.
Na focail a deirtear ag tráth ár mbáis, ag ár n-anáil dheireanach.
Freagraíonn is labhraímid na focail seo go nádúrtha.
Is iad na focail sin anam na bpáistí ag teacht abhaile.
Agus freagraíonn gach anam Éireannach iad ar deireadh.
Cáit Ní Chuilleagáin, Coláiste Cois Life, BÁC
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An Ghaeilge
agus Ár gCultúr

Camán
Is mise do chamán
Imrím leat chuile lá
Buailim sliotar in aghaidh an bhalla
Le fórsa láidir

“Tír gan teanga, tír gan anam”, a deirtear agus níl amhras
dá laghad orm ach go dtagaim go hiomlán leis an tuairim
sin. Is léir don saol mór go bhfuil cultúr na hÉireann go
mór faoi bhláth láthair na huaire, go bhfuil spreacadh úr
éigin ann. Is údar mór mórtais é ár gcultúr agus is seoid
ríluachmhar é i gcoróin chultúr an domhain mhóir. Cé gur
iomaí duine atá in amhras faoi staid na Gaeilge agus faoi
chaomhnú an chultúir thraidisiúnta faoi láthair caithfidh
mé a rá nach bhfuil rian den amhras ná den bhuairt sin
ormsa. Creidim go láidir go bhfuil anam daingean ag ár
dtír agus gurb iad ár gcultúr agus ár dteanga croílár an
anama sin.
I dtosach báire, is í an teanga an modh cumarsáide
trína ndéantar an cultúr a scaipeadh agus a spreagadh.
Caomhnaítear cultúr na hÉireann trí neart na teanga. Is
comhpháirteanna dlútha, doscartha iad mar a bheadh
caora agus a huan ann. Ní féidir ceann a phlé go domhain
gan tagairt a dhéanamh don cheann eile. É sin ráite ba
mhaith liom níos mó béime a chur ar theanga na Gaeilge
agus teideal na haiste seo á scagadh agam toisc go
dteastaíonn uaim mo thuairimí maidir le todhchaí na
teanga a chur in iúl chomh láidir agus is féidir liom agus
tuigim ar ndóigh nach lia duine ná tuairim.
Tá an Ghaeilge ar cheann de na teangacha scríofa is sine
agus is stairiúla ar domhan. Is fada an turas atá taistealta
aici ón gcloch oghaim chuig scáileán an iPad. Tógadh ár

Cuirim pointí thar an trasnán
Ach nuair a bhrisim le Snap
Sin deireadh
Le mo shaol
Breandán Ó Conaill, Coláiste Eoin, BÁC

Laochra
Maireann anam na tíre ionann go léir, Is í an
Ghaeilge ár stair, ár nósanna agus ár gcultúr atá beo
inár gcroíthe. Is iad seo a dhéanann pearsantacht na
tíre saibhir Agus is againn atá an rogha í a shlánú.
Is scéalta iad na hamhráin a bhíonn le cloisteáil i
gceol na taoide. Miotas agus finscéalta faoi dhóbrón,
shonas, ghrá nó fhala. Faoi laochra cróga agus faoi
dhraíocht na n-óg.
Le cnoic ghlasa ag síneadh amach agus na
haibhneacha ag lubadh tríthí. Oileán beag i lár
aigéin.
Fadó bhí Éire i mbaol. Bhí an teanga lag agus
dearmad déanta ar ár gcultúr. Seasadh go cróga chun
croí na tíre a shábháil, chun an stair a chosaint agus
inspioráid a thabhairt don todhchaí. Is laochra iad
siúd. Laochra a bhásaigh ar son na tíre, ar son na
hÉireann.
Tá an Ghaeilge fós againn. Fiú muna bhfuil sí agat
go líofa, úsáid do chúpla focal agus scread amach í
in ard do chinn. Mar gur féidir linn, mar gur cheart
é, mar go bhfuil sí beo, mar go mairfidh sí go brách,
mar is muidne Éire.
Megan Nic Anraoi, Coláiste Cois Life, BÁC
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mbreathnaíonn tú ar TG4 ach ábhar mórtais agus cúis
bhróid. Tá an spreagadh ceannann céanna á dhéanamh
ag macasamhail Hector Uí Eochagáin ar an raidió agus ar
an teilifís. I dteannta an róil atá aige in athbhrandáil na
teanga, tá grá fhear rua na hUaimhe don teanga tógálach.
Gan amhras dá laghad tá cumas cainte sa teanga go mór san
fhaisean i láthair na huaire agus feictear dom gurb iad na
meáin chumarsáide agus an dea-íomhá a chruthaíonn siad
den Ghaeilge is cúis leis an sruth dearfach lena bhfuil an
Ghaeilge ag sileadh faoi láthair.
Mar thoradh ar dhul chun cinn na Gaeilge tá méadú tar
éis teacht ar neart an chultúir sa tír i mo thuairimse. Is
seanscéal í an cháil atá bainte amach ag an rince Gaelach
ach tá clú nua aimsithe ag an bpeil Ghaelach le déanaí.
Tá Cumann Lúthchleas Gael ar fáil sna cathracha móra fud
fad na cruinne. Craoltar na cluichí ceannais ar fad ar Sky
Sports anois go fiú. Ní spórt é a imríonn na céadta daoine
a thuilleadh ach na céadta míle daoine. D’fhéadfaí an rud
céanna a rá maidir le ceol na hÉireann a bhfuil ollspéis ag an
iliomad daoine ann. Reáchtáiltear ranganna ceoil Ghaelaigh i
ngach áit agus spreagtar go leor amhránaithe chun amhráin a
chumadh inár dteanga dhúchais. Cé a chreidfeadh go mbeadh
amhrán ag Ed Sheeran faoinár dtír agus inár dteanga. Níl aon
fhreagra agam air ach go bhfuil ár gcultúr, ár seoid luachmhar
á scaipeadh agus á neartú go forleathan!
Cinnte, tá an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann á gcaomhnú
faoi láthair ach ní leor sin. Caithfear iad a bhuanú agus
táthar ag brath ar aos óg na tíre seo chun é sin a chinntiú.
B’fhearr dúinn breathnú ar ár gcultúr mar chuid de
ghréasán ildathach, ilchruthach chultúr an domhain. Is
iompróirí dúchasacha muid de mhodh beatha sainiúil,
de mhaoin thraidisiúnta ealaíne agus teanga a thugann
léargas áirithe ar an saol agus a chruthaíonn taithí
bheatha uathúil. Má theipeann orainn anam na
hÉireann a bhuanú is dócha go rachaidh an
tobar féin
i ndísc agus
go mbeidh
tubaiste
dhoshamhlaithe
i ndán don
náisiún seo.
Ní dóigh
liom go
mbeadh ár
sinsir bródúil a
thuilleadh ach a
mhalairt.
Is cuid dár gcultúr
agus dár n-oidhreacht í
an Ghaeilge. Ina theannta sin
is cuid dár bhféiniúlacht í, rud a idirdhealaíonn
muid ón mBreatain agus ó Mheiriceá. Ní mór dúinn an fód a
sheasamh nó beidh sí faoin gcré go deo.

sinsir trí mheán na Gaeilge agus is linne í ar feadh breis is
2000 bliain anois. B’iomaí lá dubh dorcha a d’fhulaing an
teanga thar na blianta, go háirithe tar éis an Ghorta Mhóir
sa naoú céad déag. Ba thréimhse dhuairc í an tréimhse seo
inar chaill an tír cúpla milliún duine, idir bhás agus imirce
agus faraor ba Ghaeilgeoirí a bhformhór. Cé go bhfuil meath
agus bás na Gaeilge á dtuar le fada an lá, is eol do mhadraí
an bhaile go bhfuil an roth casta agus go bhfuil neart na
Gaeilge ag dul i dtreise lá i ndiaidh lae. De réir fhigiúirí
an daonáirimh dheireanaigh sa bhliain 2011 tá céatadán
na ndaoine a labhraíonn an Ghaeilge ag méadú i gcónaí.
B’ionann líon na ndaoine a bhí in ann an Ghaeilge a labhairt i
Mí Aibreáin 2011 agus 1.8 milliún duine. Ní féidir a shéanadh
ach go mbeadh ár sinsir an-bhródúil as an mborradh iontach
atá tagtha ar úsáid na teanga, a bhuíochas linne.
Maidir le fás na Gaeilge, ní mór a admháil go bhfuil
tionchar dochreidte ag na meáin chumarsáide ar an mborradh
suntasach seo. Ó bunaíodh an stáisiún teilifíse TG4 oíche
Shamhna 1996, tá sé tar éis dul ó neart go neart, ag tabhairt
íomhá nua ar fad don teanga. Bhris TG4 sean-steiréitíopa
na Gaeilge agus seanmhúnla na Gaeilge mar theanga leamh,
leadránach á labhairt ag scata seandaoine agus iad ag ól
poitín i dtithe beaga ceann tuí. Chuir TG4 ardán tábhachtach
ar fáil d’ealaíona agus d’ealaíontóirí na Gaeilge agus na
Gaeltachta. Spreagadh daoine le dul i mbun aisteoireachta
agus i mbun pinn chun léiriú bríomhar, taitneamhach,
tarraingteach agus nua-aimseartha a sholáthar don aos óg.
Ní cúis náire í a thuilleadh
a admháil go

Clíona Nic Shuibhne, Coláiste Cois Life, Leamhcán, BÁC
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Ár nGaeilge
agus ár gCultúr

Spéir Gheal
ar Lá Gruama

Tá an Ghaeilge agus ár gcultúr
Ar rud an-tábhachtach dúinn
Ó Chúige Chonnacht agus Cúige Laigheann,
Go Cúige Uladh agus Cúige Mumhan.

Cén fáth a mbíonn an spéir geal
ar lá chomh gruama?
Cén fáth a bhfuil an ghrian ag taitneamh
agus mo chroí chomh trom le brón?
Cén fáth a bhfuil meangadh gáire ar aghaidh na gcrann
is m’aghaidh féin dearg ón ngol?
Cén fáth a ndeir na héin Haló
nuair a chaithim slán a rá?

Tá tríocha a dó contae,
Ach ní linn sé cinn.
Dar leis na leabhair staire
Is leis an Ríocht Aontaithe iad.

Róisín Ní Thuama, Coláiste Íosagáin, BÁC

Ag labhairt faoin stair
Tá sé an-suimiúil.
Chualamar faoi thír na n-óg
Agus freisin faoi Fhionn mac Cumhaill.
Nádúr álainn in Éirinn Gleannta glasa, sléibhte carraigeacha,
Bhíomar in ann an fhoraois a shaoradh
Agus fós titeann duilleoga san Earrach.
Alicia Ashmore, Coláiste Cois Life, BÁC

Dorchadas, Solas
Ní bhíonn na réaltaí le feiceáil
Gan an dorchadas
Ní bhíonn an ghealach le feiceáil
Gan an dorchadas
Ní bhíonn an ghrian le feiceáil
Gan an solas
Ní bhíonn na plandaí ann
Gan an solas
Tá solas ag teastáil
Tá dorchadas ag teastáil
Leath agus leath
Lá agus oíche
Bíonn an solas sa lá
Bíonn an dorchadas san oíche
Leath agus leath
Lá agus oíche

Réalta
Poll beag, bídeach
Solas sa spéir
Ag lonradh go hard
Ag féachaint orainn go léir
Liathróid bheag thine
Sa spéir mhór, dhorcha
Cruthaithe chun solas a thabhairt
Agus é ar lasadh
Eimear Ní Chaoilte, Emily Graham,
Emma Ní Chatháin, Coláiste Íosagáin, BÁC

Róisín Ní Cheallaigh,
Coláiste Naomh Eoin, Inis Meáin
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Súil Eile:
Rinne daltaí Choláiste Íosagáin, Baile Átha Cliath, iarracht léargas úr, léargas
nua a thabhairt – i mbeagán focal - ar ghnéithe éagsúla den saol.
Rinne siad iarracht breathnú ar ghnáthrudaí trí shúil eile ...

Solas
Nuair a osclaíonn
Geataí na bhFlaitheas
Lasann an Domhan

Dorchadas
Dúnann an ghrian a súile
Tugann an Diabhal
cuairt ar Dhia

Anna Ní Challanáin,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Jane Nic Meanman,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Crann
Gruaig chatach ar dhuine ard
Is é ag siúl sa ghaoth
Emily McAleese,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Bogha Báistí
Tá an ghrian ar a gluaisrothar arís
Ar a laghad beidh cosán deas
Fágtha ina diaidh aici

Na Saighdiúirí
I line – saighdiúirí scriosta: leabhair
‘gus tú réidh chun cogaidh
Sa domhan samhailteach
Daoine ag caint agus tú bodhar
Sáinnithe i saol éagsúil

Aisling Ní Mhaoldomhnaigh,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Ella Ní Mháille,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Crainn
Tá na crainn ar an talamh
Ach ní inár gcroí
Meadhbha Reddin,
Coláiste Íosagáin, BÁC
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Folúsghlantóir
Feicim an folúsghlantóir
Glanaim an folúsghlantóir
Anois is mise an folúsghlantóir

Aghaidh

Nóra Ní Dhonnaille,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Ag faire isteach in aghaidh strainséartha
Clúdach bréige ar an bhfíordhuine
Ceann caoch is tú ag tochailt don chroí
Naoise Ní Thuama, Coláiste Íosagáin, BÁC

Carr
Cosantóir ón domhan taobh amuigh
Coinníonn sé an chlann le chéile
Shannagh Ní Ghéanáin,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Bogha Báistí
Tá an ghrian ar a gluaisrothar arís
Ar a laghad beidh cosán deas
Fágtha ina diaidh aici
Aisling Ní Mhaoldomhnaigh,
Coláiste Íosagáin, BÁC

Uisce
Éan ag snámh sa spéir
Báisteach ag sileadh air
Scamall ag éirí crosta
An ghrian ag lonradh air
Finnia von der Decken,
Coláiste Íosagáin, BÁC
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Game of Thrones
SRAITH TEILIFÍSE AR HBO

Is clár fantasaíochta é Game of Thrones
faoi dhaoine éagsúla atá ag iarradh ról
an rí agus na banríona a ghlacadh dóibh
féin. Ceapaim féin gur chlár den scoth
é agus taitníonn sé go mór liom. Tá sé
chomh maith sin nach féidir comparáid a
dhéanamh idir é agus aon chlár eile.
Tosaíonn an clár amach le duine atá
ina bhall den Night’s Watch i bhfad ó
thuaidh. Bíonn teagmháil idir é féin agus

grúpa darbh ainm na White Walkers.
Dúnmharaítear gach duine eile sa Night’s
Watch. Ansin teitheann an fear seo ar
ais chuig a bhaile ach ní chreideann aon
duine é. Cuirtear chun báis é mar gur
thréig sé a phost.
Tá scéal iontach sa chlár seo atá
an-suimiúil agus tá sé i gceist agam
leanúint ar aghaidh ag féachaint air.
Molaim do gach duine eile féachaint
air freisin.
Tom Mac Roibeard,
Gaelcholáiste Phort Láirge

Dead Man Running:
From Alcohol to Atacama

Supernatural
CLÁR TEILIFÍSE AR AN CW

Is clár scanrúil é Supernatural don chuid is mó ach tá rudaí eile
ann chomh maith le scanradh.
Tá aicsean, greann, grá agus drámaíocht ann mar chlár.
Is sraith é Supernatural faoi bheirt deartháireacha, Sam agus
Dean Winchester. Téann siad timpeall Mheiriceá le chéile agus iad
ag troid in aghaidh fórsaí éagsúla, fórsaí nach bhfuil nádúrtha.
Troideann siad in aghaidh Lucifer, in aghaidh taibhsí, vaimpirí
agus rudaí eile den saghas sin. Faigheann siad cabhair ó daoine
maithe freisin, daoine ar nós Crowley agus na haingil eile Castiel, Gabriel agus Balthazar. Faigheann siad cabhair freisin ó
Dhia agus óna seanchairde Bobby Singer agus Jodi Mills.
I mo thuaraim tá Supernatural ar cheann de na sraitheanna
teilifíse is fearr mar tá sé difriúil ó na cláir scanrúla eile.
Tá na carachtair scríofa agus cruthaithe go maith agus tá na
haisteoirí go hiontach ar fad.
Bhí an aisteoireacht go hiontach sa chlár ina bhfuair Dean bás
den chéad uair. Thug Castiel ar ais ina bheatha é agus bhí sé
soiléir ón bpointe sin gur carachtar maith é Castiel.
Ceapaim go mbainfeadh déagóirí agus daoine fásta de gach aois
taitneamh as an tsraith. Bhain mise an-taitneamh go deo as
agus mholfainn do gach duine suí síos agus féachaint air.
Rachel Nic Roibeard, Gaelcholáiste Phort Láirge
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BILLY ISHERWOOD, FOILSITHE
AG SPIDERWIZE
Seo leabhar faoi fhear a thosaigh amach
agus é ina chónaí lena dheartháireacha agus
a dheirfiúracha. Bhí naonúr paistí agus na
tuistí ina gcónaí sa teach agus d’fhás Billy
suas go bocht sa Bhreatain Bheag. Bhí sé ina
chónaí in áit ina raibh fadhbanna drugaí agus
fadhbanna alcóil.
Bhí Billy ina alcólach agus cheap na
dochtúirí nach mairfeadh sé chomh fada le
caoga bliain d’aois. Ach sa scéal seo cloisimid
gur éirigh sé as an alcól agus - nuair a bhí sé
caoga bliain d’aois – gur rith sé i Maratóin
Ghaineamhlach an Atacama. Sin rud nach
mbeadh a lán daoine ábalta a dhéanamh am ar
bith le linn a saoil.
Thaitin an leabhar liom mar cheap mé go
raibh sé iontach mar leabhar. Bhain mé antaitneamh as agus anois bheadh suim agam
níos mó leabhar a léamh le Billy Isherwood.
Thaispeáin an leabhar seo dom gur féidir
le duine ar bith rud ar bith a dhéanamh. Má
chuireann tú an obair isteach is féidir leat do
shaol ar fad a athrú. Is féidir leat éacht ar
bith a dhéanamh.
Fergus O Briain,
Gaelcholáiste Phort Láirge

Cosaint
Cnag. Freagra ar bith. Sheas an Sáirsint Joe Ó Mathúna siar ón
doras. Bhí solas lasta thuas staighre. Trí chnag an uair seo.
“Haileo! An bhfuil aon duine sa bhaile?”
“Cad atá uait?”
“Joe Ó Mathúna atá ann. Táim ag iarraidh a chur in iúl duit
go bhfuilimid anseo chun cabhair agus cosaint a thabhairt do
mhuintir na háite. Tá raidiónna á dtabhairt amach againn ionas
gur féidir libh teagmháil a dhéanamh lena chéile. An bhfuil tú
ag iarraidh ceann a thógáil?”
“Níl, go raibh maith agat. Slán anois, abhaile leat.”
Bhí sin aisteach, arsa Joe leis féin. Cén fáth nach mbeadh
cosaint uaidh?
“Má athraíonn tú d’intinn, tar ar ais chugam,” arsa Joe os
ard agus é ag imeacht. Níor tugadh freagra dó.
Shiúil sé ar ais chuig a rothar, a bhí ina luí ar an talamh.
Phioc sé suas é agus trasna na páirce leis i dtreo an bhóthair.
Ba é sin an teach deireanach a raibh air bualadh isteach ann
chun raidiónna a ofráil, ach bhí neart oibre fós le déanamh ag
an Sáirsint don lá.
Rothaigh Joe ar aghaidh chuig an stáisiún. D’fhág sé an
rothar ina luí in aghaidh an bhalla agus shiúil sé isteach an
doras. D’fhág sé an mála raidiónna sa seomra stórála. Bhí a
cheann claonta agus é ag smaoineamh – b’fhéidir nár thuig
an seanfhear bocht sin sa teach gur Garda mé, ní raibh mo
chulaith orm. Thuig sé anois go mbeadh air dul ar ais ann
níos déanaí. Go tobann bhuail
a chloigeann i gcoinne
ghualainn a phairtnéara
aird nua.

“Brón orm, a Chathail. Conas atá?”
“Tuirseach ach go breá. Tá sé deacair codladh a fháil nuair a
thosaíonn an báibín ag caoineadh gach fiche nóiméad.”
“An bhfuil tú in ann d’obair an lae?”
“Á, tá. Cad atá le déanamh ar dtús?”
“Caithfimid labhairt le Tomás Ó Braonáin. Tá sé ag dul thart
ag insint do gach duine gur lig sé dá mhac, Eoghan, a ghunna
a úsáid chun madra rua a mharú. Ina dhiaidh sin caithfimid
dul chuig teach Chaoimhín Uí Ruairc chun é a cheistiú faoin
mbó mharbh a aimsíodh i bpáirc a chomharsan béal dorais. Tá
cáil air maidir le hainmhithe a ghoid agus chuala mé go raibh
argóint aige leis an Sasanach ar leis an bhó.”
“Ach an ndéanfadh sé bó a mharú? B’fhéidir gur chóir dúinn
ceist a chur ar Thomás faoin mbó chomh maith má tá a ghunna
in úsáid ag a mhac.”
“Is féidir linn ceist a chur air ach ní dóigh liom go raibh
aon bhaint aige leis. Seans níos fearr go ndeachaigh Caoimhín
rófhada leis an ngadaíocht an uair seo.”
Chuir an bheirt seaicéid orthu féin agus amach an doras
leo. Shuigh siad isteach i gcarr Chathail – Ford Cortina nua.
Thiomáin siad isteach sa bhaile beag, áit a raibh Tomás i mbun
siopadóireachta. Ar a fheiceáil dóibh, léim an bheirt amach as
an gcarr. Joe a labhair ar dtús.
“A Thomáis!”
“Conas atá tú, a Sháirsint Uí Mhathúna?”
“Go breá. Chuala mé go raibh tú ag dul thart ag insint
do dhaoine gur thug tú cead do do mhac gunna a úsáid. An
dtuigeann tú go bhfuil sé in aghaidh an dlí é sin a dhéanamh
agus an gunna cláraithe i d’ainm féin? Bheadh orm an gunna a
bhaint díot dá gcloisfinn an scéal sin arís.”
“Ach a Sháirsint, táim ag dul in aois. Tá radharc na súl
agam ag dul in olcas agus tá an leaid óg i bhfad níos ábalta
leis an ngunna ná mé féin anois. Ba chóir duit é a fheiceáil!
Cad a dhéanfá dá mbeifeá i m’áit agus madraí rua ag marú
do chuid caorach?”
Chrom Joe síos beagáinín agus rinne sé cogarnaíl i gcluas
Thomáis.
“Dhéanfainn an rud ceannann
céanna, ach ní déarfainn faic le
haon duine faoi. An dtuigeann
tú?”
Tuigim go maith. Go raibh
maith agat, a Sháirsint.”
Bhris Cathal isteach
orthu.
“A Uasail Uí Bhraonáin,
ar mharaigh tú féin nó
do mhac aon ainmhí eile
seachas madra rua? Bó,
b’fhéidir?”
“Níor mharaigh. Níl tada ar
eolas agam faoi sin.”
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“An bhfuil tú cinnte?”
“Táim cinnte. Caithfidh mé imeacht anois, beidh mo bhean
chéile ag éirí buartha fúm.”
“Ar aghaidh leat mar sin,” arsa Joe, “abair go ndúirt mé
haileo léi.”
“Cén fáth ar stop tú mé á cheistiú?” arsa Cathal nuair a bhí
an bheirt sa charr arís.
“Ní dhearna sé tada. Táimid anseo chun aire a thabhairt do
mhuintir na háite, ní chun a bheith ag cur as dóibh.”
“Ach bhí cuma amhrasach air. Bhí creathán ina ghlór agus é
ag labhairt.”
“Níl ann ach do shamhlaíocht ag iarraidh scéalta a chumadh
i mbaile beag nach dtarlaíonn aon rud ann. Ní scannán é seo.
Leadrán atá ort, sin an méid.”
Ní fada gur shroich siad teach Chaoimhín Uí Ruairc.
“Féach thusa ar an mbó. Labhróidh mise le Caoimhín.” arsa
Joe le Cathal.
Shiúil Joe suas chuig an doras agus chnag sé air. Osclaíodh é
laistigh de chúpla soicind.
“Haigh, Joe. An bhfuil gach rud ceart go leor?”
“Chuala mé faoin mbó, a Chaoimhín.”
“Bó an tSasanaigh?”
“Sea. Tuigim go raibh an talamh sin ag teastáil uait agus má
chloisim go raibh baint agatsa...”
“Ach, Joe, is liomsa an talamh sin anois. Cheannaigh mé é ón
Sasanach cúpla lá ó shin. Taispeánfaidh mé an conradh duit.
Tar isteach.”
D’imigh Caoimhin isteach sa chistin agus rug ar phíosa
páipéir ón mbord. Bhí sonraí an chonartha air agus é sínithe ag
Caoimhín agus an Sasanach.
“Praghas maith,” arsa Joe.
“Tá sé ag imeacht leis i gceann cúpla lá. Dúirt sé rud éigin
faoi bheith amhrasach faoi roinnt daoine sa cheantar. Ceapaim
go bhfuair sé litir aisteach. Duine éigin ag bagairt air.”
“Chuala mé faoin litir. Rinne mé iarracht labhairt leis inné
ach ní labhróidh sé faoi. Is dócha go raibh sé róscanraithe.”
“Níl ionadh ar bith orm. Bheifeá mar an gcéanna dá mbeadh
bagairtí á seoladh chugatsa.”
“Is dócha go mbeadh.”
Tháinig Cathal isteach an doras.
“Ba chóir duit féachaint air seo, a Joe.”
Shiúil an bheirt acu amach an doras chuig an mbó.
“Bhí mé ag féachaint ar an bpiléar. Níor tháinig sé seo as
raidhfil ach tá an chuma air gur as gunna láimhe a tháinig sé.
Ní fhéadfadh Tomás ná a mhac é seo a dhéanamh.”
“Ní dóigh liom go ndearna Caoimhín é ach oiread. Tá an
chuma air go raibh deireadh leis an argóint a bhí aige leis an
Sasanach. Féach tá an lipéad fós ar an gcluas freisin. Gadaíocht
a dhéanann Caoimhín agus is é an nós atá aige ná an lipéad a
bhaint den chluas. Fiú dá mbeadh ‘dul thar fóir’ i gceist sa chás
seo bheadh an lipéad bainte.”
“Ní fiú dúinn fanacht anseo. Gabhfaimid ar ais chuig an
stáisiún agus beidh lón againn.”
Shiúil an bheirt ar ais chuig an gcarr agus léim siad
isteach ann.
“Caithfimid stopadh áit amháin eile ar an mbealach ar ais,”
arsa Joe.

Stop siad taobh amuigh de theach an tseanfhir.
“D’ofráil mé raidió dó ar maidin ach ní dóigh liom gur thuig
sé gur Garda mé.”
Amach as an gcarr leo agus shiúil siad i dtreo an tí.
Bhog an cuirtín thuas staighre agus chonaic an bheirt
aghaidh óg san fhuinneog. D’imigh sé arís tar éis soicind
amháin. Chuala siad guthanna. Fuadar fúthu.
Rith an bheirt chuig an doras agus chnag Cathal air. Ní raibh
lámh Chathail ach ar an doras nuair a chuala siad fuinneog ag
oscailt ag binn an tí. Léim fear ard tanaí amach aisti agus rith
sé trasna na páirce. D’oscail fuinneog ar an mbinn eile agus
amach le fear beag téagartha. Rith Cathal ina dhiaidh ach bhí
an fear beag róthapa. Chuala Joe an doras ag oscailt ar chúl
an tí agus rith sé timpeall chuige. Bhí gunna láimhe ag fear
amháin agus bhí beirt eile ag rith sa treo eile taobh thiar de
“Nílim ag iarraidh tú a mharú. Ná lean muid. Ní fhaca tú
tada,” arsa fear an ghunna.
Bhí cosa Joe reoite agus a lámha san aer.
Nuair a bhí na fir as radharc, chuaigh Joe isteach sa teach.
D’aimsigh sé an seanfhear ina shuí i gcathaoir luasctha lena
lámha taobh thiar dá chloigeann.
“Ní bheidh raidió ar bith ag teastáil uaim inniu, a Sháirsint.
Tá neart cosanta agam sa teach seo.”
D’fhéach Joe thart. Bosca sa chúinne, é ag cur thar maoil le
gunnaí. Bosca eile, scríbhneoireacht air – “Armlóin de chuid
Arm Phoblacht na hÉireann”. D’fhéach sé ar na ballaí. Forógra
na Poblachta. Pádraig Mac Piarais. Séamas Ó Conghaile. Bobby
Sands. D’fhéach sé ar an mbord – trí litir, ainm agus seoladh
an tSasanaigh orthu. Grianghraf den bhó.
“Ní fhaca tú tada, a Sháirsint.”
“Ach...”
“Tá bean chéile agat. Chuala mé go bhfuil báibín úr ag do
chompánach. Tá cairde agamsa. Ní fhaca tú tada.”
D’fhéach Joe ar aghaidh an tseanfhir. Shiúil sé go mall i
dtreo an dorais. Bhí Cathal tagtha ar ais.
“Níor éirigh liom teacht suas leo. Cad faoin seanfhear istigh?”
“Ná bac leis, níl dochar ar bith ann. Imeoimid. Níl tada le
feiceáil anseo.”
Conall Mac Dhonnagáin
(Bhuaigh an scéal seo Duais Oireachtais 2016)

25

An Idirbhliain

Buntáistí na
hIdirbhliana

Bliain Gan Bhrí, Bliain Gan Chúis

Molaim do gach duine an idirbhliain a
dhéanamh mar is bliain mhaith í chun triail
a bhaint as mórán rudaí nua nach bhfuil aon
taithí agat orthu.
Measaim féin gur deis iontach í chun do
chuid scileanna cumarsáide a fhorbairt toisc
gur obair ghrúpa í an chuid is mo den obair
scoile a dhéanann tú. Chomh maith leis sin
foghlaimíonn tú roinnt scileanna saoil nua
toisc go dtéann tú amach ar thaithí oibre
agus chomh maith leis sin arís, bíonn obair
dheonach á déanamh agat do charthanacht
áitiúil.
Cúis eile chun an idirbhliain a dhéanamh ná
go mbíonn an seans agat dul ar roinnt turas.
Ní bheadh tú ábalta imeacht ar na turais
seo dá mba rud é go raibh tú ag dul díreach
isteach sa chúigiú bliain toisc go gcaillfeadh
tú amach ar an iomarca ama agus ar obair
scoile. I mbliana, mar shampla, chuaigh an
idirbhliain ar fad chuig na hÓileáin Árainn
agus chuamar go Baile Átha Cliath ar feadh
seachtaine. Chomh maith leis sin, chuaigh
roinnt daoine ar thuras malartaithe chun na
Spáinne ar feadh míosa.
Buntáiste mór eile a bhaineann leis an
idirbhliain ná go mbíonn seans agat triail a
bhaint as gach ábhar scoile. Mar sin, bíonn i
bhfad níos mó eolais agat agus tú ag roghnú
do chuid ábhar don árdteist.
Anuas air sin ar fad, is bliain iontach í an
idirbhliain chun do scíth a ligint mar ní
bhíonn mórán struis ort toisc nach bhfuil aon
scrúduithe móra ag gabháil leis an idirbhlian.

Bhliain sa bhreis sula bhfágann tú an scoil.
Bliain gan bhrí, bliain gan chúis.
Rang dúbailte fada ag féachaint ar an tsíleáil.
Bliain gan bhrí, bliain gan chúis.
Naoi mí caite le hintinn leathmharbh.
Bliain gan bhrí, bliain gan chúis.
Bliain sa bhreis sula bhfágann tú an scoil.
Bliain gan bhrí, bliain gan chúis.
Bliain sula mbíonn tú saor ón áit nimhneach seo.
Bliain gan bhrí, bliain gan chúis.
Elliot Ó Cinnéide, Gaelcholáiste Phort Láirge

Eoin Ó Conchubhair,
Gaelcholaiste Phort Láirge

26

Balla

Tine

Scoilt idir daoine, idir dhá dhomhan.
Braithim go bhfuil mé saor ach feicim
ballaí mórthimpeall orm.
Is féidir liom iad a dhreapadh
ach ní dhéanaim iad a dhreapadh.
An bhfuil scanradh orm
roimh an rud
atá i bhfolach sna scáileanna
ar an taobh eile?
An bhfuil scanradh ar an rud sin romham?
Cén fáth a bhfuil scanradh orainn?
Cén fáth a bhfuil scoilt eadrainn?
Chruthaíomar an balla seo
ach an bhfuil sé anseo
chun muid a chosaint ón taobh eile
nó chun an taobh eile a chosaint uainn?
An bhfuil sé anseo
chun muid a chosaint uainn féin?

Ní bhuaileann mo chroí
ach tá mé beo
Ruainne beag gréine mé
a bheidh ann go deo
Emma Ní Chatháin, Emily Graham, Eimear Ní
Chaoilte, Coláiste Íosagáin, BÁC

Spéirthumadóireacht
An chéad uair le fiche bliain go bhfaca sé an spéir
É ag titim go talamh ó fhuinneog a chillín
An triocha soicind is fearr ina shaol

Aoife Ní Bhriain, Coláiste Íosagáin, BÁC

Tadhg Ó Braonáin, Coláiste Eoin, BÁC

Cloiseann an Madra ...
Éisteann an madra
Cloiseann sé na héin
Cloiseann sé madra bocht eile
ag tafann go tréan
Ach an t-aon rud
a chloiseann na daoine
Ná madra beag
is é ag tafann is ag caoineadh
Síofra Ní Dhonnchú, Coláiste Íosagáin, BÁC
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